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 *** مقدمه*** 

 

 او زبان از داستان و داره عهده به را رمان این اصلي شخصیت که دختري...  است ساله نوزده دختري دادمهر سارا

 حتي و ها جدایي... ها سختي مقابل در هاش مبارزه... هاش غم... هاش تنهایي عمق به بهتر تا... میشه بازگو
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 بعد و تقدیر اول که سخت زندگي یه مقابل در صبر و اراده با که دختري... ببرید پي ، هاش خوشبختي و خوشحالي

 مخالفش جنس از زني هیچ که کرد ثابت و جنگید مردانه و ایستاد ، گرفت قرار راهش سر برادرش ي خواسته به

 : خواندند گُوششان تو ابد تا اول از همیشه که

 ( شمشیرند مثل ، شیرند مردها) 

 ...دهندب تکان را دنیا توانند مي و کنند مي عمل هم شمشیر از تر برنده و تر قوي و بهتر بسا چه... نیستند کمتر

 بنگر زن یک چشمان به

 !بیاموزي را امید تا

 دهه یک چگونه که

 برادر و پدر محاصره در آنکه از بعد

 میخواند بر از را اطاعت خطابه

 تاریک اي خانه کوچک پنجره از و میخیزد پا به هم باز

 هایش پلک در را رنگارنگ هاي گل باغچه یک خواب

 ...!!میدارد نگه زنده

 

 اول فصل

 

 را خدا بود کم اگر حتي ، ها نعمت این خاطر به و داشتم دوست بدش و خوب با را خدا روزهاي و ها فصل همیشه

 و داشت بیشتري اهمیت برایم ، بخشید مي طراوت را روحم و جان که هوایي خنکي و پاییز بوي... بودم سپاسگزار

 شور ما در که... همانا سالم و سن هم دختران با ، گانه بچه هاي شیطنت و همانا مدارس شدن باز مهمتر همه از

 اندیشه چه اما... گذشت خواهد شیرین آرامشي در نیز امسال که اندیشیدم مي و زد مي جوانه خیالي بي و جواني

 ...عبث اي

 رب توانستیم نمي ، دبیران چشم از دور به بازیگوشي و شیطنت با که دوستاني کنار در خوشحالیم و هیاهو تمام

 يم دیپلم امسال حتماً باید و بودم دبیرستان آخر سال... گذشت مي ، بگذاریم خاموشي پوش سر هایمان شیطنت

 ...میکردم نرم پنجه و دست,  بود ازدواج همان که پدر سخت تنبیه با وگرنه گرفتم
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 از را زیبا ي چهره و اندام این... خوردند مي را ترکیبم خوش ي چهره و متناسب اندام ي غبطه شاگردان از اي عده

 مچش ، خصوصیتش همین که ، کشیده و بلند اندام و قد با ، زیبا بسیار بود زني مادرم... بودم برده ارث به مادرم

 که چشمانم ولي... پروراندند مي را حسد و بخل نهال دل در ، مادرم دیدن با فامیل زنان و ، بود او به فامیل مردان

 ...یدکش مي رخ به بیشتر را زیباییم ها چشم همین که بود رفته پدرم مهربان و شفاف چشمان به بود آبي رنگ به

 من از سالي پنج که فرهاد برادرم و خودم ، مادر و پدر از شده تشکیل که بودیم نفره چهار ي خانواده یک ما

 دست از را کنترلم ها وقت بعضي ولي... بگیرد خود ي سلطه زیر مرا خواست مي همیشه که برادري.. بود بزرگتر

 من باالخره تا ، دوخت مي هم به را زمان و زمین و میشد عصباني هم او... ایستادم مي رویش در رو و دادم مي

 این...! کردني خاموش چه اما... میکردم خاموش را جنجال اجباري خواهي عذر یه با و آمدم مي کوتاه همیشه طبق

 این هب خون و آتش با بلکه ، حیات آب با نه هم آن ، کاشتم مي کینه روي کینه و بود ور شعله دلم توي نفرت حس

 با بتوانم وقتش به تا بپرورانم دلم عمق در را برادرم از کینه همیشه براي تا دادم مي شدن بزرگ جراًت پا نو نهال

 ...بکشم آتش به را زندگیش ، ها شعله همین

 متنفر برادرش تنها از همه این تواند مي خواهري چطور... جویي کینه دختر عجب گویید مي خودتان با حتماً

 پا کینه همه این با من چرا و بود کي با حق که فهمید مي داستان طول در... است زود قضاوت براي االن ؟؟...باشد

 ...گذاشتم جوانیم دوران به

 بود سمنان استان در کوچک شهري... کردیم زندگي شهر همان در تولد بدو از و هستیم دامغان اهل خانوادگي ما

 بود کم آنقدر شهر آن امکانات... شدم بزرگ کوچک محیط این در من... شناختند مي را همدیگر اکثراً مردمش که

 یممیشد اطراف شهرهاي یا و تهران راهي باید رفتن دانشگاه براي... خواند درس دبیرستان مقطع تا میشد فقط که

 باید دیپلم گرفتن از بعد دختر که داشتند عقیده و بودند دانشگاه به من رفتن مخالفت سخت ، برادرم و پدر که

 ، مبیای کنار شرایط این با کردم سعي... شد محاالت از جزیي دیپلم از بعد خواندنم درس وجود این با...  کند شوهر

 نم و بود خطرناک برایش ، حد از بیش ناراحتي یا و هیجان و میکرد نرم پنجه و دست قلبي بیماري با پدرم چون

 یناول براي... دادم ادامه هیجانم بي زندگي به و آمدم کوتاه همین براي...  کنم پافشاري مورد این در توانستم نمي

 ...نبود هم آخریش مطمئناً و بود من ي رفته باد به آرزوي اولین این... بردم گور به معروف قول به را آرزو این بار

 ابر ، بزرگ جهانگیرخان دستیار برادرم و بود کار به مشغول دولتي شعبات این از یکي در و بود برق مهندس پدرم

 حتي و اطراف شهرهاي و شهر همین در که مردي... بود گرفته نام دامغان بازار باف دست و ماشیني فرش مرد

 ثروتمند مرد نفر چهار از یکي اروپا به فرش کردن صادر با... بود کرده پا و دست خودش براي نامي اروپا و تهران

 دش آشنا جهانگیرخان با پدرم دوستان از یکي ي واسطه به دیپلم گرفتن از بعد برادرم. آمد مي حساب به دامغان

 مي ترجیح ماه سر حقوق به را آمد در پر و آزاد شغل و داد نمي اهمیتي درس به فرهاد... شد بکار مشغول آنجا و

 هک میشد سالي دو االن و کرد جلب را جهانگیرخان توجه ، داد نشان کار این تو که اي عالقه و نبوغ با کم کم... داد

 زیر به که زیاد پول ي مزه همین و... شد بیشتر هم آمدش در مقام ارتقاء این با و شده او مشاور و راست دست
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 در هم مادرم و پدر هاي نصیحت به و زد مي محک ثروت و پول معیار با را چیز همه ، بود کرده خوبي ي مزه زبانش

 ...میکرد در گوش آن از و شنید مي گوش این از را خرید شود نمي پول با را چیز همه اینکه مورد

 و هارب بوي... نداشتیم اي فاصله بهار فصل با روزي چند و شد تمام زمستان و پاییز فصل زدني برهم چشم یک در

 که اندکي فامیل و دوست هاي مهماني و عید هاي خوشي غرق آنقدر... میکرد سرمست مرا ، هایش شکوفه طراوت

 فرا هم سال آخر امتحانات زدني برهم چشم یک در و نکردم حس را زمان گذر که بودم داشتیم شهر آن در

 سالي دچن که رفتم مي خیاطي آموزش دنبال به هم تابستان ماه سه باید ، دیپلم گرفتن و امتحانات از بعد... رسید

 هشد اجین پارچه و سوزن و نخ با خودم ي خواسته گرفتن نظر در بدون مادرم و پدر مشورت با هایم تابستان بود

 را لباسي وقتي... شد جلب آن به ام توجه روزها طي کم کم ولي ، نداشتم بهش اي عالقه اول از که هنري... بود

 برق و رضایت حتي که دیدم مي خودم یا و مادر تن به را خود رنج دست و دوختم مي مادرم یا و خودم براي

 قبول دل جان با را هنر این و کرد مند عالقه هنر این به را من کم کم ، میشد اضافه آن به هم مادرم زیباي چشمان

 مي باال امتیاز با هم را خیاطیم دیپلم ، درسیم دیپلم گرفتن بر عالوه و درسم گرفتن پایان با هم امسال... کردم

 به این زا که بیفتد کساني نگاه تیررس در تا بزنم پذیراي دیوار به و بگیرم قاب را دو هر پدرم قول به تا... گرفتم

 ...آمدند مي خواستگاریم به بعد

 در مدام که بود ازدواجم هم آن و بود نشسته وجودم تو مبهم ترس یک ، خیاطیم و مدرسه و درس گرفتن پایان با

 نمي کردن شوهر محور دور اصالً من فکر آنها برعکس... شنیدم مي برادرم بیشتر و مادر و پدر زبان از خانه

 دست اگر... داشتم هراس شود اي غریبه مرد ي همخانه و کنم ترک را مادرم و پدر اینکه از جورایي یک... گذشت

 همه این با تو که زدند مي غر بهم دوستانم هم کالس در... دادم نمي کسي به پیوند دست زمان هیچ بود خودم

 من هواي و حال اما... باشي خوش را صبایي چند و کني تور را پولدار پسر یک تواني مي داده بهت خدا که زیبایي

 در ار خودم زننده آرایشي یا و لودگي و عشوه با که نبودم دیگر دختران شبیه من... نبود سازگار ها برنامه این با

 و داشت اهمیت ما براي خیلي مسائل این که بودم شده بزرگ اي خانواده در من... بدهم قرار محرم نا دید معرض

 تا متاًسفانه که بود خواندن درس فقط من آرزوي و فکر... زد مي را اول حرف مرد حتي یا و زن پاکي و نجابت

 ...بدهم ادامه نتوانستم بیشتر دیپلم

 لمث که صمیمیم دوست همراهي به بودم گذشته موفقیت با سال آخر ریاضي سخت امتحان از که روزها از یکي در

 همسایگي در ، بود من وفادار و صمیمي دوست اینکه بر عالوه ملیحه... افتادم راه به خانه طرف به بود برایم خواهر

 جا هر و بود کرده متحد هم با را ما نزدیکي همین... داشتیم هم با خانوادگي آمدهاي و رفت و میکرد زندگي هم ما

 دست در دست... گذاشت نمي تنهام سایه مثل او بودم من که کجا هر برعکس یا و بودم کنارش هم من بود او که

 به مست سر را عابري هر و بودند پاشیده آسمان در را خود عطر ، زیبا و رنگین هاي شکوفه ، رفتیم مي همدیگر

 ...بودیم ملیحه و من عابران آن از یکي که برد مي رویا عالم

 بود هشد اضافه زیبا طبیعت این به هم نسیمي که بهاري دلپذیر هواي و عطر بوي این از سرخوش و بود پایین سرم

 کفش جفت یک چشمم ي گوشه از که زدم مي پا و دست رویا همین در... برد مي فرو خصله حالت به را آدم ،
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 باال را سرم ها گرفته برق مثل و گذشت نمبد تمام از برق جریان که ترسیدم چنان... شد جفت کنارم در مردانه

 کشید آبیم چشمان عمق به را نگاهش پسرک... خورد گره ، گستاخ اي قهوه چشم جفت یک در نگاهم که گرفتم

 یزآم شیطنت و قرار بي و تیز چشمانش... کرد قفل اش مردانه و گرم دست در را دستم غافلگیري یک در ناگهان و

 ...بود

 : زدم فریاد غضب و خشم با و دادم دست از را کنترلم آن یک در

 ؟...زني مي دست من به جراًتي چه به تو...  بکش رو دستت

 در که ملیحه و خودم دیدن با که دادم هُلش عقب به قدمي و بیرون کشیدم نامحرمش دست از شتاب با را دستم

 مي ملیحه و من ي ترسیده ریش به چندشي صورت به که کردم حیرت ، بودیم دیگر پسر چند ي محاصره

 جایش سر من موقع به فریاد با که شد نزدیکم قدم یک بود گرفته را دستم که گستاخ پسر همان... خندیدند

 : گفت تمام لودگي با میکرد نگاهم موذیانه که همچنان و شد میخکوب

 ...بگذره خوش بهتون میدم قول... عزیزم نباش نامهربان اینقدر

 تماًح که خواباندم گوشش بیخ محکمي سیلي و رفتم جلو غافلگیري یه در و شدم عصبي شدت به حرفش این با

 را بازوم ، تمام خشم با ، بود خورده جا حسابي که من کار این با... بود آمده در صدا به مغزش تو ناجوري سوت

 : زد فریاد و کشید بود خیابان دیگر سمت که ماشیني طرفي به را من و زد چنگ

 خون حالت به آسمون مرغاي که بیارم سرت بالیي ؟...میکني بلند من رو دست...  پرو ي دختره میکنم حالیت

 ...کنن گریه

 ما که خواست مي آنها از التماس و گریه با و آمد مي دنبالم به هم ملیحه ، کشید مي خود دنبال مرا که طور همان

 ار خود ي حنجره ملیحه که نبود شنیدن براي گُوشي ، فاسد جمعیت این براي... شنوا گُوش کو اما... کنند رها را

 ي نعره با که دیدم مي سیاهي غرق را ملیحه و خودم و رسیدم مي مطلق ناامیدي به داشتم دیگه... میکرد زخمي

 يگوی... آمد مي ما طرف به کشان نعره که دیدم را فرهاد برادرم ، برگشتم عقب به ، آمد آشنا گُوشم به که شیري

 به رسیدن براي همیشه من که بود آمده راهي از ، بود نکرده پیدا را من وقتي و بود آمده مدرسه دم من دنبال به

 ....بود دیده خیاباني ولگرد پسرهاي آن ي محاصره در را ملیحه و منو و میکردم انتخاب خانه

 با بود چسبیده مرا بازوي که پسري ولي ، شدند پراکنده فرهاد فریاد با بودند زده حلقه ما دور که پسرهایي

 با اول ي ثانیه همان تو اما... نسپرد رقیب به راحتي به را اش طعمه که ایستاد فرهاد روي در رو تمام شجاعت

 از و کشیدم فریاد چه هر... شد آنها درگیري و جنگ آغاز سر مشت این... شد زمین نقش فرهاد محکم مشت

 رفط دو بکنم توانستم مي که کاري تنها... نبردم پیش از کاري کند تمام را پسر آن زدن کتک میخواستم فرهاد

 هب فرهاد فریاد با که باشم بیچاره پسر آن صورت و سر به هایش مشت از مانع که بودم گرفته را فرهاد بازوهاي
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 بیاورم کمک براي را کسي و بمانم که کردم التماس چه هر...  برگردم خانه به که خواست من از... شدم رانده عقب

 ...برگردم خانه به زودتر چه هر که خواست من از ساییده هم به دندانهاي و خشم با و نکرد قبول

 روي در کنار... رسیدم خانه دم به ملیحه با دوان دوان وقتي... کرد خانه ي روانه مرا پي در پي فریادهاي با باالخره

 برایش اتفاقي اگر ، آید مي برادرم سر بر چه دانستم نمي... کردم گریه دل ته از غم زانوي بر سر و رفتم وا زمین

 دوست بود گرفته را بازوم که پسر این با من میکرد فکر برادرم اگر ؟...دادم مي چه را مادرم و پدر جواب افتاد مي

 سیاهي آن از را من ملیحه جیغ که بودم غرق سیاه افکار این در ؟...بیاورد سرم بر بود ممکن بالیي چه هستم

 را آمد مي ما طرف به داشت که خونم به تشنه و خونین روي و سر با را فرهاد او نگاه مسیر در و کشید بیرون

 ات دویدم ساختمان طرف به شتاب با و انداختم قفل درون به لرزان دستاني با را کلید و پریدم جا از فوري... دیدم

 ...بمانم محفوظ برادر خشم از مادر پناه در

 : زد فریاد و ترسید شد روبرو من پریشاني با وقتي مادر

 ؟...نبودي فرهاد با مگه ؟...ترسیدي چي از ؟...شده چي مادر سارا

 فرهاد...  شد کشیده برادرم سمت به اش ترسیده نگاه و دهد ادامه حرفش به مادر نگذاشت برادرم فریاد صداي

 با و زد صورتش به چنگي و ترسید او خونین صورت دیدن با مادرم ، بود در ي آستانه در اي درنده شیر چون

 : گفت هراس

 ؟...انداخته روز این به رو تو کي ؟...خبره چه اینجا

 ولي ، کرد ام حواله مشت چند و زد چنگ مرا موهاي و زد جستي مادر به دادن جواب جاي به فرهاد وقت این در

 : گفت پریشاني با و داد پناهم خود پشت در و کرد خالص او دست از مرا و رسید دادم به موقع به مادر

 ؟...چیه جریان ؟...شده چي فرهاد

 شاهد دور از و بنشینم تونم نمي... نریخته رو آبرومون تا بکُشم رو هرزه این بزار:  زد فریاد فرهاد وقت این در

 ...بکنه خونه این از بیرون خواد مي غلطي هر که باشم

 به شروع که بودم شده درمانده اینقدر... ماندم محفوظ دستش از مادر درایت با که آورد یورش سمتم به دوباره

 : زدم داد و کردم گریه

 ...ریختند ملیحه و من دور دفعه یه نامردا اون... ندارم گناهي من بخدا

 : زد فریاد و بود گیر نفس دردش که کرد بازوم ي حواله مشتي و شد بیشتر برادرم خشم آتش دوباره حرفم با

 ... سفید چشم ي دختره ریزم مي رو خونت کنه دار لکه رو ما دامن ، ننگ این زارم نمي
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 نزدیکم فرهاد نگذاشت و فرستاد اتاقم به را من کشد مي باریکي جاهاي به دارد ما بین جنگ فهمید که مادر

 بفهمم تا دیدم را آنها در الي از اما... رفتم اتاقم به و شدم جیم چشمانش جلوي از خواسته خدا از هم من... بشود

 تا داد دستش آبي لیوان و نشاند صندلي روي را فرهاد مادر... کند مي قضاوت چطور مادر پیش موردم در فرهاد

 : گفت ناله با و کرد پاک را او خونین صورت دستمالي با بعد و کند آرامش

 ؟...افتادي جونش به اینطور که افتاده اتفاقي چه سارا براي

 ي حلقه در ملیحه با سر خیره ي دختره ؟...بشه چي خواستي مي:  گفت خشم با و کشید هم در را صورتش فرهاد

 ...اومد مي سرشان بالیي چه نبود معلوم رسیدم نمي موقع به اگر... بودن خیاباني ولگرد پسر تا چند

 رو خواهرت من از بهتر خودت که تو ؟...کجاس عقلت پسر آخه... افتادي بیچاره این جان به و اومدي هم تو:  مادر

 خواهي مي بیخبر خدا از مشت یه بخاطر تو ، دارد حدي هم حماقت... نیست حرفها این اهل که اون ، شناسي مي

 ؟...کني بلند سارا روي دست آمد دلت چطور ؟...بریزي رو خواهرت خون

 دورش اینطور که حرکتي یک حرفي یک حتماً... نداشت کارش کسي ، کرد مي آمد و رفت آهسته اگر:  فرهاد

 ...بودن زده حلقه

 نمي خواهرت به ها وصله این... بکشي آب رو دهنت بهتره:  زد فریاد و شد عصبي فرهاد قضاوت این از مادر

 ؟...فهمیدي طرفي من با کني صحبت اینطور خواهرت مورد در دیگر بار یک اگر... چسبه

 شیارهاي از هم سر پشت اشک هاي قطره... فرستادم لعنت خودم بخت به و رفتم وا تخت لب و بستم را اتاق در

 هنوز که شاهده خدا ؟...کرد مي فکري چنین موردم در فرهاد چرا... بود آمده درد به دلم... ریخت مي فرو صورتم

 ...بودم نگذاشته بیرون عفت ي دایره از پایم

 موهاي انبوه توي را دستش و نشست کنارم و شد اتاقم وارد مادر که بود نشده خشک اشکم ي چشمه هنوز

 مي تا و آوردم پناه مهرش از پر دامان به و کردم استفاده فرصت از منهم... زد آن به اي بوسه و کشید ام خرمایي

 تاداف مادر به نگاهم و کردم بلند را سرم وقتي... ها ناعدالتي و بغض همه این از شدم خالي تا کردم گریه توانستم

 : گفتم آهسته... بود باراني هم او چشمان

 ...نبود من تقصیر بخدا

 بحث باهاش کلي... کرد روي زیاده امروز فرهاد... دارم اعتماد تو به من... عزیزم دانم مي:  گفت و خندید مادر

 ...نکند توهین خواهرش تنها به دیگر خواستم ازش و کردم

 شب... بست برمي رخت وجودم از مادري چنین داشتن با ها اضطراب و ها نگراني که بود ها حالت این در همیشه

 من با که باشد آخرش ي دفعه که خواست او از و کرد دعوا حسابي فرهاد با افتاده اتفاقي چه فهمید و آمد پدر که
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 کم لبخند و میشد قرص دلم ته و گرفتم مي آرام ، حمایتشان و مادرم و پدر هاي حرف با... کند مي رفتاري چنین

 ...لغزید مي ام خورده ترک لبهاي روي رنگي

 اب دوباره تا نیفتد فرهاد به چشمم که کردم حبس را خودم اتاق در ، بودم تعطیل بعدي امتحان براي که روزي دو

 که شبي... بکشد هوار سرم بر بخواهد و بیفتد بیدادهایش و داد یاد به یا و بشود ور شعله غیرتش آتش من دیدن

 در هک پدر صداي با که بودم خواندن درس مشغول اتاقم در رفتم مي دبیرستان به بعدي امتحان براي باید فرداش

 يبرا که خواست من از پدر... کردم بلند سر میکرد هدیه من به را مهرش پر لبخند و بود ایستاده اتاق ي آستانه

 شبخش اطمینان لبخند با پدر... نه یا شوم روبرو فرهاد با توانم مي که بودم مردد هنوز من و برویم سالن به شام

 : گفت شوخ لحن با و انداخت ام شانه دور دست... رفتم بیرون اتاق از همراهش و آورد در تکلیفي بال این از را من

 ...نزنه چنگت سیاهه گربه تا هستم مراقبت خودم... عزیزم نترس

 ناهارخوري میز طرف به هم با و دادم جا مهرش پر و گرم آغوش در بیشتر را خودم و گرفت ام خنده پدر شوخي با

 دوست و مهربان مواقع بیشتر او... داشتم دوستش مرگ حد سر تا اما بود گیر سخت اینکه با پدرم... رفتیم

 بود شده حسادتي خار حمایتش همین ، میکرد حمایت فرهاد هاي زورگویي مقابل در من از همیشه و بود داشتني

 ...داد مي آزار بیشتر را من طریق این از و ، چشمانش بر

 میز سر پدر معیت در که طور همان... کرد راحت نگاهش با شدن روبرو از خیالم و بود پایین سرش فرهاد ، میز سر

 باال کمي را مبارکش گردن اینکه بدون ، داد را جوابم سر حرکت با هم فرهاد ، کردم سالم آرامي به نشستم مي

 حرص و خنداند را من و آورد در شکلک برایش فرهاد حرکت خاطر به پدر حین این در... کند نگاه را من و بگیرد

 ...نیاورد در خودش از را ها بازي مسخره این که خواست مي پدر از اشاره و ایما با که آورد در را مادرم

 او هک بودم منتظر ظهرها و رفتم مي دبیرستان به فرهاد همراهي به ها صبح بود آمده پیش برام که اتفاقي این با

 آزادیم اینطور که میکردم یاد ها مزاحم آن از تنفر با همیشه... کند همراهي خانه تا را ملیحه و من و شود پیدایش

 مي متحرک ي مرده مثل برادرم کنار در اما ، نبودم هوایي به سر و بازیگوش دختر که چند هر... بودند گرفته را

 از مه ملیحه... کنم شوخي کمي ملیحه با یا و بیندازم نگاهي اطرافم و دور به نداشتم اجازه و گشتم برمي و رفتم

 مي خنده به آرام منو و آورد مي در شکلک و ادا مدام سرش پشت و بود حرصي ، غیرتش این و فرهاد دست

 این هم هاش سرزنش از یکي که گرفت مي سرزنش باد به را فرهاد و میکرد وراجي همیشه هم کالس تو... انداخت

 : که بود

 موقع یک ، راه تو که گرفته عهده به را آوردنش و بردن مسئولیت که نطنزه ي تحفه ندیده خیره ساراي انگار -

 ...مجنونن بیخ از برادر و خواهر ، نزنه شاخش گربه

 نظر به... بود بامزه جوري یک داشتم دوست را خوردنش حرص... خنداند مي هاش شوخي و خوردن حرص با منو

 بفهمم بود زود حاال... زد مي جوانه و میکرد رشد داشت وسط این اي عالقه و داشت دوست را فرهاد ملیحه من

 دممیکر تصور من که اینطور چون ، نبود خوبي ي نشانه حرفهایش و نگاه... بود نوعي چه از داشتنش دوست جنس
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... داد نمي نشان ملیحه به اي توجه یا و اهمیت اصالً فرهاد وسط این ، طرفه یک عشق یک ، شده فرهاد عاشق

 وا با را دوستیم کم کم که خواست مي من از و میشد عصباني و کفري دستش از شدت به فرهاد هم ها وقت بعضي

 و یمرفت مي دبیرستان به فرهاد ي جانانه اسکُرت با ملیحه قول به را امتحانات آخر روز چند این... کنم تر کمرنگ

 ...گشتیم برمي

 یک هم خانه در که چند هر ، میشدم خالص اسارت این از من که روزي... رسید فرا هم آخر امتحان و آخر روز

 به تمداش و رفتیم مي دبیرستان طرف به ملیحه و فرهاد با معمول طبق... بود فرهاد زندانبانم و نبودم بیش زنداني

 با که میشد نزدیک کم کم داشت وداعش هاي لحظه که میکردم فکر دبیرستان درون شادي و آزادي روز آخرین

 با و ترسیده نگاه با... دوختم چشم بهش عصبي و پریدم جا از پهلویم تو شد کوبیده که ملیحه پیمان و پر مشت

 ...کردم سنکوب جا در دیدنش با و کردم دنبال را نگاهش مسیر ، میکرد اشاره روبروم به که ابرویي

 مایشني پناه در را بود شده درگیر فرهاد با و بود گرفته دستش ي حلقه در را من بازوي روز آن که پسري همان

 با که روز همان در مطمئناً که بود گردنش وبال دستش یک کردم دقت که خوب... داشت نظر زیر را ما که دیدم

 مي زبا حتماً و نیامده انتقام براي دستش وضع این با که شد راحت کمي خیالم... شکسته بود شده درگیر برادرم

 را او فرهاد ترسیدم مي... بود کرده مخفي ماشیني پناه در را خود فرهاد دیدن با که بگیرد قرار من راه سر خواسته

 از عدب پسر این ي کله و سر باز که هست خبرایي ما بین حتماً که میشد مضنون بهم بار این شک بي که ببیند

 ...شده پیدا کتک همه آن خوردن

 هر با... برگردم خانه به راحت خیالي با و بدهم را امتحانم آخرین من تا نشود او متوجه فرهاد که خواستم خدا از

 کمال با که رساندم دبیرستان بیرون به را خود و کردم سختي وداع دوستانم با دادم را امتحان بود کندني جان

 گسم خر بر گفتن با آهسته ملیحه... میکند نگاه را ما فقط و ایستاده جایش سر هنوز پسر همان که دیدم تعجب

 ...نداشت برخورد او با فرهاد و بود من با خدا بار این... شد خانه راهي فرهاد و من همراهي به ، لعنت معرکه

 یادن تمام آسودگي به نفسي و گذاشتم زمین بر را روزها چند این ي دلهره و ترس بار کوله من و گذشت هم روز آن

 ...کشیدم

 

 دوم فصل

 

 هايبال ، غریب پرندگان آواز ، درختان نشستن بار به فصل این در... رسید راه از حرارتش و گرمي همه با تابستان

 به و ایستم مي شاداب و سرسبز درختان کنار... بودند رویایي و زیبا همه ، ها رودخانه تاب و پیچ ، ها پروانه رنگین

 به که را بزرگم و کوچک آرزوهاي آنگاه ، گذرم مي اي فیروزه ي پلها از و روم مي راه رودها با ، میکنم فکر آسمان

 ...زنم مي گره آن هاي شاخه به هستند عسل طعم و عشق رنگ
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 نگران... نداد جواب کسي زدم را خانه زنگ چه هر ، گشتم برمي خیاطي کالس از که خدا روزهاي همین از یکي در

 کلید بود رفته یادم امروز ، دیگر روزهاي ي همه برعکس... نباشد خانه مادر روز موقع آن نداشت سابقه چون شدم

 از و گذشت ساعتي یک... برگردد بود رفته خرید براي اگر مادرم تا ایستادم جا همان ناچار به ، ببرم خودم با را

 دختر دیدن براي تهران به هم ملیحه ي خانواده حتي که بود من شانسي بد روز روز آن... نشد خبري مادر

 این از تا چند ي خیره نگاه و ایستادم نمي در جلوي پا لنگ یه گرما در همه این وگرنه بودند رفته بزرگشان

 يیعن که بود افتاده شور دلم بیشتر و بودم شده کالفه گرما از دیگر... خریدم نمي جان به را فضول هاي همسایه

 جهانگیرخان ي مغازه به که داشت وا را من داشت پدرم که بیماري ي سابقه با...  بود رفته کجا وقت همه این مادر

 ...بکاهد نگرانیم از و رفته کجا مادر باشد داشته خبر او شاید ، بگیرم را مادرم سراغ برادرم از آنجا تا بروم

 ، بعدش هاي سرزنش و فرهاد خشم یعني آنجا من رفتن دانستم مي که ترس با البته و درمانده و خسته ناچار به

 پشت جهانگیرخان خود فقط... ندیدم را فرهاد کردم نگاه را آن درون و رسیدم که مغازه نزدیکي به... شدم راهي

 و يس بود مردي ، برادرم ي گفته به جهانگیرخان... بود کرده خم دفتري درون را سرش و بود نشسته ریاستش میز

 سال چند طي در ، ترتیب به مادرش و پدر... میکرد زندگي خواهرش تنها با و بود نکرده ازدواج هنوز که چهارساله

 زدواجا فکر به وقت هیچ که بود شده غرق اش مشغله پر شغل و کار تو اینقدر او ، و بودند کرده فوت بیماري اثر بر

 دلنشیني ي چهره چون ، بودنش پولدار به گشت برمي جذابیتش همین که جذاب بود مردي... بود نیفتاده

 هر نظر در را او قیمتیش شلوارهاي و کت همان که خندان اما متوسط اي قیافه با بود مردي ، نبود زشت... نداشت

 ...میکرد جلوه جذاب و زیبا بیننده

 ، کردم سالم و ایستادم میز کنار وقتي... شوم وارد که خواست ازم بود پایین سرش که طور همان... زدم در آرام

 اعتس این تا حتماً... شد خیره من به بود نیامده خوشم زیاد من که نگاهي و تعجب با و شد کشیده باال به نگاهش

 ار چادرم... بود زده زل من به زده بهت اینطور که بود نیامده اش مغازه به فرش خرید براي تنهایي به جواني دختر

 : پرسید ، نشست صداش در که اي جذبه با و آمد بیرون حالت آن از باالخره... کشیدم جلو کمي

 ؟..داشتید کاري جوان خانوم -

 نگاهش به که نگاهم... کرد زده بهت مرا ، او بار این جوان خانم گفتن با اما ، بزند صدا خواهر را من که بودم منتظر

 وقیحش نگاه اون و گفتنش جوان خانوم آن به پي من فهمید وقتي... بود خریدارانه نگاهش... لرزید دلم ته افتاد

 : پرسید باز و کرد جمع را خودش کمي بردم

 ...بفرمایید... خدمتم در چیه امرتان -

 ودترز تا پرسیدم شتاب با بود کرده کالفه را من برادرم نبود این و نبود پیدایش هم فرهاد ، بودم آمدن از پشیمان

 کردهن ازدواج اینکه بخاطر حتماً...نشوم وقیح مرد این کنکاش و تماشا مورد این از بیشتر تا بگریزم مهلکه این از

 وعطل کجا بختش ي ستاره بار این ببیند تا میشد محوش بیشتر میگرفت قرار روبروش که دختري هر با بود

 ...بود داده قرار نگاهش بین ذره زیر مرا همین براي... میکند
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 ، داشتم برادرم با مهمي کار که بود این مزاحمتم دلیل... هستم فرهاد آقا خواهر من... شدم مزاحمتان ببخشید -

 ...نیستند اینجا االن ایشون اینکه مثل ولي

 ي نشانه خوشحالش هاي چشم و موذي لبخند و افتاده باال ابروهاي ، شد سورپرایز حسابي بودم کرده که معرفي از

 ترقه مثل جا از و آمد خودش به زودتر دید را اخمم وقتي... آورد مي جوش به را خونم داشت و نبود برایم خوبي

 : گفت ناپذیر وصف شادي با و پرید

 خواهر فرهاد آقا دانستم نمي... شدم آشنا شما با که مفتخرم خیلي... آمدید خوش خیلي... دادمهر خانم... به به -

 ...دارد محترمي این به

 رميب زودي به و رفته بیرون کاري براي فرهاد که کرد مطمئنم و بنشینم که خواست من از ، برخورد این از کالفه

 به اعتنایي او اما کردم رد را درخواستش ، احترام با که بیاورد شربت برایم خواست جوانش شاگرد از... گردد

 با و رسید راه از فرهاد که میشدم ذوب او هاي نگاه زیر داشتم... خواست شربت تا دو سریع و نکرد من مخالفت

 : پرسید حرص با و نشست ابرویش دو بین عمیق اخمي من دیدن

 ؟...میکني چیکار اینجا تو -

 ، سالم از بعد و ایستادم فرهاد روبروي و گرفتم فاصله میز از قدم چند و شدم پا جایم از دلهره و ترس با همراه

 انداخته راه ، بگیریم تیشه بده اره خان جهانگیر از دور کمي فرهاد و من که طور همان... گفتم برایش را چیز همه

 از بعد. ..بود خیره فرهاد و من به بود نشسته کلفتش لبهاي روي که مضحکي لبخند و عمیق تفکري با او ، بودیم

 و خداحافظي با... برساند خانه به مرا تا گرفت اجازه و کرد عذرخواهي کارش صاحب از او ، فرهاد با زدن حرف کمي

 خانه راه در... کردند صادر را رفتن ي اجازه باالخره ایشون ، من دیدن از کردن خوشحالي اظهار و گفتن مقدم خیر

 هب را خودم که بود این آمد مي بر من از که کاري تنها... باشد نزده من به فرهاد که بود نمانده باقي حرفي دیگر

 او اام... نکنم پا به را دیگر دعواي و جنگ یک ي مقدمه دوباره و نزنم او به نامربوطي حرف که کردم کنترل سختي

 ...داد مي قرار ناسزا و توهین حمالت مورد را من بود کنارم که ثانیه هر و نبود بردار دست

 درون مادرم دیدن با و افتادم راه به ساختمان طرف به عجله با... داد هل حیاط درون به را من و کرد باز را در وقتي

 : پرسیدم تمام دلخوري با آشپزخانه

 ات برم فرهاد پیش شدم مجبور نیومدي دیدم وقتي... موندم در پشت که ساعته دو االن... بودي رفته کجا مادر -

 ...بگیرم ازش رو کلید

 : شد ساکت فرهاد داد با که نیست همراهت کلید مگه بپرسد ازم رفت مادر

 در دم باید... من دنبال اومدي کردي غلط تو اصالً... نزاري جا خونه تو رو کلید که نمیکني جمع را حواست چرا -

 ور فرهاد که میکنن پچ پچ هم گوش تر همه حاال ، شناسه نمي رو تو بازار تر که کسي... برگرده مادر تا موندي مي

 ...کنن مي درست برایم شایعه تا هزار و دیدند دختر یک با
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 : داد ادامه و گرفت نشانه طرف به را اش اشاره انگشت

 ...گچه از پر مغز جاي به سرت تو... بگیري کارش به موقع به که نداري حسابي درست عقل اصالً تو -

 شدم تر جري همین براي صورتم تو بزند را بود خودش الیق چه هر و کند باز را دهانش او و بایستم نتوانستم دیگر

 : گفتم و بردم باال را صدام و

 همگ حاال... کنم تحمل سوزوند مي منو داشت که رو گرما تونستم نمي و بود گرم هوا ؟...کنم چیکار گفتي مي -

 زماني هیچ مردمو دهن... بگن خوان مي چي هر مردم بزار... کلید دنبال بازار اومدم ، نکردم که گناه ؟...شده چي

 ...بست نمیشه

 ...بیرون کشم مي حلقومت از زبونتو این روزي یه باالخره... پرویي خیلي واقعاً:  زد فریاد فرهاد

 کند مي پا به را دیگر دعواي و جنگ یک مقدمات دارد باز فرهاد دید وقتي ، میکرد تماشا را ما واج و هاج مادر

 : گفت فوري

 ...کنه مي استراحت دارد پدرتون... بیفتید هم جون به که کردید پیدا سوژه یک دوباره... دیگر کنید بس

 درد پدر قلب کمي که شنیدم مادر از... مغازه برگشت و خورد آب لیوان یک هم فرهاد و اتاقم به فرستاد منو مادر

 رام مادر اما بودم پدر نگران... است رفته دکتر پیش مادر همراهي به بود گرفته که ساعتي مرخصي با که میکرد

 ...میشود بهتر استراحت کمي با فقط و نیست نگراني جاي که کرد مطمئن

 

 کوچک جشن یک مادرم و پدر شب همان... گرفتم را خیاطیم دیپلم من باالخره و گذشت تابستان از ماه دو

 ي خانه به معمول طبق خانم اما ، باشد همراهم جشن این تو هم ملیحه خواست مي دلم... گرفتند برایم خانوادگي

 آبم فرهادم با و نداشتم خواهري چون... بود گذاشته تنها را من خاص شب این تو معرفت بي بازم و رفته خواهرش

 و باشد کنارم خواستم مي همیشه... دسترس از دور خواهر یک بود شده برایم ملیحه ، رفت نمي جوب یک تو

 ...کنم پر شوخش و شاد ي روحیه و وجودش با را تنهاییام

 گردنم دور به را آن هیجان با که دادند هدیه بهم را زیبایي و طال گردنبند یه مادرم و پدر ، کیک بریدن از قبل

 فرهاد ي هدیه نوبت... کردم تشکر آنها از حسابي قشنگشان ي هدیه بابت و بوسیدم را آنها دوي هر و انداختم

 به نگاهم موقع هر ، مرموز هایش نگاه هم و بود شده مهربان هم فرهاد میشد روزي چند... گرفت سمتم به که بود

 هاینک با ، ناگهانیش رفتار تغییر همین... داشت نظر زیر مرا نگاهش با و بود نشسته اي گوشه یک افتاد مي او

 سالم ، مواقعي همچین در که بودم فهمیده ، بودم کرده باهاش که زندگي طي... میترساند مرا ولي بود مهربانانه

 اتفاق چه که خواستم مي او از باید ، آوردم مي در سر تغییر این از امشب همین باید... نیست طمع بي گرگ
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 يبزرگ به ، ریگ یک خراب جنس این... شود مي خیره من به تفکر و مهرباني با ، روزه چند این که افتاده میموني

 ...نبود خبري هایش پرخاشگري و زور همه آن از دیگر و شده آرام روز چند این که داشت کفشش به صخره یک

 : گفتم فرهاد به رو کنم باز را آن اینکه قبل و کردم تشکر گرفتم او از را هدیه وقتي

 ...داشتم سوال یک ازت کنم باز را کادو اینکه از قبل -

 ؟...باشه خالي ترسي مي:  گفت و زد پوزحندي فرهاد

 ...نیست این موضوع... نه -

 ؟...چیه پس -

 محروم خوشمزه کیک این خوردن از را ما کارهاش این با خواد مي:  داد ادامه و کرد مادرم و پدر به نگاهي یک بعد

 ...باشم گفته ، کنه

 ...شکمو خودت مال همش:  گفتم اعتراض با

 ...ما دست روي میفته وگرنه ، نزار منتظر زیاد شکموتو برادر این... عزیزم:  گفت پدر و خندیدند مادرم و پدر

 : گفتم و کردم بود منتظرم که فرهاد به رو و زدم کجي لبخند پدر به

 آسون هم خیلي گفتنش که مونده گلوت تو چیزي یه که دونم مي ، شدي مرموز و آرام خیلي که مدته یه -

 ...شنیدنم ي آماده من بگو خواهي مي چي هر... نیست

 ... هست خبرایي یه باهوش آره:  گفت و زد دلنشیني لبخند فرهاد

 باهوش شدم حاال ، بود گچ از پر مغزم که پیش روز چند تا:  گفتم و بهش توپیدم

 ...خانم فضول چیه فهمي مي موقعش به... کن باز را کادو... نکن وراجي اینقدر:  گفت و خندید

 بلوز یک اش هدیه... کردم باز را کادو ، شد نمي باز و بود خورده گره مغزم در که سوال دنیا یک و کرده گره اخم با

... نارنجي هاي نقش با رنگ همان به روسري یک و بود شده تزیین دار نگین ي پروانه با که آبي رنگ به مجلسي

 و گذاشته اش عهده به را کیک بریدن و کردم تشکر او از... آمد خوشم کادوش از و بود بیست اش سلیقه خداییش

 رنظ به مهربان و خوشحال اینقدر روزه چند این که دارد چنته در مهمي خبر چه بفهمم زودتر تا بیاورم چایي رفتم

 ...رسید مي

 پرسید فرهاد از و بود تر طاقت کم من از مادرم ، گذاشتم مي میز روي را ها فنجان داشتم و رسیدم چایي با وقتي

: 

 ...مربوطه خواهرت به که افتاده اتفاقي چه ؟...چیه موضوع -
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 : گفت مقدمه بدون ، پدر به رو بعد و زد من به مشکوکي لبخند اول فرهاد

 ؟...بدید شوهر منو ي ترشیده خواهر این ندارید تصمیم شما پدر -

 که فرهاد... کردم مي نگاه فرهاد به ها گرفته برق مثل من اما... خوردیم جا حسابي نفرمان سه هر فرهاد حرف از

 : گفت طلبکارانه حالت یک با بود شده حدم از بیش تعجب ي متوجه

 ؟...زده خشکت اینطوري که زدم عجیبي حرف ؟...چته -

 : گفتم بلند و کردم جمع صدام در را خشمم تمام و آمدم خودم به پدر ي خنده با

 ؟...مني ي چکاره تو مگه... کني پیدا شوهر من براي نکرده الزم -

 ؟...کرده تنگ جاتو... چیه:  گفت فرهاد به رو و کرد بلندي ي خنده دیگر بار پدر

 نظر خواستم مي ، کرده خواستگاري سارا از دوستام از یکي... پدر مهمه موضوع:  گفت تمام جدیت با فرهاد اما

 ...بشیم آشنا هم با نزدیک از و بیان تا کنیم تعیین وقتي دید مي اجازه اگر... بپرسم هم را شما

 از را زورگو هاي آدم و فرهاد توانستم مي تا داشتم قدرت اینقدر کاش اي...میکردم نگاهش اي خورده فرو خشم با

 دیگران ي آینده و زندگي مورد در که ندهند اجازه خودشان به دیگر که میکردم محوشان زندگي ي صفحه

 هب نیست طمع بي گرگ سالم بودم فهمیده که اش روزه چند این هاي مهرباني این و حرفاش با... بگیرند تصمیم

 : گفتم ، بودم عصباني شدت

 ...میکنم نثارت اومد در دهنم از چي هر وگرنه ، دار نگه خودتو احترام فرهاد -

 بریزه هات دندان تا دهنت تو زنم مي همچین... میکني غلط تو:  زد داد و آمد جوش به خونش من ي جمله این با

 ...شعور بي ي دختره...  بیرون

 ؟...کنید مي توهین هم به چي براي... کنید بس:  زد فریاد خشم با پدر

 خودت از اینطور که نزده بدي حرف ، کني احترامي بي بزرگت برادر به نداري حق تو:  داد ادامه من به رو بعد

 نمي هک عمرت آخر تا... باشه داشته خواستگار که طبیعیه این برسد تو سن به دختري وقتي... میدي نشان واکنش

 یک ، آنها از یکي که باشي داشته درست ریزي برنامه یک ات آینده براي باید... باشي مادرت و من وردل تواني

 ...موفقه و شده شناخته ازدواج

 پدر به رو بود شده جمع هایم چشم در اشک که طور همان و شکست دلم ، فرهاد پیشنهاد از پدر طرفداري از

 : گفتم فرهاد از تنفر با و کردم

 ...کنه هموار خودش براي را راه خواد مي نکنه ، بزرگتره من از او... بره نمي خوابش چرا بلده الالیي اگر آقا این -

 : گفت ناراحتي با و گرفت را او جلوي موقع به مادر ولي ، برداشت خیز من طرف به عصبانیت با فرهاد
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 ...کردن خرابش چطوري ببین... بودیم هم دور امشب یعني -

 ...کنه وادار کار این به را من تواند نمي هم هیچکس... خوام نمي شوهر من:  زدم فریاد گریه با

 راچ دانم نمي... آوردم پناه اتاقم به سریع و کردم پرت طرفش به را بود دستم هنوز که را فرهاد کادوي و شدم بلند

 انهخ این از من کردن دک براي فقط مدتش این مهرباني... بود جاري صورتم بستر بر و بود شده سیالب هایم اشک

 او از... بود شده وارد راه این از بار این و بگیرد غرورش اسارت یوغ زیر هم باز مرا خواست مي ؟...بود زندگي و

 کرده القا بهم بودن پوچ احساس هم و کرده تلخ کامم به را جشن این هم هایش حرف با که شدم متنفر بیشتر

 زندگیشون ي صفحه از داشتم فرهاد ي شده ریزي برنامه ي نقشه با که بودم شده سوخته ي مهره یک مثل... بود

 ...میشدم محو

 مي فرهاد دوستان از یک کدام بفهمم تا کردم فکر چه هر که روزي سه...کردم حبس اتاق در را خودم روز سه

 صمیمي هم با هم زیاد که داشت دوست چند فقط فرهاد... نرسیدم جایي به ولي ، من خواستگاري بیاد خواد

.. .بگذارند پیش قدم خواستگاري براي بخواهند و دیده را من و باشند داشته آمد و رفت ما ي خانه به که نبودند

 تا بستم عهد خودم با حال هر به... گذاشتند پیش قدم دارند خواهر یک فرهاد که ها شنیده اساس بر هم شاید

 بهم را تصمیمش هم بار این که نگذارم و بایستم فرهاد ي خواسته این مقابل بود ساخته دستم از که آنجایي

 ...آمدم نمي کوتاه و ماندم مي عهدم پاي ، باشم نداشته هم خوش روز یک ، آن از بعد اگر حتي کند تحمیل

 سوخت مي مادرم براي دلم... نرفتم بار زیر ، بیایم کوتاه و کنم باز را در که کرد التماس روز سه این در مادر چه هر

 جان هب بود شده کفري دستم از فرهاد دوم روز... بیایم پایین موقعیتم از خواستم نمي اما میکرد التماس اینطور که

 : زد فریاد و افتاد در

 ...زارم نمي ات زنده برسه بهت دستم فقط سارا... بشکنم نزدم تا کن باز را لعنتي در این -

 سر بر چه نبود معلوم میکرد باز را در فرهاد اگر... گرفت را دیگر ي فاجعه یک جلوي دخالتش با مادر هم بار این

 در پشت مدام مادر... میکرد گور به زنده اتاق همین در را من حتماً داشت که اي سابقه با ، آورد مي اتاق این و من

 يم راحتي به فرهاد چطور که میشدم عصبي بیشتر همین براي ، میکرد تصدیق را فرهاد حرف و میکرد نصیحتم

 : دادم مي را مادر جواب فریاد و داد با... بگذارد تاًثیر آنها روي تواند

 ...آیم نمي بیرون اتاق این از نکنید بیرون سرتان از را من دادن شوهر فکر شما تا -

 نمي مزاحمم دیگر کسي که میشد راحت خیالم رسید مي خواب موقع و میشدند خاموش یکي یکي ها چراغ وقتي

 آسمان هاي ستاره به و گذاشتم مي سرم زیر پشتي جاي به را هایم دست و کشیدم مي دراز تخت روي... شود

 ...رفتم مي فرو قشنگم رویاهاي در و میشدم خیره

 کشیدم مي بیرون غربت و تنهایي همه این حصار از را خودم توانستم مي و داشتم پرواز پر ها پرنده مثل کاش اي

 و پدر هاي حرف به ، میکردم سقوط ها واقعیت دنیاي به رویا از وقتي اما... گرفتم مي اوج ، آسمان ي پهنه در و
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 سال و سن به وقتي دختري هر که باشم صادق خودم با اتاقم خلوت در توانستم مي الاقل... اندیشیدم مي فرهاد

 برود و کند انتخاب را زندگیش مرد روزي باید بدهد، خانواده تشکیل و برود را سخت راه این باید رسید مي من

 ازب تفکرات این با... چرخید مي رسوماتش و رسم با گردون چرخ این باید و بود زمانه رسم این... سرنوشتش دنبال

 ممیکرد وجدانم و خودم پیش که توجیهاتي تمام... طبیعیه امر یک ازدواج که کنم قانع را خودم توانستم نمي هم

 بدنم اعضاي تمام ذهنم در آن کشیدن تصویر از... شوم جدا مادرم و پدر از ترسیدم مي عمل در و بود هوا باد همه

 ...میشد رعشه دچار

 فرا را وجودم تمام شدیدي ضعف ، روز سه این در غذا نخوردن با که سوم روز شب تا داشت ادامه من اعتصاب

 نهاآ با را روز سه این من و بود قندي نان و بیسکویت از پر همیشه اتاقم کمد... گرفتم بدي ي گیجه سر و گرفت

 را در شدم مجبور... میشد خراب بیشتر داشت لحظه هر حالم و بود نمانده باقي برایم چیزي االن اما... کردم طي

 ...بزنم صدا را مادر و کرده باز

 با و برگشت و سرش تو زد ، دید را ام شده مچاله بدن و پریده رنگ وقتي و رساند من به را خودش سراسیمه مادر

 نگاه در و بود مالمت و سرزنش دنیا یه پدرم نگاه در...داد خُوردم به آرامي به و کرد درست برایم قندي آب عجله

 مدام فرهاد... شده سرازیر مرگ وادي به گناه فرط از که میکردند نگاه محکومي به انگار... عصیان و خشم فرهاد

 : بود بسته ، همیشگیش بیراه و بد ناف به را من و رفت مي راه خودش دور

 خترد این ي کله تو... گرفته بازي به را ما ي همه چطور کوچیک ي مسئله این با ببین... عقل بي ، نفهم ي دختره -

 ...کرده گنده هیکل فقط... نداره وجود عقل جُو یک

 با مادر لحظاتي از بعد... بیاورد غذا برایم خواست مادر از پدر ، شد بهتر حالم یکمي و خوردم را قند آب وقتي

 نرفته بیرون آنها هنوز... بگذارند تنها را ما که خواست آنها دوي هر از پدر... پدرم دست داد و آمد غذا سیني

 اما بشکنم را اعتصابم خواستم نمي... گرفت دهانم طرف به را غذا قاشق اولین خودش دست با پدر که بودند

 : زد داد و شد عصبي بیشتر دید مي را من ي قیافه که فرهاد...  خوردم اکراه با... کرد کوتاه را پدر دست نمیشد

 يم من دست به رو اختیارش اگر... بزند رو خودش حرف و بایستد مقابلتون اینطوري که کردید لوسش بسکه -

 ...نکنه نگران را همه اینطور حساب حرف یک با که کنم رفتاري چه باهاش دونستم مي ، دادید

 ادد یک با پدر که ریخت مي برنامه من تربیت براي و گذاشت مي بیرون گلیمش از را پایش کم کم داشت فرهاد

 اتاق از مادر همراه به چشمي تهدید و دلخوري با فرهاد... بگذارد تنها را ما که خواست مادر از هم و ، او از هم

 موقعیت آن در من و گرفت مي را فرهاد تشرهاي و توپ جلوي موقع به همیشه پدر... بستند را در و رفتند بیرون

 به را من فرهاد این آمد مي پدرم سر بالیي نکرده خدایي اگر چون... بودم پدر سالمتي خواستار خدا از همیشه

 ... باشد خواهرش شود مي شکنجه دستش زیر که کسي نبود مهم برایش و فرستاد مي خانه سالخ

.. .بخورم را غذایم تا دستم بود داده پدر که بود چنگالي و قاشق صداي ، آن صداي تنها و کرده پر را اتاقم سکوت

 رهادف دیدم مي وقتي ولي... شدم ناراحتیش باعث گانه بچه حرکات این با که بودم او ي شرمنده و بود پایین سرم
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 این جز اي چاره ، آورد مي بدست را آنها مثبت نظر و گذارد مي مادرم و پدر رفتار روي اثري چه تصمیماتش با

 ...نداشتم اعتراض

 رونبی ام آشفته هاي اندیشه از را من و شکست را اتاق سنگین سکوت پدر صداي گذاشتم کنارم را بشقاب وقتي

 ... کشید

 با خواي مي ؟...کردي حبس اتاق این توي خودتو روز سه و رفتي در کوره از که گفت چي شب اون فرهاد مگه -

 سارا ؟...بود مهم برات ما حال اصالً ؟...گذشت مادرت به چه روز سه این دوني مي ؟...کني ثابت رو چي کارا این

 ...نداشتم توقع رو رفتاري همچین تو از اصالً

 رهادف هاي گویي زور اما... نبود خودم دست ببخشید منو:  گفتم صدام در بغضي با ، سرافکندگي و خجالت کلي با

 ...بود نزاشته باقي برام اي دیگه راه

 ، داري سواد ، خوندي درس مثالً تو... کني برخورد اینطوري مسئله این با که بود این راهت:  گفت ناراحتي با پدر

 این مستحق که نزد بدي حرف فرهاد... همدیگه به توهین و فریاد با نه میکردي حل راهش از رو مسئله این باید

 ...باشه توهین همه

 ...کنه گیري تصمیم من ي آینده مورد در ندارد حق فرهاد... پدر ولي:  گفتم اعتراض با

 ، هطبیعی امر یه خواستگاري... داد پیشنهاد فقط... نگرفته تصمیمي فرهاد:  گفت و انداخت باال را ابروهایش پدر

 اهاشب اینطور بود فرهاد از غیر کسي هر اگر... میکنه معرفي خواستگار و زارد مي پیش پا دیگه کسي نباشه فرهاد

 ؟...میکردي برخورد

 : گفتم ندامت با همین براي... کنم پیدا پدر براي جوابي توانستم نمي و بودم افتاده گیر بدي ي مخمصه در

 به و کنید تمامش خودتون روش با رو مسئله این خوام مي شما از... ببخشید منو... بود اشتباه کارم دونم مي -

 ...نگیره را ماجرا این دنباله دیگه بگید فرهاد

 شده تمام را مسئله این بخوام فرهاد از من که فرض به... اول ي خانه سر رفتي باز:  گفت قبل از تر محکم پدر

 باز روش به رو خونه در باید ما ، اومد خواستگار باز اگر... دیگر سال یک... ماه یک ؟...چي دیگر هفته یک ، بدونه

 ؟...درسته گرفتي پیش در که رفتاري این... نکنیم

 : داد ادامه پدر... نداشتم پدر حساب حرف براي جوابي و بود پایین سرم

 ردنک ازدواج... کند فرار قانون این از توند نمي کس هیچ و طبیعته قانون این... اشتباهه راهت که کن قبول سارا -

 هب انگشت و بشینن هم دور که بشي مردم نماي انگشت خواي نمي که تو... دینه نصف کردن ادا مسلمانان ما براي

 در که هشتری این... نیامده سراغش کسي که داشته بزرگ ایراد یک حتماً دختر این بگن تمسخر با و بگیرن سمتت

 موضوع این با درایت با ، بگیري جبهه فرهاد مقابل در اینکه عوض... شده ما نوبت االن... خوابه مي همه ي خانه
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 راهنماییت که اینه فقط ، فرهاد حتي و مادرت و من ي وظیفه... کن انتخاب درست رو ات آینده مرد و کن برخورد

 ...همین کنیم

 ...بشم جدا شما از تونم نمي... کنم شوهر خوام نمي من:  گفتم گلو در شکسته بغضي با

 ابد تا که تو... میان در تنهایي از آدما ازدواج با... عریزم نه ؟...میشن دور و تنها ازدواج با آدما مگر... نشو جدا -

 بچه عروسي آرزوي مادري و پدر هر... بروي خودت راه به باید ؟...کني خوش جا مادرت و من وردل تواني نمي

 و ناراحته قلبم من ، اومد کنار زندگي واقعیت با باید ؟...هستیم دیگه مادراي و پدر از غیر ما مگه... دارن رو هاش

 بچه شما خوشبختي همه از اول مادرت و من... ببرم گور به آرزوهامو خواهم نمي... نبینم رو فردا طلوع دار امکان

 ...خوایم مي خدا از رو ها

 ریهگ بین ما و ریختم بیرون را بود شده پنهان بغضم پشت که را سختي ي گریه و چسباندم اش سینه به را سرم

 : گفتم هام

 یچه دیگر... میرم مي من بیفتد شما براي اتفاقي اگر... گیره مي آتیش دلم که نزنید مرگ از حرف خدا رو تو پدر -

 ...ندارم پناهي و پشت

 براي کنید ازدواج فرهاد و تو اگر... ام چکاره من ، باشد خدا پناهت و پشت:  گفت و گرفت آغوش در مرا پدر

 مادرتون و من ي خسته هاي شونه روي از رو ساله چندین سنگین بار این و شید مي مسئولیت داراي خودتان

 نیست جدایي این... کنیم بازي هامون نوه با هم و ببینیم رو عروسیتون هم داریم آرزو مادرت و من... دارید برمي

... بیاري در دلش از بري و داري نگه را بزرگت برادر احترام خوام مي ازت فقط... شدنه جمع هم دور... عزیزم

 همسر انتخاب براي خودت نظر با فقط که دهم مي قول بهت... کنه رشد کینه و دشمني شما میان ندارم دوست

 ...بدهي ازدواج به تن اجبار و زور با زارم نمي... باشم موافق

 رنميب دست نکنه تحمیل ما به رو عقایدش تا... شناسي نمي را فرهاد تو پدر ولي:  گفتم و کردم پاک را هایم اشک

 ...کنید قبول حرفشو میشید مجبور و داره نفوذ خیلي شما روي اون ، دارد

 ، میام کوتاه تندش رفتار خاطر به گاهي و دم نمي رو جوابش اگر ، نداره نفوذ من روي فرهاد... میکني اشتباه -

 بهت رو نظرش زارم نمي خاص مورد این تو باش مطمئن... بشه خراب بینمون احترام خواهم نمي اینه بخاطر فقط

 ...گیري مي تصمیم آخر در که هستي خودت اصل ، باشد مثبت هم مادرت و من نظر اگر حتي کنه تحمیل

 و محکم ي پشتوانه یک مصداق به برایم ، بود شده حلقه هایم شانه دور که اش مردانه دستان و پدر حرفاي حس

 چرا دانم نمي ولي ، داشتم را محکم ي پشتوانه این نگهداري میل وجودم تمام با و بود زیبایي حس... بود عظیم

 متصمی خودم فقط و نبود اجباري هیچ پدرم ي گفته به... نداشتم خواستگار این به خوبي حس و زد مي شور دلم

 ...پدرم رضاي به شدم راضي باالخره و شد قرص دلم ته کمي ، حس این با... گرفتم مي را نهایي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

19 

 

 فرهاد نگاه اما ، نگراني و بود مهر از پر مادر نگاه... بودند انتظارم در مادر و فرهاد ، کرد باز را در لبخندي با پدر

 چقدر... خواستم عذر ازش قلب صمیم از و انداختم مادر آغوش در رها را خودم... بود غضبناک و مبهم هنوز

... ندارد من از رنجشي گفت و بوسید مرا... بودم داده آزارش روز چند این اینقدر که بودم کرده عمل خودخواهانه

 راحتي به را فرزندش خطاهاي همین بخاطر ، دنیا یک قد بخشش و بود مقدس اسمش مادر ؟...بود این از غیر مگر

 .بخشید مي

 يم خوبي به نگاهش درون را پیروزي برق... کردم نگاه چشمانش به و ایستادم فرهاد مقابل در پدرم ي خواسته به

 هایش خواسته تسلیم وقت هیچ که بستم عهد خودم با... غرورم ي پیکره به زد مي آتش ، برق همین و دیدم

 : گفت و زد پوزخندي که خواستم عذر ازش اجبار به... نشوم

 ...اومدي عقل سر که خوشحالم -

 که خواست ازم اشاره و ایما با و شد من حال ي متوجه پدر... رفتم مي در کوره از دوباره داشتم حرفش لحن از

 روزي منتظر فقط...شود منفجر که رفت مي آن هر که و بود آتشفشان کوه درونم اما...بود آرام ظاهرم... باشم آرام

 نفيم من جواب ببخشید بگویم و بنشانم لبانم بر را مسخره پوزخند همان منهم و اینجا بیاید دوستش که بودم

 ...است

 يم جُک مرتب فرهاد... کرد جمع هم دور به را ما دوباره و خرید دیگر کیکي پدر شب فردا کنان آشتي این پاس به

 دوباره اشاره با فرهاد... دادم مي فریب را او فقط ساختگي هاي لبخند با منهم... خنداند مي را مادر و پدر و گفت

 را سرم... بگذارند را خواستگاري قرار شب شنبه پنج براي که کرد قبول هم پدر و گفت پدر به را اش خواسته

 فرهاد... باال سمت به شد کشیده نگاهم فرهاد صداي با که شدم غرق هایم پریشاني و ها غم در و انداختم پایین

 : گفت و انداخت بهم داري معني نگاه

 ؟...نمیکني پا به جنجال دوباره ؟...بیان بگم دوستم به هست اجازه... ساراجان -

 آوردن فرود با... بود قابلي بازیگر و میکرد بازي نقش خوب ؟...جان سارا بودم شده کي از... زدم دلم تو پوزخندي

 محکمه با وقتي... بود عجیب خودمم براي که بود دلم به فرهاد از اي کینه... زدم رقم را هایم بیچارگي حکم سرم

 اینکه از غیر ؟...بود کرده چکار او مگر... دیدم نمي کینه همه این مستحق را فرهاد رفتم مي سراغش به وجدان ي

 اینقدر من و بود ساده خواستگاري یک این اینکه از غیر... آورد مي ما ي خانه به خواستگاري براي را دوستش

 دیگر هاي خواستگاري تمام وراي خواستگاري این که داد مي هشدار بهم دلم هاي ته ته اما ؟...بودم کرده بزرگش

 کاري هم اعتصاب روز سه این با... نداشتم اطاعت جز اي چاره... افتد مي اتفاق دختر هزاران براي روزانه که است

 ...سپردم خداوند دست به را سرنوشتم و خودم و آمدم کوتاه مادرم و پدر بخاطر فقط و نبردم پیش از

 

 سوم فصل
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 یرونب را سرم و کردم باز را پنجره... بودم کالفه و گیج کامالً ، شدم بیدار خاصي ي شوره دل با شنبه پنج روز صبح

 و بود سرد خیلي هوا ، ببلعم وجودم تمام با را صبحگاهي ي تازه هواي خواستم مي... بستم را هایم چشم و گرفتم

 را رعم گذر و گذشتند مي هم پي در روزها... میشدیم نزدیک زمستان به کم کم و بود پاییز آخر ماه... لرزاند را تنم

 را هایم چشم فرهاد فریاد با ناگهان ؟...بودم کرده ازدواج من روز همین در دیگه سال یعني... دادند مي هدیه ما به

 ...بود برگشته نانوایي از که دیدم خانه حیاط تو را او و کردم باز

 پایین بیا و ببند را پنجره زود ؟...کني خراب رو امشب مهموني و بخوري سرما خواي مي... دیوانه ي دختره آهاي -

 ...داریم کار خیلي که

 کاش اي... بگیرد خودش ي سلطه زیر منو خواست مي... فرمایشایش خُورده صبح اول هم باز... فرهاد هم باز

 ؟...کردمی چکار خان فرهاد این ببینم تا بروم بیرون خانه از لعنتي روز این در توانستم مي که داشتم قدرت اینقدر

 پایین رفتم وقتي... رفت مي را خودش راه داشت او و خوردم مي جوش و حرص داشتم که بودم من فقط وسط این

 : گفت ریخت مي چاییش فنجان تو شکر که طور همین فرهاد... نشستم پدر کنار ، کردم سالم و

 ؟...میکردي چیکار پنجره دم تاپ یک با و روسري بدون سرما این تو ، آیي مي عقل سر کي تو دختر -

 ...خوره نمي سرما زودي این به دارم مقاومي دختر... نترس:  گفت و زد من خشم از پر صورت به لبخندي پدر

 بود کرده حبس اتاق تو را خودش روز سه که دیدیم هم رو خانم سارا مقاومت:  گفت طعنه با و زد پوزخندي فرهاد

... 

 مه والریه ذات اگر من... بچین را هات برنامه و نترس تو:  گفتم حرص با و دادم پایین زور به را پنیر و نان ي لقمه

 ...بشه ناامید دیدنم از دوستت گذارم نمي بگیرم

 که میگیرم گِل مبارکتو دهن اون روزي یک باالخره:  گفت عصباني بود برخورده غیرتش رگ به که جوابم با فرهاد

 ...نکني خوشمزگي اینقدر

 را سرمان کدام هر و شد تمام هم فرهاد و من زباني و چشمي تهدید و جنگ نشست میز روي که پدر مشت با

 : زد داد پدر... انداختیم پایین

 چي.. .برسونید شب به همدیگه براي کشیدن نشان و خط و کل کل با رو روز یک توانید نمي بالغ آدم تا دو شما -

 ائلق هم براي احترام یکمي... گونه بچه رفتاراي این از شدم خسته بخدا ؟...افتادید چپ همدیگه با اینطور که شده

 ...باشین

 مي دستت کار قلبت دوباره... باش آرام میکنم خواهش... علي:  گفت پدر به رو فرهاد و من به غره چشم با مادر

 ...ده
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 : گفت فرهاد به رو و شد بلند میز کنار از و آرامم یعني که داد تکان مادر براي سري پدر

 برو ماشین با ، امشب براي دارد احتیاج چي مادرت ببین و برگرد ماشین با خودت و اداره برسان منو شو پا -

 ...بخر برایش

 هب و گرفتم دستام بین را سرم منهم... رفت حیاط طرف به و برداشت را کُتش و ماشین سویچ و شد بلند فرهاد

 : داد هشدار بهم پدر کردم مي فکر بود گرفته را گریبانم که معلومي نا سرنوشت

 ...طرفي من با وگرنه کني احترامي بي بزرگت برادر به نبینم دیگه... باش رفتارت مراقب... سارا -

 به را رفتنش بود گرفته را دیدم جلوي که اشکي ي پرده با... رفت و کوبوند صورتم تو را تهدیدآمیزش ي جمله پدر

 داد ؟...داد نمي خشونت و تهدید بوي حرفاش فرهاد مگر ؟...میکردند نصیحت را من همگي چرا... نشستم تماشا

 : زدم

 ...کنم تحمل را تبعیض و عدالتي بي همه این توانم نمي خدا -

 از رو زشت رفتاراي این مدته یک چرا ؟...چته تو دختر ؟...عدالتي بي کدام... تبعیض کدام:  گفت و غرید بهم مادر

 نمي ، میرن و میان... نداره دعوا و جنگ همه این که خواستگاري یه ؟...آمده سرت به چي ؟...میدي نشان خودت

 ...تمام...نه بگو خواي

 بدبختي اول این... نیست تمام... مادر نیست تمام:  گفتم و کردم پاک را پایین سُرید چشمم کنار از که اشکي

 ؟...نیست عدالتي بي این ؟...نیست تبعیض این... میره اشتباه را راهش داره نمیگه فرهاد به کس هیچ چرا... منه

 وراه یه میکنه بارم حرف و زنه مي سرم تو چي هر و نیاید در جیکم باید کوچکترم فرهاد از سال چند اینکه بخاطر

 ؟...کنم راست و خم برایش قد ، کنان اطاعت و نکنم بهش احترامي بي ؟...بکشم برایش هم

 همین هم او از ، باشي داشته را بزرگترت برادر احترام خواهد مي تو از پدرت که طور همین... کني مي اشتباه تو -

 قلبش پدرت بگم چقدر... کنید مي متشنج را جّو هم با لجبازي و الکي هاي بهانه این با چرا... دارد رو خواسته

 ؟...فهمي مي... سّمه برایش ناراحتي... بشه ناراحت زیاد نباید و مریضه

 و دید را رفتنم...  فهمید نمي را حرفایم دیگر هم مادر... شدم اتاقم راهي خواهي عذر یه با و شدم بلند جام از

 اره تخت روي را خودم... دارم احتیاج اتاقم آرامش و تنهایي به فقط االن که دانست مي خوبي به... نکرد اعتراضي

 دّک خواستگار یک با را من خواست مي که بودم فرهاد دوش رو اضافي بار چه من آخه... رفتم فرو فکر به و کردم

 که برادري و خواهر بین میشد مگه ؟...میشد بدتر قبل روز از رفتارش روز هر که داشت من با دشمني چه... کند

 رافکا همه این از داشتم و رسید نمي جایي به عقلم دیگه ؟...کند رشد دشمني و کینه اینقدر هستند هم خون هم

 ...رسیدم مي جنون به برهم و درهم
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. ..بود گذاشته تمام سنگ و بود خریده بهترینش نوع از چیز همه فرهاد... آشپزخانه تو رفتم ساعت یک از بعد

 را بود میز روي که دستمالي... شده باز دل و دست اینطور که بود مهم برایش خیلي دوستش این بود معلوم

 مادر که چیدم مي نقره خوري میوه در داشتم و کردم کردن پاک به شروع را شده شسته هاي میوه و برداشتم

 : گفت و نشست روبرم

 نمي که نکن بازي پدرت و من آبروي با... کني رفتار نجیب و خوب دختر یه شاًن در امشب خوام مي ازت سارا -

 رمونس پشت که بدي نشان رفتاري نداري حق نبود میلتم باب اگر حتي ، معمولیه خواستگاري یه اینم... بخشمت

 افتخار باعث که کني برخورد ادب با و خوب دختر یک مثل خوام مي... کردن تربیت دختري عجب که بزنن حرف

 ...سرافکندگي باعث نه ، باشي پدر و من

 چیدم مي هارا میوه که طور همان... رفت سالن به گردگیري براي هم مادر... دادم ادامه کارم به و دادم قول بهش

 جالتخ با و رفتم مادرم پیش همین براي... آیند مي ساعتي چه و هستند نفر چند خواستگارا ببینم شدم کنجکاو

 : پرسیدم

 ؟...هستند نفر چند دانید مي و شناسید مي را خواستگارا شما -

 دیگه... دیده را تو پسر اون میگه فرهاد واال... شناسمشون نمي منم... مادر نه:  گفت معني پر لبخند با مادرم

 باهاش امشب همین که خواي نمي... عزیزم نباش نگران... کنم غافلگیرتون خوام مي میگه فقط نگفت چیزي

 ...بشه تمام ما ضرر به که کند نمي کاري فرهاد.. است معارفه ي جلسه یه... کني ازدواج

 و پدر چطوري... شدم خواستگار و مادر حرفاي درگیر خیلي من اما... شد مشغول کارش به و نزد حرفي دیگه مادر

 نمي من چطور ؟...دیده را من که ، کیه پسر آن ؟...خواستگاري بیایند شدند راضي شناخت بدون مادرم

 که فرهاد دست از... شدم گیج خدایا ؟...باشد تواند مي چي ، گفته مادر به فرهاد که غافلگیري این ؟..شناسمش

 دوستش مورد در که بودم صمیمي برادرم با اینقدر خواست مي دلم... ندارد مقررات و قانون کارهایش از کدام هیچ

 منتظر باید پس... بگویید من به باید چي براي ، بود نزده حرفي مادرم به وقتي فرهاد اما... پرسیدم مي ازش بیشتر

 ...نیاید در کار از کابوس امیدوارم که دیده برایم را خوابي چه فرهاد بار این ببینم تا میشدم

 و گشت مي مادر دور حال سر و خوشحال و ماند و نرفت مغازه دیگه بعداظهر هم فرهاد و شد انجام کارها ي همه

 عروس گفتن با و داشت من به چشمي گوشه هم ها وقت گاهي... دهد انجام برایش مانده کاري اگر خواست مي

 که است صبح امروز فرهاد همان این که نبود کردني باور برایم... متحیر را من و انداخت مي خنده به را مادر خانوم

 را من برادر همه از اول که بود مبارک و میمون چقدر خواستگار این قدمي پا... بگیرد گِل را من دهان خواست مي

 ...بود داده تغییر

 آینه جلوي صندلي روي ، آمدم حمام از وقتي... رساندم غروب به را روز بود بدبختي هر به پرکنده مرغ مثل

 و بود دلشوره و نگراني از پر آینه در تصویرم... کردن خشک را بلندم موهاي سشوار با کردم شروع و نشستم

 سرم پشت را فرهاد بودم خیره ام چهره به آینه در که طور همان... زد مي موج شفافم و آبي چشمهاي در نگراني
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 بود انداخته شک به را من که بود مهربانیش مهمتر همه از و بود پیدا اش چهره از شادي و تحسین برق که دیدم

 ... او مغرور و خشن جلد تو رفته دیگر کسي یا است من برادر فرهاد این آیا که

 واندت مي هم خواستگار قدم پا که نیست خرافات واقعاً یعني... کرد بیشتر را حیرتم زد موهایم به که اي بوسه با

 رتغیی همه این مرا مغرور برادر که بود عالي قدمش پا... بود باالتر خوب از که خواستگار این... بد هم و باشد خوب

 ؟...ماند خواهد مهربان قدر همین هم باز دادم مي منفي جواب دوستش به اگر... بود داده

 : گفت مهرباني با برگشتم طرفش به صدایش با... میکرد تماشا مرا و بود نشسته تخت لب

 که دونم مي چون... بپوش رو خریدم هدیه برایت که رو روسري و بلوز همان میکنم خواهش فقط... جان سارا -

 ...میاد بهت چقدر

 نقش آن از ساعت چند براي فقط... قبلیست مغرور فرهاد همان ، فرهاده همان این... نخیر... خوردم جا حرفش با

 : گفتم دلخوري با... داد مي نظر هم من پوشیدن لباس براي حتي... ندهد دست از را امشب تا آمده بیرون خشن

 ...بپوشم رو ها لباس اون خواي مي من از که اینجا بیان خواند مي لباسام دیدن براي اونا مگه -

 جواب اگر و ، نگیرن ایرادي که بدرخشي مهموني توي خواهم مي... پولدارن خیلي اش خانواده... خواهري نه -

 ...باشه ما طرف از بود منفي

 کی فرهاد و کردم قبول نکنم عصبانیش هم باز اینکه براي اما گذرد مي چي فرهاد فکر در دانستم مي که چند هر

 : گفت و بوسید را ام گونه و کرد بغلم پشت از... گرفت ام خنده که کشید بلندي نفس

 ...بشي بخت سفید انشاهلل... سارا ممنون خیلي -

 ؟...نفرن چند:  پرسیدم بیرون رفت که در از

 ...میاد خواهرش با خودش... نباش نگران:  گفت و زد رضایت از حاکي لبخندي

 ؟...مادرش و پدر پس:  پرسیدم تعجب با

 ...فهمي مي رو چیز همه خودت اومدن وقتي... ندارن مادر و پدر:  فرهاد

 نمي من که بود کي این پس... داشتند مادر و پدر فرهاد دوستاي ي همه... برد فرو فکر به باز را من و رفت فرهاد

 ؟...شناختمش

 زده زل بهم مشتاقانه دو هر... کرد من ي متوجه را مادرم و پدر زد که سوتي با فرهاد بیرون آمدم اتاق از وقتي

 : تگف گوشم در سر و پشتم آمد فوري فرهاد... رفتم آشپزخانه طرف به و انداختم پایین را سرم خجالت از... بودند

 ...بکنه دل ازت بتونه و ببینه را تو که کیه
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 : گفت و خنده زیر زد ام قیافه دیدن با... طرفش به برگشتم حیرت با

 ...خواد نمي لوچ زن دوستم... خانم عروس نشه چپ چشمات

 آشپزخانه به فوري مادرم و پدر زیري زیر ي خنده و نگاه از زده خجالت و عصباني من و اتاقش تو رفت خنده با

 ...آوردم پناه

 مي و کوبید مي ام سینه بر پتک مثل قلبم... بود مرگ ناقوس صدا این من براي... آمد در صدا به خانه زنگ باالخره

 دورو با... کنم گم را پایم و دست اینطور داشتم حق و بود من تجربه اولین این... بزند بیرون ام سینه از خواست

 اول سکوت این...  میکرد تعارف آنها به که پدر عصبي و لرزان صداي بعد و شد سکوت لحظه یک ، ها مهمان

... مُردم مي دلشوره از داشتم... شد عصبي و لرزان پدر صداي که بودند کساني چه یعني ، نبود خوبي ي نشانه

 ...گلي دسته چه هم آن ، داده آب به گلي دسته فرهاد گفت مي بهم حسي

 و چرخیدم مي خود دور وار دیوانه... بگذارم هایم کنجکاوي بر سرپوشي بتوانم تا نبود معلوم چیزي آشپزخانه از

 وارد عصباني و برافروخته رنگ با مادر که گذشت اي دقیقه ده... جنگیدم مي وحشتناکم افکار با درهم و گیج

 : گفتم و جلوش پریدم... شد آشپزخانه

 ؟...هستن کي اینها ؟...شده چي مامان -

 : گفت و کرد کنترل سختي به را خودش ، بزند فریاد بود مانده کم که مادرم

 چایي میام بعد خودم و میریم هم با االن ، بیاري چایي نکرده الزم تو... میگم بهت چي ببین کن گوش فقط -

 ...میکردم بیرونشون لگد یک با نبودن مهمان اگر بخدا... میارم

 ار تو اینقدر که هستن کي اینا... ترسوني مي منو تو مامان:  گفتم و کردم نگاهش نگران و سردرگمي حالت با

 ...کردن عصباني

 توهیني یا و حرفي اتاق تو آمدي میکنم خواهش ازت فقط:  گفت و دوخت من به را آمیزش التماس نگاه مادر

 ...نیامده در پدرت صداي تا بریم بیا... واجبه مهمونم احترام و هستن مهمون االن اونا... نکني

 نای خدایا... بود غریب و عجیب چیز همه... شدم کشیده مادر دنبال به باشد داشته جوابي من سواالت اینکه بدون

 باال ار سرم وقتي و کردم سالم ، شدم پذیرایي وارد و بود پایین سرم...بود ریخته بهم را همه که بود کي خواستگار

 هایستاد قد تمام... بودم شده زمین نقش حتماً نبود مادر اگر و پرید شدت به رنگم... شدم میخکوب جا در گرفتم

 به مرا تکاني با مادر... داد آرامي به را سالمم جواب و آمد خودش به اي لحظه از پس ، میکرد نگاهم مات و بود

 عادت پدر... گرداند مي تسبیح و بود پایین سرش ، افتاد پدر به نگاهم وقتي... بنشیم خواست ازم و آورد خودم

 النا... ندهد دستش کار عصبانیت که گفت مي ذکر و گرفت مي دست تسبیح میشد عصباني که موقع هر داشت

... دیوار به بکوبم محکم را فرهاد سر خواستم مي که من مثل بود عصباني حتماً ، میکرد را کار همین داشت هم
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 همه و صورتش تو بکوبم نعره شکل به دیدنش با را نفرتم تمام ترسیدم مي ، نداشتم را کنم نگاهش اینکه جراًت

 درپ هست کي خواستگارم بود گفته اگر بسا چه ، بود کرده وارد ما ي همه به سنگیني شوک... بریزم بهم را چیز

 ...دهد راه خانه این به نمیشد راضي موقع هیچ

 يب فرهاد این... آمد مي حساب به بزرگتر برادر یا و پدرم جاي و بود بزرگتر من از سال پانزده حداقل خان جهانگیر

 ي هلقم سفره این کنار از هم خودش که کند کارفرمایش قرباني گُوشت را من تواند مي که بود کرده فکر چي عقل

 بغض نداشتم قرار و آرام و خوردم مي دیوار و در به شکسته پر و بال اي پرنده مانند ؟... بیاید گیرش تري چرب

 ...آمدم بیرون سرگردانم هاي اندیشه از خان جهانگیر خواهر صداي با... بود بسته را گلویم راه سنگیني

 ؟...رفته یادش نکند ؟...کو خانم عروس چایي پس -

 خواهر به خطاب عبوس و جدي که انداختم مادر به نگاهي... کرد ریزي ي خنده اش مزه بي حرف دنبال به

 : گفت خان جهانگیر

 ...خدمتتون میارم و میشه حاضر االن -

 انگشت با عصبي داشتم و بود پایین سرم... نداشت زدن حرف خیال کسي انگار ، دهنده آزار سکوت هم باز

 : گفت پدرم به رو هماست اسمش فهمیدم بعدها که خان جهانگیر خواهر باز که میکردم بازي دستانم

 دهز سر ما اینکه مثل کنید مي رفتار طوري اما ، نشه سوءتفاهم که بگم چطوري دونم نمي... آقا حاج بخشید مي -

 ...شدیم مزاحمتون

 را خواهرش اشاره و ایما با داشت که افتاد خان جهانگیر به نگاهم حرفهایش با... هدف به زد و بود باهوشي دختر

 : گفت محکم و شکست را سکوت پدرم باالخره... میکرد سرزنش

 که گنجید نمي باورمون تو اصالً ولي ، بیاد خواستگار دخترم براي قراره امشب که دونستیم مي راستش -

 ...باشید شما جان سارا خواستگار

 فرهاد... خواست مي جواب او از و دوخت فرهاد نگران ي چهره به را سوالش از پر نگاه خان جهانگیر ، پدر حرف با

 : گفت و کشید صورتش به دستي آشفتگي با فهمید را چیز همه کارفرمایش نگاه از که

 ...کنم غافلگیرشون خواستم مي ، نگفتم شما مورد در چیزي... بود من تقصیر آخه... آخه -

 صداي در... شد هما لبهاي مهمان هم مضحک لبخند یک و بود فرهاد به خیره و باال پرید خان جهانگیر ابروهاي

 : گفت فرهاد جواب در که زد مي موج فروخورده خشم و عصبانیت از هایي رگه پدر

 ...دادي خرج به مهارت خیلي ما کردن شوکه براي تو... شدیم غافلگیر هم خوب... بله -
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 دختري خواستگاري به خواسته مي جراًت که دانست مي خودش خان جهانگیر... بود واضح خیلي پدر ي طعنه

 درک بهتر را مهربانیش و فرهاد کاري مخفي این علت حاال... است کوچکتر خودش از سال پانزده که بیاید

 دختر تنها از و باشند نشسته اینجا خواهرش و او االن بود محال ، بود کرده باز لب زودتر اگر چون... میکردم

 ...بکنند خواستگاري دادمهر مهندس

 من هاي شانه از را سخت العاده فوق مسئولیت این و آورد را چاي و کرد زرنگي مادر ، دارها و گیر این در

 انپایش که فهماند آنها به و داد انجام میشد که بود اي محترمانه اعتنایي بي اولین این ، شدم خوشحال... برداشت

 و دبو حرفها این از تر زرنگ هما... نداشت معنا من براي شادي اینکه مثل ولي... کردند دراز بیشتر گلیمشان از را

 : گفت مادرم به رو همین براي... بکشد بیرون آب از ماهي با را خود قالب خواست مي

 مجلس شگون... کنن تعارف را چایي این باید که هستن خانم عروس این... کشید مي زحمت چرا شما خانم حاج -

 ...عروسه آوردن چایي همین به اول

 : گفت و داد قرار من جلوي و گرفت مادرم از را چایي سیني وقاحت کمال در و

 ...عزیزم شو پا... کني خالي شانه تواني نمي کار این از... خانم عروس شو پا -

 چشمات آسمون تو نزدیک از که زده لک من بیچاره برادر این دل:  داد ادامه آهسته و گذاشت گوشم در سر بعد

 ؟...کني دریغ اون از خواهي مي تو آنوقت... iکن نگاه

 نوبر پروگي همه این... شدم خیره هما بدجنس چشمان به حیرت از پر البته و خشمگین و برافروخته ي چهره با

 ...شوهرش خواهر میشد این که عروسي حال به واي... بخدا بود

 نفرت با و... رفتم خان جهانگیر طرف به کنم تعارف نشده سرد تا را چایي خواست مي من از که پدر صداي با

 او چشمان از... خورد گره درهم چشممان اي لحظه براي برداشت را چایي وقتي... گرفتم مقابلش را چایي سیني

 تو... فرهاد به رسیدم تا گرداندم دور را سیني... خشم و ترحم و تنفر من چشمان از و بارید مي اشتیاق و عشق

 خودخواه بشر این اما... کرده شروع را ناکي خطر بازي بفهمد که دادم نشان بهش را نفرتم تمام و زدم زل چشماش

 ...بود زده زل من به خشم و تهدید از پر هاي چشم با و داده انجام اي احمقانه کار که نداشت باور هم هنوز

 به و بود پوشانده را صورتم ناامیدي و سرخوردگي... کردم رها مبل درون را خودم و نبود پاهام در تواني دیگه

 مرا کس هیچ که بودم اي ترشیده دختر من اینکه مثل... میشد افزوده هم آن به اهانت احساس از اي سایه تدریج

 زد مي را اول حرف فروشي فرش بازار در که پولداري و بزرگ مرد برایم و کرده لطف من به فرهاد حاال و نخواسته

 ... کرده معرفي خواهرش خواستگاري براي

 را خودش تعارف دور را دور فقط و نخورد تکان جایش از فرهاد... داد انجام احسنت نحو به را پذیرایي مادر

 با اما... شدن تحقیر همه این از شوم مي راحت و میشود تمام مسخره مجلس این کي دانستم نمي... میکرد

 ...دارد دراز سر قصه این که فهمیدم هما حرفهاي
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 کلمه چند و بکنن وا هم با رو سنگاشون و اي گوشه یک برن داماد و عروس این دید مي اجازه اگر... آقا حاج:  هما

 ...بزنن حرف خودشون مورد در

 و شد هایم چشم التماس و خواهش ي متوجه پدر... دوختم پدرم لبهاي به چشم ترس با و پرید شدت به رنگم

 : گفت خان جهانگیر به رو و زد بهم آرامش از پر لبخندي

 ؟...سالتونه چند شما بپرسم توانم مي... ببخشید

 یچه که کردم تکیه مقاوم کوهي به که دانستم مي هم اول از... کشیدم خیال آسودگي به نفسي پدر سوال این با

 بارید مي خشم هاي شراره هما چشمان از... بودند خیره پدر به همه و بود بدي سکوت... نمیکند جا از را او طوفاني

 مي... باشیم داده انجام جنایتي انگار که میکرد نگاه پدر و من به طوري و نداشت او از کمي دست هم فرهاد ،

 مبل به کامل پیروزي با... داشت ارزش دنیا یک سوال این من براي اما... کند توهین کارفرمایش به پدر ترسید

 ...حالجه مَرده چند پدر سخت سوال این مقابل در ببینم که شدم خیره جهانگیرخان به و زدم تکیه

 او هک گشت مي آشنایي یک دنبال به که داشت را گمشده هاي بچه سرگشتگي نگاهش در افتاد من به که چشمش

 : گفت کنان... من... من... دهد نجات مخمصه این از را

 ... بدم توضیح شما براي باید من... ببخشید -

 همان... شود نمي پدر حریف دید او وقتي... پرسید را سوالش محکمتر و دهد ادامه حرفش به نگذاشت پدر ولي

 : گفت خالصه خیلي بود پایین سرش که طور

 ...سال چهار و سي -

 ي ساله نوزده دختر خواستگاري به سن سال چهار و سي داشتن با چرا شما دونم نمي:  گفت و زد پوزخندي پدر

 ؟...گرفتید ندیده را تفاوت سال پانزده چطور... اومدید من

 : گفت پدرم جواب در و کرد فوران خشمش هما خان جهانگیر جاي به

 اومده سن سال شصت با من برادر کنید مي فکر... شناسه مي سال و سن عاشقي و عشق مگه... آقا حاج... وا -

 ؟...کنید مي اسطنتاق او از اینطوري که شما دختر خواستگاري

 سني اختالف سال پانزده نظرش در اینکه مثل... بود گذرانده حد از را پروگي دختر این... کردم نگاهش مبهوت

 ... نبود زیاد هم خیلي

 که نبود دختري من دختر ؟...چیه عاشقي و عشق... محترم خانم:  گفت بود نشسته صورتش در که نارحتي با پدرم

 سريپ و دختر قراره اگر که اینه من حرف تمام... بشه عاشقش و ببینه را او شما برادر و بازار کوچه توي و بیفته راه

 بت وقتي و متفاوت دنیاي دو از هستن آدم تا دو وگرنه ، کنن رعایت را سنیشان ي فاصله باید ، کنن ازدواج هم با

 ...خورن برمي مشکل به خوابید تابشون و
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 ارکت باید رفته باال یکمي سنش چون... شده اشتباهي مرتکب من برادر اینکه مثل کنید مي صحبت طوري:  هما

 ؟...بشه دنیا

 از اما... بده خونواده تشکیل میتونه سني هر در کسي هر...  نکردید برداشت درست را من منظور نخیر:  پدر

 شما ي خانواده چه یا و من ي خانواده چه که هست رسوماتي و رسم و قوانین یک ازدواج براي وسط این... راهش

 شما رادرب و من دختر... سال پانزده نه باشد سال شش یا و پنج باید سني اختالف حداقل... باشن پایبند آن به باید

 وزهن من دختر... میکنه فرق هم با همه و همه فکریشان تضاد و تفاهم ، اخالق... کنن زندگي توانن نمي هم با اصال

 در اینها... خوره نمي کرده کسب تجربه و چشیده را روزگار گرم و سرد که شما برادر مثل مردي بدرد و است بچه

 ...آتشند و پنبه مثل هم کنار

 ، بود ساکت حاال تا که او... نگذاشت فرهاد که بگیرد جبهه پدرم هاي صحبت برابر در دوباره خواست مي هما

 : گفت و شد شلیک پدرم طرف به گلوله یک مثل ناگهان

 طول در هاش تجربه با و کن خوشبخت را سارا تونه مي که هست کسي اگر... کنید مي اشتباه داري شما پدر -

 وندخترت از رو خوشبختي این سال و سن مبناي بر تونید نمي شما... خانِ جهانگیر فقط ، باشه سارا همراه زندگي

 ...کنید دریغ

 پدر.. .میکرد دیوانه مرا داشت امید و بیم این ، لرزید مي تنم تمام... پریدم مي پایین و باال آتیش روي اسپند مثل

 به هک مانده گلویش در حرف تا چند که دانستم مي... بماند ساکت کرد مجبور را او که کرد فرهاد به غضبناکي نگاه

... ودش شکسته حرمتش جهانگیرخان برابر در فرهاد نگذارد و نگوید فرهاد به تا کند مي کنترل را خودش سختي

 چرا دانم نمي... باشد داشته را پدرش احترام که خواست مي او از و زد مي حرف باهاش داشت هم مادر

 نمي چیزي و بود ساکت بزند خودش از دفاع براي خواست مي کس هر که حرف همه این بین در جهانگیرخان

 ...بود پیچیده شخصیتش یکمي برایم... بود نکرده عصبانیش هم پدر حرفهاي حتي... گفت

 مي دلم... زنید نمي خودتون از دفاع براي حرفي و ساکتید چرا شما:  گفت بهش را من دل حرف او به رو پدرم

 ...بشنوم هم شما زبان از را خواستگاري این دلیل خواد

 : گفت مادرم و پدر از گرفتن اجازه از بعد و انداخت من به نگاهي اول جهانگیرخان

 خواستگاري این با شما دونستم مي اگر ، باشم کرده جسارت دخترتون و شما به خواستم نمي شخصه به من -

 عدب و دیدمش فرهاد دنبال بود آمده وقتي ، مغازه تو نظر یک رو دخترتون من... نمیشدم مزاحمتون هرگز مخالفید

 خودم با مدتي... میکردم فکر بهش همیشه مدت این و نشست دلم به مهرش ، فرهاده خواهر که گفت بهم وقتي

 و کردم صحبت فرهاد با ، اینجا بیام که گرفتم تصمیم وقتي... اشتباهه کارم یا خواستگاري بیام که رفتم کلنجار

 مي...گذاشت رو مهموني قرار و موافقید شما که گفت بهم بعد روز چند... کنه صحبت شما با شد قرار هم اون

 ما اومدن با هم شما دیدم وقتي اما... کرد پوشي چشم شه نمي و نیست کم سني ي فاصله سال پانزده دونستم

 هم موفق شاید و میکنم امتحان خودمو شانس و میرم گفتم... نداره مشکلي هم شما براي حتماً و کردید موافقت
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 فرهاده گردن به گناهش ، هست وسط این مقصري هم اگر...  خبرید بي چیز همه از شما دونستم نمي دیگه... شدم

 ...شده سوءتفاهم این باعث خواسته نا که

 : داد ادامه و بست فرو لب جهانگیرخان ي اشاره با که کند اعتراضي خواست مي فرهاد

 دخترتون مهر اما... باشه جوان باید دل و نیست مهمي چیز سال پانزده کردم فکر که بود من از اشتباه دونم مي -

 ره بودم حاضر ، میکردید قبول غالمي به را من دخترتون و شما اگر... بشم مرتکب رو اشتباهي چنین شد باعث

 این بابت من... نیست قسمت اینکه مثل اما... کنم خوشبخت اونو و بریزم خانم سارا پاي به ندارم و دارم چي

 ...ببخشید رو ما امیدوارم ، میکنم عذرخواهي تون خانم دختر و شما از جسارت

 : گفت و بماند خواست او از لحظه یک پدرم اما... بروند که خواست او از و کرد خواهرش به رو بعد

 و یدهست پسرم استاد شما... هستید محترم خیلي ما براي خواهرتون و شما... نداشتم جسارت قصد بنده ببینید -

 اعتبار و شخصیت خودتون سال و سن در شما... نداره مُنافاتي ، تعارفات این با ازدواج اما... دارید حق گردنش به

 انگشت آشنا و دوست و فامیل تو فردا خوام نمي... دم مي بها ام خونواده و شخصیت به شما مثل هم من و دارید

 هم دفرها اگر... بیایند خانه این به نشدم حاضر حتي که داشته خواستگار خیلي حاال تا من دختر... بشم اونا نماي

 محاالت از یکي من دختر و شما پیوند چون... نبودید اینجا االن هم شما ، بود کرده معرفي من به را شما اول از

 زن نزدیک ي آینده در انشااهلل... برسد شما ي تجربه به که داره راه خیلي و است بچه هنوز جان سارا... ممکنه

 ...شید مي خوشبخت و کنید مي پیدا را خودتان آل ایده

 : گفت پدرم به رو خواهرش باز که شد بلند جا از و کرد اکتفا سرش دادن تکان با فقط جهانگیر

 ؟...کنید فکر موضوع این روي خواید نمي حتي ؟...دیگه دادید رد جواب یعني -

 جهانگیرخان زودتر چه هر امیدوارم... اشتباهه بنیاد از ازدواج این... نداره کردن فکر... دخترم نه:  گفت پدرم

 ...کند پیدا رو زندگیش شریک

 از خداحافظي بدون و رفت اي غره چشم فرهاد به بعد و من به اول و داد تکان را سرش عمیق تاًسفي با هما

 نگاه و ایستاد من روبروي خواست عذر بازم و داد دست پدر با اینکه از بعد جهانگیرخان... رفت بیرون پذیرایي

 : گفت مهر با و انداخت من ي ترسیده نگاه در را آرزومندش

 و ریختم مي پایت به رو دنیا بودي داده رضا اگر ولي... نباشم من ، زندگي از شما حق شاید که دانم مي -

 امیدوارم... نمیشه برآورده آدمها ما آرزوهاي وقت هیچ که متاًسفم اما...  میکردم شهرت این دختر خوشبخترین

 ...شدم ناراحتیت باعث که ببخشي رو ما

 ي همه وسط این و رسید مي نظر به محترمي مرد واقعاً... سوخت برایش دلم لحظه یک براي چرا دانم نمي

 ...بود رنجانده را همه عقلي بي با که بود فرهاد گردن فقط تقصیرها
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 و رفتگ در پدر خشم آتش تازه اما... کشیدم خیال آسودگي به نفسي گذاشتند بیرون سالن در از را پایشان وقتي

 ...نیامد پایین و شد مشت هوا در پدر دست مادرم داد با که گوشش زیر بزند یکي تا رفت فرهاد به رو

 ...نیست خوب برات عصبانیت... باش آروم میکنم خواهش علي -

 را همدیگر عاشقانه ، زندگیشان سراسر در ، داد مي کف از طاقت مادرم خواهش و التماس برابر در همیشه پدر

 بود هم اي مسئله اگر و بکنند حسابي بحث و جر یک اي مسئله سر که بودم ندیده وقت هیچ و داشتند دوست

 به دستي درماندگي و عجز با پدر... میکردند حل را آن آرامش در بفهمیم فرهاد یا من اینکه بدون خودشان بین

 : گفت و کشید صورتش

 ؟...بگیرم ندیده هامو بچه اشتباهات و باشم آروم خواي مي چطور -

 ؟...ببرم پي اشتباهم به تا بزنه منو نزاشتي چرا:  گفت پروگي کمال با مادر به رو فرهاد

 هب پدرت... داري نگه پدرتو احترام و باشي ساکت بهتره:  زد فریاد نداشت انتظار فرهاد از را حرفي چنین که مادر

 ...بچه بفهم اینو ، دارد احتیاج آرامش

 را اريک هر منطق و عقل بدون پسر این وقتي تا ؟...آرامش کدوم:  گفت فریاد با و بماند ساکت نتوانست دیگر پدر

 چیز همه روي رو چشمام و باشم آروم تونم مي چطوري ، نمیکنه رحم هم خواهرش به حتي ، ده مي انجام

 ؟...ببندم

 دادم مي گوش بینشان بحث این به نگراني با و بودم ایستاده پناه بي اي گوشه که کرد من به نگاهي خشم با فرهاد

 : زد داد و

 خواستگاري بیاد رسه مي دهنش به دستش که پولدار آدم یک دارن آرزو همه ؟...چیه گناهم ؟...کردم چیکار -

 تو مرامش و اخالق... بازه دل و دست... پولداره جهانگیر... پدر... باشه بزرگتر اون از سال ده اگر حتي... دخترش

 شانس که حاال چرا... جهانگیرخانِ فقط باشد داشته رو سارا لیاقت که هست کسي اگر... عامه و خاص زد زبان بازار

 ...کنید فکر بیشتر میکنم خواهش پدر ؟...کنید نمي باز روش به رو در ، خونه این در آمده

 عوض را پدر نظر هایش حرف با فرهاد همیشه مثل ترسیدم مي ، بود نوسان در فرهاد و پدر بین چشمام نگراني با

 : زد فریاد پدر... انداخت مي پا از را من داشت دلشوره... کند

 خوشبختي دختري هیچ براي ، زني مي حرف اون از مدام تو که لعنتي ثروت و پول این فهمي نمي چرا پسر آخه -

... دکر استفاده ثروت این از عشق و تفاهم همین کمال در بعد و باشه عشق و تفاهم اول سقف یک زیر باید. نمیاره

 وت... بشه زنش بره که خورد مي مرد این به اصالً خواهرت آخه... ارزه نمي پشیزي قلبي رضایت و آرامش بدون پول

 ...آقا این ثروت رو کردي زوم فقط که بیني نمي را سال پانزده تفاوت

 : گفت آرامي به بار این بود زده کمر به دست که طور همین فرهاد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

31 

 

 زندگي طول در ، بشه برآورده زن نیازهاي تمام و باشه پول وقتي... تفاهمه و عشق از تر مهم پول زمان این پدر

 چیزي و برید اي مغازه هر دم باشید نداشته پول خودتون االن شما... آرامش و عشق هم و میاد بوجود تفاهم هم

 ؟... میدن بهتون کنید طلب

 هچ سوالت این ؟...کني مي قاطي هم با رو چیز همه چرا:  گفت پسرش تک به رو حرص با و کشید عمیقي نفس پدر

 مه کنار از و کنند ازدواج همدیگه با اجبار به پسري و دختر اگر... خواهرت بدبختي یا خوشبختي به داشت ربطي

 عالقمند هم به اینطوري بعد ، بخرد برایش میخواد زن چي هر و بره پول با تونه مي مرد اون آیا ، نبرن لذت بودن

 ونهگ بچه اینقدر و بنداز بکار را عقلت این یکمي... پولکي نه باشد قلبي باید رضایت حس و عشق این ؟..میشن

 ...سالته پنج و بیست االن تو کنم شک که نزن حرف

 من به زندگي این... فهمیم نمي رو همدیگه حرف شما و من اصالً:  گفت خشم با پدر استدالل این از ناراحت فرهاد

 ...بگیره تصمیم سارا خود باید نداره ربط شما و

 گجن یک که گفتم مي باید چي... گرفت نمي آرام و تپید مي تند ریتم با ریز یک قلبم... من مقابل آمد فرهاد

 براي ار منجالبي چه احمق ي پسره این ببین ؟...بدهم فیصله را مسئله این توانستم مي ؟چطور... نشود پا به دیگر

 هب بود بدتر زشت فحش تا هزار از من براي که سوالي با... شویم مي غرق بیشتر آن در لحظه هر که کرده درست ما

 ...شدم خیره چشمانش

 ؟...کني فکر بیشتر خواهي نمي ؟...چیه جهانگیر مورد در نظرت:  فرهاد

 این دیگر... تمام و نه یعني... نه میگه پدرت وقتي... فرهاد کن بس:  گفت فرهاد به رو حرص با مادرم من جاي به

 ...نده کش رو مسئله

 تحمیل بهش رو نظرتون نباید شما... بدونم رو سارا نظر خوام مي من:  گفت و آورد باال را راستش دست فرهاد

 ...بگیره تصمیم زندگیش براي خودش که اونه حق این... کنید

 رشدخت که بود مطمئن اینکه مثل... بگیرد را سوالش جواب فرهاد تا نگذاشت پدر که بزند دیگري حرف رفت مادر

 جراًتي پدرم چشمهاي آرامش با و کردم مادرم و پدر به نگاه یه... بود منتظرم فرهاد... کند مي فکر خودش مثل هم

 : گفتم و کردم پیدا

...  ببینیم رو همدیگه تا بیان کردم قبول هم من و کردي اصرار تو ولي ، کنم ازدواج خوام نمي االن گفتم اولم از من

 ...آخه... باشه جهانگیرخان خواستگارم که نمیکردم باور اما

 ...نکن ردیف من براي اما و آخه... بزن واضح حرفتو ؟...چي آخه:  گفت عصبي فرهاد

 این زودتر باید... خورد مي چرخ هاش دست توي تسبیح آن هنوز و بود پایین سرش ، کردم پدر به نگاهي یه

 ...پریدم جا از فرهاد داد با... بردارد سرم از دست دیگه که میکردم حل فرهاد براي را مسئله
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 ...نه یا است بله جوابت یا... نده من تحویل سکوت سارا:  فرهاد

 نه:  گفتم صریح خیلي

 ارهدوب... نه بگویم صریح اینقدر که نمیکرد باور حتماً... بود خیره من به رفته باال ابروهاي با و نزد حرفي فرهاد

 : گفت و کرد کنترل را خشمش

 ؟...چیه دلیلش

 ...نیست شدني کار این یعني ، نه میگن سارا و پدرت وقتي... کن تمومش فرهاد:  گفت بار این مادر

 ...کنم نمي تمامش نگه را دلیلش تا:  گفت خشونت با فرهاد

 رفاهي و ثروت بخاطر تونم نمي من... نمیشه حل پول با آدما نیازهاي ي همه فرهاد:  گفتم که کرد من به رو دوباره

 شا دیگه علت یک... بپوشم چشم نیازهام ي بقیه از و بدم ازدواج به تن کند فراهم برام توند مي جهانگیرخان که

 ...گرفت ندیده و گذشت ساده ازش نمیشه که کشیده قد ما میان سال پانزده وسط این که اینه هم

 : زد داد و شد خیره بهم اي لحظه چند غضب از پر چشماني و سرخ صورتي با فرهاد

 راه بازار و کوچه تو خواي مي حتماً... نیست بعید دختري چنین ، روشنفکر پدري از... روشن چشمم... به به -

 ...کني تجربه رو عشق تو و بشن چاکت سینه عاشق و ببینن رو تو همه تا بیفتي

 : زد فریاد و بماند ساکت نتوانست دیگر پدر فرهاد حرف این با

 من ، شنیدي که بود همین آخرم حرف... کني توهین خواهرت به دم نمي اجازه دیگر... کن تمومش فرهاد -

 چشمش دیگر که بزني حرف جهانگیرخان با طوري بهتره... بده ازدواج این به تن تو مصلحت به دخترم نمیزارم

 ...نباشه خواهرت دنبال

 ؟...آخرتونه حرف این:  گفت تمام عصبانیت با فرهاد

 ...بشنوم چیزي خوام نمي دیگه... بود آخرم و اول حرف:  پدر

 بیرون داشت که طور همان و برداشت مبل ي دسته روي از را کُتش و کرد من به نگاهي غضب و تهدید با فرهاد

 : گفت و گرفت نشانه طرفم به را اش اشاره انگشت و من سمت برگشت رفت مي

 ...بشي ما سرافکندگي باعث که کني ازدواج جهانگیر از کمتر یکي با زارم نمي باشد یادت-

 و تهدید توپ به را خواهرش که باشد ظالم توانست مي حد این تا برادر یک چطور... میکردم نگاهش بغض با

 : گفت فرهاد به رو عصبانیت با بود کرده درک را نگاهم بغض که مادر... ببندد توهین
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 به امیدمون چشم این از بعد ما... کني مي اي معامله همچین خواهرت تنها با چي براي...بیا خودت به... پسر -

 ...توست

 براي و خورد را داروهایش مادر کمک به هم پدر... کرد ترک را خانه فوري طرفداري همه این از عصباني فرهاد

 دادم مي دست از را او اگر... بود بدتر هم زهر از پدرم براي پي در پي هاي مشاجره این... رفت اتاقش به استراحت

 من هاي کابوس اینکه مثل... کردم شروع را شدیدي ي گریه زانوهایم بر سر و آوردم پناه اتاقم به ؟...میشد چي

 ...نداشت تمامي

 يخیال با ، داشتم را پدر و او وقتي تا... نباشم هیچي نگران خواست من از... کردم بلند سر مادرم دستان نوازش با

 دانستم مي که چند هر ، کند حل را مسئله این بتواند زمان تا میکردم صبر باید... دهم ادامه زندگیم به راحت

 هاتن فقط... میشود کور بیشتر آن ي گره و نیست شدني حل چیزي هیچ گرفته دل به من از فرهاد که اي کینه

 ...زدند مي جوانه من در را امید ثانیه به ثانیه که بود مهربان مادري و مقاوم پدري دلخوشیم

 

 چهارم فصل

 

 شده شروع عصر از که ریزي باران... بود شده سرد خیلي هوا و بود زمستان اواسط ، گذشت اتفاق آن از ماهي یک

 از هک سوزي از... بود مشغول سخت فکرم و بودم ایستاده پنجره پشت... بارید مي سریعتر و آمیخته برف با بود

 برف و باران از خیس حیاط به و پیچیدم خودم دور را شنل...  نشست تنم به لرز وزید مي داخل به پنجره درز

 سرد روابط ولي... گذاشت سر پشت خانه گرم بخاري کنار در و گرم لباس با میشد را بیرون سرماي... شدم خیره

 ... گرفت نادیده حتي و کرد کاري نمیشد پدرمرا و من با فرهاد

 گاهي و احوالپرسي و سالم حد در آنهم ، بود مادرم صحبتش طرف فقط... کرد پشت چیز همه به شب آن از فرهاد

 شده من اما ، گذشت مي کنارش از سالمي با فقط هم پدر مقابل در... داد مي انجام برایش داشت خریدي اگر هم

 مي جواب را سالمم نه ، ندارم خارجي وجود خانه آن در من انگار که میکرد رفتار طوري... نامریي جسم یه بودم

 ار پدر و من روش این با خواست مي... گذشت مي عصباني باد تند یک مثل کنارم از و میکرد بهم نگاهي نه و داد

 داشت کم کم...  بود همان تصمیمم من و بود کالم یک حرفش پدر اما... بشویم تصمیمش تسلیم که کند مجاب

 این چرا فهمیدم نمي ، ترسیدم مي خیلي وضعیت این از من و... انداخت مي سایه ما بین اي دیرینه دشمني رنگ

 نچنا را مسائل ترین ساده داشت عادت همیشه... است ریخته هم به اینطور که بود مهم فرهاد براي اینقدر مسئله

 ...کند حل را آن نتواند کسي دیگر که کند پیچیده

 چند... نشستم بخاري کنار و کندم پنجره از دل... آمدم خودم به آشپزخانه درون مادرم و پدر ي خنده صداي با

 نظر زیر مرا شیطنت با ، افتاد مي من به نگاهشان وقتي و کردند مي پچ پچ تنهایي به مادرم و پدر که میشد روزي
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 راچ دانم نمي... بود شده الینحل ي مسئله یک برایم لبخندشان و نگاه... زدند مي لبخند رویم به و گرفتند مي

 تازه اتفاق چه که پرسیدم مادرم از و نیاوردم طاقت هم بار یک... است وقوع شرف در اي تازه اتفاق میکردم فکر

 : گفت مي کنان خنده هم او ، افتاده اي

 ...زاشتیم مي میان در تو با حتماً بود تو مورد در مسئله اگر... نیست چیزي -

 ...کنیم شوخي و باشیم هم با اي لحظه تونیم نمي پدرت و من یعني:  داد مي ادامه و میکرد شوخي را لحنش بعد

 زا زیادي هاي درس... بود گذشتها و ، مهربانیها ، خوبیها مفهوم مادر... میکردم بسنده لبخندي به فقط جوابش در

 خیلي هم من و کنم دخالت نباید نیست مربوط من به که کاري در که بود این درسها از یکي و بودم آموخته مادر

 ...گذشتم مي مسئله این از کنجکاوي بدون راحت

 اعتنایي بي و سکوت این و آمد نمي کوتاه و بود مانده موضعش سر بر هنوز فرهاد و گذشت هم دیگر ي هفته یک

 مي خواب از ته و سر بي و خود بي هاي کابوس دیدن با شب هر که طوري به... میکرد نگران خیلي را من پدر به

 زنگ روي از را دستش برداشتن خیال بود کسي هر... پریدم خواب از خانه زنگ صداي با صبح روز یه... پریدم

 پنجره کنار به و کندم تخت از را خودم بودم شده مبتال بهش مدت این هاي خوابي بي از که سُستي با... نداشت

 لباس با دوان دوان و شادي با... بود کرده خوش جا مادرم آغوش در که دیدم را ملیحه تعجب کمال در و رفتم

 حرفي توانستیم نمي کداممان هیچ دقایقي تا... رفتیم فرو همدیگر آغوش در و رساندم او به را خودم خواب

 را کشیدن نفس حکم برایم ، تنهایي و سخت روزهاي این در بود، خواهر مثل که دوستي چنین داشتن... بزنیم

 ...داشت

 و طبقه دو اي خانه ما از دورتر جایي و بودند رفته محل این از دخترشان دیپلم گرفتن از بعد ملیحه ي خانواده

 دوقلوهاي صاحب تازگي به که خواهرش به کمک براي محل این از جابجایي از بعد ملیحه... بودند گرفته نوساز

 کمکي دوقلوها نگهداري در او به تا ماند خواهرش کنار در را ماه سه و رفته تهران به بود شده ماماني و خوشگل

 هک خواهرش مناسب فرصت در تا بود گرفته عهده به را نوپا نوزاد دو این سخت مسئولیت از یکمي و... باشد کرده

 پس زا و بگیرد دست در را اوضاع کنترل کم کم بتواند تا کند کمک نداشت کافي ي تجربه و بود او زایمان اولین

 من یدارد به فرصت اولین در خودش ي گفته به و بود برگشته ملیحه حاال و... بیاید بر وروجک تا دو این مسئولیت

 ... بود آمده

 تقلید را حرکاتشان... بودند ظهوري نو چیز اینکه مثل... گفت مي خواهرش دوقلوهاي از و زد مي حرف مدام او

 و کند تعریف او که گذاشتم و نزدم حرفي خنده جز به هم من... خنداند مي شدت به را مادرم و من و میکرد

 حهملی... بودم نخندیده چنین خواستگاري بعد... کند خالي یکباره به را دوري ماه سه این ي شده تلنبار حرفهاي

 ...میکردم فراموش را هایم غم ساعاتي براي کنارش در که بود شادي و خنده بمب من براي

 دو ملیحه...  دانست مي ملیحه مدیون را ساعت آن ي خنده و شادي و کرد پذیرایي ما از میوه و چایي با مادرم

 سد او و من دیدن براي مانعي چیز هیچ دیگر و بیاید دیدنم به زود خیلي که داد قول اما... رفت و ماند ساعتي
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 فيحر بود افتاده برایم مدت این که اتفاقاتي و خودم مورد در بودم نتوانسته بود زده حرف بسکه از... نبود راهش

 دور هم از که مدت این و بزنم حرف من دهد مي اجازه و بندد مي را دهانش دیگر ي دفعه که بود داده قول و بزنم

 و ودمب ملیحه برگشتن از شاد... داشتم عجیبي حال و حس... کنم تعریف برایش بود افتاده که اتفاقاتي و بودیم

 ...قلبم در بزرگتر غمي از مرده دل و غمگین

 آمد مي عجیبي سوز... برسد تا ایستادم سالن دم... آمد دیدنم به غروب دم و کرد وفا عهدش به ملیحه بعد روز دو

 پدرم... آورد بیرون خمودگي این از را من و آمد ملیحه هم باز سرما این در ولي ، میکرد منجمد را من پاي تا سر و

 او از... داد را پدرم جواب خنده و شوخي با هم او...پرسید را اش خانواده تک تک حال و شد خوشحال دیدنش از

 : گفت سادگي کمال در او و باشد ما با را شام و نرود زود که خواستم

 ...بزنیم هم به باید که داریم زیادي حرفهاي چون ، بمونم تو دل ور امشب خوام مي هم و اینجام شام هم بنده -

 از همیشه ملیحه... گذاشت اجاق روي سبزي قورمه شام براي و کرد تمام را میزباني هم مادر و شدم خوشحال

 اندازه به کس هیچ که بود معتقد... میشد هوش بي تقریبا خودش قول به مادرم پخت دست سبزي قورمه خوردن

 در را او دارد قصدي چه مادرم فهمید وقتي... نمیکند درست افتاده جا و خوشمزه اینقدر را سبزي قورمه مادرم ي

 و راحت اینطور که میکردم حسادت او به همیشه... میکرد تشکر او از و بوسید مي را او مرتب و گرفت آغوش

 ...میکرد احساسات ابراز خجالت بدون

 ها گردن و شد برقرار بینمان سکوت سالن در شدن باز صداي با که شنیدیم مي گل و گفتیم مي گل هم دور

 پدر دش باعث که کرد باالیي بلند سالم و پرید جا از زود خیلي فرهاد دیدن با ملیحه...  سالن در سمت شد کشیده

 بیچاره فرهاد... دارد احساسي فرهاد به ملیحه که بودند فهمیده هم آنها... بزنند هم به خوشایندي لبخند مادرم و

 خدا... داد گرمي به را سالمش جواب و زد لبخندي کم کم و بود دوخته چشم ملیحه به تعجب با خبر بي جا همه از

 این و درخشید مي فرهاد دیدن با خاصي طور به ملیحه چشمان... بود نکرده اخم ملیحه به من بخاطر که شکر را

 دلش در ، فرهاد داشتن دوست و محبت از هایي رگه فهمیدم که بود سالي یک... ترساند مي کمي را من نگاه برق

 دختر پاک که میکرد رفتار سرد او با اینقدر فرهاد که چند هر... کرده پیدا فرهاد به خاصي ي عالقه و زده جوانه

 و زد مي جرقه داشت خاکسترش زیر آتش دوباره ، فرهاد ندیدن ماه سه با حاال ولي... بود کرده ناامید را بیچاره

 نعنوا به را ملیحه مثل کسي بتواند که داشت لیاقت اینقدر فرهاد... کاش اي... نبود دور ما چشم از اشتیاق این

 ...کند قبول زندگیش شریک

... است شکرآب هم فرهاد و من بین که برد پي حتي و است حاکم سنگیني جو که برد پي ملیحه شام میز سر

 هادفر شام از بعد... باشد ساکت که میکردم اشاره او به فقط من و میکرد سوال من از اشاره و ایما با صدا بي خیلي

 همدیگر کمک با... بشوید را ها ظرف که شد مادر حریف باالخره زور با ملیحه و رفت اتاقش به همه از زودتر

 خواب هنگام تا کُشد مي را خودش دارد که دانستم مي... برگشتیم مادرم و پدر پیش و کردیم مرتب را آشپزخانه
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 به دیرتر که میکردم کاري بگذارم سرش به سر اینکه براي هم من... بفهمد را فرهاد سردي دلیل و برسد

 ...داشتم دوست را خوردنش حرص این... برویم رختخواب

 هم ملیحه بستم را اتاق در وقتي... شدم اتاقم راهي و شدیم کنده آنجا از خیر شب یک با دوازده ساعت باالخره

 : گفت و بهم پرید دلخوري و حرص با و شد منفجر

 ؟...زنم مي پرپر دارم چقدر بینه نمي انگار... لوس ي دختره چسبیده مادرش و پدر به کنه مثل -

 ...کردم اذیتت همین براي کرده گل فضولیت دوباره دونستم مي:  گفتم و خندیدم منهم

... تو نه ، من نه دیگه بخوابوني نمک آب تو منو باز بخواهي اگر سارا:  گفت عصبانیت با گرفتیم جا لحاف زیر وقتي

 ؟...فهمیدي

 ...کردم زدن حرف به شروع نظامي سالم و باالیي بلند چشم یک با

 رت متعجب او گفتم مي بیشتر چه هر... کردم تعریف برایش یک به یک و بود افتاده اتفاق برایم که را چیز همه

 : گفت و داد تکان سر عمیق تاًسفي با شد تمام حرفهایم وقتي ، میشد

 از رادخت ي همه و بودي تک دبیرستان تو ، تو دختر... بکنه را معامله این خواهرش تنها با فرهاد که نمیشه باورم -

 صرفاً ، نیست پیرمرد یک تو لیاقت...  ندارن را تو ي قیافه چرا که کُشتن مي رو خودشون داشتن حسادت زور

 ...پولداره اینکه براي

 ار زندگي واقعیتهاي و کرد مي سیر آنجاها و بود رویا سرزمین تو پایش یک همیشه ملیحه... بود گرفته ام خنده

... رسند مي واقعیت به روزي یک ، بچسبي بهشون اگر که هستند رویاها همین گفت مي همش... دید مي کمتر

 در یا و دیگر طور شاید ، رسید مي هم آنها به حتماً جنگید مي هایش آرمان براي کس هر ، داشتم قبول را حرفش

 : گفتم او به رو...  افتاد مي اتفاق باالخره ، دیگر زمانهاي

 یلس صبح تا و بخوري بدم خودت به ترسم مي ؟...کنم چیکار بغلم زیر گذاشتي که هایي هندونه همه این با حاال -

 ...ببره خودش با را من و بیاد

 ...هافوست هاف پیرمرد همون لیاقتت... میکنم تعریف انتر توي از که من حیف:  گفت و سرم تو زد یکي حرص با

... چهارسالشه و سي فقط اون... جهانگیرخان بیچاره:  گفتم و افتاد آب چشمانم که خندیدم حرفش از چنان

 ؟...بود کجا پیرمرد

 ؟...فهمي مي... عمر یک یعني ، سال پانزده... پیرمرده تو براي:  گفت و آورد در شکلک برایم ملیحه

 ...بود منفي جوابم که فهمم مي آره خب:  گفتم و کردم نازک چشمي پشت
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 برادرت ترس از بدبخت وگرنه... داد رد جواب که باشي ممنون پدرت از باید کردي تو که هایي تعریف این با -

 ...گنده شکم زن آروغ بازاري یک همبستر میشدي حتماً

 ضربه زیر... جونش به افتادم پشتي با و شد سرخ صورتم شوهرها و زن خصوصي مسائل مورد در پرواییش بي از

 چیزهایي چه به ملیحه طرف از که جهانگیرخان بیچاره... کردم رهاش تا خواست معذرت ازم خنده با پشتي هاي

 و دبو گذرانده را چهارسالگي و سي که بود اي پخته جوان خان جهانگیر ، ملیحه توصیفات برعکس... میشد متهم

 و جدي صورتي با هیکل خوش بود مردي... حاجي نه و بود گنده شکم نه... رسید مي میانسالي ي مرحله به داشت

 دبل هم محبت و مهرباني میشد طرف داشت دوستش که کسي با وقتي اما بود ترسناک کمي اول نگاه تو... جذاب

 میکرد خواهش من از داشت چشمانش با ، ابهت آن با که رود نمي یادم وقت هیچ را آخر ي لحظه... دهد نشان بود

 مه التماس من آوردن بدست براي نبود اطرافمان کسي اگر شاید... کنم انتخاب زندگي شریک عنوان به را او که

 : گفت جدي لحن با ملیحه کرد کش فرو هیجاناتمان که کمي ، گذاشتن سر به سر کمي از بعد... میکرد

 ...بندازه کار به رو آکبندش مغز اون که کنم چیکار باهاش دونم مي برسه فرهاد به دستم اگه -

 ملت یک و بیار سرش خواي مي بالیي هر برو ، بغله اتاق همین... برسه دستت چرا:  گفتم شیطنت با و خندیدم ریز

 بده نجات دستش از را

 : گفت من جواب در و کرد نازک چشمي پشت و کشید باال را ابروهایش دخترونه ي عشوه با

 ...شکند مي غرورش بخوره کتک من دست از اگه... کنم اذیتش نمیاد دلم... سارا نه واي -

 گُل شیطنتم حسابي... زد مي خاصي برق چشمانش... خندید مي هم او... خندیم هایش لودگي بخاطر دلم ته از

 : پرسیدم او از همین براي بود کرده

 ؟...داري دوست را فرهاد... ملیحه -

 ...بخواب بگیر و شو خفه دیگه:  گفت و کوبید سرم تو را پشتي و کرد نگاهم غضبناک

 ...نمیاد خوابم من ولي:  گفتم و خندیدم

 به لحظه آمد نمي دلم که بودم شاد کنارش در اینقدر... خنده زیر زدیم دو هر که کرد بهم سرزنش از پر نگاهي

 : گفت و شد جدي دوباره... بدم دست از را بودن او با لحظه

... کنهمی رفتار منطق بي اینقدر مهم ي مسئله این تو چرا فهمم نمي ولي قائلم فرهاد براي زیادي احترام اینکه با -

 ...ایستاده پدرتم مقابل حتي که داره محکمي دلیل کارش براي حتماً سارا

 ثروت آن با تونه مي و شده من عاشق جهانگیرخان اینکه غیر به باشد داشته تونه مي دلیلي چه:  گفتم تعجب با

 ...کند خوشبخت منو قارونیش
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... شيب بلند جات از نتوني که زنمت مي چنان ، شده عاشق بگي دیگر بار یک اگر سارا:  گفت عصبانیت با ملیحه

 ...نون حیف

 ...شده عاشق گفت مي خودش ؟...زني مي داد من سر چرا حاال:  گفتم و خندیم باز

 ناخونام همین با بازار رفتم اگه...  شده عاشق پیر ي مرتیکه کرده غلط اصالً... میاري در رو من حرص خوب -

 ...هنکن غلطا این از دیگه تا(  زند رسوایي به سر بجنبد گر پیري عشق)  زنم مي داد بازار تو و میارم در را چشماش

 ...بگو خواهرت دوقلوهاي و خودت از بیا... کن ولش اصالً... میکني سکته... کن بس خب خیلي -

 و يفضول این و بیاید کوتاه زودي این به که نیست دختري ملیحه دانستم مي ولي... کردم پرت موقتاً را حواسش

 خواب به و شد سنگین هایمان پلک که بود شب نیمه سه ساعت حدود... دهد مي دستش کار باالخره کنجکاویش

 ...رفتیم

 ...بودیم تماس در هم با تلفن با فقط... دیدم کمتر را ملیحه ، گذشت هم دیگر ي هفته یک

 مهمي ي مسئله وقتي... نگران هم و بودم متعجب هم... آمد اتاقم به پدر ، میشدم آماده خواب براي که شب یک

 مهمي حرف حتماً هم بار این... زد مي حرف باهام و پیشم آمد مي پدرم ، میشد مربوط من به و آمد مي پیش

 بل... نبودم دور پریشانم افکار از اي لحظه و بود آمده سراغم به دلشوره دوباره... ببیند را من بود آمده که داشت

 ار این از نشان گرداندنش تسبیح و متفکر ي قیافه... خورد مي چرخ دستش در تسبیح همچنان و نشست تخت

 وير یکمي خواهد مي سکوتش با و سخته خیلي سراغم آمده شب وقت این که من به مسئله این گفتن که داشت

 آماده من که کنم مطمئنش و کنم کم هاش دلهره از کمي اینکه براي... کند صحبت من با بعد و کند تمرکز مسئله

 : گفتم و گرفتم را دستش ، حرفهایش شنیدن براي ام

 ...فرهاد باز نکند ؟...اید آشفته اینقدر که افتاده اي تازه اتفاق چه ؟...شده چي پدر -

 : گفت غمگیني صداي با و شود تمام حرفم نگذاشت

 و داد با قبالً... سکوتش این از ترسم مي... نشده همکالم من با دیگر شب اون از فرهاد... نشده چیزي عزیزم نه -

 حفظ را ظاهرش ، نگرانشه خیلي هم مادرت ، بوده خودش تو مدت این اما... بیرون ریخت مي را چیز همه هوار

 ...ریزه مي خودش تو و خوره مي دل خون داره شناسم مي خوب زنمو من اما کرده

 بخواهد من از که ترسیدم مي پدر صحبت لحن از... گرفت را اطرافم ها ترس و ها ناامیدي گرداب پدر هاي حرف با

 راگ... کند مجاب را پدر روش این با بود توانسته فرهاد بار این اینکه مثل... کنم قبول را جهانگیرخان درخواست

 نمک علم قد مقابلش در توانستم نمي دیگر بدم مثبت پاسخ جهانگیرخان درخواست به که خواست مي من از پدر

 امکان مشاجره بار چند با راحت خیلي و بود بیمار پدر... خواهم نمي را جهانگیر و نمیکنم ازدواج من بگویم و

 که این از را اوضاع خودم منافع بخاطر فقط نباید ، بود منهم نگراني ، آنها نگراني... بدهیم دست از را او داشت
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 نشسته مهربانش چشمهاي عمق در که را مادر غم... دانستم مي را چیز همه جزء به جزء خودم... کنم بدتر هست

 رست و درد آثار ، کشید مي رخم به تسبیح گرداندن با که را پدر آرامي نا و نگراني... بود کرده طاق را طاقتم ، بود

 سر یک ي اندازه نبودم حاضر و فهمیدم مي را همه... بود کرده خوش جا صورتش هاي چین البالي در که هایي

 مآورد زبان به زود و گرفتم را تصمیمم آن یک در دیدم مي مستاًصل را پدر وقتي... بشوند اذیت من بخاطر سوزن

 : گفتم و نشوم پشیمان دیگر ي ثانیه چند که

 خوام نمي... بدم مثبت جواب جهانگیرخان به دید مي اجازه اگر... ببینم را مادر یا و شما ناراحتي تونم نمي -

 رجهانگی اول شاید... میشم شاد منم ، ببینم رو شما سالمتي و شادي وقتي...  بپاشد هم از مون خونواده من بخاطر

 نوع یه هم این... شدم عالقمند بهش زندگي طول تو شاید دیدید چه رو خدا ولي... باشم نداشته دوست رو

 ...سقف یک زیر برن بعد و باشن همدیگر عاشق نباید که همه... ازدواجه

... میکرد نگاه مرا مبهوت و مات... خواند اش چهره از میشد بخوبي را تعجبش این ، خورد جا خیلي حرفهایم از پدر

 خواستم مي اینکه نه مگر ؟...بودم زده بدي حرف مگه ؟...بود زده زل بهم اینطور چرا... بود غریب برایم نگاهش

 ؟...کنم حل گذشتن خود از با ، بود کشانده گند به فرهاد که را زندگیمان الینحل ي مسئله این

 : گفت من به رو خشم و دلخوري با و داد ابروهایش به اخمي و شد بلند

 چطور ؟...زني مي رو ها حرف این چطور تو... بکني غلط برداشت من حرفاي از که نداشتم انتظار تو از اصالً -

 ؟...نشناختي االن تا رو پدرت

 خواست مي و پیشم بود آمده امشب چي براي داشتم غلط برداشت حرفاش از اگر پس ، فهمیدم نمي را پدر منظور

 نماد همیشه که دست به تسبیحي با شب وقت این که مهمه خیلي موضوع که بودم مطمئن... بزند حرف من با

 ورتص به و ایستادم روبرویش و شدم بلند جایم از... نبوده دلیل بي آمدنش ، داشت را پدر عصبانیت و پریشوني

 : گفتم و دوختم چشم خشمش از پر

 یچه نفع به انداخته راه به خانه این تو فرهاد که وضعیتي این دونم مي... کنم ناراحت را شما خواستم نمي بخدا -

 ...برسیم آرامش به ما ي همه و برگرده خودش جاي سر چیز همه من تصمیم با شاید... نیست کدوممون

 : زد فریاد و رسید کامل عصبانیت به حرفهایم با پدر بار این

 ؟...کني عوض تصمیمتو جهانگیرخان مورد در تو که زدم بهت رو حرفا این و اینجا اومدم امشب میکني فکر چرا -

 تا... يمیکن اشتباه سارا ؟...شدم تسلیمش زود خیلي و کنم تحمل رو فرهاد رفتار این تونم نمي دیگه میکني فکر

 ...بدم دست از همیشه براي را فرهاد اینکه إال و... کنه وادار کار این به رو تو کسي نمیزارم هست تنم تو جون

 ونيت نمي و داري دوستش چقدر دونم مي... بزني حرفي چنین توني نمي مادر مورد در... پدر ولي:  گفتم بالفاصله

 ...کشد مي زجر داره پسرش دوري بخاطر چقدر ببیني
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 حلش ي دیگه طور را مسئله تا اینجام همین براي... ببینم غمگین مادرتو ي چهره لحظه یه براي تونم نمي آره -

 ...کنیم

 ؟...مونده هم اي دیگه راه ؟...چطوري -

 رو حرفامو خوب تا بگم بهت باید قبلش اما... هست بهتریم راه... عزیزم چرا:  گفت و کشید عمیقي نفس پدر

 ...بگو خواست دلت چي هر بعد و بشنوي فقط باید... نزني حرفي و نپري حرفام وسط ، نشنیدي

 ...شدم خسته وضع این از خودمم... میکنم عمل درست برمیاد من دست از که جایي تا... پدر بگو -

 برایش اینقدر که بگوید بهم خواست مي چي... فرستاد صلوات تا چند لب زیر و نشست تخت لب پدر دوباره

 : آورد خودم به را من پدر آرام صداي... بود ریخته جونم به خوره مثل ترس و دلهره... بود سخت

 به منو یا و کني قضاوت بد موردم در خواهد نمي دلم ، شنوي مي من از االن که حرفایي این با دخترم ببین -

 ياعتراض فکر بدون و عجله با خوام نمي... بده جوابمو فکر با بعد و بشنو خوب حرفامو اول... کني تشبیه فرهاد

 ...بدي جوابمو منطق با دارم انتظار تو از... کني

 تخواس مي که حرفي این بود سخت چه... کشید مي کوتاه نفساي که دوختم چشم پدر صورت به سردرگم و گیج

 ، گيخن تو چقدر سارا نه ؟...ضررم به یا بود من نفع به بگوید من به خواست مي پدر که حرفهایي آیا... بزند من به

 بد بهت چقدر مدت این... شود تمام هایشان بچه ضرر به که کنند مي کاري یا و زنند مي حرفي مادر و پدر کدام

 گوش و چشم تا دو... شوم دور غلط افکار این از تا دادم تکان سري... نداري اعتماد هم پدرت به دیگر که گذشته

 ...شدم پدر حرفاي شنیدن ي آماده سراپا و گرفتم قرض هم دیگر تاي چند و داشتم

 بیاد بدم اجازه که خواد مي من از مدتیه یک... فروزش بهرام آقاي اسم به دارم همکار یک عزیزم ببین:  پدر

 آقاي پرسید من از اداره تو پیش روز دو... مونده من جواب منتظر و... بده زن را برادرش خواد مي ، تو خواستگاري

 تموم مهلتم فردا و خواستم مهلت ام دیگه روز چند ازش ، نه یا بشیم مزاحم هفته آخر میدید اجازه دادمهر

 ...شیمب آشنا برادرشم با نزدیک از و بیان بهتره که کردیم موافقت دیگر هم با ، کردم مشورت که مادرت با... میشه

 ...هان:  نالیدم دل ته از و شد پاره دلم بند پدرم حرف با

 ...نگي چیزي نشنیدي را من حرفاي تا خواستم ازت:  گفت فوري پدر

 چه فهمدب اینکه بدون پدر... میکردند تیکه تیکه را قلبم این داشتند اما ، بودم داده که قولي بخاطر بستم فرو لب

 : داد ادامه آورد مي من سر دارد بالیي

 ؟...بیان هفته آخر بگم... چیه خودت نظر حاال -

 ماهي دو االن... میشد فشرده هم در بدنم تمام و میشوند تر تنگ و تر تنگ لحظه هر اتاقم دیوارهاي میکردم حس

 چاه این از موقتاً ، پدر حمایت و مهرباني با اما... بود کنده برایم برادرم که دیدم مي چاهي قعر در را خودم که بود
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 چاه ته به دوباره ثانیه این در و االن اما... روم مي راه تیغ ي لبه اینکه مثل... بودم ایستاده لبش بر و آمده بیرون

 من و داشت درخواست من از پدر بار این ؟...کنم مقاومت پدر مقابل در توانستم مي چطور...  بودم کرده سقوط

 : گفتم بود پایین سرم که طور همان... نه بگویم خشمگین و بایستم مقابلش در برادرم مثل توانستم نمي

... هکن ناراحت رو شما که بده انجام مخالفتي یا کاري ترسم مي ، انداحته راه به فرهاد که اوضاع این با... پدر ولي -

 ؟...بشه آرام چیز همه بزاریم مدت یه نیست بهتر

 خواستگاري این زیر از خواستم مي باطن در و بودم داده قرار مالک را خانه ي ریخته بهم اوضاع ي بهانه ظاهر در

 جستي بار یک: )  ها قدیمي قول به... میکرد تر سخت را کارم و بود مقابلم پدر بار این اما... کنم خالي شانه هم

 ( ملخک مشتي تو آخر ، ملخک جستي بار دو ، ملخک

 تموم دَرست... راهه اول این دخترم اما... دهم مي حق بهت ، شدي شوکه فرهاد پیشنهاد ي اندازه به دونم مي -

 سک هر ي خانه در بار یک شانس... باشي خواستگارات انتظار در باید پس... گرفتي هم رو خیاطیت دیپلم و شده

 بخواهي برادرت اشتباه با اگر... آمده سراغت به شانس بار این میکنم حس دارم که اي تجربه به بنا... زنه مي رو

 مي خوب رو خونواده این من... بستي شانس روي به رو در واقع در ، باشي داشته من حرفاي از غلط برداشت

 سر و باال و قد خوش جوان ، دیدم رو پسر اون هم بار چند... هستن آبرو با و دار مردم... خوبین هاي آدم... شناسم

 این دونم مي... دارم اعتقاد معجزه به من جان سارا... خوره مي رو بازوش نان که جووناست اون از... راهیه به

... نباش فرهاد نگران... شد عوض نظرت و دیدي اونو شاید... برسه ما داد به اوضاع این تو که بوده خدا خواست

 راحت تو بابت خیالم تا بگیري سامان و سر تو مرگم از قبل خواد مي دلم... میکنم درست رو چیز همه خودم

 عقد ي سفره سر اجبار به را تو حتي... بیاورد سرت خواهد مي که بالیي هر فرهاد ، من از بعد ترسم مي... باشه

 راضي اگر... ببینید را همدیگر و بیان اونا بده اجازه... مادرته و من آرزوي تو خوشبختي... بشوند جهانگیرخان

 ...نمیکنم مجبور وقت هیچ رو تو نبودي

 قدرت و دادم مي هایش خواسته به تن اجبار به باید رهایي بخاطر که بودم اي سوخته ي مهره پدر مقابل در

 : گفتم گریه با و شدم جا پدر آغوش در خورده فرو بغضي با...  نداشتم مخالفت

 ...کنم تحمل تونم نمي ، نکنید صحبت من با مرگ از پدر خدا را تو -

 لحظه هر و بومم لب آفتاب ، مریض قلب این با... حقه مرگ... عزیزم:  گفت و کشید موهایم روي به دستي پدر

 ...کنم غروب داره امکان

 حتي توانستم نمي... نه... بدهم دستش از روزها همین بود ممکن که آغوشي... کردم گریه پدر آغوش در دقایقي

 از ات میکردم فکر پیشنهادش به تر منصفانه و بهتر باید... کند ترک را ما خواهد مي پدر که بکنم هم را تصورش

 زندب فریاد فرهاد که دیگر بار یک ترسیدم مي و میکرد عمل سم مثل برایش ناراحتي پدر... شود راحت کابوس این

 به رفتن از قبل وقت اول فردا و بدهد مهلت بهم صبح تا خواستم ازش همین براي... بدهد دست از را جانش پدر

 ...میکردم ردش محترمانه و نشست نمي پدر دل به هم خواستگار این شاید... بگویم را نظرم اداره
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 ازآغ را سختي ي گریه بالش بر سر و ساخته رها را خود اتاقم امن حریم در تنها خورده گره بغضي با پدر رفتن با

 ، بودم مادر و پدر نگران خودم از بیش... بود کرده فرسوده را اعصابم نگراني و هراس و بیم همه این.. کردم

 مي پا از را او داشت فرهاد تحمل قابل غیر رفتار و ریخته هم به اوضاع با خانه این در من بودن... پدر مخصوصاً

 طوري مرا ، نبودم خودخواهي دختر من... شود راحت خیالش تا بگیرم سامان و سر من میخواست دلش...انداخت

 هب خواستگار اگر...  بخواهم خودم نفع به را چیز همه و کنم فکر آرزوهام و خودم به فقط که بودند نکرده تربیت

 این به و گذشتم مي خودم عالیق و ها خواسته از باید ، میکردند تاًیید را او مادرمم و پدر و بود خوب چشمم

 و اضطراب همه این از میشدند راحت و کشیدند مي راحتي نفس مادرم و پدر تا دادم مي مثبت جواب خواستگار

 و پدر هم باز خوردم مي شکست هم ازدواج در بعدها حتي اگر بود خورده پیوند آنها شادي به من خوشي... نگراني

 ...بودند الویت در برایم مادر

 نمي دیگر گذشت مي وقتش اگر که داشت خواهاني کوتاه زماني رسید مي من سن به که دختري هر باالخره

 دست سراغش آمد مي که کسي اولین با میشد مجبور و کند فکر ازدواج به خودش ي خواسته و میل به توانست

 دست آرزوهاي حسرت آتش در عمر آخر تا و باشد داشته باالیي سن جهانگیرخان مثل اگر حتي ، بدهد پیوند

 شب آن عجیب و گرفت فرا مرا خواب کم کم ساختم مي خودم براي که توجیهاتي این با...  بزند پا و دست نیافتني

 ...زدم گره بعد روز به کابوس بدون و آسوده خیالي با را

. ..شدند خیره من به سوالشان از پر نگاه با... دیدم برابرم در مادر و پدر آمدم بیرون اتاق از وقتي بعد روز صبح

 که دادم اجازه پدر به ، بخیر صبح و سالم از بعد و نشست لبهایم روي رنگي پر لبخند نکنم نگرانشان اینکه براي

 و دندبوسی و کشیدند آغوش در را من نوبت به تمام شادي با موافقتم شنیدن با آنها... بیایند بگوید دوستش به

 را مادرم و پدر بود آورده بوجود فرهاد که وضعیتي آن از بعد بود باري اولین... کرد تشکر من از پدر حتي

 ...بود کافي برایم آنها شادي همین و... دیدم مي خوشحال

 در قبل شادي اثر اما ، بود مشغول مادر و بودند رفته فرهاد و پدر... رفتم آشپزخانه به صبحانه براي بعد ساعتي

 يچ:  پرسیدم ازش و گرفتم را دستش و نشستم روبرویش... دیدم مي متفکر و غمگین را او... نبود پیدا اش چهره

 ؟...شده

 يواکنش چه موضوع این شنیدن با دونم نمي میکردم فکر فرهاد به داشتم... عزیزم نیست چیزي:  گفت جوابم در

 ...بیاوره طاقت نتونه پدرت بار این و بگیرد در اي دیگه دعوایي و جنگ ترسم مي... ده مي نشان

 ؟...میگه چي خودش پدر:  پرسیدم نگران و مغموم

 ...نگرانه پدرتم... بگه داره چي:  گفت پریشاني با مادر

 نگیم بهش اگر ترسم مي... زنم مي حرف فرهاد با خودم نباش هیچي نگران تو:  داد ادامه و شد مهربان نگاهش بعد

 ...بشه تر وخیم هست که این از اوضاع
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 : گفتم ماًیوسانه و گرفتم بودم کرده ستون میز روي که دستام تا دو با را سرم و کشیدم سوزناکي آه

 ...میشم متنفر خودم وجود از ها وقت بعضي... نمیشدم ساز دردسر همه این که بودم نیومده بدنیا کاش اي

 جلوي اونم ، بزني مفت هاي حرف این از نبینم دیگه ؟...حرفیه چه این سارا:  گفت سرزنش با و غضبناک مادر

 ...کنیم حل را مشکالت این راهش از باید... داره وجود ي خانه هر تو مشکالت این... پدرت

 این سر فرهاد که دانستم مي بخوبي اما... زدم ربطي بي حرف که بفهمانم مادر به عذرخواهي یک با دیدم بهتر

 زا بعد و کردم جمع را صبحانه میز مادر کمک به... میکند پا به دیگري جنجال یک و گذرد نمي راحتي به مسئله

 یننش خانه و گرفته دیپلم که وقتي چند این... شدیم ناهار کردن درست مشغول مادر با کردم مرتب را خانه اینکه

 دست داشت کم کم مادر قول به و.... بودم گرفته یاد مادر از بخوبي را آشپزي فن و فوت و غذاها انواع ، بودم شده

 ...میشد خوردن قابل پختم

 ليو ، بشنویم را فرهاد فریاد که بودیم زنگ به گوش پدر و من... رفت فرهاد اتاق به مادر و رسید فرا شب باالخره

 به ار اوضاع توانسته مادر میکرد فکر ، پدر برعکس... میکرد دیوانه را من داشت سکوتش همین و آمد نمي صدایي

 بیرون اتاق از مادر که گذشت ساعت یک...  بودم آرامش این از بعد طوفان منتظر من اما ، بگیرد دست در خوبي

 عمیقي نفس... نبود خوبي ي نشانه این و بود درهم مادر ي چهره... دادم جان بار هزار من که ساعتي یک... آمد

 : گشود لب باالخره پدر به رو که دوختم چشم مادر دهان به بود افتاده جونم به که اضطرابي با و کشیدم

 ...گفت فقط... کرد گوش حرفهام به خوب و نگفت چیزي اول... کردم صحبت باهاش

 درمما نگاه به چشم مصرانه پدر... کرد من به غمگیني نگاه و کشید صورتش به دستي و دهد ادامه نتوانست مادر

 : گفت و دوخت

 ...کردي سرمون به جون ، بگو چیزي یک جان مریم ؟...چي فقط

 اسار سرنوشت دیگر... نداره ربطي من به گفت فرهاد:  گفت و کرد باز اي لحظه از بعد و بست را هایش چشم مادر

 ...بشم کسي ناراحتي باعث که مونم نمي خونه تو شبم اون... نیست مهم برام

 آن تحمل و داشتم رو پیش در را سختي روزهاي ، فرهاد برخورد این با... انداختم پایین را سرم ناامید و سرخورده

 : زد فریاد که شد عصباني آنقدر پدر ولي... بود خارج توانم از

 خواهرش تنها مورد در اینطور که زنم مي بهش دهني تو یه و میرم االن... شده وقیح چقدر پسره... ها غلط چه

 ...نزنه حرف

 : گفت التماس با و شد راهش سد مادر اما برود بیرون آشپزخانه از که شد بلند

 ...باش آرام یکم... نکن شروع دوباره... عزیزم علي
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 : گفت و زد کنار را مادر پدر... میکردم نگاهشان نگراني با

 ...کنم روشن رو تکلیفم امشب همین باید... نگیر جلومو میکنم خواهش... مریم

 : گفت و نشاند جایش سر زور به را او و گرفت را پدر بازوهاي مادر بار این

 ...بکنه خواهد مي دلش کاري هر بزار... نمیشه درست هیچي که عصبانیت با... مرد

 چي دوستمو جواب ، نباشه خواهرش خواستگاري مراسم تو فرهاد اگر ؟...مریم میگي چي:  گفت عصباني پدر

 ؟...باشه خواهرش تن به سر خواهد نمي بگم ؟...قهره خواهرش و من با بگم ؟...بدم

 عذر شما از و داشت کار میگیم... میاریم خوب ي بهانه یه... بگي را اینها باید چرا:  گفت قبل از تر آرام مادر

 ...بزرگه خدا بعدم ي جلسه تا ، شیم مي آشنا هم با دیگر ي جلسه در انشاهلل خواست

 را ما هاي حرف تمام ، هالو هم اونا ؟...بگیم دروغ دیدار اولین تو میشي راضي یعني:  گفت و زد پوزخندي پدر

 ؟...کنیم بازي نقش جلوشان باید یا ؟...کنند مي قبول

.. .کنن بازي نقش که کنه مي وادار را آدمها ها وقت بعضي زندگي:  گفت و داد تکان مثبت ي نشانه به سري مادر

 ...میاد کوتاه کم کم بعد ولي ، میکنه برخورد اینطور اولش فرهاد... نباش نگران

 خر از ها زودي این به خلفش نا پسر که دانست مي خوب ، نزد حرفي دیگر و کرد بسنده پوزخندي به هم باز پدر

 همان وضعیت این ولي.. نباشد فرهاد اول ي جلسه در که کرد مجاب را پدر مادر باالخره...  آید نمي پایین شیطان

 هک بود کسي او... بود دستم فرهاد اخالق... بود بغرنج ي مسئله یک من براي بود گرفته هیچش به مادر که طور

 شب آخر که شد تر قوي وجودم در وقتي حس این و آمد برمي تالفي صدد در ، نبود مرادش وفق بر اوضاع وقتي

 را مپشت ي تیره نگاهش تهدید... شدم روبرو سینه به سینه فرهاد با آمدم مي بیرون دستشویي از داشتم وقتي

 را نفسم و کند حلقه گردنم دور دست لحظه همان خواست مي انگار که میکرد نگاهم غضبناک چنان... لرزاند

 هب شدت به را دستشویي در و گذشت کنارم از حرفي بدون... بود خشم و کینه از پر هایش چشم ي شعله... ببُرد

 ...کوفت هم

 خودم ریخته هم در و ناتوان و خوردم تکان شدت به ام پریده رنگ از دیدم آینه در را خودم و آمدم اتاقم به وقتي

 مکن فرار خواست مي دلم ؟...بکنم توانستم مي چه ؟...میکردم باید چه وضع این با دوباره... کردم رها تخت روي را

 و تاس شدن غرق حال در اش کشتي که بودم ناخدایي مانند... کنم نیست به سر را خودم و بگذارم بیابان به سر و

 ققای به احتیاج و بود همه از ناامیدتر و تر شکسته درهم خودش ولي... اند دوخته او بر امید چشم همه سرنشینان

 ..بگریزد مهلکه از تا داشت نجاتي

 پنجم فصل
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 بودم کرده بغض گلو در را آنچه هر و بودم کرده جمع دلم در درد چقدر هر آمد دیدنم به ملیحه وقتي بعد روز

 زندگیم در داشت که اتفاقاتي این و من روز و حال از هم او... کردم تعریف برایش را چیز همه و کرده رها او پیش

 شرایط با گفت بهم... داد مي دلداري را من و نیاورد خود روي به میکرد سعي ولي... شد نگران و ناراحت افتاد مي

 دارند توقع االن و کشیدند را زحمتت عمر یک آنها... بروي راه آنها دل به و بزني خودخواهیت از یکمي باید پدرت

 باشد همراهم خواستگاري روز بار این که داد قول بهم هم آخر در... باشي قائل ارزش خواستشان براي ذره یک که

 مهای غم از اي لحظه براي و خنداند خیلي منو حرفاش با... بشود آشنا گذشته جون از ي بیچاره این با نزدیک از و

 ...بود خواهد همراهم شرایط بدترین در که بودم خوشحال و بالیدم مي خود به دوستي چنین داشتن از... کرد دور

 بي و کمرنگ اینقدر آفتاب... بارید مي دیگري برف ، نشده آب کوچه برفهاي هنوز و بود سردي زمستان سال آن

 عصر آنها نخواهم چه و بخواهم چه... رسید خواستگاري روز باالخره... نداشت را برفها کردن آب توان که بود رمق

 هب چسبیده با که نیست امکاني هیچ ، اجبار یعني... هستیم شاهدش که همین یعني زندگي... بیایند بود قرار

 ...گریخت بتوان اجبار شر از آن ریسمان

 تکرار دوباره داشت چیز همه... میکرد رسیدگي کارها به مادرم کمک به و میکرد را دنیا کیف ملیحه من جاي به

 او حرکات که بود دوست ، گاه تکیه و برادر جاي به... بود ملیحه ، فرهاد جاي به که فاحش تفاوت این با اما ، میشد

 تهرف کار سر فرهاد که صبح از... انداخت مي وفایم بي برادر آور رنج خاطرات یاد به بیشتر را من و میکرد تکرار را

 تسرنوش... بود کاشته مادرم و پدر صورت تو را بزرگي غم نیامدنش این و... بود برنگشته هم ناهار براي حتي بود

 ...میکشیدم یدک خودم با را غمي باید همیشه که بود خورده رقم جوري این انگار من

 شنیدم مي را ملیحه حتي و مادر و پدر صداي آشپزخانه از... آمدند بود پدر همکار که بزرگش برادر و مادر با بهروز

 يشاد از پر صدایشان جهانگیر خواستگاري خالف بر بار این... میکردند احوالپرسي و سالم آنها با گرمي به که

 در را اخمهایش... کردم نگاهش مضطرب ، آمد سراغم به اخمو ملیحه که میکردم بازي ها فنجان با داشتم... بود

 : گفت و کشید هم

 هب واي بفهمه فرهاد اگه ، بزرگتره سال ده خان جهانگیر از که مردک این بابا... خلقته شاهکار واقعاً پدرت... سارا -

 ...حالله خونت ، حالت

 و کور یه اونوقت میشه چپ چشمات موقع یه ببین ، نباش نگران حاال:  داد ادامه دید مرا ترس از پر نگاه وقتي

 ثلم ، من به زدي زل اینجوري چرا خوب... ببریم چایي باید ، بیا در هپروت از فعالً... بگیردت نمیاد دیگه هم کچل

 ...دیگه یکي نشد این ، نیست قحط که خواستگار بابا ، نه میگي نپسندیدي اگر دفعه اون

 توان... میکرد چایي از پر را ها فنجان ظرافت با هم و میکرد وراجي هم داشت که میکردم نگاهش سردرگم و گیج

 گیج من شایدم ؟...میکرد ردیف هم سر پشت هي داشت ملیحه که بود چي ها حرف این... بود بریده پاهایم از

 که میگي چیه ها پرت و چرت این که بپرسم ازش خواستم مي...  شنیدم مي اشتباه را او هاي حرف داشتم و بودم

 : گفت و آمد سراغم به شاد و خندان اي چهره با مادرم
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 ؟...معطلي چرا بیار و بردار را چایي جان سارا... دید مي طولش اینقدر زشته بابا ؟...شماها کجایید -

 بخدا... نگراني اینقدر که نیست اول ي دفعه ؟...پریده رنگت چرا... مادر واي:  داد ادامه کرد نگاهم خوب وقتي

 ...شناسیم مي رو همدیگه ساله صد انگار که خوبند و خاکي اینقدر

 چشم در شادي برق االن و ببرم چایي نگذاشت و بود آمده سراغم به عصباني مادر دفعه آن... زدم مي گیج هنوز

 کرده گیجم پاک ملیحه هاي حرف و مادر رفتار این... دادم طولش اینقدر چرا که بود معترض و درخشید مي هایش

 با ملیحه که کنم سوال ملیحه هاي حرف مورد در مادر از رفتم و انداختم ملیحه موذي صورت به نگاهي... بود

 رایمب اتاق دم تا را چایي سیني مادر... برگشت پذیرایي به ما از زودتر و زد لبخندي خودش خاص شیطنت و زرنگي

 ...نداد را اضافي زدن حرف مهلت بهم و آورد

 پذیرایي وارد و کشیدم عمیق نفس چند ، شوم مسلط خودم بر کردم سعي و گرفتم را سیني لرزان دستاني با

 کوتاهي سالم آنها شاد و متعجب نگاه زیر و کردم کنترل را خودم سختي به... ایستادند همگي ورودم با... شدم

 این کند ات خفه خدا سارا... ) رفتم بود داماد مادر زدم مي حدس که مجلس آن فرد ترین مسن طرف به و کردم

 ؟...باشه همسایه پسر مادر خواهي مي ، دیگه داماده مادر خانم این خوب... بود چي دیگر حدست وسط

 : داد ادامه و کرد تشکر ازم و برداشت را چایي فنجان خندان و مهرباني با او

 ...ببخشدت مادرت و پدر به خدا... هستي ماهي دختر عجب... ماشااهلل -

 ودب جوانتر پدر از هم سالي چند شاید که پدر سن هم که مردي طرف به و کردم لبي زیر تشکر یک شرمندگي با

 يچای فنجان به نگاهش دیدم وقتي هم طلب فرصت من... برداشت را چایي بود پایین سرش که طور همین... رفتم

 نیم برداشت را چایي وقتي... بود ترسانده را من و بود کرده اشاره مرد این به ملیحه چون ، شدم خیره بهش است

 : گفت و انداخت بهم نگاهي

 ...دخترم ممنون خیلي -

 مدانست مي... گذاشته سرم به سر ملیحه که فهمیدم... ریخت فرو هایم ترس تمام باره یک به اش جمله گفتن با

 ودب خواستگار همان که سوم نفر طرف به بیشتري نفس به اعتماد با بار این... را پرو ي دختره ، کنم چکار باهاش

 تيوق... بزند بیرون خواست مي و بود گرفته بازي به را ام سینه قلبم طپش گرفتم قرار مقابلش وقتي ، رفتم

 شرم حرارت مهرش از پر نگاه زیر... بود نوازش و تحسین از پر نافذش و سیاه چشمان خورد گره هم در نگاهمان

 يوقت هم آنها... رفتم مادرم و پدر طرف به لبو مثل اي چهره با ، چایي فنجان برداشتن از بعد و نشست صورتم به

 زمی روي را چایي سیني حرصم از و انداختم بهش اي توزانه کینه نگاه و رفتم ملیحه طرف به برداشتند را چایي

 ...گذاشتم

 ...نکردي تعارف چایي دوستت به... عزیزم:  گفت اعتراض با مادر
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 ...نیست جور چایي با زیاد ملیحه:  گفتم تندي به

 : گفتم گوشش در سر و خندید ریز هستم حرصي چي از دانست مي هم ملیحه... نشستم کنارش فوري

 ...خوردي کجا از نفهمي که بگیرم تو از من حالي یک -

 یهعل تهدیدهایم به نتوانستم دیگر ، است پدر همکار و داماد بزرگ برادر بودم فهمیده که فروزش بهرام صداي با

 ... بهرام هاي حرف به سپردم گوش و شد نصیبم ملیحه ي مسخره ي خنده فقط و بدهم ادامه ملیحه

 به خودم من... خیر امر براي شدیم مزاحمتون امشب ما دونید مي خودتون که طور همین:  گفت پدر به رو بهرام

 مشکلي گرفت سر ازدواجي اگر بعدها نکرده خداي که باشیم راست رو همدیگه با باید راه اول از معتقدم شخصه

 هب هم دیگر جاي چند ، دادمهر آقاي بشیم شما مزاحم اینکه از قبل ما که میکنم اعتراف همین براي... نیاید پیش

 دختر خواهر جاي خانمشون دختر هم و داشتند خوبي ي خونواده هم ، اونا از یکي که بودیم رفته خواستگاري

 انومخ دختر اینکه مثل ، کرد تغییر وضعیت یکمي ، داشتند بهروز با که صحبتي با ، بود زیري به سر و محجوب

... شد منتفي خواستگاري این همین براي ، نبود موافق تحصیل ي ادامه با بهروز و داشت رو تحصیل ي ادامه قصد

 جدا ي خونه بهروز که داشت توقع دختر پدر کردیم که هایي صحبت با ، خواستگاري رفتیم که دیگه جاي یه

 قدیم از ، دادمهر آقاي میگم هم االن... بود ممکن محاالت از هم این باز که ، نکنه زندگي باهاش مادر و بگیره

 ها بچه ما عمرش آخر تا و جاشه سر ها بچه ما براي احترامش هنوز مادرم... آخره صلح از به اول جنگ گفتند

 ممادرم ، باشه داشته را شما دامادي لیاقت من برادر اگه یعني. کنیم داري نگه احسنت نحو به اون از داریم وظیفه

 این ي همه با رو جوون تا دو این کردیم پیدا همدیگه از که شناختي و موضوع این شدن روشن با... کنارشونه در

... نه ای کنید قبول رو شرایط این ، خانومتون دختر هم و خودتون هم تونید مي ببینید ، بدید قرار هم کنار در حرفا

 ... میکنیم رو کار همون ما بفرمایید امر طور هر ، خودتون دست قیچي و ریش

 : گفت گرفت بهرام خود و مادر از که اي اجازه با شنید مي را بهرام هاي حرف و بود ساکت حال به تا که پدرم

 

 هم و بود مهم خیلي برام راستیتون رو هم ، احترام قابل و بود شیوا و متین هم خیلي ها صحبت این من نظر ز -ا

 مادر و پدر احترام اینطور که هایي بچه هستند هنوز که خوشحالم و دارید مادرتون به که اي ویژه احترام

 ...خوردید که پاکي شیر این به احسنت واقعاً... خرند مي رو آخرتشون و دنیا این عزت و دارن مي نگه رو خودشون

 خوب فکراشو من دختر هم که بگذره روزي چند بزارید میدید اجازه اگه ولي... عالیه و خوب چیز همه من نظر از

 بزرگ برادر خان فرهاد خوب... بدونیم اونم نظر تا بزارم میان در بزرگم پسر با باید منم... شما برادر هم و بکنه

 فرصت در انشااهلل... بشه آشنا شما با نزدیک از نبود قابل که امشب... بشم جویا هم نظرش باید طبیعتاً و ساراست

 ..رسه مي خدمتتون حتماً دیگه
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 تانگش با داشت و بود پایین سرش که افتاد بهروز به نگاهم ، کرد قانع را بهرام آقا و شد تمام هایش حرف که پدر

 ...میکرد بازي دستهایش هاي

 ي دختره... داماد به شده خیره که پرو عروس و خجالتیه داماد بار این... شده برعکس:  گفت گوشم در سر ملیحه

 ؟...دختر نخوریش... بغلش برد مانده کم حاال...  اومده خواستگار برایش چرا که کُشت مي رو خود داشت پرو

 نقش صورتش تو مهرباني لبخند و شد ما کل کل ي متوجه بهروز مادر که گرفتم بازوش از نیشگوني حرص با

 ینکها براي... بود نگذاشته باقي برایم آبرویي شده ذلیل ي ملیحه این ، انداختم پایین را سرم زده خجالت... بست

 اما نه که آل ایده مرد یک از چیزي خداییش... بهروز سمت شد کشیده نگاهم دوباره بیاورم در بیشتر را لجش

 نظر زیر را او تر دقیق...  است مردي جور چه دانست مي خدا را باطنش و... ظاهر در البته... نداشت کم خوب خیلي

 ...گرفتم

 و پرپشت ابروهاي... بود پیدا نگاه آن در حرف و معني هزاران که بودند گستاخ و جذاب سیاهش و درشت چشمان

 به ليخی که اي سورمه شلوار و کت با... داد مي تري مردانه ابهت او به ، بود گذاشته که ریشي ته با که گرد صورتي

 قلب بیچاره اما... انداخت مي طپش به را دختري هر قلب که بود اي برازنده جوان رفته هم روي ، نشست مي تنش

 ...دید نمي را امتیازها این و بود غم رنجیر و غل و اسارت در که من

 خانواده یا و او از توانستم نمي یعني... مادرم و پدر رضایت یعني این و... اش خانواده هم و بود عالي خواستگار هم

.. .بود اي مخمصه عجب.... میکردم فکر او به باید جدي یعني... کنم منصرف را پدر بتوانم که بگیرم ایرادي اش

 و کنیم فکر دیگر ي هفته آخر تا ما دوي هر که شد این بر قرار... شد روشن چیز همه برادرش و پدر نظر با باالخره

 دیگر ي هشنب پنج بود مثبت جواب اگر و باشد مثبت جوابمان و باشیم داشته دوست را همدیگر توانیم مي ببینیم

 و پدر ي چهره... رفت مي پیش درست و معقول چیز همه... بزنیم را هایمان حرف هم با و بریم بیرون همدیگر با

 داشتم مادرم و پدر کردن ترک و فرهاد نبودن عذاب در من اما... میشد شادتر و بازتر لحظه به لحظه مادرم

 ...میشدم را دنیا هاي شکنجه بدترین

 به و شمردم غنیمت را فرصت من و رفتند حیاط به بدرقشان براي مادر و پدر ، گذاشتند بیرون پا که سالن از

 يآش چه دانست مي قبل از اینکه مثل او ولي... بگیرم او از را هایش دروغ انتقام خواستم مي و کردم ملیحه دنبال

 مي او از و زدم مي داد... کرد قفل درون از را در و رفت اتاقم به و داد خالي جا ماهرانه خیلي که پختم برایش

 : گفت ناامیدانه پدر... میکردند نگاه من به تعجب با برگشتند مادرم و پدر وقتي... کند باز را در که خواستم

 ...بردي مرا آبروي که تو ، بنداز راه بیداد و داد بعد برن بیرون در از بزار ؟...خبرته چه دختر -

 ؟...شدي تشنه ملیحه خون به که شده چي حاال:  گفت مادرم

 ...پیرتره هم جهانگیرخان از خواستگارت میگه من به و آشپزخانه تو اومده پرو ي دختره -

 ؟...انداختي راه صدا و سر همه این و... همین -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

49 

 

 گفتم مخود با... شدم بدبین هم شما به حتي... کنم سکته بود نزدیک ربطش بي حرف با... پدر:  گفتم تمام حرص با

 ...خواستگاریم براي کشیدند صف مسن مردان سرنوشتم تو حتماً

 که االح... نیست پیرمردم الحمداهلل که کردم پیدا برات اي برازنده و جوان خواستگار که دیدي:  گفت و خندید پدر

 ...ببخش را ملیحه هم تو براهه رو چیز همه

 به زيآمی سرزنش نگاه پدر آمد بیرون اتاق از وقتي ملیحه... بیاید بیرون اتاق از که خواست ملیحه از معطلي بدون

 : گفت آرام و انداخت او

 ...ها دیوونه شما دست از -

 سر... شتافتیم مادر کمک به دو هر و داد آشتي هم با را ما پدر... میکرد جمع را میوه هاي ظرف غرولند با هم مادر

 ينم آنها نگاه ي تله در ها زودي این به من اما ، بودند گرفته نظر زیر را من سوالشان از پر نگاه با مادر و پدر شام

 بآ به که گلي دسته این با دانست مي بود ساکت هم ملیحه... بزنیم حرفي موردش در که بود زود هنوز ، افتادم

 ...کوبم مي طاق به را اش کله بکند شوخي یا و حرفي اگر داده

 دیر همین و نبود فرهاد از خبري هنوز... کرد رفتن قصد ملیحه که میشد نزدیک یازده به داشت کم کم ساعت

 در سر کردم روبوسي و دست او با وقتي ، برساند را ملیحه پدر شد قرار... بود کرده نگران خیلي را مادر آمدنش

 : گفت گوشم

 وبخ تو اما ، کرده رو انتخابش امشب همین که بود معلوم تو به نگاهش از... باشه خوبي پسر میکنم فکر که من -

 ...کن رجوع قلبت به بعد و کن فکر

 همین بهروز یعني ، کرد بیشتر را دلم آشوب دوباره حرفاش اما... میکنم را کار همین فهماندم او به و زدم پلک

 کوچیکش اسم که بود نگذشته آنها آشناي از ساعت چند هنوز ، بودم شده خل ؟... بود گرفته را تصمیمش امشب

 و ودب کننده دلگرم برایم ملیحه حضور جا همه ، میکردم تماشا را ملیحه رفتن پنجره پشت از... بود شده زبانم ورد

 در رفت ملیحه و رفت ماشین سمت به پدر... داده من به دوستي چنین که میکردم شکر را خدا همیشه بابت این از

 زا آنها دیدن با... گرفت قرار ملیحه روي در رو و حیاط تو خورد سُر فرهاد ، در شدن باز با یکباره به که کند باز را

 ...دوختم چشم آنها به و بیرون آمدم هپروت

 به من از که دلي دق نکند ، نبود خوبي ي نشانه ملیحه و فرهاد اخمو صورت... زد مي حرف ملیحه با داشت فرهاد

 در از ناراحت و عجله با که کرد عصباني خیلي را ملیحه بود زده حرفي هر ؟...کند خالي ملیحه سر بر داشت دل

 رد را نفرت میشد هم دور همان از ، انداخت بودم پنجره پشت که من به غضبناکي نگاه فرهاد... رفت بیرون حیاط

 قفل را در و رفتم اتاقم به عجله با... ساختمان طرف کرد تند قدم و داد تکان پدر براي سري... دید هایش چشم

 ي هصحن به و ایستادم در پشت... بگیرد در بینمان دیگري جنگ یک دوباره و شوم روبرو او با ترسیدم مي ، کردم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

51 

 

 ینقدرا که گفته ملیحه به چي فرهاد دانستم نمي و جوشید مي سرکه و سیر مثل دلم... کردم فکر پیش لحظه چند

 ...بود کرده عصباني را او

 رماد صداي... افتاده اتفاقي چه که پرسیدم مي او از و زدم مي بهش زنگ یک بعد و برسد خانه به تا ماندم منتظر

 هب چنان را اتاقش در و سیرم بود گفته عصبانیت با فرهاد ، نه یا خورده شام پرسید مي فرهاد از داشت که آمد مي

 زمان خواست مي دلم... کرد روان را اشکم خانه دیوارهاي لرزش... افتاد لرزه به خانه ستون چهار که کوبید هم

 برایم فرهاد... رفتم مي آینده به نه و گشتم برمي گذشته به نه که میشدم اسیر توقف همین در من و میکرد توقف

 ، میکردم دور نگاهش تیررس از را خودم باید عصبانیتش وقت به که بود ترسناک و اخمو و مغرور مرد یک تجسم

 ...آورد مي سرم بالیي چه نبود معلوم وگرنه

 : گفت که شنیدم را ملیحه دلخور صداي... زدم زنگ ملیحه به و آوردم هجوم تلفن گوشي طرف به آمد پدر وقتي

 ؟...شده تنگ برام دلت نرفته هنوز -

 ...فرهاد بخاطر بودم نگرانت فقط... موندي مي کنارم همیشه و بودي خواهرم تو کاش اي:  گفتم صدا در بغضي با

 مهم اون ، خان بهروز به بده را فکرت... کن فراموشش:  گفت و حرفم وسط پرید ، بزنم دیگري حرف نگذاشت

 ...تره

 اینقدر که گفت بهت چي فرهاد... نیست مهم دوستیمون ي اندازه به چیز هیچ:  گفتم و دادم فرو را بغضم

 ؟..کرد عصبانیت

 ...خانم عروس بخواب بگیر برو... شدن ناراحت از غیر دارد اي فایده چه گفتنش:  گفت و کشید آهي

 ...نمیبره خوابم گفته چي فرهاد نگي بهم تا گفتم دلخوري با

 بلند صداي و خشم با که زدم صدا را اسمش حرص با... خواستم نمي االن را لعنتي سکوت این من و کرد سکوت

 : گفت

 ايج بله:  گفتم جوابش در منهم ؟...گذشت خوش:  گفت کنایه با بده را جوابم اینکه عوض کردم سالمش وقتي -

 ؟...کردي خالي رو پشتش اینطوري که نبود خواهرت حیف.. خالي شما

 : گفتم و پریدم حرفاش وسط آخرش ي جمله شنیدن با... میکردم گوش حرفاش به تعجب با

 ؟... گفتي بهش طوري همین -

 ؟...ترسم مي ازش تو مثل منم کردي فکر ؟...چي پس:  گفت و زد تلفن پشت از پوزخندي

 ؟...داد جوابتو چي خوب:  گفتم و کشیدم آهي
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 نمي اصالً... بافي مي هم به مزخرف و ایستادي من بروي رو که مني خواهر ي چیکاره تو دونم نمي گفت:  ملیحه

 ...طرفي من با وگرنه نکني درازتر گلیمت از را پات بهتره... باشي جمع این تو امشب داد اجازه پدرم چرا دونم

 رادرب این... بگیرد قرار فرهاد شماتت مورد اینطور که نبود این ملیحه حق... شنیدم مي را هایش حرف پریشاني با

 را من االن همین و کند باز دهان زمین خواست مي دلم...بود کرده تهدید را ملیحه جراًتي چه به من ي دیوانه

 از خیلي فهمید کردم سکوت دید وقتي ملیحه... فرهاد هاي عدالتي بي و ظلم همه این از شوم راحت تا ببلعد

 : گفت نیستم دلخور که بفهماند بهم اینکه براي شدم ناراحت فرهاد برخورد

 اداب این از که نیستم بیدي من... میام بر دیوونه ي پسره این پس از خودم ، نباش ها حرف این نگران تو جان سارا-

 هرشخوا مثل من خوانده کور اما... کنه دور تو از منو تونه مي تهدیدها این با میکنه فکر تو ي عتیقه برادر... بلرزم

 ...نیستم خور سري تو و عرضه بي

 دنیا اون بره بود قرار دعوا و جنگ یک با که داشتي روت جلوي بیماري پدر اگر هم تو:  گفتم و خندیدم بغضم بین

 ...هستم پدرم نگران همیشه از بیشتر ملیحه... اومدي مي کوتاه برادرت هاي خشم و تهدید ي همه جلوي ،

 : گفت اي گرفته صداي با ملیحه... شد صورتم دشت راهي اشکم و ترکید باالخره بغضم

 پشیمون روز یک باالخره بکنه خواهد مي فرهاد کاري هر بزار... دیگه کن بس ، برم اشکات و بغض اون قربون -

 یه زهار مي تنش به سرش و خوبیه پسر دیدي اگر من بنظر ، کن فکر خواستگار این به و دریاب خودتو تو... میشه

 ...کن خالص برادرت یوغ زیر از را خودت و بگو بله

 فرهاد وقت چند این... شدم تنها هایم دلشوره با هم باز و کردم خداحافظي و خواستم عذر فرهاد رفتار بابت او از

 زا بعد... میشدم له داشتم درد و غم فشار زیر... بود انداخته کار از را فکرم و بود ریخته هم به را اعصابم حسابي

 مشبا برخورد اما ، کشیدم مي نفس داشتم کم کم ندارم سارا به کاري دیگر گوید مي فرهاد بود گفته مادر اینکه

 زودي این به فرهاد که بود معلوم... کشاند مي تدریجي نابودي ي ورطه به را من دوباره تهدیدش و ملیحه با او

 مثبت جواب بهروزم به اگر بسا چه...  میکرد خالي ملیحه سر را هایش دلي دق داشت و دارد برنمي سرم از دست

 ... میکرد درست دردسر هم او براي دادم مي

 هب... نبود این داشت دوست را فرهاد خیلي که ملیحه حق... شدم مچاله خودم تو تخت توي و کشیدم سوزناکي آه

 ملیحه بیچاره... است طرفه یک داشتن دوست این و نداره ملیحه به اي عالقه هیچ فرهاد که میکردم درک خوبي

 ...داشتیم رو پیش در را سختي روزهاي دو هر... زد مي پا و دست داشت دیگر نوعي از عذاب یک تو ، من مثل که

 مي حرف و میشدیم جویا هم حال از تلفني فقط و نیامد دیدنم به فرهاد رفتار بخاطر ملیحه و گذشت روزي چند

 او از و زدم زنگ ملیحه به بزنیم را هایمان حرف تا بیرون بهروز با بروم بود قرار که روزي به مانده روز دو... زدیم

 و کرد قبول هم او... کند آماده شنبه پنج روز براي را من هم همفکري با تا مان خانه بیاید امشب که کردم خواهش
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 فقط دانست مي و بود شاد من خوشحالي از هم مادر... اینجا بیاید ملیحه قراره که گفتم مادرم به شادي با من

 ...کند رها ساعتي براي آشفتگي و خمودگي این از را من تواند مي ملیحه

 شده پیش ماه چند فرهاد همان دوباره فرهاد که بود این بود افتاده ما ي خانه در که هم دیگري جدید و مهم اتفاق

 همکالم پدر با هم گاهي و ماند مي پدر کنار پذیرایي در و رفت نمي اتاقش به شام یا و ناهار از بعد دیگر... بود

 که میکردند فکر ، شناختند نمي پا از سر و بودند خوشحال مادرم و پدر ، فرهاد ي تازه رفتار این با... میشد

 من هب هم نگاهي نیم حتي و بود قهر من با هنوز البته... بوده اشتباه راهش که فهمیده و شده تسلیم فرهاد باالخره

 : میگفت من خوشبین مادر ولي... انداخت نمي

 بهت رو برادریش کم کم و میکنه آشتي باهات دیرتر فرهاد بودي تو دعوا طرف چون... عزیزم نخور غصه هم تو -

 ...میکنه ثابت

 دردسري از حکایت هاش کنایه و حرکات... داشتم او به بدي حس... داد مي آزار مدام را من غریبي حس اما

 و ترف و من اینطوري خواست مي و برگشته اي نقشه با که دانستم مي یقین به... میکرد القا من به را بزرگتري

 هایم نگراني از و آمد ملیحه وقتي... بدهم انجام کاري آزادانه من نگذارد و بگیرد نگاهش بین ذره زیر را آمدهایم

 را من همیشه از بیشتر که کرد اضافه من نظر به هم دیگري هاي حرف و کرد تاًیید را من هاي حرف هم او گفتم

 ...کرد پریشان و نگران

 کسي حتماً ، کنه رجوع خونواده به دوباره اي بهونه هیچ بدون نمیتونه و خودخواهیه آدم فرهاد:  گفت ملیحه

 ...میکنه هدایت رو اون که است پرده پشت

 ار حدسم هم او پرسیدم را ملیحه نظر وقتي اینکه جالب و کرد پرواز جهانگیرخان دور فقط فکرم ملیحه حدس با

 : گفت و کرد تاًیید

 ...بیاره بدستت که امیدواره هنوز و نکرده فراموش رو تو مرد این -

 نمت روي کوه مثل سرم... میکشید سو آن و سو این به را من و میشد پایین و باال دریا تالطم پر امواج مثل افکارم

 معاقبت خدایا... رفتم مي فرو بیشتر لحظه هر و زدم مي پا و دست زندگي هواي و آب بد جاي در... میکرد سنگیني

 ؟..شود مي چي

..  بود ملیحه وجود هم اعتراضش علت... رفت اتاقش به و آورد اي بهانه فرهاد باز ، بود آمده ملیحه که شب همان

 خانه این در وجودش که دانست مي بخوبي او... نکند ناراحت را من که آورد نمي خودش روي به ملیحه خود اما

 دوستم بهترین ي زده خجالت فرهاد رفتار بابت... است مخالف اش خانواده کنار بودنش با فرهاد و است اضافي

 ...نداشتم را کند تحقیر را او بخواهد فرهاد اینکه طاقت و بودم
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 زا بعد چایي پدر کنار در که شدم پذیرایي راهي چایي فنجان دو با من و شتافت مادر کمک به ملیحه شام از بعد

 بود پدر کنار در او... شد کوبیده سرم بر پتک مثل فرهاد صداي که بودم نرسیده پذیرایي به هنوز... بخورم را شام

 ...شنیدم را هایش حرف ناخودآگاه هم من و میکرد بحث و جر او با داشت و

 ؟...میشه ما ي خونواده مزاحم ساعت به دم داره چیکار اینجا دختره این -

 از بیشتر خواهرت دادي آب به تو که گلي دسته اون با ، خواهرته صمیمي دوست اون ؟...فرهاد حرفیه چه این -

 سرت به چي فرهاد ؟...میگیري بهونه بیخودي چرا... دیدنش میاد گاه بي و گاه دختر این و شده تنها همیشه

 ؟...اومده

 از سر غریبه یه ندارم دوست ؟...گاه بي و گاه میگید شدن پالس اینجا و اومدن روز هر به:  گفت تر عصباني فرهاد

 ...بیرون ندازمش مي خودم وگرنه ، بخواد رو عذرش جوري یه که بگید سارا به بهتر... بیاره در ما کاراي

 که بودم مبهوت و عصبي فرهاد هاي حرف از اینقدر... فرستاد مي لعنت را شیطان داشت که آمد پدر صداي

 فریاد با اي لحظه از بعد و من به زد زل شرربارش و سرخ چشماي با... بیرون آمد پذیرایي از کي فرهاد نفهمیدم

 : گفت

 و نم حرفاي به بدي گوش و اینجا بیاي که گرفتي یاد عزیزت دوست از ادبتم از دور به رفتار این... باشه خوشم -

 ...پدر

 را فرهاد هاي حرف تمام ملیحه که بود معلوم خوبي به... آمدند بیرون آشپزخونه از ملیحه و مادر فرهاد فریاد با

 هک رسید اوج به فرهاد عصبانیت وقتي... نداشتم را دوستم بهترین هاي چشم به کردن نگاه جراًت... بود شنیده

 اه فنجان ، ها فنجان و سیني زیر زد غافلگیري یک در همین براي... بزنم ندارم حرفي و ایستادم مقابلش من دید

 واژگون و ها فنجان صداي بعد و کردم سوزش احساس لحظه یک ، لباسم روي ریخت چاي و من روي برگشت

 بود نشسته اشک به که چشمام تو و آورد جلو را صورتش فرهاد... پراند جا از مرا که بود زمین روي سیني شدن

 : زد داد و شد خیره

 مهه تا میکنم واژگون چاه تو سر با رو خودت بشه تکرار زشتت عمل این اگه ، کردم واژگون رو سیني دفعه این -

 ...بشیم راحت شرت از

 ، گرفت مي خود به شادي و خوشبختي رنگ داشت که مادر و پدر صورت رنگ...  بیرون رفت سالن از شتاب با و

 دآم فوري نشده دلخور فرهاد حرفهاي از بفهماند ما به اینکه براي ملیحه... شد پاشیده آن روي به زرد رنگ دوباره

... ودب زده خیمه رویش به بزرگي هاي تاول و بود سوخته قلبم ولي... نسوخته جاییم پرسید مي ازمن مدام و پیشم

 به امهاب بي که هایي اشک و ناراحتي با... شد خاکستر و سوخت چطور قلبم که نفهمید جستجو همه این با ملیحه

 زار دل ته از و زدم چمپاته تخت کنار... رفتم اتاقم به دوان دوان ریخت مي پایین و میشد تلنبار صورتم روي
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 نمي راحتم که بود چي نابرادر این حساب حرف ؟...داشت برنمي سرم از دست که بود بدبختي چه این... زدم

 ؟...گذاشت

 حهملی که بودم خیره روبرو به سنگي ي مجسمه یک مثل... خشکید اشکم ي چشمه دیگر که کردم گریه اینقدر

 دوختم چشم او به خونین و قرمز هایي چشم با نشست دستم روي اش دوستانه و گرم دست وقتي... اتاقم تو آمد

 ؟...کنم توجیه را فرهاد ادبي بي توانستم مي چطور... بودم هایش خوبي و او ي شرمنده... جوشید اشکم دوباره و

 ...یابو گفتند پادشاه اسب به ؟...گنده دختر چته:  گفت من به رو خنده با همین براي میکرد درک خوب را حالم

 ریهگ دل ته از همدیگر بغل در دو هر بار این و گرفتم آغوش در را او و نشست لبهام روي تلخي لبخند او تشبیه با

 از گردی یکي و بود کرده آغاز من با را جنگ سر میشد مدتي که بود لعنتي زندگي این براي من هاي گریه... کردیم

 مي که بود این براي ملیحه هاي گریه اما... بود گرفته قرار فرهاد مهري بي مورد ناعادالنه که بود ملیحه داللیلش

 گفت هاش گریه بین ما... میزد زار من بغل تو داشت فرهاد دادن دست از بخاطر و است طرفه یک عشقش دانست

: 

 خواد مي جنابعالي مغرور برادر این ، نشدم ناراحت فرهاد حرفاي از من... نباش نگران من براي اینقدر خدا رو تو -

 ...بکشم عقب فرهاد خالي تو داد و تشر تا دو با محاله ، ملیحه میگن من به... کنه دور تو از منو

 بهتره.. .بشي تحقیر این از بیشتر خوام نمي دیگه... کردم شریکت هام گرفتاري تو که هستم تو ي شرمنده بخدا -

 ...سراغم نیا دیگه... نکني نگاه رو سرت پشت دیگه و تون خونه بري االن همین

 : گفت و زد زل خیسم چشماي به اشکیش و معصوم چشمهاي با و گرفت قاب را صورتم و کرد جدا خودش از را من

 یالخ بي و نباش من نگران دیگه پس... بلرزم بادا این از که نیستم بیدي من... نیست مهم من براي که گفتم -

 ...شو

 ...برو میکنم خواهش... بدم جوري چه رو ات خونواده جواب اونوقت ، بیفته برات اتفاقي ترسم مي ملیحه -

 خواست من از پدرت اگه فقط... مغرورت برادر اون ي خواسته به نه ، اینجام تو ي خواسته به نه من:  زد داد ملیحه

 ...برو نگو هي دیگه پس ؟...فهمیدي میکنم گم را گورم همیشه براي و میرم ، برم

 مرا هک بود معجزه مثل برایم بودنش... شدم آروم کم کم تا بودم ملیحه بغل تو دقایقي تا و نگفتم هیچي دیگه

 ...کشید نمي طول بیشتر دقیقه یک رهایي این اگر حتي هام غصه و غم از داد مي رهایي

 

 ( من یار شد اي بیگانه بد بخت.....  من کار نباشد حسرت جز هیچ) 

 ( من بار محنت زندان این از واي.....  زدند پایم بر زنجیر گنه بي) 
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 ششم فصل

 

 ( نمیگیرد خوشتر این از را وحشي آهوي کَس که.....  را مستت چشم بنازم کردي دلم صید خوش چه) 

 را انسان قلب فضاي عشق آواي هنگامیکه... یابد مي جریان آدمي هاي رگ در عشق دالویز عطر بوي هنگامیکه

 نوعي عشق... است شکوه با چقدر عشق و زیباست چقدر زیستن یابیم مي در که است آنگاه... سازد مي مترنم

 عشق و داشتن دوست که است لحظه همان از و دارد وجود اي زنده موجود هر سرشت در که مهرورزیست

 ...میگردد شکوفا وجودش در ورزیدن

 تشکر و گرفتم او از را گل... بود شده تزیین زیبا خیلي که قرمز رز از گلي دسته با ، آمد او که بود شنبه پنج عصر

 برایم ساعت آن ي لحظه هر... برویم زودتر ام آماده اگر خواست من از و نیامد تو ولي ، کرد تعارفش مادر... کردم

 نفس کرد حرکت ماشین وقتي... کند خراب را چیز همه و برسد سر فرهاد ترسیدم مي... گذشت مي قرن یک مثل

 عمل باید چطور دانستم نمي و بودم تنها او کنار در. داشت برنمي سرم از دست دلشوره ولي ، کشیدم راحتي

 بدون که داد مي جراًت من به مادر کنار ، زدیم مي را هایمان حرف ي همه ، مادر کنار ، خانه در کاش اي... کنم

 ... بزنم حرف و بشوم روبرو بهروز با خجالت و ترس

 او به نگاهم که میکردم سعي... داشت شادي و آرامش از حکایت بهروز ي چهره خطوط تمام من برعکس ولي

 هيگا هرز که میکرد وادار را من بودنم عصبي و کنجکاوي ، بود خودم دست مگه ولي... نشود سرخ صورتم و نیفتد

 مي دست را من حتماً بود همراهم ملیحه اگر... ببینم بهتر نزدیک از را اش چهره و بکنم آرامش رخ نیم به نگاهي

 یک در میکنم نگاهش گردم برمي لحظه هر فهمید وقتي... خندید مي ام نداشته ریش به هرهر و انداخت

 رتمصو یکباره به که زد دلنشیني لبخند و انداخت جادوییش و سیاه چشمان تله به را نگاهم ماهرانه غافلگیري

 : پرسید من از که آمد خندانش و آرام صداي... انداختم پایین را سرم و شد آتش پارچه یک

 ؟...بریم دارید دوست کجا خانوم سارا خوب -

 : گفتم خودش مثل آرام خیلي لرزید مي صدایم و بود کیفم بند به نگاهم که طور همان

 ... خوبه برید شما کجا هر-

( بهخو برید شما کجا هر... ) دادنم جواب این با بودم کاشته گل... افزود ماشینش سرعت به من به مهرباني نگاه با

 و عشوه با اینقدر که بدم مثبت جواب او به که دارم عجله خیلي میکنه خیال االن... بودم شده ادب با چه... هه

 ...خالي ملیحه جاي... دهم مي را جوابش ادب
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 کیک با قهوه تا دو سفارش نشستیم کردیم پیدا جایي وقتي و برد خانوادگي بزرگ ي خانه قهوه یک به مرا

 میکردم نگاه اطراف به داشتم... اول امتیاز این خوب ، بازه دل و دست هم و خوبه اش سلیقه هم... داد مخصوص

 و من رخ نیم به بود زده زل خجالتي هیچ بدون و راحتي به او ولي ، نشوم روبرو گیرایش هاي چشم با زیاد که

 پخته من براي پدر که بود آشي چه این آخه... شدم مي له داشتم نگاهش زیر... میکرد برانداز عمیق را من داشت

 و شوخي به ملیحه با و گذشت مي خوش خیلي حتماً بودم آمده اینجا به ملیحه با حتي و مادر و پدر با اگر ؟...بود

 ...بگیرند اعتراف من از خواستند مي که بود بازداشتگاه یک مثل برایم االن ولي... بودیم مشغول اطوار و ادا

 : گفت من به رو خونسرد خیلي خوردم را خوشمزه کیک از کمي و قهوه وقتي

 ...بفرمایید اول شما... بشنویم رو همدیگه هاي حرف که هستیم اینجا ما دوي هر-

 این از شما هاي صحبت با شاید... بفرمایید شما:  گفتم صادقانه ، لرزان صداي و بود نشسته نگاهم تو که شرمي با

 ...کنم پیدا خودمو بتونم و بیام بیرون رویي کم وضعیت

 خدمتتون در تماماً بنده چشم... صداقت همه این به آفرین:  گفت و کرد طوالني و ریز ي خنده من ي جمله با

 ...هستم

 شش و بیست... کردنه تلف وقت گفتنش و دونید مي که رو فامیلم و اسم:  کرد شروع اي لحظه از بعد و خندید باز

 هک دارم خودم از بزرگتر برادر دیگه تا دو خودم غیر... هستم نفره پنج ي خونواده یه آخر و کوچک فرزند و سالمه

 که داد ترجیح بزرگم برادر رفت دنیا از پدرم چون ، نخوندم درس بیشتر دیپلم تا... شدید آشنا بزرگم برادر با

 یه ما... داشتم عالقه کردن کار به بیشتر و نبودم مدرسه و درس اهل زیاد خودمم خوب... بدیم ادامه رو پدر شغل

 مي داره دیگه نفر چند و بهزاد وسطي برادر دست زیر االن که داریم تهران تو بافي پارچه کوچیک ي کارخونه

 بین پارچه هاي توپ ي کننده پخش که اینه اینجا من شغل و فرسته مي پارچه ما براي بهزاد اونجا از... چرخه

 من به بشه که اندازه اون به نه البنه ، خوبه نسبتا درآمدم... هستم اون اطراف و شهر این ي پارچه بازار هاي مغازه

 ...برسم مقامم این به آینده در که امیدوارم ولي... پولدار مرد گفت

 که کارخونه از قسمتي و زمین قطعه یه پدر ارث از... اندوختم سالها این که اندازي پس جز ندارم چیزي خودم از -

 زندگي یه ي شایسته که نیست اینقدر من هاي داشته که دونم مي... مادرمه تملک در و نشده ارث تقسیم هنوز

 راحتي و خوب زندگي میکنم سعي بدونید باشم گیتونزند شریک اینکه قابل را من اگر اما باشه شما با عالي خیلي

 ...کنم فراهم برایتون رو باشه شما لیاقت خور در که

 ؟...مثبته شما جواب مگه:  گفتم تعجب با

 : گفت انداخت بهم که اي عاشقونه نگاه با و کرد دلنشیني ي خنده

 ...کردند اشاره بهش برادرمم که یادتونه حتماً... بود مثبت جوابم نگاه اولین با شب همون من -
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 ...ولي:  گفتم نگراني با

 رو حرفامون و اینجا بیایم بود مثبت دومون هر جواب اگه شد قرار... نداره اما و ولي:  گفت و بدهم ادامه نگذاشت

 ؟...خانوم سارا اینه از غیر... بزنم

 باید االن... بود جوابم منتظر نگراني با و نبود شاد دیگه اش چهره... بودم گرفته موني الل تقریبا و کردم نگاهش

 : گفت اخمو و عصبي بار این دید را سکوتم وقتي... بودم هوا در پا هنوز خودم وقتي دادم مي را جوابش چي

 ؟...نداشت جواب سوالم... کردید سکوت چرا -

 راحت تا گفتم مي او به را چیز همه باید نبود نزدن حرف و سکوت وقت االن دادم قورت سختي به را دهانم آب

 : گفتم و دوختم چشم نگرانش هاي چشم به و کشیدم عمیقي نفس... دلواپسي و دلهره همه این از شوم

 حداقل دیپلمم گرفتن از بعد خواستم مي و زوده هنوز میکردم فکر چون... چون بودم مخالف ازدواج با اول از من

 اومد و دید منو بار یه برادرم کارفرماي اینکه تا... کنم استراحت خونه تو دردسري هیچ بدون سالي دو

 مگه اما ، نزنم جهانگیر خواستگاري از حرفي االن گفت مادرم... بود شده هم در بیشتر ابروهاش... ) خواستگاریم

 : دادم ادامه(  بود جوانمردي از دور به این ، کنم پنهون اون از را چیزي خواست نمي دلم... داد اجازه لقم دهن این

 ...بود بزرگتر من از سال پانزده مرد اون چون کردیم مخالفت پدرم هم و من هم -

 : مداد ادامه باز... بزنم را هایم حرف ي بقیه تا نگفت چیزي اما... باال پرید ابروهاش بار این ام جمله این شنیدن با

 و کردم قبول پدر اصرار بخاطر من... ببینیم رو همدیگه حداقل که کرد اصرار و کرد معرفي را شما پدر بار این -

 رو همدیگه حرفاي که اومدم فقط... نکردم فکر خواستگاري این به جدي هنوز شما مثل من... اینجام االن

 تصمیم درست تونم نمي همین براي... ترسم مي مادرم و پدر ترک و ازدواج از که اینه من ایراد اصل در... بشنویم

 ...بگیرم

 و کشید عمیقي نفس بود خیره من به که طور همین لب به لبخندي با و شد باز اخمش ناگهان آخرم ي جمله با

 : گفت

 ونمادرت و پدر ترک بخاطر که بشید تنها ازدواج با نیست قرار... میکنم درک خوب من و طبیعیه ترس این خوب -

 ور تالشم تموم... بزارید کنار رو ترس این زود خیلي که کنم کاري میدم قول بهتون من... بزنید باز سر ازدواج از

 خواد مي دلم و دارم دوستون من اما ، بزنم رو حرف این نیست درست االن دونم مي... میکنم شما خوشبختي براي

 ...بدونید خودتون همسري الیق منو

 گرفتارم چطوري... خدایا... میکرد قبل از تر داغ را من داشت لحظه هر که زدم زل هاش چشم حرارت به تعجب با

 را وا به کردن نگاه جراًت دیگه ، انداختم پایین را سرم... بود ممکن غیر تقریباً موقعیت این از خالصي که کردي

 : گفت بود تخت روي ي قالیچه به نگاهم که طور همین... نداشتم
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 ...بگید خودتون از شما که وقتشه االن و نمیکنم قبول را اي بهونه و عذر هیچ من -

 من عاشق بود کرده فرصت کي این...  بارید مي آن عشقاز که چشمانش سمت به شد کشیده نگاهم دوباره

 ؟...بشود

 شتربی تا بگید خودتون از خوام مي... میکنید نگام متهما مثل اینطوري نزدم که بدي حرف ؟...چیه:  گفت و خندید

 ...بشناسمتون

 او با زدن حرف بخاطر دیگه که داشت خوب حُسن یک رفتارش این...بود گرفته ام خنده پروگیش همه این از

 : گفتم و زدم رنگي کم لبخند همین براي نداشتم استرس

 ...کنه کمک ماجرا این حل به نکنم فکر اما... میگم باشه -

 ...کنه کمک میدم قول... بگید شما:  گفت و خندید آرامش با

 چي ، بزنم حرف خواستم و شدم تنها شما با وقتي میکردم فکر همیشه روز چند این:  گفتم و دادم تکون سري

 وريط این میکردم تمرین اگه که میکردم سرزنش رو خودم پیشم ساعت یه تا... بگید دارید چي شما و بگم باید

 رد برو گفت و خندید کلي بهم دارم استرس چي براي گفتم که دوستمم به حتي... نمیکردم گم رو پام و دست

 عصبي منو موردش بي هاي شوخي با همش... بشه آب خجالتتون هاي یخ کم کم تا بزن حرف هوا و آب مورد

 ...میگیره مسخره باد به منو شرایطي هر تو و... میکنه

... دارم قبول رو حرفاش... مهربونه و شوخ خیلي که داد مي نشون شخصیتش شب همون:  گفت و خندید بهروز

 ...روزگاره رسم این ، میشه عادي چیز همه کم کم اما ، سخته اولش درسته

 ادرممم و پدر اجبار به البته... نخوندم درس بیشتر دیپلم تا منم:  گفتم و دادم تکان تصدیق ي نشانه به سري

 ندامغا بیرون زمین قطعه یه پدر حقوق از غیر شناسید مي خودتون که منو ي خونواده... گرفتم خیاطیمم دیپلم

 طوري... ندارم عالقه زیاد ثروت به شخصاٌ خودم... ماست خرج کمک پولش و داده اجاره کاشت براي پدر که داریم

 نمي دلم و مهمه خیلي برام مقابلم طرف اخالق و صداقت فقط... ارزشمنده برام دوم الویت در پول که شدم بزرگ

 ...بگه دروغ بهم شرایطي هر در همسرم که خواد

 : گفت و خندید بهروز که کشیدم عمیقي نفس شد تموم حرفام وقتي

 ؟...شدید راحت حاال... بود گرفته رو نفست جلوي حرفا این اینکه مثل -

 اینقدر دیگه و بود کرده تزریق آرامش من به بهروز انگار ، بودم راحت واقعا... انداختم پایین را سرم و خندیدم

 : گرفتم باال رو سرم صداش با... نمیشدم معذب نگاههایش و حرف مقابل

 کنید باور ؟...کنید فکر تر جدي موردم در خواهید نمي ؟...بگید من با ازدواج مورد در رو نظرتون خواهید نمي -

 ...نیستم بدي پسر
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 اجازه پدرم وگرنه ، ندارم شکي که شما بودن خوب تو:  گفتم و زدم لبخندي که گفت شوخي با را آخرش ي جمله

 ازدواج به جدي طور به تونم نمي فعالً که افتاده اتفاق ما ي خونواده تو مسائلي اما... داد نمي رو خواستگاري ي

 ...کنم فکر

 ...بدونم که مهمه برام ؟...اتفاقي چه مثالً -

 ...نمیکنه دوا رو دردي شما به گفتنش -

 ...بگیرم تصمیم بهتر مورد این در بتونم و باشه مهم شاید ؟...میکنید فکر اینطور چرا -

 راحت را من و داشت برمي سرم از دست میکردم تعریف او براي را ماجرا ي همه اگه شاید ، گفت مي درست

 فرهاد دیگه جلسات در شاید تا نزنم حرفي بود گفته بهم مادر طرفم آن از... آشفتگي و فکر همه این از میکرد

 ...نداشت کس هیچ حال به اي فایده موضوع این گفتن میشد اینطور اگر... کند فراموش را چیز همه

 : پرسید و خواند را فکرم زرنگ پسر که میکردم فکر خودم با داشتم

 ؟...شماست از بزرگتر سال پانزده که ، خواستگاره اون مورد در -

 را کرمف توانسته راحت اینقدر که بود نمایان پیروزي برق هایش چشم از... کردم نگاه فاتحش ي قیافه به تعجب با

 : گفتم و فشردم برهم پلک... بخواند پیش پیش

 عوض رو چیز همه و بیفته ما ي خونه تو اتفاقات خیلي شده باعث خواستگاري این و زدید حدس درست دقیقاً -

 ...کرده

 آبي تو زد زل گیرایش و سیاه هاي چشم با و آورد جلو را صورتش مشتاقانه و کشید موهاش توي دستي بهروز

 : گفت و چشمام

... خانوم سارا... کنم ثابت بهت رو عشقم و اعتماد طریق این از تا کنم کمکت بزار... کن تعریف رو چیز همه برام -

 و موندن مورد در خودم تا بگو برام رو چیز همه پس ، بگذرم ازت راحتي این به نمیتونم و گیره دیگه دلم من

 ...بگیرم تصمیم نموندن

 به داد هُل را من و زد صدا را اسمم ؟...شده عاشقم یعني ؟...گیره دلش گفت... بود برده ماتم گستاخیش همه این از

 فتعری برایش جزئیاتش با را اتفاقات آن ي همه منم... بود شده قلمبه دلم ته بود ها مدت االن که هایي حرف طرف

 : گفتم هم آخر در... داد گوش هام حرف به صبورانه هم آن و کردم

 دارید مه خوبي ي خونواده و هستید خوبي پسر شما... بکشید کنار را خودتون نیفتاده شما براي اتفاقي تا بهتره -

 ...بکنید من جایگزین رو دیگه کسي تونید مي راحتي به که

 : گفت و کشید رخ به را فرمش خوش و سفید هاي دندون و خندید
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 یرغ باشه داشته رو رفتار این خواهرش با برادر یه اینکه باور برام... بزارم تنهاتون محاله دیگه اتفاقات این با -

 مهه و کنید فکر بازم دیگه ي هفته آخر تا خوام مي شما از... نمیشه غیرممکن چیزي هیچ دنیا این تو اما ، ممکنه

 ...ونمبرس حقتونه که خوشبختي و سعادت به رو شما خوام مي فقط من کنید باور... بگیرید نظر در رو کار جوانب ي

 ...هفته یه فقط:  داد هشدار بازم

 خالص بحراني وضعیت این از توانم مي او با فقط که میگفت بهم حسي یه خورد گره نگاهش در نگاهم وقتي

 تنگف نه حق که فهماند بهم زیبایش هاي چشم و لرزاند را قلبم بار اولین براي که بود چیزي نگاهش ته... بشوم

 سرما این تو... داد بستني سفارش و کشید عمیقي نفس راضي و خوشحال کردم قبول را حرفش وقتي... ندارم

 ...کند خاموش را وجودمان حرارت کمي که بود الزم ما دوي هر براي حداقل بستني

 ...بریم دیگه نیست بهتر:  گفتم خوردیم را بستني وقتي

 ونچشمات و صورت ترکیب به خیلي روسري این بگم خوام مي رفتن از قبل اما... بگید شما چي هر:  گفت و خندید

 ...نپوشید منزل از بیرون بهتر میاد

 تملک در را من راحتي این به تواند مي میکرد فکر... بود شده مویز نشده غوره هنوز دوختم چشم بهش مبهوت

 ... (داد دستور کي بیچاره این ، بنداز بکار را آکبندت مغز آن یکمي سارا...) بده دستور من به و بگیرد خودش

 معذب منو و بود شما به ها چشم خیلي اینجا اومدیم که وقتي اون از... نزدم بدي حرف:  گفت و خندید صدا پر

 ...بود کوچولو هشدار یه فقط... میکرد

 ام اندیشه در را حضورش ساعت دو همان در که داشت صمیمیت و صفا اینقدر بود نشسته روبرویم که جواني

 راه از آرزوهایم مرد انگار... داد مي آرامش بهم کالمش جادوي و خرید مي امنیت برایم حضورش... کرد ماندني

 متوانست مي بهروز وجود در بودم دنبالش به سالها این که اي شده گم امنیت آیا... سادگي همین به... بود رسیده

 ؟...کنم پیدا

 مي او با شدن روبرو از... بود خانه تو هم فرهاد مطمئناً و بود شده تاریک هوا کردم خداحافظي بهروز از وقتي

 نزدیک ساختمان به دلشوره و استرس با... شود بد حالش پدر و کند پا به جنجال دوباره امشب نکنه.. ترسیدم

 : گفت بهم آرام و آمد سمتم به شتابان مادر و شد باز در ناگهان... میشدم

 بارهدو ترسم مي ، نزن حرفي بهروز با دیدارت از... ملیحه دیدن رفتي گفتم فقط و بودي کجا تو نداره خبر فرهاد -

 ...کنه بیداد و داد

 يم حرف پدر با دیگر شبهاي مثل فرهاد و بود عادي چیز همه شام از بعد تا...ساختمان تو رفتیم و کردم مطمئنش

 و ودب شده عادي برایم دیگر رفتارش نوع این... بود عصبانیت و خشم از پر افتاد مي من به اتفاقي که نگاهش و زد
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 باید رفتارش بخاطر اینقدر من چي براي نداشت آمدن کوتاه خیال خودش وقتي... نمیکرد ناراحتم اول مثل زیاد

 ...میزند رقم برایم را بختي چه سرنوشت ببینم تا خیالي بي به بودم زده را خودم فعالً... باشم نگران و ناراحت

 ادرم و پدر درمقابل را چاي سیني... پذیرایي تو برگشتم چایي فنجان تا چهار با و شستم را ها ظرف مادر کمک به

 اام ، سیني زیر بزند هم بار این ترسیدم مي که چند هر ، بگیرم هم فرهاد مقابل در که بود این نیتم و گرفتم

 من با آشتي دست دیگر و بردارد رفتارش نوع این از دست فرهاد کم کم شاید که ارزید مي این به ریسکش

 یوانل یه با و آشپزخانه تو رفت و شد بلند بگیرم مقابلش در را سیني اینکه از قبل... باطل خیال زهي اما... بدهد

 ... سراغم اومد لعنتي بغض این باز و شدم برخوردش این از متحیر... نشست پدر کنار و برگشت چایي

 دادن تکان با فقط و کردم بغض فهمید و من به افتاد چشمش پدر بعد و کردند فرهاد به نگاهي تاًسف با مادر و پدر

 تمبرداش را خودم چاي فنجان همین براي... بریزد پایین اشکهایم که بود مانده کم... باشم آرام که گفت بهم سرش

 تمنیس قائل ارزشي او براي منهم که بفهمانم غرور کوه این به خواستم مي... اتاقم تو رفتم مادرم و پدر ي اجازه با و

 ...شدم مچاله خودم تو تخت روي و دادم فرو بغض با را چاییم... میکند برخورد چطور که نیست مهم برایم اصالً و

 گاهن یک با و اتاقم تو آمد مادر که نکشید اي دقیقه ده به... میکرد فرار جذامي یک از که بود آدمي مثل برخوردش

 : گفت همین براي هستم عصباني چقدر فهمید

 ...نگیر دل به زیاد عزیزم ؟...فرهاده رفتار براي ، میاي نظر به عصباني -

 : گفتم بود آمده باال دوباره گلوم از رفتن پایین از بعد که صدام در بغضي با

 که کردم چیکار مامان ؟...چیه من گناه آخه...میشم خفه دارم... ترکم مي دارم... مامان نیستم عصباني من -

 ارانگ میشه دور ازم طوري... کُشتم آدم انگار که میکنه رفتار باهام طوري فرهاد ؟...هستم رفتاري همچین مستحق

 ...میرم مي غصه از دارم... دارم احساس منم... دیگه آدماي ي همه مثل ، آدمم منم... بابا... دارم مُسري بیماري یه

 هام گونه ي زده یخ ي صفحه بر اشک داغ هاي گلوله و ریخت فرو باالخره اشکهایم و بدهم ادامه نتوانستم دیگر

 : گفت صدا در بغضي با و زد موهام به اي بوسه و گرفت آغوش در مرا مادر... شد روان

 هب چیزي شناسمش مي من ، افتاده لجبازي ي دنده روي فقط فرهاد... کن بیرون سرت از رو گونه بچه افکار این -

 دوست خیلي خدا... باش صبور میکنم خواهش پس... کني خالي رو میدون برخوردا این با نباید تو... نیست دلش

... نيک پیدا رهایي بند این از اون ي وسیله به بتوني شاید ، فرستاده برات رو بهروز آقا شرایط این تو که داشته

 ؟...دیدي مردي چطور رو پسر اون بودید هم با وقتي ببینم بگو حاال

 مي آتیش.  آب به را خودش داشت که سوخت مي برایش خیلي دلم... کرد دور فرهاد رفتار از را حواسم مهارت با

 برنمي اوضاع این بهبود براي قدمي که بود فرهاد این اما ، دهد سامان و سر را فرهاد و من بین رفتار بتواند تا زد

 به و کردم پاک را هایم اشک دستم پشت با... میشد تحمل قابل غیر رفتارش دیگر روز از هم روز هر و داشت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

62 

 

 پر مادر ؟...نگران یا و کند اشکي یا را چشم همه این میشد راضي فرهاد چطور... دوختم چشم مادر خیس چشمان

 : گفتم و انداختم پایین را سرم و خندیدم... دریغ بي داشتن دوست و عشق از پر ، بود خالصانه محبت از

 ...کنه خوشبخت تونه مي رو دختري هر که مردایي اون از ، ایه فهمیده و خوب پسر -

 پس ، برسي آرامش به کنارش توني مي و آلیه ایده مرد دوني مي واقعاً اگر:  گفت و زد عمیقي لبخند مادر

 ...کن خالص غصه همه این از رو خودت و بگیر رو تصمیمت

 ...بدبد رو فرصت این بهم هم شما... بدم را جوابش تا گرفتم وقت ازش هفته آخر تا:  گفتم و گرفتم را دستش

 ؟...بود چي خودش نظر:  گفت و داد تکان سري مادر

 ...پسندیده منو شب همون گفت مي که خودش:  گفتم و انداختم پایین را سرم بازم

 هر... نلرزه دلش و ببینه منو دریایي چشم دختر که کیه:  گفت شادي با و گرفت آغوش در را من و خندید مادر

 ...اش خونه عروس بشه تو مثل یکي داره آرزو مردي

 بخوبي اما ، بشود متوسل زور به خواست نمي... گذاشت خودم ي عهده به را بقیه و نکرد اصرار من به دیگه مادر

 ...بشود دامادش بهروز که اینه آرزویش تنها که میکردم درک

 فتمگ اینکه محض به و برداشتم را گوشي پي در پي زنگ تا پنج از بعد... پریدم خواب از تلفن زنگ صداي با صبح

 پیچید گوشم در ملیحه فریاد صداي... الو

 ببیني و بکني ساعت به هم نگاهي یه خوبه... خانوم تنبل خواب ساعت... کاري ي کوفته و الو... زهرمار و الو -

 ؟...چنده ساعت

 ؟...کردي بیدار خواب از منو مرگته چه صبح اول... محل بي خروس تویي باز:  گفتم و کشیدم اي خمیازه

 سرت آغلي کدوم تو ، شدم زنده و مُردم حاال تا دیشب از... پرو ي دختره... عتیقته داداش اون محل بي خروس -

 ؟...پیمودي مي عشق ره جوونک اون با نکنه ؟...داشتي برنمي رو گوشي که بود گرم

 ؟...کرده گُل فضولیت... میگیري پاچه صبح اول که چته بگو پس... هان:  گفتم و خندیم ریز

 تو باید فقط ؟...بري در یکي این زیر از توني مي که زرنگي خیلي میکني فکر ؟...چي پس:  گفت و خندید

 ...کلمه به کلمه ، آخرش تا اول از کني تعریف برام باید... عسیسم خوندي کور ؟...باشم شریکت ناخوشیات

 ...نزن آسیب خودت به فقط... میگم برات... زني مي صبح اول خودتو چرا حاال... خوب خیلي -

 کوبم يم رو تون خونه پذیرایي تو بزرگه ساعت اون و اونجا میام میشم پا ، صبح اول گفتي دیگه اگه... سارا ببین -

 ...صبح اول نگي رو ظهر لنگ دیگه که سرت تو
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 ...نمک تعریف رو چیز همه برات تا اینجا بیا شو پا ، میکني کثیف رو خونت چرا... کن بس... اوه:  گفتم و خندیدم

 هم با ناهار برا کشي مي زحمت امروز... ساراخانوم نخیر ؟...کنه حمله بهم کچل شیر این باز که اونجا بیام:  زد داد

 ...نکاري تلفن پشت منو دیگه و بشي آدم تا ، خودت خرج با رستوران یه ریم مي

 هی برات میگم مامان به اینجا بیا ؟...کشیدي منو قتل ي نقشه نکنه... رستوران... چي:  زدم داد خودش مثل منم

 ...بپزه توپ سبزي قرمه

 روزام یه تا بیا میگم بهت که آدرسي به االن شو پا... نیست مخملي گوشامم پشت... خانوم سارا اونجا نمیام من -

 ...باشیم خوش هم با رو

 زدم مي صداش اینطوري کنم خرش خواستم مي وقتي... ) جان ملي:  گفتم حرصي و کشیدم صورتم توي دستي

 ...ریزه مي کاه توش و کنه مي پوستمو بفهمه فرهاد اگه بخدا... پایین بیا شیطون خر از(... 

 که کجاست نون حیف اون... خنگ ي دختره آخه:  میکرد پاره رو گوشم ي پرده داشت دیگه ، زد داد دوباره

 ...بیا شو پا ، نباش ترسو اینقدر... بفهمه

 دوش زیر... بگیرم دوش رفتم و دادم مثبت جواب بهش نگراني با ؟...داشتم هم اي چاره ، دیوانه این مقابل در مگه

 نم بد شانس از ولي ، بود کم خیلي بفهمد فرهاد اینکه صدد در... میکردم فکر ملیحه هاي حرف و رفتن به همش

 مي اگر که برم خواهم مي کجا نگفتم مادرمم به حتي ، شدم آماده شک و تردید هزاران با... داشت امکان چیز همه

 ناهار براي هم بعد و خرید بریم خواهیم مي ملیحه با که گفتم بهش بود سختي هر به... میکرد مخالفت حتماً فهمید

 ...خانه برگردم زود بعداظهر که کرد یادآوري بهم اما کرد قبول... ملیحه ي خانه میرم

 دستوراش این و ملیحه دست از تاکسي توي... شدم راهي بود افتاده دلم به که آشوبي و مادر رضایت با باالخره

.. .آمد نمي خوشم زیاد اخالقش این از که بود برنامه بي و نشده حساب همیشه دستورهایش و کارها... یودم عصبي

 ...بود شده جمع دختر این در دنیا کنجکاوي تمام گویي... بدهد کارشناسي نظر و بفهمد را چیز همه خواست مي

 از را زمستان سرماي تیزي هوا... درخشید مي گرمي به صبح نیم و یازده ساعت ، ماه اسفند اوایل مالیم خورشید

 پشت آماده را او و رسیدم بود داده که آدرسي به... چرخید مي هوا تو بهاري خنک هواي بوي و بود داده دست

 : گفتم و کردم سالم بهش لبخند با نشستم روبروش وقتي... دیدم انتظارم به میزي

 ؟...بدم سفارش براتون تا دارید میل چي اخالق بد خانوم خوب -

 هک دیوار به زدمت مي همچین بودم پیشت کردن تلفن جاي به صبح اگه بخدا... نریز مزه من براي:  گفت حرص با

 ...اهلل الاالاله.... صداي

 ...اهلل بسم میشه خالي حرصت اینطوري اگه ، داره دیوار جام این... نشده دیر هنوزم:  گفتم و زدم پوزخندي
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 نگاه را ما متعجب گارسون بیچاره... ماند هوا تو دستش گارسون آمدن با ولي ، بزند را من که آورد باال را مشتش

 : گفت پروگي کمال در ملیحه... بود گرفته ام خنده گارسون ي قیافه از. میکرد

 نوشابه و ساالد با جوجه پرس تا دو ، نزدم داد تا یاال... داداش نیست سینما ي پرده اینجا... ما به زدي زل چیه -

 ...بیار برامون

 این به چرا ؟...چته امروز تو:  گفتم خندیدم مي که طور همین... شد دور ما از باالیي بلند چشم با جوونک بیچاره

 ؟...کنند بیرونمون اینجا از اردنگي با بیان خواي مي ؟...دادي گیر بیچاره

... ما به بود زده زل چطوري ندیدي مگه:  گفت و زد لیس زبون با و ریخت دستش کف نمک کمي پاش نمک با

 ...نکنه چروني چشم دیگه ي دفعه که میشد ادب باید بود حقش

 فاصله میز از آرام خیلي و چید میز روي را غذا ادب و تواضع با خیلي و شد پیدا اش کله و سر دوباره موقع همان

 رس ناهار خوردن با... بود ترسیده ملیحه تشر از خیلي بیچاره... خنده زیر زدیم دو هر پسرک او حرکت با... گرفت

 هام حرف بین ما... کردم تعریف را چیز همه برایش... زد مي حرف من با آرامش در و خوابید هم ملیحه صداي و

 : پرسید دادم بهش کامل را گزارش وقتي... میکرد تعجب گاهي و خندید مي گاهي

 ؟...دادي نمي رو تلفن جواب دیشب چرا حاال -

 زپری همین براي و نداشتم را هیچي ي حوصله دیگر که گفتم آخر در و کردم تعریف را فرهاد برخورد برایش بازم

 ...کشیدم را تلفن

 ...آورده در رو شورش دیگه تو داداش خان این... بابا:  گفت بلندي نسبتاً صداي با

 ینبب... بزن حرف یواشتر خدا رو تو ملي:  گفتم ملیحه به رو میکنند نگاهمان دارن تایي چند شدم متوجه وقتي

 ...مردم ي سوژه شدیم

 شیطاني لبخند یک با و آورد پایین را صدایش باالخره و خواست عذر ازمن و شد حرفم ي متوجه زود خیلي

 : پرسید

 ؟...چیه بهروز ي درباره نظرت ببینم بگو حاال-

 ...برمیایي پسش از خوب ، کنه جهنم ماًمور رو تو باید خدا:  گفتم و خندیدم خوردم مي نوشابه که طور همان

 ...بودم کنارش که ساعتي دو این با:  دادم ادامه... نگفت چیزي و زد نیشخند

 ؟...شد چي بعد خوب... بودي آغوشش در یا و:  گفت و کرد قطع را حرفم

 ...بشم عصباني که منه نوبت بار این وگرنه... باش مثقالیت نیم زبون اون مواظب... ملیحه:  گفتم خشم با

 ...رو کم عقل بي ي دختره ؟...گفتم چي مگه... تسلیم خوب خیلي:  گفت و خندید ریز
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 ...اريند جنبه اصالً تو... میکردم تعریف برات عمراً شم خالص اینجا از خواستم نمي زودتر اگه بخدا:  گفتم حرص با

 ...بریم زودتر تا کن تعریف نمیگم هیچي دیگه:  گفت و زد پوزخندي

 هنوز اما... خوبیه پسر فهمیدم ساعت دو این تو:  گفتم آخر در و کردم تعریف را چیز همه برایش و نبود اي چاره

 و دادم مي بهش مثبت جواب شاید ترسیدم نمي فرهاد از اگه... بدم رو جوابش هفته آخر تا قراره ، نیستم مطمئن

 ...میکردم تموم رو چیز همه

 ؟...چي که آخرش... بده خودت به تکوني یه... همیشگي بزدل شدي که دوباره... بابا اي:  گفت و کرد اخمي ملیحه

 لاو تو... کني خراب رو ات آینده فرهاد نادرست رفتار بخاطر نیست قرار... جلو میاد دیگه یکي نباشه بهروز اگه

 هت و باشه زندگیت مرد تونه مي بهروز دوني مي اگه... ایستادند پشتت کوه مثل مادرت و پدر بعد و داري رو خدا

 ایدش... بده نجات خودتو کرده درست برات فرهاد که منجالبي این از و بجنبون دست نیستي بهش میل بي دلت

 تباب از اونا بزار الاقل... باش مادرت و پدر فکر به هم یکمي... بیاري بدست بهروز کنار در رو امنیت و شادي الاقل

 ...باشه راحت خیالشون تو

 درست دردسر هم بیچاره اون براي فرهاد ممکنه... ملیحه ترسم مي:  گفتم که میکردم بازي انگشتام با عصبي

 ...کنه

 که االح... برنمیاد دستش از اي دیگه کاري هیچ و بکشه نعره بلده فقط فرهاد... عزیزم نترس:  گفت مطمئن ملیحه

 این به کمکي یه بتونه اون شاید... باشه اون ي عهده به هم اش خورده یه بزار پس دونه مي رو چیز همه بهروزم

 ...بکنه رابطه

 تيوق... کنه مطمئنم باره این در کمي بود توانسته که الحقم... میداد دلداري بهم داشت و گفت مي درست ملیحه

 رستوران وارد داشت که دیدم را جهانگیرخان ناباوري کمال در خورد رستوران در به نگاهم و گرفتم باال را سرم

 ...میشد

 : گفت و گرفت را دستم تمام آشفتگي با که و دید من ي چهره تو چي ملیحه نمیدانم

 ؟...کرده یخ چرا دستات ، پرید رنگت چرا ؟...شد چي... عزیزم سارا -

 که بود شده نجوایي مثل ملیحه حرفاي و میکردم نگاه رستوران ورودي به آمده در حدقه از چشماي با فقط من اما

 هب چشمش و گرفت را نگاهم رد و افتاد بکار مغزش ملیحه باالخره اي لحظه از بعد... میکرد زمزمه گُوشم دم داشت

 : گفت نگراني با من به رو بعد... گذراند مي نظر از را من داشت شگفتي و تعجب با که افتاد جهانگیرخان

 ؟...تو به زده زل اینطوري که کیه مرد این ؟...ترسیدي اینطور که دیدي عزراییل مگه سارا -

 با و بشود من جواب معطل خواست نمي زیاد بودم کرده که هایي تعریف از اما... بود ندیده را جهانگیرخان ملیحه

 : گفت نگراني
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 ؟...جهانگیرخانِ این نکنه -

 ینا در که ملیحه... گرفتم او از نگاه و دادم تکون سري کنم مطمئنش اینکه براي هم من و گرفت را مطلب باالخره

 : گفت و کشید عمیقي نفس میکرد حفظ را خونسردیش من از زودتر موارد

 ...باشه شده زرد زیرتم و ببري آبرومو نکنه... کردي زرد اینطوري که دیده چي گفتم -

 : گفت و گرفت را مطلب خوب اونم و... شو خفه یعني که رفتم بهش اي غره چشم

 ...تو آبي چشماي غضب این به داره شرف صد عزراییل دیدن ؟...گفتم چي مگه خوب خیلي -

 : گفت و گرفت را دستم نیست شوخي جاي االن دید وقتي ملیحه

 کنارش از بیخیال بزن حرف باهاش نه و کن سالمش نه اصالً... اتفاقیه دیدار یه ، نشده چیزي... سارا باش آروم -

 پا... بریم زودتر و کنیم حساب بریم هم با تا شو پا... نیست سختي کار... رستوران این ي دیگه آدماي مثل ، بگذر

 ...ببینم شو

 لعنت بار هزار خودم بخت به... داشتم برمي قدم احتیاط با و لرزید مي زانوهایم ، کرد بلندم و کشید را دستم

 نم بود نکرده اصرار اگر ، بود ملیحه تقصیر همش ؟...بودم شده دچارش که بود بدبختي چه دیگه این... فرستادم

 ...میشد خشک دریا رفتم مي هم دریا لب اگر که بودم شانس بد اینقدر... نبودم اینجا االن

 رمس ملیحه ي توصیه به و میشدیم رد کنارش از باید... رفتیم رستوران ورودي طرف به هم با و کرد حساب ملیحه

 : کرد متوقفم صدایش با که انداختم پایین را

 ...کردید ام زده حیرت واقعاَ... کجا اینجا... کجا شما... دیدار مشتاق ، خانوم سارا به به -

 و بود آمده بند زبانم نزدیکي همه این و دیدنش از... بود زده زل چشمانم به مشتاقانه و ایستاده جلویم قد تمام

 ادب يرو از سالمي اینکه بدون و کرد او به رو کامل نفس به اعتماد با ملیحه ولي... بود شده گرفته ازم تکلم قدرت

 : گفت باشد کرده

 ...خوردید جا اینقدر ما دیدن با که است میکده اینجا مگه... بشید زده حیرت باید چي راي -

 از دختر این... زدیم زل ملیحه به و برگشتیم حیرت با خان جهانگیر هم و من هم ، حرفش و ملیحه برخورد از

 من به نگاهي نیم تواضع با خان جهانگیر... کُشت مي را ما دوي هر فهمید مي فرهاد اگر ؟..بود شده سیر جانش

 : گفت و زد لبخندي ملیحه به رو بعد و انداخت

 ...هستید پروا بي و رُک چقدر که فهمیدم فرهاد تعریفاي از -

 نمي را يیک این دیگه... میکرد اضافه حیرتم به و داشت آستین در ماجراها برایم لعنتي زندگي این ثانیه به ثانیه

 ؟...باشد خبر با ما زندگي رمز و راز ي همه از آقا این که داده اجازه خودش به چطور فرهاد که کنم باور توانستم
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 اچر که بود نکرده اعتراف پدر به خودش مگر... بود گفته سخن داد ، مرد این پیش هم ملیحه خصوصیات از حتي

 براي فقط مرگ... نمیکرد رعایت را چیزها این خودش چرا پس... میکشد سرک ما خانوادگي مسائل در ملیحه

 ؟...بود خوب همسایه

 ي جمله شنیدن با ملیحه... خورد مي ذوق تو خیلي که بودم ناجوري ي وصله یک مثل نفر دو این بین

 : گفت عصبانیت با و کشید را من دست جهانگیرخان

 ...نیست اینجا ما جاي دیگه... بریم بیا... ساراجان -

 : گفت و آمد ما دنبال و نبود بردار دست جهانگیرخان اما...  داد هل رستوران بیرون به مرا و

 ...کنم صحبت شما با اي کلمه چند خوام مي... خانوم سارا کنید صبر -

 ...بریم باید آقا نداریم وقت ما:  گفت من جاي به ملیحه

 ، دانستم مي ادب از دور به و زشت خیلي را برخورد نوع این و افتاد مي بکار مغزم هاي سلول داشت کم کم

 ملیحه هب کردم بهش که اخمي و دستم فشار با همین براي... میشد گفته فرهاد به نکته به نکته که وقتي مخصوصاً

 نهمی براي... کنم تمام خوبي به را مسئله طوري یک بتوانم تا بگیرد آرام باید و رفته تند خیلي که فهماندم

 : گفتم و انداختم زمین به را ام زده خجالت نگاه بار این... رسید روبرویم جهانگیرخان باز و ایستادم

 کردم فراموش رو چیز همه کل به... بکنم سالمي رفت یادم اصالً که ، خوردم جا اینقدر دیدار این از... بخشید مي -

... 

 اینجا اونم ، شما دیدن با منم واقع در... شدم دردسر همه این باعث که خوام مي معذرت واقعاً:  گفت و خندید

 ...میشه نصیبش کسي کمتر که بود سعادتي من براي شما دیدار وگرنه... خوردم جا یکمي

 و انداخت را خودش معرکه وسط بازم ملیحه اما... نزدم حرفي و دادم تکان سري و گرفتم گُر دوباره حرفش از

 : گفت جهانگیرخان به خطاب

 ... کردیم جنایت کردیم فکر که... کجا اینجا ، کجا شما گفتید طوري شما -

 ...نریز مزه اینقدر... کن بس ملیحه:  گفتم آرام

.. داشت جنگ سر من با ، خودش معوج و کج ابروهاي و چشم با و نیامد کوتاه ابروهام ي اشاره و اخم با ملیحه

 مردانه لبخند یک با و بود دوخته چشم ما دوي هر به... میکرد را دنیا کیف داشت ما برخورد این از جهانگیرخان

 : گفت اي لحظه از بعد... میکرد تماشا را ما کل کل

 ...نبود این منظورم... کردید برداشت بد اینقدر ام جمله از اگه خوام مي معذرت من-

 ... کنید فکر موردم در بیشتر خواد مي دلم و هستم حرفم سر هنوز من ، بگم خواستم مي:  داد ادامه من به رو بعد
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 و زندگي که را پیشنهادش باز خیابان تو که بود کرده خیال چي مردک این... چرخید سرم دور دنیا حرفش با

 من جاي به و نمیشدم خالي نفرت و خشم از... میکرد تکرار دوباره بود نشانده سیاه خاک به را من ي خونواده

 : گفت پرخاش با و کشید را دستم و شد منفجر ملیحه

 ...خیابون تو داره خجالت ؟...آقا میگید چي-

 مزد داد و کردم خالي ملیحه سر داشتم متمدن باصطالح آقاي این از نفرت چي هر و بدم ادامه حرفش به نگذاشتم

: 

 ...بزاري تنها رو ما لحظه یه بهتره... کن بس ملیحه -

 : گفتم جهانگیرخان به رو بعد... گرفت فاصله ما از دلخوري با دید را من جدي اخم و صورت که بیچاره ي ملیحه

 و کردید چیکار فرهاد با دونم نمي... بود منفي من جواب و خواستگاري اومدید شما... دارم گله خیلي شما از من

 پدرم... کنید تمومش رو بازي این دیگه میکنم خواهش... من خوني دشمن شده روز اون از که زدید حرفي چه

 ...کنه تحمل رو ناراحتي همه این تونه نمي و بیماره

 : گفت پیشاني در اخمي با و گرفت خشم رنگ بود خوشحال و باز که صورتش رنگ من هاي حرف با

 به نم که محضه حقیقت یه این خانوم سارا... گرفتید بازي یه پاي به منو داشتن دوست که متاًسفم خودم براي -

 به و کرده خودش کرده کاري هر اون... برنمیاد کاري من دست از بگم باید برادرتم مورد در...  شدم مند عالقه شما

 ...نداره ارتباطي هیچ من

 که یستن کمي چیز سني تفاوت سال پانزده کنید باور...  مونه نمي حرفي دیگه پس:  گفتم و کشیدم عمیقي نفس

 سيک با امیدوارم... دارید احتیاج بچه دختر یه به شما نه و بگذرم تونم مي من نه... گذشت خیال بي کنارش از بشه

 ...خداحافظ... خوام مي عذر بازم دوستمم تند رفتار بابت...  بشید خوشبخت دیگه

 هاي نفس عصبانیت زور از داشت و بود برافروخته صورتش ، رسیدم ملیحه به و شدم دور مردک آن از وقتي

 لحظه یک خودم و دادم جا توش رو ملیحه اول و گرفتم تاکسي بگویم چیزي اینکه بدون... کشید مي کوتاهي

 شد منگاه ي متوجه وقتي ، میکرد تماشا را رفتنم و بود ایستاده هنوز که جهانگیرخان به دادم را نگاهم و برگشتم

... رفت نمي که رفت نمي رو از مردک... خداحافظي و احترام ي نشانه به شد خم کمي و گذاشت سینه به دست

 نزدیک... نزد حرفي و بود کرده سکوت ملیحه راه تمام... افتاد راه تاکسي و شدم سوار فوري واکنشي هیچ بدون

 چیزي منهم... رفت شان خانه طرف به دمغ و دلخور و شد پیاده خداحافظي بدون ایستاد تاکسي وقتي شان خانه

 دستش از اگر گفتم مي و میکردم عذرخواهي ازش و زدم مي زنگ بهش بعداً... بود بهتر اینطوري شاید ، نگفتم

 مدانست مي که چند هر ، گذشته چي جهانگیرخان و او بین نفهمد فرهاد که بود خودش بخاطر فقط شدم عصباني

 ...است خوانده ما دوي هر ي فاتحه کند تعریف برایش جهانگیرخان اگر
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 به هخور مثل نگراني راه تمام... موندم مي هم عواقبش منتظر باید و بود کرده ریسکي چنین که بود خودم تقصیر

 طوفان این منتظر باید و رسید خواهد فرهاد بگوش خبرها شب تا که دانستم مي بخوبي... بود افتاده جانم

 ورچط دادم آب به گلي دسته چه فهمید مي پدر اگر... بودم ملیحه حتي و مادر و پدر نگران فقط... باشم سهمگین

 لنگر و خورده کنگر روزها این همیشه که بغضي ؟...  کنم قانع را او که آوردم مي دلیل چه و دادم مي را جوابش

 سوزش بجاش اما ، گریه زیر نزنم که کشیدم عمیقي نفس... داد نشان خودي دوباره ، گلوم پس در بود انداخته

 ...شود روان اشکم نگذارم و ببندم پلک اي لحظه براي کرد وادارم اشک

 : پرسید و آمد سراغم به مادر بعد دقایقي... رفتم اتاقم به مستقیم رسیدم خانه به وقتي

 ؟...خوردي ناهار

 ...خوردیم چیزي یه ملیحه با -

 تمام مثل داشت قوي حس یه ، دیگر بود مادر... ام آشفته چقدر که بود فهمیده حتماً ، میکرد برانداز را من داشت

 : پرسیدم بگیرم را کنجکاویش جلوي اینکه براي... دنیا مادرهاي

 ؟... اند خونه فرهاد و پدر -

 باهاش ببینم... دوستش ي خونه بره دیگه ساعت یه قراره... میکنه استراحت داره پدرت ولي ، نیومد ظهر فرهاد -

 ؟...داري کار

 ...نه یا هستن خونه بدونم خواستم مي فقط... مادر نه -

 ؟...نیست خوب حالت اینکه مثل ؟...شده چي سارا:  گفت و کرد من به اي موشکافانه نگاه مادر

 : گفتم کشیدم مي دراز که طور همین و نباشه معلوم چیزي چشمام از که دادم ماساژ دست پشت با را چشمام

 اجازه اگه و دارم رو درد سر همون االن... میگیره درد سرم میپرم خواب از تلفن با وقتي... نیست چیزیم... نه -

 ...بخوابم یکمي خواهم مي بدید

 و نمک قانعش بودم نتوانسته هایم حرف با که بود معلوم بخوبي اما... گذاشت تنها منو و شد تسلیم سرانجام مادر

 ابیدهخو چقدر دانم نمي که برد خوابم زود خیلي خوشبختانه آشفتگي و فکر این با... فهمیدم آخرش نگاه از را این

 دش باز شتاب با اتاق در وقتي ولي بینم مي خواب دارم کردم خیال اول... پریدم خواب از فریادي صداي با که بودم

 سراغم به موعد از زودتر بودم انتظارش در که طوفاني و نیستم خواب که فهمیدم تازه ، دیوار به شد کوبیده و

 ...بود آمده

 با ؟...شده چي پرسید مي ازش مدام سرش پشت مادر و بود در ي آستانه در خورده زخم پلنگ مثل فرهاد

 یک... بود شده خشک چوب تیکه یک مثل ، دهان خشکي شدت از زبانم و لرزید مي بدنم تمام فرهاد فریادهاي

 صورتم توي محکم سیلي تا دو بزنم حرفي بدهد فرصت بهم اینکه بدون... نخورده تراش و سفت چوب تیکه
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 بعد ...جانم به افتاد لگد و مشت با بعد... افتادم زمین روي و کردم برخورد اتاق دیوار به ضربه شدت از که خواباند

 : زد داد و من جلوي انداخت را خودش مادر مشت و لگد تا چند از

 ؟...کردي هم سر اي بهونه چه دوباره ؟...بدبخت این جون به افتادي چرا ؟... نامرد شده چي -

 مادر ؟...خونواده آبروي پاي نشستي شایدم یا ، هرزه ي دختره شده خود سر آستین:  زد فریاد خشمگین فرهاد

 ، آدم بجاي شماها... کنه قطع رو اش خونواده ي ریشه بزنه برداشته تیشه عوضي ي دختره این فهمید نمي چرا

 ...دادید پرورش آستین تو مار

 دست دلگ با توانست تا کنار از اما... بزنه ضربه بهم مستقیم گذاشت نمي و بود جلویم مادر ، کرد حمله بهم دوباره

 : زد نعره دوباره... بکنم توانستم نمي کاري و پیچیدم مي خودم به درد از... کرد خُورد را من پاي و

 تو ، خودش از تر عوضي دوست اون با رو خواهرت که بگه بهم و بیاد جهانگیرخان که مونده باقي همینم حاال -

 نای حق ، تنها خودت تو اصالً...  رفتن رستوران به چه رو تو... آبرو بي ي دختره بیاد روت به تف... دیدم رستوران

 ...است دیوونه ي دختره اون سر زیر دونم مي ، نداشتي رو غلطا

 اگه هک میارم سرش بالیي ببینم اون با رو تو دیگه بار یه اگه بخدا:  داد ادامه و گرفت طرفم به رو اش اشاره انگشت

 ...برداره بیاد نکنه جراًت دیگه افتاد طرفا این کالهشم

 زد فریاد دید را نزارم حال مادر وقتي... بود خون از پر صورتم تمام... نگذاشت مادر که بدم رو جوابش خواستم مي

: 

 رو برادري برو... جونش به افتادي دشمن یه مثل چرا ، خواهرته اینم ، نیاوردي که اسیر... فرهاد نگذره ازت خدا -

 ...بگبر یاد دیگه برادراي از

 مين دیگه که هرزه این مثل نه ، مطیعند و پاک خواهراشون اونا:  زد فریاد و شد آتیشي بیشتر فرهاد مادر حرف با

 ...خواهرمه اون بگم خوام

 : زدم داد بود پیچیده بدنم سراسر تو که دردي تمام با و کنم تحمل هاشو توهین و تحقیر نتونستم دیگه

... يمیکن نهي و امر بهم مدام که میکني بیجا تو... کني بلند من روي دست میکني غلط پس نیستم خواهرت اگه

 ...ندارم تو مثل برادري بعد به این از منم

 جون پاهاش و دست زیر داشتم... جونم به افتاد لگد و مشت با و گرفت چنگش تو رو موهام سریع ي حمله یک با

 : زد مي فریاد هنوز... داد هُلش بیرون به اتاق از و کرد جدا من از را او بود قیمتي هر به مادر دادم مي

 دختره اون سر زیر دونم مي ، دید نمي بها اصالً شما و میکنه بازي پدر آبروي با داره ، نفهم زبون ي دختره این -

 مالحظه چي هر... میده راه اینجا رو ناکسي و کس هر و عباسي شاه کاروانسراي کرده رو اینجا بیشعور این... است

 ...جالیز سر مترسک شدم فقط اینجا ، نشد که نشد بیاد خودش به تا کردم رو اش
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 رو ها همسایه بیداد و داد با تا بیرون برو... بسه فرهاد:  میزد داد و برد مي ساختمان بیرون طرف به را فرهاد مادر

 ...بیرون برو... اینجا نیاوردم

 بین را صدایم ولي ، بود گرفته شدت ام گریه... بیرون رفت خانه از فرهاد و افتاد موثر مادرم فریادهاي باالخره

 خواست مي دلم... لرزید مي بدنم تمام نفرت و خشم و تحقیر شدت از ، داشتم عجیبي حال... کردم خفه دستهایم

 زخم این مادرم هاي اشک بخاطر اما... کنم نثارش ، آمد مي بیرون دهانم از چي هر و بزنم فریاد بلند صداي با

 ، ودب شده اهمیت فاقد برایم چیز همه باره یک به انگار لحظه این تو... کردم سکوت باز و نشاندم قلبم بر را فریاد

 ...زندگي حتي

.. .شکست را اتاق سنگین سکوت ام گریه هق هق ناگهان مادر شدن دور با... رفت آشپزخونه به حرفي بدون مادرم

 سوزش اما... میکردم حس را بودم خورده ناجوانمردانه که هایي سیلي سوزش... بودم ضعف حال در گریه شدت از

 ودب چي اش فایده... دیدم مي فایده بي را گفتنش اما ، داشتم لب بر نگفته حرف هزاران... بود آن از بیشتر قلبم

 ...فهمیدیم نمي را همدیگر مقصود وقتي

 لنگان و شدم بلند ام شده له پاهاي روي بود قیمتي هر به... آورد درد به را دلم آشپزخانه از مادر بلند ي گریه

 این زیر... کردم وحشت خیلي خونینم و زرد ي چهره دیدن از... رساندم اتاقم قدي ي آینه به را خودم لنگان

 بر را سرم و افتادم تخت ي لبه روي ، دوباره ناچار به و بایستم پا سر توانستم نمي... بودم شده مچاله درد و تحقیر

 ...کردم گریه اقبال بد بخت این به میتوانستم تا و گذاشتم زانوهایم

 با که طور همان... بود باراني چشمانش هنوز ، آمد سراغم به پنبه قدري و گرم آب کاسه یک با مادر بعد دقایقي

 : گفت میکرد پاک را صورتم هاي خون مرطوب ي پنبه

 ما نگراني باعث همیشه ها بچه شما چرا ، حتمیه مرگش ببینه وضعیت این تو ، رو تو و برسه سر االن پدرت اگه -

 ؟...بکشن رنج مادرتون و پدر اینقدر دید مي اجازه خودتون به چطور ؟...میشید

 ...چشیدم تاوانشم که کردم غلطي یه امروز... ببخشید منو:  گفتم شرمندگي با ریختم مي اشک که طور همان

 ...خرید برم خوام مي نگفتي مگه ؟...میکردي چیکار رستوران توي عقل بي ي دختره تو:  گفت خشم با مادر

 ونهخ بیا گفتم خیلي ، بخوریم چیزي یه بریم خواست ازم ملیحه:  گفتم و کردم پاک کاغذي دستمال با رو دماغم

 ...اونجا برم نکنم ناراحتش اینکه براي شدم مجبور منم و کرد اصرار ولي ، خودمون ي

 : گفت کرد تمام را صورتم و سر از خون کردن پاک وقتي ، کردم تعریف براش رو چیز همه

 اگه فهمیدي مي مینداختي بکار رو عقلت اگه... رفتن رستوران به چه رو تو آخه... بیاد سرت بال این که حقته پس

 علقت خودت به و نیستي تنها دیگه تو... بشي له فرهاد پاي و دست زیر که بود این از بهتر ، میشد ناراحت ملیحه

 ...نداري

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

72 

 

 ...ندادم جواب بهروز به هنوز منکه ؟...زني مي حرفي چه این مامان:  گفتم تعجب با

 : گفت و تخت کنار میز روي گذاشت را بود شده قرمز خونم از که را آب ظرف مادر

 از و زد حرف کلي تلفني پدرت با دیشب... بگیره سر ازدواج این مصممه خیلي بهروز آقا اما ، ندادي جواب تو

 رو تو که داد قول پدرت به اون... بدي مثبت جواب بهش تو که بکنه رو تالشش نهایت که خواست پدرت

 تو گرانن تونم نمي دیگه بخدا... بگیري تصمیم عاقالنه خیلي و بکني فکراتو خوب بهتره سارا... میکنه خوشبخت

 ...عزیزم بفهم رو مادر یه نگراني... بیاره سرت باالیي فرهاد که بترسم آن هر و باشم

 هک بدن شهادت همه اگه حتي ، شده فراري ازم شانس و اقبال که اینه من بدبختي: گفتم و کشیدم سوزناکي آه

 ...روزگار مرد بدترین میشه شد همراه من با وقتي دنیاست مرد بهترین بهروز

 ...میگیره قهرش خدا ، دختر نکن ناشکري -

 ...میگم رو حقیقت دارم مامان، نیست ناشکري -

 و من که رستوران همین توي چطور نبود فراري ازم شانس اگه:  دادم ادامه و کردم پاک رو اشکام دست پشت با

 فرهاد دست کف بزاره رو خبرا مستقیم بره و ببینه رو ما و بشه پیدا جهانگیرخان ي کله و سر باید رفتیم ملیحه

 ؟...مامان چي پس نیست اقبالي بد این اگه ؟...

 ور خودت اشتباه... نداره اقبال و بخت و شانس به هم کاري و بود نادر اتفاق یه این:  گفت و گرفت رو دستم مادر

 در و نکرده فراموشت هنوز جهانگیرخان... کرد نگاه اتفاق این به میشه ام دیگه دید یه از... اقبال و بخت پاي نزار

 هخواست پیشبرد براي هم فرهاد از داره که دارم یقین و بکنه رو تالشش تموم آوردنت بدست براي بازم که صدد

 یشترب بهروز مورد در بهتر که بده پیغام یه بهت تونه مي اما ، بود تلخ برات چه اگر اتفاق این... میگیره کمک اش

 ...کني فکر

 هب دلم ي خواسته بدون باید اومده پیش وضع این بخاطر یعني ؟...زنید مي رو حرف این چرا مامان:  گفتم حرص با

 ؟...بدم مثبت جواب بهروز

 پیش خوام نمي... نداره تو ي خواسته به هم کاري خواد مي رو تو جهانگیر... نیست این منظورم... عزیزم نه:  مادر

 کيی نباشه بهروز ، کرد فرار نمیشه واقعیت از دخترم اما ، بزنم رقم نظرت در رو اتفاقي یه جلوتر یا و کنم داوري

 زامرو... بشي مردک همون زن بشي مجبور و بگیره رو فرهاد جلوي نتونه و بشه بدتر پدرت حال ترسم مي.. دیگه

 هت اما ، کنم کارت این به مجبور که نزدم رو حرفا این... نیست امروز از بهتر فردا ؟...کرد چیکار باهات فرهاد دیدي

 و خوبي جز ، خواد مي اش آینده شوهر از چي دختر یه مگه ، باشه برات خوبي شوهر تونه مي بهروز که قرصه دلم

 هب پشیموني دونم مي که کردي قبول اگه... داره جا یه رو همه بهروز بخدا ؟...احترام قابل ي خونواده و نیکو اخالق

 بگیر حاالم... بکن فکراتو خوب پس نمیکنم مجبورت نیست راضي امر این به دلت ته اگه اما ، نداره دنبال

 ...نشه ناراحت زیاد که میگم براش طوري یه خودم... ببینه وضعیت این با رو تو پدرت خوام نمي کن استراحت
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 ایدنی اتاق به دیدنم براي پدر که کردم قفل هم را در مادر سفارش به... رفت بیرون اتاق از و بوسید را صورتم بعد

 ردمک کاري هر... کرده چیکار من با برادر نا این نباشد معلوم زیاد و بشود کمتر چشمانم و صورت التهاب این شاید

 هاي توهین و فریادها اي لحظه... گشت مي مادرم حرفهاي و آن اتفاقات و امروز دور فکرم همش نبرد خوابم

 نمي... شد روان هایم اشک یادآوریش با دوباره... سوزاند مي را جانم عمق تا افکار این و بردم نمي یاد از را فرهاد

 زیر و بگویند زور ، کنند اندام عرض دخترها مقابل در توانستند مي که بودند پسرها این همیشه چرا دانستم

 دمر و زن ما دین مگر... بگیرند قرار مردها اذیت و آزار مورد زنها همیشه که نبود انصاف این... بگیرند لگد و مشت

 بخاطر جهانگیرخان مثل یکي چرا ؟...گرفت مي سرچشمه کجا از تبعیض همه این پس ؟...بود نیافریده برابر را

 سني تفاوت سال پانزده که بکند ازدواج به مجبور را من فرهاد ضعف نقطه از استفاده با ، خودش ي خواسته

 ...نداشت برایش جوابي کسي و خورد مي چرخ آشوبم از پر مغز تو جواب بي سواالت این تمام ؟...داشتیم

 ات زدم زنگ ملیحه به بود نشسته روحم و جان بر که دردي همه با داد مي نشان را شب هفت ، کردم ساعت به نگاه

 ...بود شده صبورم سنگ سخت دوران این تو که بود کسي تنها او... کنم پاک دلش از را امروز دلخوري بتوانم

 نای و نمیکرد ناز اینطور آورده روزم به چه پیشنهادش این با دانست مي اگر... نداد جوابي ولي برداشت را گوشي

 : گفتم روزهایم این همیشگي آشناي بغض با و شدم قدم پیش حال این با... شکست مي را تلخ سکوت

 ؟...میدي تحویلم سکوت چرا... گرفتي پیش دست تو باشم دلخور تو از من اینکه عوض ، راه نیمه رفیق شدي -

 ي شرمنده منو دوباره و برسونه فرهاد گوش به نامرد اون خواستم نمي ؟...دلخوري ، نکن دخالت گفتم بهت چون

 ...بکنه تو

... نمیشدي رنجیده ازم اینطور میکشم رنجي چه دونستي مي اگه... ملیحه آخ:  دادم ادامه و کشیدم سوزناکي آه

 ...عزیزم آره... کشیده بیرون شکسته هم در و خونین فرهاد پاي و دست زیر از منو مامان که نیست ساعتي هنوز

 فقط... گذاشت فرهاد دست کف رو چیز همه و رفت و بگذره برخورد این از هم روز نصف حتي نگذاشت مردک اون

 ...نکرد خالص شرم از رو همه و نمُردم لگد و مشت همه این زیر که داده بهم قدرتي چه خدا که عجبم در

 : دادم ادامه... ریختم مي اشک طرف این منهم... زد نیشتر بیشتر را زخمیم قلب اش گریه صداي

 خونت به فرهاد بگم هم و بخوام عذر ازت هم زدم زنگ فقط... بشي ناراحت دستم از شدم باعث که ببخش منو -

 ...خداحافظ... ندارم رو هیچي طاقت دیگه... نشو آفتابي طرفا این... است تشنه

 : پیچید گوشم تو عصبانیت و گریه با همراه صداش که گذاشتم مي را گوشي داشتم

 خودخواهي هرگز... است دیوونه مردک اون و فرهاد مرگ روز روز اون باشه مونده باقي عمرم از روز یه اگه بخدا -

.. .بدیم پس تاوان اینطور تو و من باشیم خوش هم با روز یه اینکه بخاطر نمیشه باورم... بخشم نمي رو آدما این

 ...بخشم نمي رو خودم هرگز

 : گفتم حرفاش ي ادامه در... نگفت هیچي دیگه و نداد امانش گریه
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 رو وت... نکن گریه حاالم... نشسته کمینم در همیشه که خودمه شانسي بد این... نیست تو تقصیر... عزیزم نه -

 ...نده عذابم اشکات این با دیگه تو خدا

 ؟...چطوره حالت االن بگو و باش آروم هم تو... نمیکنم گریه دیگه... عزیزم باشه:  گفت بالفاصله

 : گفتم و صدا بي هاي اشک همراه به تلخ ي خنده یه... خندیدم

 ... است آغشته نفرت و درد به جونم تموم و شده کوفته بدنم ، شده کبود صورتم... خوبم خیلي ملي خوبم -

 ...متنفرم ازش...نیاد پایین ماهت چون صورت رو که دستش بشکنه:  گفت خشم تمام با ملیحه

 ...مقصرم منم... گذاشت فرهاد گردن رو تقصیرا ي همه نمیشه... نکن نفرین... نگو خدا رو تو -

 قدر این که خودته تقصیر همش... رستوران یه رفتي... سارا نکردي که جنایت ؟...مقصري چي برا:  زد داد ملیحه

 شیر برات طور این ، بودي کرده بارش حرف تا چند و بودي ایستاده جلوش اول از اگه... کردي رو فرهاد ي مالحظه

 ...نمیشد

 خودمو دالیل منم... کنه قضاوت درست موردش در بتونه تا نیست کسي جاي کس هیچ:  گفتم و کشیدم آهي

 مورد این در کردن بحث اصالً... جون ملیحه... ندارم رفتارش نوع و کسي از اي گله مقصرم خودم که جایي... دارم

 من ملیحه ببین... کنیم فراموش را امروز تلخیاي و امروز که بدم بهت خوش خبر یه خوام مي ، کردنه تلف وقت

 ...میشي خبر با موضوع این از که هستي نفري اولین تو و بدم بهروز به مثبت جواب گرفتم تصمیم

 از عدب که یادمه بخوبي را این فقط... گفتم ملیحه به را تصمیم و حرف این مطمئن اینقدر کجا از و چطور دانم نمي

 مرد و شریک بشود بهروز که گرفتم تصمیم ساعت نیم از کمتر تو ملیحه به زدن زنگ از قبل و مادر هاي حرف

 مانده باقي برایم راه یک همین فقط درگیري و تنش همه این به دادن پایان براي و بودم بُریده دیگه... زندگیم

 که بود خورده جا خیلي ناگهانیم تصمیم این از هم ملیحه اینکه مثل... نبودم مطمئن خودم هنوز چند هر... بود

 : گفتم و زدم براش سوتي... شد قطع صدایش اي لحظه چند

 چه هر که میکنم دعا عقدم ي سفره سر برات نخور غصه اما... گرفتي موني الل که کن ازدواج تو که نگفتم... اوه -

 ...نداره خور رد عقد ي سفره سر دعاي که دوني مي... بشه باز هم تو بخت زودتر

 یه تصمیمت این با... اومد خوشم... جان سارا آفرین:  گفت و خندید شادمانه هایم حرف به دادن جواب بجاي

 ...جهانگیرخان و فرهاد دهن تو زني مي محکم مشت

 : پرسید ناراحتي با میکنم شوخي باهاش دارم اینکه فکر به بعد

 ؟...گذاشتي سرکار منو یا ؟...میگي جدي داري ؟...نمیکني که شوخي سارا -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

75 

 

 همه این طاقت دیگه... میگم جدي جدي دارم ، شوخیه جاي چه موقعیت این تو... خره نه:  گفتم و زدم لبخندي

 باز حساب روش میشه و خوبیه پسر بهروز بینم مي میکنم فکر خوب وقتي... ندارم رو دعوا و جنگ و کشمکش

 ...برگرده مون خونه به آرامش اینطوري شاید ، کرد

 زجر من خوردن کتک از چقدر مامان بودي دیده امروز اگه ملیحه:  دادم ادامه و گلوم تو نشست بغض دوباره

 یمجیگر... کرد گریه بود افتاده خورده کتک و خونین اتاق ي گوشه که دخترش زار حال به دقیقه چند تا و کشید

 هم اونا رفتنم با شاید... میرم مي مادرم و پدر ي غصه از دارم... بدبختم خیلي بخدا ملیحه... خونه مامان اشکاي از

 ...بگیرم آروم بهروز کنار در خودمم و برسن آرامش به

 در بدتر جهنمي بهروز کنار که نکن برخورد احساسي مهمي این به مسئله این با دختر:  گفت حرص با ملیحه

 ...انتظارته

 بینم مي نممیک فکر وقتي ولي... نبوده تاًثیر بي گرفتنم تصمیم اومده پیش وضع این با درسته... ملیحه نه:  گفتم

 استهخو اون ي همه که میرم بهروز با پس برم که شده این بر قرار اگه... جلو میاد دیگه یکي ، نه بگم بهروزم به اگه

 بار زیر از خواستم مي فقط داشتم شک حاال تا اگه... داره رو بهترینش اون دادم نیاز همسر یه از من که رو هایي

 ...نیست زندگیم مرد که نبود بهروز به منظورم ، کنم خالي شونه ازدواج

 ...کنه خوشبختت تونه مي ، مثبته بهروز مورد در نظرم منم... میگم تبریک بهت... کردي فکراتو پس -

 ...شد انجام شکر رو خدا اونم که بود تو مثبت جواب منتظر فقط:  گفتم و خندیم

... میشد تبدیل بیشتري هاي گریه به یا داشت ادامه طور همین خندهها این دونم نمي... خندیدم دل ته از دو هر

 گفت و کرد مخالفت ملیحه اما... بگویم بهش رو تصمیم و بزنم زنگ بهروز به شب آخر خوام مي که گفتم ملیحه به

: 

 ...نداره برش هول اونم که بگو بهش هفته آخر بزار... نشو خر دیگه سارا -

 ...میام در تکلیفي بال این از الاقل ، بهتره امشب من برا... نداره توفیري روز سه دو این دیگه:  گفتم مطمئن

 و برسد لحظه اون خواد مي دلم... میکنم خوشبختي آرزوي برات... بگي درست تو شایدم... بگم چي دونم نمي -

 ...بشه خنک دلم شاید تا ، ببینم خبر این شنیدن از رو فرهاد العمل عکس و باشم من

 هک جهانگیرخانِ این ، نیست مقصر خیلي ماجرا این تو فرهاد... نمیاد بهت رحمي بي اینقدر ملیحه:  گفتم دلخور

 ...نمیکنه ولش و فرهاد جون به افتاده بختک مثل

 و ردهک چیکار تو با فهمه مي آقا اونوقت گذشت که وقت چند بري بزار... بینم مي رو واقعیتا دارم نیستم رحم بي -

 ...میگیره درد وجدان که دونم مي... داشته زشتي رفتار چه
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 بالیي همه این با دانم نمي... میزنه حرف فرهاد مورد در اینطور بشنوم خواستم نمي دیگه... کردم خداحافظي ازش

 وارامید و داشتم دوستش هم هنوز کند بدگویي سرش پشت کسي نبودم راضي هم باز بود آورده سرم بر فرهاد که

 ...ببره پي اشتباهش به زودتر چه هر که بودم

.. .کوبید مي ام سینه ي دیواره به شدت به قلبم و بودم عجیبي تاب و تب در من و رسید شب ده ساعت باالخره

 مداشت را آزاد و سبکبال اي پرنده حال درست ، بودم کرده پیدا عجیبي حال تصمیم این گرفتن با چرا دانم نمي

 این و زد مي موج وجودم بند بند در اي سابقه بي خاص و شور... کند رها را قفس همیشه براي خواست مي که

 توانم مي اگر که خواستم خدا از عاجزانه نماز سر... بود داده دست من به کردن دعا و نماز خواندن از بعد را حالت

 مي را درست راه دارم که کند مطمئنم و دهد آرامش بهم نشوم پشیمون بعدها و کنم قبول همسري به را بهروز

... دبو کرده مطمئن گرفتم که تصمیمي از را من و نشسته جانم و روح به میشد دقایقي که بود آرامش همین و روم

 محبت و بهروز داشتم تازه و بودم اي ناشناخته و جدید سرزمین یافتن صدد در که بودم کاشفي مثل درست

 ...میکردم کشف را وجودش

 ...میشد کنده جا از داشت قلبم صدایش شنیدن انتظار در و گرفتم را شماره آرام خیلي

 ...بفرمایید الو -

 : گفتم بود کندني جان هر به اینکه تا پرسید هم دیگر بار چند ، بزنم حرفي نبودم قادر

 ...فروزش بهروز آقاي... الو -

 : پرسید همین براي نبود آشنا برایش صدایم هنوز ، کرد مکث کمي بهروز

 ؟...شما... هستم خودم بفرمایید بله -

 ...دادمهرم سارا من ، شدم مزاحمتون شب موقع این بخشید مي:  دادم ادامه و کردم سالم لرزاني صداي با

 به هک داشتیم وقت هفته آخر تا ما ، بشنود را صدایم زودي این به که نبود کردني باور برایش ، کرد سکوت هم باز

 : گفت شده نگران بود معلوم که صدایي با و شکست را سکوت باالخره... بدهیم را نهایي جواب همدیگر

 وعده ، خوردم جا خیلي صداتون شنیدن از آخه شدید معطل که بخشید مي... دیدار مشتاق... خانوم سارا سالم -

 ...بود هفته آخر ما ي

 راديای ، بگم شما به ازدواج مورد در رو تصمیم که گرفتم تماس امشب من اما... هست یادم بله:  گفتم شرمندگي با

 ؟...نداره که

 : گفت بود ترس از پر که صدایي با و شنیدم را دهانش آب دادن قورت صداي

 ؟..گرفتید تماس زودتر که منفیه جوابتون حتما، پس -
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 کِش این از ربیشت مسئله این بینم نمي الزم دیگه فقط ، کنم ناراحتون خواستم نمي... نه... نه:  گفتم دستپاچگي با

 ..کنه پیدا

 که کرد ثابت بهم نگرانیش این و بودمش ترسانده بدجوري ، شنیدم مي را کوتاهش و عصبي هاي نفس صداي

 : دادم ادامه و کشیدم عمیقي نفس... کنم اذیتش نبود روا این از بیشتر دیگر... دارد دوستم چقدر

 ...نیست کردن فکر به نیاز دیگه ، کنم ازدواج شما با حاضرم من -

 ارب چند... شده قطع تلفن کردم فکر که طوري به داد تحویلم سکوت فقط لحظاتي ، آخرم ي جمله گفتن از بعد

 کنترل را خودش سختي به و بود ناپذیري وصف شادي و هیجان از پر که صدایش باالخره تا زدم صدا را اسمش

 : گفت میکرد

 خبر طور چه این دختر ؟...کُشتید فجیهي طرز به رو حجله دم ي گربه االن همین دونید مي... خانوم سارا -

 ...ترسوندي منو حسابي... بشم روح قبض بود نزدیک ؟...دادنه

 ...ترسوست اینقدر ام آینده مرد دونستم نمي:  گفتم و کردم ریزي ي خنده

 ماش دست از... هپروت تو بود رفته که گفتم چي باز... آورد مي در را من کفر داشت دیگه ، داد تحویلم سکوت بازم

 ...مردا

 منو يزود این به اینکه باور... اومد بند زبونم ، من مرد گفتید وقتي:  پیچید گوشم تو گرش نوازش و مهر پر صداي

 شما نکرد خوشبخت لیاقت امیدوارم... کردید خودتون مدیون ابد تا منو... سخته خیلي پذیرفتید تعلقاتتون جزء

 ...باشم داشته را

 ...کردم انتخابتون که داشتید حتماً:  گفتم ام دخترانه شرم با

 مي دوباره جاني بهم محبتش و گرما که درخشه مي سرنوشتم تو دومي خورشید فردا از... جان سارا ممنونم -

 که خوشحالم... شدي من زندگي بخش گرمي و زیبا خورشید لحظه این از تو... میکنه عوض رو زندگیم و بخشه

 ...بکنم خودم مال رو شهر این دختر بهترین تونستم

 حرارت این... گرفت آتش وجودم شد من روح و قلب مالک و کرد تبدیل تو به لحظه یک در را شما که حرفاش از

 این و کنم خداحافظي او از زودتر اینکه براي... میکرد احاطه را روحم و جسم تمام کم کم داشت که بود عشق

 : گفتم بسپرم آب دست به را وجودم التهاب

 ؟...دارم خواهش یه شما از فقط -

 ...منت دیده به... عزیزدلم بگو -

 ...ریزم مي شرم عرق دارم چطوري ، خط طرف این که دید نمي و میکرد پروگي زیاد داشت دیگه... اوه
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 ...باشه خودمون بین فقط حرفا این خوام مي... نزنید حرفي هفته آخر تا ، شما به من جواب و تلفن این مورد در

 سینه تو رو راز این و بیارم طاقت را روز سه دو این چطوري... خانوم سارا سختي کار:  گفت و کشید عمیقي نفس

 ؟...دارم نگه ام

 ...بزنم محک رو رازداریتون باید... بدید نشون بهم رو خودتون که قدمه اولین این:  گفتم ناز با

 شما به رسیدن براي ، سال چهل بگو شما ، چشم روي به... شاقه اعمال با آزادیه جور یه اینم:  گفت و خندید ریز

 ...میکنم تالفي زود خیلي طلبتون باشه اما... نمیکنم دریغ بگید کاري هر

 دنيکر باور... کشیدم عمیقي نفس... کردم خداحافظي باهاش زود خیلي و بگویم چیزي خجالت از نتونستم دیگه

 از بعد نکنه ، داشت فرق هم با باطنشون و ظاهر آدمها چقدر ، باشد پروا بي اینقدر زیر به سر و متین بهروز نبود

 اي فایده چیزها این به کردن فکر دیگه ، کشیدم صورتم به دستي... زورگو و خشن ، بشود فرهاد مثل ازدواج

 ...بهروز زندگي شریک شدم لحظه همین از من... نداشت

 تلفن نگز صداي که بشود کمتر بدنم حرارت و کوفتگي این آب با شاید بگیرم دوش بروم که شدم بلند سختي به

 : پیچید گوشم تو ملیحه ي خنده صداي که برداشتم را گوشي باالفاصله... داشت باز رفتن از را من

 ...برداشتي رو گوشي زنگ اولین با که ترسوندمت خیلي دفعه اون... داشتي رو جذبه -

 ...بودم گذاشته رو گوشي و بود شده تموم بهروز با حرفام تازه... نناز ات جذبه به زیاد... نخیر:  گفتم و خندیدم

 ...کوچیکت دل اون واسه بمیرم ؟...بهروزه بازم کردي فکر... آخیه:  گفت و نیاورد کم ملیحه

 : گفتم و بهش توپیدم... آورده در منو حرص باالخره

 ...بگیرم دوش یه خوام مي ، برو و بکن فضولیتو... میکنم قطع بگي مزخرف بازم اگه -

 ...توست شباي بهترین از یکي امشب خره ؟...میگیري پاچه امشب چته -

... ليم... بگذرونم رو رویایي شب یه تا بزارید ریخته جونم به که دردایي این و تو اگه البته:  گفتم و کشیدم آهي

 ...ادیهش این از من سهم اینم... بکشم درد باید شادي بجاي صبح تا که است کوفته بدنم و میکنه درد سرم اینقدر

 ...است شکسته گردن من تقصیر همش ، برات بمیرم:  گفت و گرفت را گلویش بغض

 ...بهترم االن... کن ولش ، نیست کس هیچ تقصیر... نکن شروع باز ملي -

 روزها ترین سخت دانستم مي چون... داد مي الکي امیدهاي بهم هم ملیحه و کردم تعریف برایش را چیز همه

 افتاد ولي آمد عشق:  شاعر قول به...  بکنم اتفاقي هر ي آماده را خودم باید ثانیه این از و میکشد را انتظارم

 ...ها مشکل
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 هر میکردم سعي هم من... بود من تقصیر همش و شد شکرآب پدر و فرهاد بین دوباره... گذشت هم دیگر روز دو

 اتفاق از پدر... خوردم مي اتاق توي هم را غذایم حتي ، نباشم کنارشون من بود مادر و پدر پیش فرهاد موقع

 هاشتبا کارم که میکردم درک خوبي به... بود سرزنش و نگراني از پر نگاهش ولي ، نیاورد رویم به چیزي افتاده

 و پدر همراه به إال نگذارد پا جاهایي همچین تنهایي به دختر گاه هیچ که بود رسم ما ي خانواده در...  بوده محض

 ...تر سخت را روزهایم و بود زده دامن را اختالفات دوباره من ي احمقانه کار این...  مادرش

 راحت جواب بابت خیالم... دادم مي فروزش ي خانواده به را آخرم جواب فردا باید من که رسید فرا شبي باالخره

 و نهایي جواب تا آمدند اتاقم به دو هر امشب و نداشتند خبر من تصمیم از که بودند مادرم و پدر این و بود

 و تگذاش ما روبروي را صندلي مادر و تخت لب من کنار دست به تسبیحي با معمول طبق پدر... بدانند را تصمیمم

 این کردن قبول با مطمئناً... نکردم اشتباه گیري تصمیم در که داد اطمینان من به مادر مهربان ي چهره... نشستند

 روي از را سنگین بار این زودتر خواستم مي و بودم آورده ارمغان به برایشان را خیال راحتي و شادي ، خواستگار

 : گفت من به رو پدر... بردارم آنها ي خسته هاي شانه

 تباهاش از کمتر ، تو انتظار از دور به و گانه بچه کار... کرد متاًسف خیلي منو افتاد برات روز چند این که اتفاقي -

 که شناسم مي را دخترم خوبي به هم و بود اولت ي دفعه هم چون ، کرد گذشت تو مورد در میشد اما... نبود فرهاد

 درست کارت چند هر... باشه خوشگذروني دنبال و بگذرونه جاها جور این تو رو وقتش که نیست دخترایي جزء

 دارم پدري عجب گفتي خودت پیش حتماً... کنه برخورد باهات ظالمانه اینطور که نداشتم توقع فرهاد از ولي ، نبود

 ...میده خرج به انعطاف خلفش نا پسر برابر در اینقدر که

 دمبو من اصلي مقصر... نکنید صحبت اینطور خودتون مورد در میکنم خواهش... پدر:  گفتم و کردم قطع را حرفش

 دونم مي... بشه عصباني که دم مي حق هم فرهاد به... رفتم مي جاها جور این به ملیحه خواهش بخاطر نباید ،

 ...نیستم دلخور ازش و میکنم درکش... شده حالي چه دیده رستوران تو منو گفته براش مردک اون وقتي

 اون و تو وقتي ؟...اومد در آب از اینطور که کردم پسر این حق در کوتاهي چه دونم نمي:  گفت و کشید آهي پدر

 چرا ولي ، باشید شده بزرگ تربیت نوع یه با و خونواده یه تو نفر دو شما که نمیشه باورم ، میکنم مقایسه هم با رو

 ...عالمه خدا بیاد در آب از اینجوري باید فرهاد

 نبوده اخالقش این که همیشه... نکن صحبت اینطوري فرهاد مورد در خدا رو تو... جان علي:  گفت اعتراض با مادر

 که جهانگیرخانِ این ، شناسم مي رو پسرم من... داده ماهیت تغییر خواستگاري این بعد دوني مي بهتر خودت ،

 ... کرده خامش و گرفته بازي به رو ام بچه

 از آدم یه دست بده رو عقلش بخواد که نیست بچه دیگه فرهاد... مریم ولي:  گفت مادرم جواب در خشنونت با پدر

 ...رو عشق حتي ، خرید رو چیز همه میشه پول با میکنه فکر فقط که مغرور و راضي خود

 تاذی رو ما بیشتر یادآوریش و نداره اي فایده کدوممون هیچ حال به حرفا این گفتن دیگه:  داد ادامه من به رو بعد

 ینا امیدوارم ، بدي رو خونواده این جواب فردا باید تو عزیزم ببین... خواستگاري موضوع به برسیم بهتر... میکنه
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 آیا ؟...چیه نظرت خوب... باشیم داشته آنها براي اي کننده قانع جواب یه که باشي کرده فکراتو ي همه هفته

 مي رپس این آیا ؟...ببیني بهروز آقا وجود در ، داشتي نظر در ، مشترک زندگي یه براي که معیارهایي اون تونستي

 ؟...نه یا باشه آرزوهات و عمر تموم مرد تونه

 : گفتم کردم مي بازي تختي رو ي لبه با و بود پایین سرم که طود همان

 و کردم فکر خوب بهروزم آقا انتظارات و ها حرف به... سنجیدم رو جوانب ي همه هم و کردم فکرامو هم... پدر بله

 ...مثبته منم جواب هستید وصلت این به راضي هم شما اگه همین براي... داریم تفاهم هم با لحاظ بیشتر از دیدم

 پدرم اما... بودم ندیده دیگر مدت این که درخشید مي عجیبي برق یه چشماش تو کردم نگاه که مادرم صورت به

 : پرسید و بود نشده قانع هنوز گویي

 پیش اوضاع این حتي یا و مادرت یا و من بخاطر که باشه قرص دلم ؟...گرفتي تصمیم درست مطمئني... دخترم -

 ؟...نگرفتي تصمیم عجوالنه آمده

 ته از هک باشید مطمئن... پدر ولي ، نبوده تاًثیر بي هم اوضاع این که درسته:  گفتم صادقانه و اطمینان با پدر به رو

 قابل پسر اون... کرده جذب بیشتر منو ادبش و احترام و خوبیه و فهمیده پسر بهروز آقا... راضیم امر این به دل

 ...میدم مثبت جواب خواستگاري این به خاطر طیب با و ندارم شک مهم امر این تو کنید باور ، اطمینانیه

 یه با توني نمي و داده هدیه ما به خداوند که چیزیه ترین ارزش با زندگي... عزیزم:  گفت من به رو مادر بار این

 ...ناپذیره جبران چون ، بندازي خطرش به اشتباه

 ...شرطه اول ي وهله در شما نظر البته... نکردم اشتباه مادر نه:  گفتم و زدم لبخندي

 ...باشي مطمئن خودت خواستیم مي فقط... شناسیم مي بخوبي رو اونا چون ، بودیم موافق هم اول از پدرت و من -

 : گفت و گرفت گرمش و مردونه دستاي تو رو دستم بار این پدر

 از ازدواج... عشق مبناي بر دیگري و مشخص شرایط و عقل مبناي بر یکي... داریم ازدواج نوع دو ما... دخترم -

 ، میشه بررسي طرف دو شرایط... فروزشه ي خونواده همین روش به خواستگاري و نفر یه معرفي ، اول نوع

 شدند مطمئن وقتي و سنجند مي هم با رو ها خواسته و موقعیتها ي همه بزرگترها و میشه گفته هاشون خواسته

 قبول شرایط اگه و بشنوند رو همدیگه انتظارات و ها حرف و ببینند را همدیگر که میدن جوونها به رو اجازه این

 ینا... بیاد بوجود هم عشق افتاده دلشون به که محبتي و مهر با ازدواج از بعد که دارن امید و میگن رو بله ، افتاد

 دو اینجا در ، احساسه و عشق ي پایه بر دوم ازدواج نوع اما... بیشتره دوامشم و تر موفق من نظر به ازدواج نوع

 ای رو همدیگه هاي کسري و کم ، زیاد عشق خاطر به و میکنند پیدا عمیقي احساسات ، میشن عالقمند هم به نفر

 هب اجبار به را خود هاي خواسته و ایستند مي جلوش کرد مخالفت کسي اگه ، میکنند فراموش یا و بینند نمي
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 اختالفات شروع این و ندارن تفاهم هم با اصالً که فهمنن مي ازدواج از بعد ولي... کنند مي تحمیل مقابل طرف

 ...دوشون هر ي شناسنامه تو خوره مي طالق مُهر هم آخر در و میشه

 تصمیمم مورد در که کرد باز را چیز همه برایم قشنگ خیلي پدر و بودم نکرده نگاه ازدواج به دید این به حاال تا

 : گفتم اطمینان این با و شدم راسخ بیشتر

 و بیفتم راه بازار و کوچه توي که نبودم دخترایي اون از من که دونید مي خودتون شما... متین شما حرفاي پدر -

 انتخاب رو درست راه که مطمئنم و اوله نوع از من ازدواج... بشه عاشقم کسي یا ، کنم گدایي کسي از رو عشق

 ...زارم مي احترام انتخابتون به من و خواد نمي رو فرزندش بد مادري و پدر هیچ که دارم اعتقاد من... کردم

 مادرت و پدر به گذاشتن احترام به اینقدر که میکنم افتخار و مني عزیز دختر تو:  گفت و گرفت آغوش در منو پدر

 خودمم تربیت به ، دارم اعتماد بهت من... بالغ و عاقل و کامل یعني ، شدي بزرگ زود خیلي... هستي پیشرو

 و ندیده میشه دراز طرفت به که محبتي دست اولین با که نداري محبت کمبود تو که دونم مي... دارم اطمینان

 و شرع قوانین به... کنه پایمال رو حقت کسي زاري نمي و آشنایي خودت حقوق و حق با... بدي جواب نشناخته

 رو خودت احساسات توني مي و نمیفتي هوس دامهاي در... داري نگري آینده عقل و فکر و پایبندي اجتماع

 هر قسمت و نصیب ، میشه همون بخواد خدا چه هر... میکنم افتخار بهت... بگیري اي عاقالنه تصمیم و کني کنترل

 خوشبختي زندگي این از تو سهم که امیدوارم... شده گذاشته کنار سهمش و نوشته پیشونیش روي اول از کسي

 و شادي بهت عمرت طول تو همیشه خداوند انشاهلل ، کردي شاد را مادرت و من قلب امشب تو... باشه کامل

 ...کردي سرفرازم منو تو... مادري و پدر هر آرزوي منتهاي که بده سالمت

 : پرسیدم نگراني با و کردم تشکر ازش ، داد بهم که دلگرمي و محبت همه این از

 ؟...کنید مي کار چه فرهاد با پدر

 دمهص بهت یا و بکنه کاري زارم نمي و میکنم صحبت باهاش... عزیزم نباش نگران:  گفت و زد مهري پر لبخند پدر

 يک با بفهمه تا ایستم مي جلوش محکم ، نمیکنم پوشي چشم دیگه دفعه این کرد خطا پا از دست اگه... بزنه

 فکر داري رو پیش در که ماندني یاد به روزهاي و آینده به فقط... نخور رو چیزي هیچ ي غصه داري منو تا... طرفه

 ...میري بخت ي خونه به داري که باش خوشحال و کن

 ، بود هاش شانه روي دستم... بوسید را سرم آرامي به او و گرفتم جا مهربانش و گرم آغوش در که بود وقت همان

... کردم هدیه بهشان را شادي این که بودم خوشحال و بود شوق از پدر ي گریه... لرزاند را دلم هاش شانه تکان

 صدا در بغضي با و گرفت آغوش در تنگ مرا ، چشم به شوق اشک با ، شد مادر نوبت ، رفت بیرون اتاق از وقتي

 : گفت
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 خیلي پدرت و من براي دوریت... میشه عروس داره که شده بزرگ اینقدر مامان کوچولوي دختر کنم باور یعني -

 آرزوي برات منم... باشه شادي ي پایه بر ها جدایي این همیشه که امیدوارم... روزگاره رسم این اما ، سخته

 ...میکنم خوشبختي

 : گفتم میکردم گریه اش مادرانه گرم آغوش در که طور همان

 رو روزگار رسم این نمیشه شما قول به اما... نمیشدم جدا شما از هرگز بود خودم دست اگه که دوني مي خودت -

 و یامب بر ازدواج این پس از احسنت نحو به بتونم تا کنید دعا برام همیشه که خوام مي شما از فقط... گرفت ندیده

 ...بشم افتخارتون ي مایه

 دلم... هاشونه بچه راه ي بدرقه همیشه مادر و پدر دعاي... عزیزدلم حتماً:  گفت و کرد پاک را هایش اشک مادر

 اگه نباش فرهادم نگران... میکني شریک خوشبختي این تو هم رو ما و میکنه خوشبختت بهروز آقا که روشنه

 ...باشي داشته صبر باید و کنه حل رو مسئله این تونه مي زمان فقط... میکنم قانعش التماس با شده

 بار زیر اش خسته هاي شانه که دیدم مي رو میانسالي زن تصویر پشت از رفت بیرون اتاق از مادرم وقتي

 همانقدر... محکم همانقدر... بود شده جوونیاش اوج روزهاي مثل محکم و استوار و شده رها سنگین مسئولیت

 ....استوار

 هفتم فصل

 

 داد مي آدم به عجیبي حس هوا در غبار معلق ذرات رقص و طپید مي خانه درون به ها پنجره از صبحگاهي آفتاب

 بر در را وجودم زندگي سر و تازگي احساس شدم بیدار خواب از که صبح... دلچسب و غریب ي خسله نوعي ،

 هابالت این از پدر و مادر و گرفت مي پایان چیز همه ، من مثبت درخواست گفتن با امروز که بودم شاد... بود گرفته

 مادر و پدر و من سوي به فرهاد و بکشد پس پا خبر این شنیدن با جهانگیرخان شاید... آمدند مي بدر انتظار

 دست از را امیدم که میکردم سعي ولي... پرورانم مي سرم در را خامي خیال که دانستم مي خوبي به... برگردد

 سبز مراه سر که زندگي بزرگ ي مهلکه این از بتوانم زودتر شاید تا کنم نگاه مثبت دید به مسئله این به و ندهم

 ...برسم آرامش به بهروز کنار در و کنم فرار بود شده

 ما ي خانه به مهریه تعیین و آخر هاي حرف براي شب که گفتند هم آنها و داد خبر فروزش ي خانواده به پدر

 آرامش و خلوت در تا باشند داشته حضور ها خانواده فقط فعالً شد قرار گذاشتیم که قراري بر بنا.. آمد خواهند

 ...کنند تعیین را مهریه

 طور همان و بود گرفته را گلویش بغض... برگشت ناراحت و دمغ زود خیلي و رفت فرهاد اتاق به مادر ناهار از بعد

 : گفت پدر به رو نشود سرازیر اشکش میکرد سعي که
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 ارک نگراني همه این با ترسم مي... گرفت دستاش بین رو سرش فقط و نزد حرفي اصالً... گفتم بهش رو چیز همه

 ...بده خودش دست

 ات خوشبختي ي فاصله میگویند که این... شد مبدل دلواپسي و نگراني به صبحم شادي روز نصف از کمتر در

 هک اي خانه به شد پاشیده غم رنگ دوباره زودي همین به... گویند مي درست ، هست مو تار یک ي اندازه بدبختي

 کردم زمزمه و آسمان سمت گرداندم چشم و پنجره کنار رفتم... بود دخترش برون مهر شب ، دیگه ساعت چند تا

: 

 ؟؟...خوردم مي رو چوبش دارم که کردم اشتباه کجا... داره برنمي ما سر از دست که بالییه چه این... خدایا -

 هک افتادم مادرم ي شکسته بغض یاد... شد گلویم ي خانه مهمان و رسید راه از دوباره ام دیرینه دوست این... بغض

 : داشت لرز صدایش... کند آرام را او میکرد سعي پدر

 ترهبه... شدي ناراحت اینقدر که نداره تازگي رفتارش این... بزنه نداشته حرفي خوب... نکن اذیت خودتو اینقدر -

 این اب خانومم شو پا... داریم عزیزي مهموناي امشب که بکشي خونه گوش و سر به دستي یه و بشي بلند دخترت با

 ...خانومو عروس این دل نه و کن خون منو دل نه اشکات

... کنم ادهآم شب براي را خودم بتوانم و ببخشم نظم پریشانم افکار این به بتوانم تا ماندم مي اتاقم در ساعتي باید

 صورتش تمام از عصبانیت... خورد گره هم در نگاهمان و آمد بیرون اتاقش از فرهاد ناگهان که رفتم اتاقم سمت به

 ، شدم دیگر سیلي یک ي آماده و بستم را چشمانم منم ، بزند گُوشم تو دوباره تا برد باال را دستش ، بارید مي

 یک با و کردم باز آرامي به را چشمانم... نبود سیلي از خبري کردم صبر چي هر اما... گرفت مي آرام اینطور شاید

 زخم پلنگ مثل اما... نداشت را آوردن فرود قصد و بود هوا در مشتش هنوز... شدم روبرو خشم از پر چشم جفت

 : گفت مادر به رو و گرفت من از نگاه و آورد پاپپن کرده مشت را دستش مادر صداي با... بود زده زل من به خورده

 ...نباشید نگران ، خونه بیام دیر شب داره امکان -

 : زد صداش پریشاني با مادر ، برود بیرون در از که گرفت را سالن در ي دستگیره فرهاد

 اراس بزرگ برادر تو باالخره ؟...بدي رو نظرت و ببیني رو شون خونواده خواي نمي... بیا کوتاه خدا رو تو... عزیزم -

 ... هستي

 : شد شلیک مغزم تو اي گلوله نفیر مثل فرهاد فریاد که میکردم باز را اتاقم در داشتم

 هب زد پا پشت کارش این با اون... ندارم سارا اسم به خواهري دیگه من ، میگم حاالم ، گفتم بهت بار صد... مامان -

 خوشبختش خواد مي پول غاز چندر با که ست پسره همان لیاقتش نفهم ي دختره این... برادرش حتي... چیز همه

 ...دیره دیگه وقتم اون که رسه مي من حرف به روز یه بیشعور این باالخره ، باطل خیال زهي... کنه
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 هم رپد فریاد صداي بار این... بستم محکم را در و اتاقم تو رفتم بشنوم را هایش توهین و صدا خواستم نمي دیگه

 و پدر سالمتي و کردم فرستادن صلوات به شروع ، شود بد پدر حال جنجال این با دوباره ترسیدم مي... آمد مي

 : زد مي فریاد داشت پدر... خواستم خدا از دل ته از را اتفاق این خیر به ختم

 برادریتو بخواهي حاال که نداري رو خواهري همچین یه لیاقت اصالً تو... نداري سارا مثل خواهري که جهنم به -

 ...بشي منکر

 خوام مي دوتون هر از... کنید تمامش... میکنم خواهش علي:  گفت و کرد مداخله دید را پدر عصبانیت وقتي مادر

 ...نشکنید رو ها حرمت و ندید آزار رو همدیگه حرفاتون با اینقدر

 و اصل بي یه خاطر به اینطور که بکشي خجالت باید تو:  داد ادامه و نداد بهایي مادر اعتراض به بار این پدر ولي

 بود محال بود راضي هم سارا اگه حتي... بشه مردک اون زن زور به خواهي مي و افتادي خواهرت جان به نسب

 تو پوک ي کله تو که چیزیه خوب عقلم بخدا... پدرشه جاي که مردک این به بدم رو گلم دسته دختر که بدم اجازه

 ...نداره وجود

.. .وجدان بي ، رحم بي بگو ، عقل بي بگو... بگو بهم خواد مي دلت که چیزي هر... پدر باشه:  گفت خشم با فرهاد

 مي وقت اون... فقر منجالب تو انداختید رو بدبخت ي دختره این که رسیم مي هم به وقت یه...  نداره ایرادي

 ...دادم مي جر یقه کي براي و چي براي من که فهمید

 چي ها تفاوت و محبت و عشق وسط این پس... میشه خالصه پول توي چیز همه مگه ؟...رفته کجا انصافت پسر -

 ؟...میشه

 سیراب رو دخترتون محبت و عشق از فقط که همون دنبال برید باشه ؟...محبت و عشق:  گفت پوزخند با فرهاد

 ؟...کرد پر محبت و عشق با میشه رو گرسنه شکم ببینم من تا ، کنه

 به ثروتشون اگه... دارن کاسبي و کار خودشون براي اونام... اند کوچه سر گداي اینا انگار زني مي حرف طوري -

 ...حالل راه از... آوردند بدست درست راه از اقالً ، رسه نمي جهانگیرخان ثروت

 که کاري شما... شد تموم جا همین چیز همه باشه... پدر فهمیم نمي رو همدیگه حرفاي دیگه ما:  زد فریاد فرهاد

 ...حرومش ثروت و جهانگیرخان با مونم مي منم ، بکنید حالله و درست میکنید فکر

 خواهرت و مادر روزا این... پایین بیا شیطون خر از... فرهاد:  گفت مالیمت با بار این و کرد تالششم آخرین پدر

 ...نکن لجبازي اینقدر... دارن احتیاج بهت بیشتر

 به و میکنه شوهر دیگه وقت چند تا خانومم سارا و داره رو شما که مادر... نداره احتیاج من به کس هیچ... پدر نه -

 رايب امشب همین از من... باشید نداشته من کار به کاري دیگه خوام مي شما از فقط... نمیکنه پیدا احتیاج کسي

 ...مُردم فهمید مي... مُردم سارا مخصوصاً ، شما
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 به و شدم مچاله خودم تو در پشت... گذاشت جا ناباوري و بهت در را ما ي همه و رفت حرفاش آخرین با فرهاد

 بي از بزرگي درد هم خودش که پدر دلداري و مادر گریه صداي... کردم گریه زار زار مادرم و پدر و خودم حال

 مشخصي واحد زمان طول مثل اضطراب کاش... میکرد تر اضطراب پر و آرامتر نا منو داشت پسرش تنها وفایي

 ...هستم مضطرب چقدر دقیقاً که گفتم مي همه به تا داشت

 خیلي... نبرند پي ام آشفته درون به آمدند اش خانواده و بهروز وقتي که کردم آماده شب تا را خودم بود طور هر

 که و کنم ثابت بهش خواستم مي اینطور و بود خوش توان مي هم فرهاد بدون که میکردم ثابت باید اما بود سخت

 تنها وزير یک نمیکردند باور که نگرانم مادر و پدر بابت فقط نگرانم اگر و... ندارد فرقي برایم نبودش و بود دیگر

 اهیمهمر دفعه آن مثل که زدم زنگ هم ملیحه به...  بگذارد تنهایشان شرایط این در و بکند آنها به پشت پسرشان

 پدر همراه به نگران و تنها ینhبنابر... خواست عذر خیلي نیامدنش براي و داشتند مهمان من بد بخت از ولي ، کند

 ره... بود کرده گریبان در سر را پدر و پریشان را مادر و بود چشم تو فرهاد نبود چقدر... نشستیم منتظر مادرم و

 من که گذراند مي را زندگیش مهم شب کس بي و تنها اینقدر دختر کدام... گفتم کم بگویم نابرادر این از چي

 فرزند تک دو هر مادرم و پدر... بودم محروم هم اینها از من که داشتند دایي یا و عمه و عمو الاقل ، بود دومیش

 هیچ بدون ما بود سالها و بودند کرده فوت پدریم و مادري مادربزرگ و پدربزرگ... نداشتند را کسي و بودند

 نم... میکردند آمد و رفت ما با هاشان خانواده با پدر دوستان از تا چند فقط... میکردیم زندگي دامغان در فامیلي

 دشون مي بزرگ وقتي که باشم داشته بچه تا سه یا دو حتماً که دادم قول خودم به و خواستم نمي را تنهایي این

 ...نکنند لمس را تنهایي درد من مثل هم آنها

... تیمرف استقبالشان به مادر و پدر همراه به بار این... شد پیدا شان کله و سر و گذشت هم ها ثانیه و دقیقه باالخره

 گل هدختران شرم با و کرد رسوخ جانم عمق تا مشتاقش نگاه... ایستاد من روبروي زیبا و بزرگ گلي دسته با بهروز

 لرزش ، بنفش پیراهن و براق طوسي شلوار و کت در رعنایش قامت دیدن با... کردم تشکر و گرفتم دستش از را

 که بودم شده ها پیشه عاشق این مثل... بودم متعجب لرزش این از خودمم که کردم احساس قلبم در را دلپذیري

 بوسید محکم و گرفت آغوش در مرا مادرش... بودند رسیده زندگیشان عشق تنها به رنج و سختي ها مدت از بعد

 : گفت و

 ...شد نصیبم خانومي و زیبا عروس همچین که شکر را خدا -

 گذاشته بهروز مادر ي شانه بر سر که همچنان... کردم تشکر او از خجالت با و گرفتم آغوشش در دل جان از منهم

 جاري اصطالح به... بودمش ندیده اول مجلس در که بهرامه آقا زن فهمیدم که شدم واردي تازه ي متوجه بودم

 به و گذشتم بود گرم و محبت پر خودم مادر مثل که بهروز مادر آغوش از زود خیلي... آمد مي حساب به بزرگم

 خوش بهش و کردم روبوسي و دست زنش با ، بهرام آقا با احوالپرسي و سالم از بعد و رفتم زنش و بهرام آقا طرف

 ... بود طبیعي این و است دیدار اولین شاید گفتم و ندادم اهمیت زیاد اما بود سرد کمي رفتارش... گفتم آمد
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 به رو میکرد تشکر مادرم و پدر تشکرات از متقابالً و داد مي پدرم دست به را شیریني سیني که طور همان بهرام

  گفت شوخي لحن با من

 فتهه دو این گیج و گرفتار و بود فضا تو کالً وقت چند این... کردید چه من ي بیچاره برادر این دل با دونید نمي -

 ...گذراند را

 کردن نگاه جراًت... انداختم پایین را سرم و زدم شرم روي از لبخندي منهم... خندیدند بهرام آقا شوخي به همگي

 بهروز جاي کسي هر:  گفت خوشحالي با و کشید آغوش در را من بهروز مادر وقت این در... نداشتم را کس هیچ به

 ...است فرشته یه دختر این بخدا... نشده نصیبش معمولي دختر یه پسرم... داره رو حال همین باشه

 یه... کردند دعوت پذیرایي به را آنها و کردند تشکر آنها از لطف اظهار همه این از ادب و احترام تمام با مادر و پدر

 بناي قلبم این هم باز افتاد شادش از پر چشمان به نگاهم وقتي... شدیم تنها بهروز و من و رفتند همه لحظه

 : گفت گوشم در سر بهروز... گذاشت ناسازگاري

 االن همین رو دادمهر آقاي دختر که نیست خودم به اعتباري وگرنه بیایي بیرون خجالت حالت این از بهتره -

 ...بدم پایان شیرین انتظار همه این به و بدزدم

 من ي قیافه از که ریزي ي خنده با... دوختم چشم گستاخش و خندان ي چهره به و کردم بلند را سرم حیرت با

 هک نبود پذیر باور برایم... بود زده خشکم جایم سر هنوز... شد پذیرایي وارد من از زودتر و زد برایم چشمکي کرد

 سالن به سریع خیلي و آمدم خودم به زد مي صدا را من که بهرام آقا صداي با... باشد گستاخ و شوخ اینقدر بهروز

 در مرا مادر... نشستم مادر کنار گویي آمد خوش یک با... برگشت من طرف به ها نگاه ي همه... رفتم پذیرایي

 : گفت گوشم در سر و گرفت آغوش

 ...شده لبو مثل که برم خودم خجالتي دختر قربون -

 وقتي... بگیرند بازي به را من که بودند کرده یکي به دست همگي امروز اینکه مثل... خندید ریز خودش حرف از

 اجازه ، برگرداندم را سرم و کردم اخم بهش... خندید مي ریز و میکرد نگاهم داشت... افتاد بهروز به اتفاقي نگاهم

 این به بدم بخت از ولي... باشد بهروز کس آن اگر حتي کند مسخره ام دخترانه شرم بخاطر مرا کسي دادم نمي

 : گفت مي پدرم به داشت بهرام آقا...نداشت تمامي من شدن سفید و سرخ زودیها

 آورد در پدرمون ما برادر این آخه ، بلرزونه رو برادرم ستون چهار طور این دختري روزي یه که نمیشه باورم من -

 ...کرد انتخاب رو شما دختر مثل یکي باالخره تا

 از که زدم بهش پوزخندي کردن قرمز بجاي من بار این و خورد گره هم در بهروز و من نگاه بهرام آقا هاي حرف با

 ردهک توقف ما دوي هر براي دنیا انگار لحظه آن تو... داشت تازگي برایم نگاهش برق... باال پرید ابروهایش تعجب

 ...بود شده خالصه دیگري چشم در یک هر براي ، بزرگیش ي همه با دنیا و بود
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 : کرد معطوف خودش طرف به و گرفت ما از را خیره نگاه پدر صداي

 عروس بتونه امیدوارم... شماست کنیز امشب از جان سارا... دارید لطف دخترم به نسبت شما... ممنون خیلي -

 ...کنه سرافراز رو ما و باشه خوبي

 بهروز امیدوارم ، ماست سر تاج جان سارا... نزنید رو حرف این... آقا حاج:  گفت پدر جواب در شادي با بهروز مادر

 ...باشه داشته رو شما دامادي لیاقت منم

 دارند نظر در چي هر که خواست پدر از بهرام آقا و وسط شد کشیده مهریه از حرف... شد تمام تعارفات این وقتي

 : گفت و کرد تشکر آنها از پدر... بشود گفته

 ادا رو دین این بود توانش در موقع هر که میشه متعهد داماد و دختریه هر حق مهریه که دونید مي بخوبي همه -

 و اشهب دخترم محکم پشتیبان هم که بگیریم میانه رو مهریه باید که داریم اعتقاد خانومم و بنده بنابراین... کنه

 به رو مهم ي وظیفه این چشمي هم و چشم با که هستم این مخالف... کنه راست کمر آن دین زیر از بتونه داماد هم

 ...کنیم تبدیل معامله یک

 ، مجید اهلل کالم جلد یک...شد تعیین منم ي مهریه همه همفکري با و کردند قبول رو پدرم حرفاي ي همه همگي

 يا کارخانه و زمین از حتي و خانه و ماشین از بهروز اموال نصف ، سکه پانصد... نبات شاخه چند و شمعدان آینه با

 ...دش پیچیده بهروز و من پیوند ي نسخه ترتیب این به و... شود من نام به رسید مي بهروز به ارث ي واسطه به که

 بعد و کنارم آمد بود شده کادو زیبا خیلي که جعبه تا دو با(  بهروز مادر)  خانم زیور ، شد تمام مهریه تعیین وقتي

 : گفت پدر به رو بوسیدنم از

 ؟...بکنم جان سارا دست را نامزدي انگشتر میدید اجازه اگه... آقا حاج -

 هب را امانتي این مادرش و من و شماست با دخترم اختیار ثانیه این از... خانوم بفرمایید:  گفت و زد لبخندي پدر

 ... سپردیم شما دست

 ايه حرف ؟... میشدم جدا مادرم و پدر از باید راحتي این به یعني ، گلوم تو نشست بغض و لرزید دلم پدر حرف با

 : کشیدم مي نفس سختي به و بود بسته را گلویم راه سد یه مثل خانم زیور

 وبخ دخترتون از که میدم قول بهتون... کردید تربیت دختري همچین که بودید اي شایسته دار امانت که الحق -

 ...کنه خوشبخت اونو پسرمم و کنم مراقبت

 دنبندگر یک که کرد باز را دوم جعبه بعد... بوسید منو دوباره و کرد دستم را زیبایي اما ساده ي حلقه صلوات یه با

 انداخت مگردن به هم آن... بود برلیان نگین از پر بود گذشته آن میان از که تیري که قلب شکل به بود سفید طالي

 : گفت و

 ...عزیزم باشه پسندت مورد امیدوارم ، داده سفارش برات خودش که داماده آقا سفارش به گردنبند این -
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 ردو را شیریني مادر ، صلوات یک با و کرد تشکر آنها ي همه از ، من از تبعیت به هم مادر و پدر و کردم تشکر او از

 کشیده بهروز سمت به خود به خود نگاهم لحظه همون در... رفت آشپزخانه به آوردن چاي براي سریع و گرداند

 از آرامش نگاهش... نمیشد دور لبانش از رضایت لبخند و بود دوخته چشم من به فقط پروایي هیچ بدون که میشد

 رياستوا و محکم کوه به که بودم امید این به... میکرد بهتر یکمي را حالم و برمیگرداند بهم را من ي رفته دست

 ...نمیکند خالي را پشتم وقت هیچ عمر آخر تا که ام کرده تکیه

 دوران کمي خواست مي دلم... کنند آماده را خود ها خانواده تا شد گذاشته دیگر ي هفته دو براي ما عقد قرار

 مَحرم مه به زودتر چه هر بهتره که داشت اعتقاد خانم زیور اما بشناسیم را همدیگر بهتر تا باشد بیشتر نامزدیمان

 بهرام آقا هاي حرف با... کرد قبول را خانم زیور حرف هم پدر البته و نشود آلوده گناه به آمدمان و رفت که شویم

 اراده که آن هر و بود کامل زندگیش ي همه چون ، دارد را الزم آمادگي هم عروسي براي حتي بهروز که بود معلوم

 حظهل این از و شد آویخته گردنم به ازدواج طوق باالخره... ببیند را مشترک زندگي یک تدارک توانست مي میکرد

 ...نداشتم تعلق ام خانواده و خودم به دیگر من

 تنهایي به افسرده و غمگین... باشم شاکر را خدا گرفته قرار راهم سر بهروز اینکه از و باشم شاد اینکه عوض

 هادفر مورد در داشت پدر که شد بیشتر وقتي هام غصه... آمدم نمي بیرون فرهاد فکر از لحظه یک و بودم نشسته

 آزرده اندازه از بیش را مادرم و پدر هم و مرا هم فرهاد خالي جاي... میگفت بهروز ي خانواده به را حقایق ي همه

 برایمان و شدند متاًثر خیلي و شدند ناراحت خیلي آمده پیش وضعیت شنیدن با آنها ي همه... بود کرده خاطر

 من ، پدر هاي صحبت طي... ببینند عقد مراسم در را فرهاد و شود تمام اختالفات این زودتر چه هر که کردند آرزو

 اما بیاید در اشکم آنها ي خانواده جلوي بود نزدیک حتي که دادیم مي گوش او حرفاي به نگران و غمگین مادر و

 بهروزمرا موقع همان... کاشت چشمام تو را اشک برق ، نریختن اشک بر سعي همین و ، داشتم نگه را خودم زور به

 و گرفتم بهروز چشمان آرامش از نگاه... باشم آرام که خواست من از اشاره با و دید بودم ریختن اشک ي آماده که

 نزده حرفي لحظه آن تا... افتاد(  بهرام آقا زن)  خانم عاطفه چشمان تو نگاهم که بیندازم پایین را سرم خواستم

 اهياشتب کار مرتکب انگار که میکرد نگاه طوري ، چسبید نمي دلم به چرا دونم ني ، بود شنونده بیشتر و بود

 ...مشکوک گفت مي هایي نگاه همچین به همیشه ملیحه ، بگذارم چي را اسمش دونم نمي... شدم

 نارمک آمد بهروز بروند که شدند بلند وقتي و رسید آخر به هم بهروز و من براي شیرین و التهاب از پر شب باالخره

 : گفتم و گرفت ام خنده حرفش از که گفت تبریک بهم و

 ؟...بگه تبریک عروس به داماد شنیدید دنیا کجاي -

... یگمم تبریک عروسم به رو پیوند این که باشم نفر اولین من خوام مي... کجا هیچ:  گفت تعجب کمال در و خندید

 ؟...داره ایرادي

 : گفت بهم آخر در و کردم بلند نه ي نشانه به سري خنده با
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... هباش لبات رو لبخند بینمت مي وقتي خواد مي دلم... میکنیم حلش همدیگه با جوري یه نباش برادرت نگران -

 ؟...میدي قول

 مي خجالت مادرم و پدر از بودیم پذیرایي تو تنهایي به اینکه از... برود زودتر خواست مي دلم ، دادم قول بهش

 ...بیرون رفت سالن از دارم دوست خیلي و باش خودت مواظب گفتن با باالخره... کشیدم

 در همیشه براي را لحظات این و رفتم فرو مبل ي گوشه و دوید صورتم توي خون هجوم آخرش ي کلمه سه با

 ... کردم ثبت خاطرم

 حدود صبح فردا... برد خوابم باالخره سحر نزدیکیاي و کردم فکر بهروز هاي حرف و امروز به فقط شب سرتاسر

 موقع همان اگر... نگران هم و شدم خوشحال هم... سراغم آمد شیریني ي جعبه یک با ملیحه صبح ده ساعت

 و زدم پس را آشفتگیم ؟...میکرد عملي را تهدیدش یعني ؟...میکرد ملیحه با برخوردي چه میرسید راه از فرهاد

 ها مبل از یکي روي رفتم و کردم اخمي سالن به ورودش محض به باشم کرده ناز برایش یکمي اینکه براي

 : گفت لودگي با و آمد طرفم به دلخورم دستش از فهمید... نشستم

 ...گرفتي واسم خودتو نکرده شوهر هنوز ؟...چیه -

 نمیشه عسلم من یه با که چشه لوس ي دختره این دونید نمي شما... خانوم مریم:  داد ادامه و کرد مادرم به رو بعد

 ؟...خوردش

 ...گذاشتي تنهاش دیشب که خودتي قهرش علت... دونم مي چرا:  گفت و انداخت بهم مهربوني نگاه مادر

 ...بودم شده مغول قوم گرفتار دادم توضیح برات منکه:  گفت تعجب با ملیحه

 و گرفت من طرف به و کرد باز را شیریني جعبه و کنارم آمد ملیحه... رفت آشپزخانه به حرفي بدون و خندید مادر

 : گفت

 رینيشی ترین تازه و بهترین... شده تموم برام گرون خیلي... باز اخمات و بشه شیرین کامت تا بخور بردار یکي -

 ...شد عنق خانوم عروس قسمت که بود امروز

 به شد باعث که کرد فرو دهنم تو رو اش تیکه یه زور به و برداشت رو ها شیریني از یکي نمیام کوتاه دید وقتي

 : گفت و شد سرحال دید منو ي خنده وقتي... بخندم کلي کارش این

 ؟...فهمي مي بکشم رو نازت که نیستم بهروز آقا من ببین... پرو عروس... اَه -

 نمي. ..راه نیمه رفیقاي اون از نمونه یه... معرفتي بي خیلي:  گفتم و شد باز زبانم باالخره و زدم بازوش به مشتي

 ...بودم تنها چقدر دیشب دوني
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 ريبخو افسوس من حال به باید... داري رو بهروز آقا دیگه که شما... عزیزم چرا تنها:  گفت و کرد گُل لودگیش بازم

 ...نیفته پس گرفته پیش دست پرو ي دختره... میشم تنها خیلي جنابعالي رفتن بعد که

 : گفت جدي بار این دقایقي از بعد... نزدیم حرفي شیریني خوردن بخاطر لحظاتي تا و خندیدیم دو هر

... نبود غافل ازم اي لحظه بتولم خاله ولي ، بدم نجات مهموني این دست از خودمو کردم تالش خیلي بخدا -

 پسر)  حمید... کن باور ، بود تو پیش عقلمم و دل و بیام خواست مي دلم خیلي... آورد در پدرمو عروسم عروسم

 ...بود سختي شب خالصه ، داشت نظرم زیر عقاب مثل(  ملیحه ي خاله

 ...میفتي ات خاله پسر دام به داري هم تو که شکر رو خدا:  گفتم پیروزمندانه و خندیدم

 وديز این به که نیستم هول تو مثل منکه ، نکن خوشحالي زیاد... عزیزم نچ:  گفت و انداخت باال ابروهاشو ملیحه

 ...بدم آب رو بند

 ...نیست بردار دست نکنه اسیر رو تو تا دیدم من که بتولي خاله این... خوشحالم اتفاقاً -

 ، میکنید کل کل هم با اینقدر چرا حاال:  گفت و کرد دخالت ما بحث تو و کنارمان آمد چایي تا چند همراه به مامان

 ...نداره سوز و سوخت ولي ، داره زود و دیر... خوابه مي را دختر ي همه ي خونه در که شتري این

 و کرد باز رو مادرم و پدر ي گرفته ي چهره هم ، اون هاي شوخي ، گذشت خوش ما به کلي و ماند غروب تا ملیحه

 اب برون مهر روز از فرهاد... نشد آفتابي طرفا آن هم فرهاد که مخصوصاً... داشت من ي روحیه تو بسزایي تاًثیر هم

 مي مستقیم و آمد مي وقت دیر و خورده شام هم شبها و نیامد خانه ناهار براي دیگه داشت پدر با که بحثي اون

 نتلف که میشدم آماده داشتم خواب براي شب... بودم ندیده را فرهاد دیگه من که بود روز دو االن... اتاقش تو رفت

 ارب ده دیدم وقتي... بدم حرصش تا بخوره زنگ تا چند گذاشتم است ملیحه بازم کردم فکر ، آمد در صدا به اتاقم

 آهنگ خوش صداي با ناگهان... خندیدم دل ته از فقط و برداشتم را گوشي ، گذره نمي خیرش از و خورد زنگ

 ... زمین تو رفتم و شدم آب خجالت فرط از بهروز

 لشد چطوري بود دیگه کسي اگه دوني مي ، اینجوري دیگه نه ولي ، باشه لبات رو لبخند همیشه گفتیم ما حاال -

 ...افتاده اتفاق ریشتري ده ي زلزله توش االن که من دل مثل... رفت مي ضعف هات خنده براي

 ور گوشي بعد و هست کي ببینم اول اینکه بدون و بودم شده کودن حد این تا چرا که بودم حرصي خودم دست از

 : گفتم شرم از پر و لرزون صداي با... کنه بارم متلک همه این داشت حق بهروز...  بیارم در بازي مسخره و بردارم

 ...دوستمه کردم فکر... بهروز آقا ببخشید -

 ...میکنم حسودي بهش ، خندي مي براش خوشگل اینقدر که دوستت این حال به خوش:  گفت و خندید

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

91 

 

 به واي بود راحت چقدر نکرده عقد هنوز پسر این... خوردم مي حرص گستاخ بهروز این و خودم دست از داشتم

 سکوت وقتي و شد هم طور همین و بزنه حرف خودش باز که کنم سکوت دادم ترجیح...  میکردیم عقد که وقتي

 : گفت کنایه با بازم دید منو

 ؟...خانومي لبات رو میاد سکوت رسي مي که من به -

 : گفتم عصبي حالت با... بودم کرده غلطي عجب ، نداشت تمومي من خوردن حرص اینکه مثل... نخیر

 ؟...زدید زنگ داشتید کاري -

 دش کم هاش خنده وقتي... بیاد جا حالش تا کنم قطع میگه شیطونه... خندید مي فقط لحظاتي تا و خنده زیر زد

 : گفت

 ...میشي عصباني مزه با خیلي -

 ...میکنم خواهش بهروز آقا:  گفتم حرص با باز

 لد عزیز ببینم بگو حاال... نشو عصباني... کردم شوخي... عزیزم خوب خیلي:  گفت شنید منو جدي لحن وقتي

 ؟...خوبه حالش بهروز

 دست برایم دیگر ي سوژه یه وگرنه دید نمي منو شکر را خدا... شدم سرخ تلفن طرف این کالمش گفتن لحن از

 : گفت آرامي به. گرفت مي

 ...بزارید شما اگه البته... خوبم -

 ...بود شوخي یه فقط... کنم اذیتت خواستم نمي... ببخش:  گفت و خندید ریز

 ...خرید بریم دنبالت بیام تا باش آماده عصر فردا بگم زدم زنگ:  داد ادامه پرسید مادرم و پدر احوال وقتي

 یایدب ما با توانست نمي و میکرد درد پاهاش مادرش...  رفتم مي خرید به تنها باهاش فردا باید چید که اي برنامه با

 : گفت و کرد امتناع آمدن از هم آن که بود مادرم فقط ، بود آورده بهانه خانمم عاطفه و

 ...همیش بیشتر هم از شناختتون اینطوري و بزنید حرف هم با بتونید راحتر تا باشید تنها همدیگه با بهتره -

 ...برویم بازار به حلقه خرید براي که دنبالم بیاید عصر فردا که شد قرار و کردم قبول منهم باالخره

 ي برازنده خیلي که بود پوشیده جین شلوار و روشن کت... آمد رز گل شاخه چند با زیبا و آراسته عصر فردا

 ، ودب داده هدیه بهم فرهاد که روسري با و پوشیده را مانتویم بهترین منهم... بود کرده تیپش خوش و بود هیکلش

 یاد که دانستم مي ، نگفت چیزي ولي نشست اشک به چشمانش دید روسري آن با مرا مادر وقتي... کردم ست

 احساسات این جلوي باید ولي ، نداشتم او از کمي دست منهم...دلتنگش و زخمي قلب بر کشد مي خنجر فرهاد

 ...گرفتم مي را رقیق
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 که داد نشان خرید تو بهروز ، بود طال سرویس و حلقه ما خرید اولین و رسیدم بازار به بهروز همراه به زود خیلي

 هک کردم سعي چه هر ، کرد انتخاب بهترینش نوع از را حلقه... است باز دل و دست هم و دارد را سلیقه بهترین هم

 يط بهروز که وسواسي با... داد انجام را خودش کار و نکرد قبول نباشد قیمت گران اینقدر طالها که کنم قانع را او

 ببیند که میکرد امتحان من دست و گردن به اول را طال سرویس فروش طال هر تو و داد نشان ساعت چند آن

 خرید ي هبقی و بخریم را طال سرویس و حلقه توانستیم شب تا فقط ، میکرد انتخاب بعد و آید مي بهم بیشتر کدام

 من به زده ذوق خیلي ، غذا دادن سفارش از بعد و برد رستوران به مرا شام براي... بعد روزهاي براي گذاشتیم را

 فهمید کنم فکر... میشدم ذوب داشتم نگاهش حرارت زیر منهم و داشت نظر زیر مرا که میشد اي دقیقه... زد زل

 : کرد باز را صحبت سر و شکست را سکوت باالخره چون کرده روي زیاده

 ؟...شدي رویایي و زیبا روسري این با چقدر دوني مي خانوم سارا -

 فرهاد نبود... پوشاند غم از اي هاله را صورتم ، شب آن یاد به و گرفتم را روسري ي لبه زده خجالت و زدم لبخندي

 کی که بود ماه چند همین ، بودم گرفته عمر خدا از که سال نوزده این در... غصه و غم دنیا یک با بود برابر کنارم

 ...دادم دستش از مرتبه

 ؟...کردم پروگي زیاد یا ؟...زدم بدي حرف ؟...عزیزم شده چي:  پرسید آرامي به دید را نگرانم صورت

 : گفتم نشود ناراحت اینکه براي اما ، بود آمده خوب را پروگي ، زدم محوي لبخند

 ...کرد متاًثر منو یادش و برادرمه ي هدیه روسري این... وجه هیچ به... نه -

 ...شدم تلخت خاطرات تجدید باعث که ببخش منو:  گفت تمام نگراني با

 ...منه زندگي رنج پر قسمت اینم... چیه شما تقصیر... نیستم دلگیر شما از:  گفتم مطمئن

 میدم قول بهت... ببینم افسرده رو تو اینقدر خوام نمي... نباش هیچي نگران:  گفت و زد بخشي آرامش لبخند

 ...پیشتون برگرده فرهاد که میکنم کاري

 با فقط که خرابه میکنید فکر شما اونچه از بیش ما روابط ، گذشته کار از کار دیگه... بهروز آقا نه:  گفتم تلخي به

 توصیه... بشه رها خودش حال به بهتره پس... ممکنه غیر هم این که میشه حل جهانگیرخان با من کردن ازدواج

 ...نشید روبرو برادرم با وقت هیچ که میکنم

 موقع بهروز... بدهیم انجام آینده روز چند در را خریدها ي بقیه که شد قرار... برگشتیم خانه سمت به شام از بعد

 فتگ خالصه خیلي کلمه دو در فقط شده نگرانیت باعث چي که پرسیدم ازش وقتي... بود نگران خیلي خداحافظي

 انتک سري و خندید... بینیم مي را همدیگر عصر فردا هم باز نباشید دل نازک اینقدر گفتم و خندیدم... تو دوري

 مي زمین بر کندي به هم ماشینش هاي چرخ حتي ، نداشت رفتن خیال گویي... شد ماشین سوار سختي به و داد

 ...میشد دور من از و چرخید
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 همیشه از تر خسته بهروز و من و بود روز آخرین که سوم روز... گذشت عقد لوازمات و خرید به هم دیگر روز چند

 که خانه به...  میشد چیره شهر هاي خانه دیوار بر کم کم ماه پرتوهاي و بود کرده غروب آفتاب... شدیم خانه راهي

 ، بماند شام براي خواست بهروز از مادرم... بردیم خانه داخل به همدیگر کمک به را من به مربوط وسایل رسیدیم

 کرد شروع مادر رفتنش با... رفت ما پیش از عذرخواهي با و کند قبول را مادر دعوت که بود آن از تر خسته او ولي

 : گفتم اعتراض با تعجب کمال در... کردم خسته را پسر این اینقدر چرا که زدن غر به

 را بهترینش بخریم قراره که چیزها ي همه از خواد مي که خودشه تقصیر همش... نداره ارتباطي هیچ من به -

 ...بود آورده در هم منو کفر بخدا... بخره

 : گفت بود نشسته اش خسته لبهاي روي که رضایت از پر نگاهي با و خنده زیر زد پدر ها حرف این گفتن با

 ...بزارن تموم سنگ براش باید... اینهاست از بیش لیاقتش من دختر -

 ...یکیه حرفتون که مردا شما دست از... زنید مي رو بهروز هاي حرف که هم شما پدر:  گفتم پدر به رو اعتراض با

 ي جمعه تا و میشد روبراه داشت کارها... خندیدند مي فقط سرم پشت مادر و پدر و رفتم اتاقم به اعتراضم از بعد

 هم فرهاد طرف از مشکلي خوشبختانه و رفت مي پیش برنامه طبق چیز همه... بود مانده باقي روزي هشت دیگر

 همه از... بود زده ما روان و روح به که بود بزرگي درد فرهاد نبودن... دیدیم نمي را او اصالً ما یعني... نیامد بوجود

 و اشدب پدر کنار توانست مي خیلي شرایط این در و بود پدر بزرگ فرزند فرهاد چون... کشید مي رنج پدر بیشتر

 گشرن کم حضور... نمیکرد پیدا التیام ها سادگي این به درد این و ، نبود ولي...  بکند شایاني کمک کارها این در

 دانستم نمي... زد مي بیرون خانه از شش ساعت حدود صبح دم تا و میشد شروع خوابیدن براي شب آخر از فقط

 یک با که بود بختم سیاهي این بله... بود کرده خودش همراه هم مرا و میکرد سفر ها سیاهي در من سرنوشت چرا

 ...برد فرو ها تاریکي در همیشه از بیشتر مرا و ریخت هم به را چیز همه دوباره نشده بیني پیش اتفاق

 از را فرهاد و مادر صحبت صداي که میکردم مرتب را اتاقم داشتم ، بود صبح ده ساعت حدود بعد روز دو

 ، شد آشوب دلم... آمده خانه به فرهاد چرا ساعت این در که بودم متعجب هم و ترسیدم هم... شنیدم آشپزخانه

 ستنی خانه پدر تا که کند استفاده فرصت از خواسته مي شاید گفتم خودم با و تراشیدم اي بهانه خودم براي اما

 مرکزمت دیگر فکرم اما...دادم ادامه کارم به و بستم را اتاق در نشوم روبرو او با اینکه براي... ببیند را مادر و بیاید

 و جنگ سرآغاز آمدنش که ترسیدم مي ، سراغم بود آمده بدي حس. اندیشدم مي فرهاد آمدن علت به و نبود کار

 و ستنش تخت لب... کشید پر پریشانم افکار تمام اتاقم به مادر آمدن با و شد باز در ناگهان... باشد دیگري دعواي

 : گفت اي مقدمه هیچ بدون

 ...کنه صحبت باهات خواد مي اومده فرهاد -

 : گفتم و کردم نگاهش ترس و تعجب با
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 از چي ،دیگه نمُردم اون براي من مگه اصالً... دعوا و جنگ از غیر بزنیم هم با داریم حرفي چه اون و من ؟...من با -

 ؟...خواد مي جونم

 ...داره حق سرت ، واجبه احترامش ، بزرگته برادر اون... عزیزم نکن صحبت اینطور:  گفت پریشاني با مادر

 زور حق ، کاري کتک حق ، کردن دعوا حق ؟...مادر حقي چه ؟...حق:  گفتم و زدم پوزخند مادرم سادگي به

 ...گویي

 هب ولي ، پشیمونه معلومه حرفاش از ، نیومده دعوا و جنگ برا ، میکنه فرق دیگه دفعات با امروز:  گفت فوري مادر

 ...بزنه حرف باهات خواد مي فقط... نمیاره خودش روي

 ؟...بزنه حرف خواد مي چي مورد در:  گفتم حرص با

 رضایت با داري ببینه و بدونه ازش بیشتر خواد مي ، بهروز آقا مورد در ، کنه صحبت ات آینده مورد در خواد مي -

 ...بشه راحت خیالش خواد مي ، نه یا میکني ازدواج

 براي و کنه چیکار خواد مي نیستید مطمئن خودتونم مادر ؟...بشه مطمئن چي از:  گفتم کمر به دست و کردم پوفي

 باهاش دوباره نکنید وادارم میکنم خواهش... سرشه تو خام خیال یه حتماً... سراغمون اومده روز موقع این چي

 ...بشم روبرو

... میشه پیدا اي خونه هر تو اختالفاتم این از ، نیست دشمنت اونکه ، شده چت تو سارا:  گفت عصبانیت با مادر

 پدرت و من ، تو رفتن با که دوني مي خوب خودت... نده فراریش رفتارت با دوباره اومده که حاال میکنم خواهش

 تهداش زندگیمون تو خوش روز یه هم ما و برگرده فرهاد تا بشو خیر این باني و باعث تو الاقل. میشیم تنها چقدر

 ...باشیم

 ي خواسته ، اجبار به و سپردم خدا به را خودم ، بدهد قرار تاًثیر تحت منو احساسات چطوري بود بلد خوب مادر

 آسمان به درماندگي با و رفتم پنجره کنار... بود کرده ما دل به خون فرهاد این چقدر که واي... کردم قبول را مادر

 بیرون انداز چشم هاي برجستگي و درخشید مي بود گذر حال در که ابري زیر از خورشید هي اشعه... کردم نگاه

 خورشید حتي ، بودند معني پر و زیبا خدا هاي آفریده ي همه...  داد مي آرایش رنگش نارنجي هاي آذین سر با را

 دنیاي و خدا به فکر و زیبایي همه این دیدن از همیشه... بود بیشتر خدا مخلوقات ي همه از زیباییش عظمت که

 این به چشمم االن ولي... آفریده خودش خاص و نظم به را همه چطور که میشدم لذت در غرق رازش و رمز پر

 مبود دوخته چشم فقط و دیدم نمي را هایش زیبایي که بود مشغول فکرم آنقدر اما ، بود زیبا و ارزنده هاي نعمت

 کابوسي چه نه که خواب ، خواب چه فرهاد که دانستم نمي... بگذراند خیر به را امروز خواستم خدا از... بیرون به

 ... است دیده برایم

 خواست مي و بود هزار روي قلبم ضربان...  شد اتاق وارد آهسته سالم یه با فرهاد و شد زده اتاقم در وقت این در

 ترس از باشد خوشحال اینکه عوض برادرش تنها دیدن از خواهري که بود جالب خیلي... بزند بیرون ام سینه از
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...  انداخت پایین را سرش و نشست تخت لب آمد حرفي بدون هم آن و دادم را جوابش آرام...لرزید مي داشت

 رد ، کند نگاهم اینکه بدون ، آرامي به هم آن... پرسیدم را حالش باشم زده حرفي اینکه براي و نشستم کنارش

 در خواست مي دلم که بودم کالفه اینقدر...  شد شروع بینمان کشداري سکوت ، آن از بعد... خوبم گفت جوابم

 : گفت و چرخاند دهان در زبان باالخره... کنم فرار آور عذاب هاي لحظه این از و بیرون بزنم اتاق از لحظه یک

 ...بزنم حرف باهات خوام مي گفته بهت مامان حتماً -

 ...بزنیم داریم هم با حرفي چه دیگه ، مُردم برات من وقتي... نمیارم در سر ولي... گفته آره -

 يیک ، میگي یکي... کنن نمي خیر حلوا که دعوا تو:  گفت و کرد نگاهم و نشست لبهاش روي کمرنگي لبخند

 ور تو سعادت فقط که دونه مي خدا... بود اشتباه کارم و کردم رفتاري بد باهات وقت چند این دونم مي... میشنوي

 ...خواستم مي

 ...فهمیدم هم رو سعادت معني و موندم زنده خوبه:  گفتم سردي حالت با

 مي... باشه مسخره حرفام نمیکنم فکر... سعادت آره:  گفت خشم با و انداخت بهم تیزي نگاه ام جمله این با

 ات آینده و تو که کن باور سارا... برسه آرزوهاش ي همه به و کنه زندگي عالي موقعیت در خواهرم تنها خواستم

 ...مهمتره چیز همه از برام

 ما ي همه رفتارت این با داري و انداختي راه که بازیه چه این بود مهم برات من ي آینده اگه:  گفتم حرص با منهم

 ؟...میدي عذاب رو

 ایده مرد خورم مي قسم ولي ، بزرگتره تو از سال پانزده جهانگیرخان درسته... توست بخاطر فقط اینها ي همه -

 که مردي این اما... بکنه دنیا زن خوشبخترین رو تو ، عشق و محبت با هم و پول با هم تونه مي اون... امروزیه و آل

 ولي.. بازاره تو پارچه کننده پخش یه فقط اون... برسونه آرزوهات به رو تو تونه نمي کردي انتخاب ازدواج براي

 و شادي یعني... رفاه یعني ؟...چي یعني این دوني مي... میکنه غوغا اروپا تو جهانگیرخان فرش هاي نمایشگاه

 ...سارا بفهم اینو خدا رو تو...  نیافتني دست آرزوهاي هاي قله به رسیدن یعني... خوشبختي

 مادر ، داشت برایم هایي خواب سرش تو هم باز آید نمي جلو پشیماني موضع از فرهاد وقت هیچ که دانستم مي

.... بزنم حرف فرهاد با دیگر بار یک که خواست من از التماس و خواهش با که بود باور زود چقدر من ي بیچاره

 پایین و باال وجودش در دریا سهمگین امواج چونان خشم اما ، زد مي حرف باهام آرامي به داشت که بود درست

 ي حربه همان از دوباره نداشت تاًثیري رَوشش اگه که کند قانع را من مالیمت با اول که میکرد سعي و رفت مي

 ...بدهم اش خواسته به تن که کند وادار منو عصبانیت و خشم

 روشن ار کثیف بازي این خاکستر زیر آتیش تا اینجا اومدي دوباره پس:  گفتم و کردم نگاهش تعجب و آشفتگي با

 ...پشیماني ات کرده از میکرد فکر... بیچاره مادر... کني
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 : گفت بلندي صداي با و ایستاد روبرویم و شد بلند و دهم ادامه نگذاشت

 که تو مقابل خودمو من ؟...ببخشي منو که بیفتم پات به عذرخواهي براي اومدم که کردي خودت با فکري چه

 پسره این مورد در من ، بگم بهت تا اینجا اومدم فقط... نمیکنم کوچیک وقت هیچ زدي نفهمي به رو خودت

 ؟...کردي خوش آدم این چي به رو دلت تو ، خوره نمي تو بدردت اون... کردم تحقیق

 چه ازب پسرش ببیند تا بود کجا مادر ؟...بیفتد برایم اتفاقي چه بود قرار باز... خدایا... میکردم نگاهش باز دهان با

 کنممی نگاهش تعجب با فقط و ساکتم دید وقتي... سوزاند مي را قلبم حیرت هاي شعله دم هر... دیده برایم خوابي

 : گفت فریاد با بار این

 ...بخواهي اونو عذر باید ، نیست تو براي مناسبي شوهر مرد اون -

 : گفتم بود نشسته وجودم تو که عصبانیتي تمام با و شکستم را سکوت باالخره

 من براي مناسبي شوهر اون دوني مي کجا از تو ؟... کني پا به رو اي دیگه دعواي و جنگ یه بناي اومدي دوباره -

 ره کرد وادارم که بود تو ي احمقانه تصمیم این... خوام مي شوهر بگم که نکردم پافشاري اینقدر منکه ؟...نیست

 زما پدر وقتي که بود تو بخاطر... نکشن رنج من بخاطر اینقدر مادر و پدر تا کنم گم خانه این از را گورم زودتر چه

 ...کردم قبول خواستگاري بیان فروزش ي خونواده که خواست

 اینکه براي... میشد پایین باال چشمانش مردمک و زد مي موج دیوانگي و عصبانیت هاي رگه از پر چشمانش در

 : گفتم آرامي به ندهم دستش بهانه

 بهتره... کنیم عقد هفته آخر تا قراره و نامزدیم بهروز آقا و من.. کن تمومش رو بازي این میکنم خواهش... فرهاد -

 ...داریم احتیاج بهت خیلي روزها این بخدا... باشي همراهم و بیایي ، بیفتي در من با دشمني در از اینکه عوض

 تخاطر خیلي جهانگیرخان بخدا... کن رد رو خواستگار این بیا... نزن خریت به رو خودت سارا:  گفت عصبانیت با

 خوشبختي و بخت به پا... باشه داشته رو تو فقط که بریزه تو پاي به رو زندگیش ي همه حاضره... خواد مي رو

 مراد خر سوار و کردي ازدواج باهاش وقتي... بکنه برات کاري هر حاضره که عاشقته اینقدر اون... نزن خودت

 ...رقصه مي پات به بزني سازي هر ، شدي

 وقت همه این از بعد نداشت حق اون ، میشدم دیوونه دستش از داشتم... کنم مخفي را خشمم نتونستم دیگه

 : زدم داد بلندي صداي با... بزند نداشت اي فایده هیچ که تکراري هاي حرف دوباره و بیاید

 ...کني تموش بهتره فهمیم نمي رو همدیگه هاي حرف ما اینکه مثل -

 صداي... بروم مادر پیش خودم نرفت اگر یا و کنم کم سرم از را شرش زودتر که کرده باز را در و رفتم در سمت به

 ما دمیکر فکر ، سراغمان بود نیامده و نشنیده ما صداي مادر همین براي ، بود ما فریادهاي از تر بلند گیري آبمیوه

 دیدم... گرفت مي را اش میوه آب داشت خیال بي که زنیم مي حرف هم با آرامش در داریم متمدن آدم تا دو مثل
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 اتاق تو انداخت را من فرهاد و شد کشیده بازوم لحظه یک در که شدم قدم پیش خودم ، رود نمي بیرون اتاقم از او

 : گفتم اعتراض با که بست را در و

 ؟...میکني چیکار -

 ...تو و دونم مي من وگرنه ، کني ازدواج جهانگیرخان با باید تو سارا ببین:  گفت خشم با

 که اي قصه اومدي دوباره ، دعوا و جنگ همه این از بعد ؟...بافي مي هم به چیه پالها و پرت این:  گفتم فریاد با

 ...بگیري سر از رو شده تموم

 ...دیگه کس هیچ یا ، جهانگیرخان یا... لعنتي توست زندگي واقعیت ، نیست قصه این:  زد فریاد

 : خورده رقم بهروز با فقط من زندگي واقعیت که بفهمونم نفهم این به که زدم داد

 منو تونه نمي کسي و دارم دوست اونو من... گذاشتیم ازدواج قرار هم با و نامزدیم هم با بهروز و من... فرهاد -

 ؟...فهمي مي...کنم ازدواج بهروز از غیر دیگري کسي با کند مجبور

 که کردم احساس... پیچید اتاق در محکمي سیلي آساي برق صداي که بود نشده خارج دهانم از کامل جمله هنوز

 مگوش بنا به اختیار بي را دستم لحظاتي از بعد... رود مي سیاهي چشمهایم و است گرفته آتش صورتم طرف یک

 خواست مي وحشي گراز یک مثل و بود برابرم در خشمگینش و درهم ي قیافه... کردم نگاهش نفرت با و گذاشتم

 : زدم فریاد لرزید مي لبهایم و بود گرفته درد صورتم که حالي در آمدم خودم به وقتي... کند حمله بهم

 توني مي بخواي غلطي هر که کردي فکر چي تو ؟...هستم تو دست زیر من مگه ؟...زني مي منو حقي چه به تو -

 ؟...بدي انجام

 اب زارم نمي... میکني صحبت من با اینطور که میکني غلط تو:  زد نعره بود شده وحشي حیوان یه مثل که فرهاد

 ...اونو یا ، کُشم مي رو تو یا... کني ازدواج مردک اون

 : بود رنگي مگه هم سیاهي از باالتر... ترسیدم نمي ازش دیگه... زدم فریاد دوباره

 ...بیرون اتاقم از گمشو برو... بشنوم رو صدات خوام نمي دیگه... شو خفه -

 و زد فواره آن از خون که دهانم تو کوفت دست پشت با و وسط پرید نبود خودش دست اختیارش دیگه که فرهاد

 : گفت و گرفت مرا گلوي بعد

 ...میکنم ات خفه جا همین... میکنم چیکار باهات ببین ، بزن حرف اینطوري من با دیگه بار یک... بار یک فقط -

 رها منو باالخره زدن پا و دست ، ثانیه چند از بعد... طرف یک خونم پر صورت و طرف یک از فرهاد دستاي فشار

 و خونین منو وقتي شد اتاق وارد میوه آب لیوان دو با مادر حین این در... زمین رو کرد پرتم شدت به و کرد
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 اتاقم دیوارهاي تمام به ها میوه آب و افتاد زمین روي دستش از سیني ناگهان ، دید اتاق ي گوشه شکسته

 : گفت مانندي ناله صداي با... پاشید

 ؟...کني جبران رو گذشته بودي نیومده مگه... کرده چیکار دختره این با ببین ، بده مرگم خدا ؟...شده چي -

 : گفتم ناله با ولي... گرفت من از را زدن حرف توان و بست را گلویم راه دنیا ي همه وسعت به بغضي

 ...کرد جبران شکل بهترین به... کرد جبران مادر چرا -

 به مادر... سوزاند را مادر قلب اعماق تا که بود شده شبیه خورده زخم اي بیگانه ي ملتمسانه صداي به صدایم

 بستر روي اشکهایش و زد زانو کنارم...  لرزید فرسا طاقت اندوهي از قلبش و شد خیره کبودم و خون از پر صورت

 : گفت فرهاد به رو نشاند فرو گریه با را خود بغض که وقتي... شد جاري اش خسته صورت

 ؟...کني گورش تو بار این که اینجا اومدي دوباره -

 ... شده دراز زبون شعور بي ي دختره... میکنم رو کار همین شد الزم اگه:  گفت پستي کمال در فرهاد

 بلند خواهرت روي دست دیگه بار یک اگه نمیکنم حاللت رو شیرم... رو و چشم بي ي پسره اي:  زد فریاد مادر

 ؟...بگیري کتک باد به را دختر این باید میشه پیدا ات کله و سر موقع هر چرا ؟...چیه دردت آخه... کني

 ای جهانگیرخان یا ، گفتم بهش... کنه فراموش رو پسره این باید اون:  نبود بیا پایین خودش موضع از که فرهاد

 اشدندون همرنگ موهاش که بمونه خونه تو اینقدر باید کنه ازدواج جهانگیرخان با نشد حاضر اگه...دیگه کس هیچ

 ...بشه

 تصمیم اون مورد در نداري حق تو... است زنده پدرش هنوز ؟...هستي اون ي چکاره تو:  زد فریاد و شد بلند مادر

 هفته ینهم آخر بگو بهش... کنه تصاحب رو سارا بتونه که ببینه خواب مگه بگي هم مرتیکه اون به بهتره... بگیري

 ...بشه کور دشمناش چشم تا عقدشه

 ...کُشم مي رو عفریته این من... میکنم تبدیل عزا به رو عقد این من:  زد نعره فرهاد

 ؟...کني سیاه لجبازي و غرور قیمت به رو خواهرت زندگي حاضري تو:  گفتم فرهاد به رو و شدم بلند وقت این در

 و جل هم تو... نمیکنم فکر اي دیگه کس به بهروز از غیر به من... بُکشي منو خواي مي بخاطرش که کیه اون آخه

 ...کن گم خونه این از رو گورت همیشه براي و کن جمع رو پالست

 یاب کوتاه ولي ، پیچیدم خود به درد از که زد گوشم تو دیگه سیلي تا دو و کرد حمله من به زخمي شیر مثل فرهاد

 باد به را سرم درازم زبان این باالخره... بودم گرفته یاد عمرم طول در که ناسزا چي هر به بودمش بسته و نبودم

 سرازیر گردن به که را خون گرمي ، میز لب به خورد سرم پشت و افتادم که داد هل میز سمت به منو ناگهان... داد

 زا دست که داد مي قسمش گریه با و بود ایستاده جلوش مادر...  نداشتم شدن بلند ناي دیگر ، کردم حس را شد

 در داشتم... آمد فرود چشمانم برابر در تدریج به سیاه اي پرده... چرخید سرم دور اتاق لحظه یک... برداره سرم
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 دیگر اي ثانیه از بعد و شد تبدیل کشدار و مبهم اي همهمه به مادر فریادهاي صداي... میکردم سقوط عمیق چاهي

 ... **************نفهمیدم هیچ

 ؟ کبود ي کرانه این کجاي ؟ غریبم شب این کجاي

 ؟ نبود قسمتش ماه چراغ ، غزل از که شبي این کجاي

 ؟ دهد نمي نشان آسمان که ، ابریم همیشه این کجاي

 دهد نمي امان هم گریه به ، سکوت ولي رسم مي گریه به

 ؟ کجا نا به ام گریه هواي میکشد که شبم این کجاي

 خدا نیست که اي خانه به ، برد مي که خرابیم این از

 توست زاد خانه که غمي مگر ، من پاي به پا نمانده کسي

 توست یاد مهر به سر شعر که ، من ریز سُرمه صداي مگر

 سقوط چاه قعر به دوباره و میشدم بیدار عرق از خیس فریادم صداي از گاه چند هر... نداشت پایاني هایم کابوس

 کنار پرستار حرفهاي از بود آمدنم بهوش نزدیک که روز یه ولي... بود حال آن در مدت چه دانستم نمي.. میکردم

 ويت حال بي و سُست ، نداشتم دردي هیچ... بودم افتاده بیمارستان تخت روي بیهوش که روزه سه فهمیدم تختم

 مي ات میشدم تر ضعیف و ضعیف طور همان... کاش... داشتم عجیبي ضعف ، کنم حرکت توانستم نمي و بودم تخت

 بي وجودم وقتي ، نداشتم کاري هیچ دنیا این در ؟...بود داده نجات مرا کي ؟...بودم شده بیدار چرا اصالً... مُردم

 ...بود ارزش

 تهنشس اشک به هایي چشم با و شکست صدا بي بغضم... شد تبدیل یاس به امیدهایم تمام زدني هم بر چشم در

 چشم ریخت مي فرو چشمانم ي گوشه از هایم اشک که طور همان... بستم دوباره را قلبم ي شده باز هاي روزنه

 چشمان دنبال به من ولي... بودند خیره من به باراني هاي چشم با بهروز حتي ، ملیحه و مادر... کردم باز را هایم

 به مادرم پریشان چشمان... زدم صدا را پدر ضعیفي صداي با... دیدم نمي را او... پدرم ، بودم دیگري کس نگران

 و نزدیکتر آمد فهمید بخوبي را مادرم دار معني نگاه که هم بهروز... شد قفل بهروز متورم و قرمز هاي چشم روي

 : گفت و گرفت اش مردانه گرم دستان در را ام زده یخ هاي دست

 اربز ، خونه فرستادیم اونو است خسته خیلي دیدیم وقتي ، بود اینجا االن تا پدرت... نباش نگران دلم عزیز -

 ...اومدي بهوش که میدیم خبر بهش فرصت اولین در کنه استراحت یکمي

 : گفت برایم مادر بعدها... بود افتاده بیمارستان تخت روي من مثل هم او چون... نیامد پدر ولي
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 میره جهانگیرخان ي مغازه به عصباني ، شدي بیمارستان راهي و آورده سرت بالیي چه فرهاد فهمید پدرت وقتي

 و چیه جهانگیرخان قصد که میگه همه جلوي حتي... میگه جهانگیرخان و فرهاد به میاد در دهنش از چي هر و

 ما با نسبتي هیچ اون دیگه میگه بهش و زنه مي فرهاد به هم سیلي یه همه جلوي و بره مي بازار تو رو آبروش

 تشکای ازش بگیري رو ماجرا این ي دنباله اگه گفته خان جهانگیر به هم بعد ، کرده محرومش ارثم از حتي و نداره

 زا خشم و استرس همه اون با وقتي... دادگاه کشم مي رو دوتون هر بشه کم دخترم سر از مو یه کافي فقط ، میکنه

 تشخیص... بیمارستان رسوندش مي فرهاد خود که میره حال از جا همون و میگیره رو قلبش بیرون میاد مغازه

 بي و خوبه حالش که داد اطمینان بهم... میشه بستري Acu بخش در که بوده کوچیک قلبي ي حمله یه دکتر

 ...دیدنمه منتظر صبرانه

 ...باشد کرده حذف زندگیش از همیشه براي را فرهاد و بیفتد روز و حال این به من بخاطر پدر که نمیکردم باور

 کرده نرم پنجه و دست زیادي مشکالت با ، منطقش بي ي خواسته و فرهاد بخاطر اخیر ماه چند این بود درست

 در ینسنگ آشوبي... نبود هضم قابل برایم فرهاد شدن طرد اما ، بود شده نصیبمان استرس و نگراني چقدر و بودیم

 تهس که طریقي هر به و ماند نمي ساکت فرهاد که بودم باور این بر و نشست ، تازه و تلخ حقایق شنیدن از دلم

 برایم نمیشد خشک اشک از که صورتي و غصه از پر دلي با که بودم مادر نگران هم طرفي از... میکند تالفي

 با... باشد داشته هم را پسرش تنها ، من و پدر کنار در داشت حق و بود مادر یک او... بودم کرده تعریف را حقایق

 ...میکرد قرارترم بي لحظه هر و چرخید مي وجودم در غم طوفان ، اضطراب از پر افکار این

 تربس روي همیشه از تر تکیده پدر... رفتم پدر دیدار به بهروز و مادر اتفاق به شدم مرخص بیمارستان از که روزي

 دش مجبور پرستار که کردیم گریه شدت به دو هر گرفتم جا آغوشش در وقتي... بود انتظارم چشم و بود افتاده

 ، کردم پاک را هایش اشک و بیرون آمدم آغوشش از... شود وارد استرس پدر به نباید که بدهد هشدار بهمان

 : گفت و خندید

 را سیاهم هاي لحظه که بودم محتاج چقدر بدوني اگه ، دیدنم اومدي موقع به چه... اومدي خوش... بابا دل شادي -

 ...کنم روشن تو روي مهتاب با

 درست براتون دردسر اینقدر و مُردم مي کاش اي:  گفتم و بوسیدم را دستش ریختم مي اشک که طور همان

 ...افتادید بیمارستان تخت روي من بخاطر که متنفرم خودم از... نمیکردم

 و شکني مي منو دل هم چون... نکن خون دلمو حرفات این با دیگه:  گفت میکرد نوازش را ام گونه که همچنان پدر

 ...رو داماد تازه این دل هم

 نگران و زد مي برق اشک از که افتاد بهروز چشمان به نگاهم پدر تبعیت به منهم... کرد نگاه بهروز به لبخندي با و

 : گفت و خندید میکرد تماشا را ما که طور همان پدر... کردم پاک را هایم اشک و خندیدم ، بود

 هایش اشک و کردي باز خنده به را دخترم لرزان لبهاي که قدرتمندي چنین این که عشق اي میکنم ستایشت -

 ...پاک را
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 ...گذاشته اثر مغزت رو قلبت بجاي حمله این نکنه... جان علي شدي شاعر:  گفت پدر به رو و خندید مادر

 ...میشه حسودیت دخترت به... خانومي چیه:  گفت و زد مادرم به چشمکي پدر

 روزها این که بهروز ي اضافه به ما مراقبت و برگشت خانه به پدر هفته یک از بعد... خندیدم پدر حرف به همگي

 که ياتفاق بخاطر...  میکرد پر برایمان را فرهاد جاي داشت کم کم و شد بیشتر پدر از ، بود شده رنگتر پر حضورش

 به روز آن از... شود مساعدتر پدر و من حال تا ، افتاد عقب به ما عقد هم دیگر ي هفته یک افتاد پدر و من براي

 پدر هم روز یک... مادر حتي ، بزند حرف او ي درباره نداشت جراًت کسي دیگر ، شد حذف ما زندگي از فرهاد بعد

 از یکي به و گذاشت بزرگ چمداني در را فرهاد وسایل ي همه مادر و من باراني و زده حیرت چشمان مقابل در

 ...بسپاریم فراموشي دست به را فرهاد ، خانه این و ما همیشه براي تا برساند فرهاد به که داد همسایگان

 آن تلخ طعم مرتبه یک مادرم و من که میشود محسوب تجربه ترین دلخراش ، عاطفي ارتباط یک پایان و متالشي

 ...شد سپرده زمانه طوفان دست به و بریده وجودش از اي تکه که مادرم مخصوصاً... چشیدیم را

 مي هدیه آدمها ما به را عمر گذر و گذشت مي پي در پي هایش ناخوشي و خوشي ي همه با باد و برق چون روزها

 بهبود هم پدر حال کم کم... بهروز و من عقد به هفته یک و بود مانده جدید سال به دیگر ي هفته دو حدود... داد

 با رپد که گفتگویي با... میشد بازار راهي مادر با ، من ي جهیزیه و عقد براي نیازمند لوازم خرید براي و کرد پیدا

 این... بروم بخت ي خانه به من اي ساده عروسي و عقد طي شد قرار کردند موافقت همه و داشت بهروز ي خانواده

 لدالی با مادر و پدر اما ، کردم اعالم مادرم و پدر به را مخالفتم و ترساند کمي را من و بود ناگهاني خیلي تصمیم

 خواست مي پدر و بشود عملي داشت امکان که بودند فرهاد تهدید نگران آنها... کردند راضي را من باالخره کافي

 فرهاد اگر شاید... باشم امان در هاش دسیسه و فرهاد دست از که بروم بهروز ي خانه به زودتر چه هر من که

 عقد ي سفره سر مرا زور به که نخواهد و نباشد دنبالم به دیگر ، پریده قفس از همیشه براي مرغ که بفهمد

 ...بنشاند جهانگیرخان

 ، دنباش نگران من بابت دیگر که بشود انجام زودتر چه هر عروسي این که برد مي بکار را تالشش ي همه هم بهروز

 هک کنیم ازدواج زودتر و بدهم مثبت نظر بهتره که گفت مي گوشم در مدام میکردم مخالفت من که موقع آن حتي

 آن بابت هم هنوز... بگیرد من از زور به را تو یا و کند بیمارستان راهي را تو فرهاد که نباشم این نگران روز هر

 برادر یک چطور که عجبم در گفت مي مدام و زد مي پا و دست ناباوري و حیرت تو بود آورده سرم فرهاد که بالیي

 روي و دادم مي برایش هم را جانم حتي داشتم خواهر اگر خودم من... میکند اي معامله چنین خواهرش تنها با

 هاینک حسرت و میکند خون را دلم چقدر که فهمید نمي حرفها این گفتن با بهروز... داشتم مي اش نگه هایم چشم

 ...سوزاند مي را من ، باشم بهروز ي نداشته خواهر ، فرهاد خواهر جاي به

 همه که شد باعث اتفاقي و گذاشت بهروز و من با را ناسازگاري بناي هم باز ترکیبم بد و سیاه بخت اینکه مثل ولي

 روي پیش را خود سیاه بالهاي آینده... برسند آمده پیش تازه و مهم ي مسئله سوي به ، بهروز و من ازدواج فکر از

 ...یدکش مي را انتظارم تاریک بیاباني هم باز شاید... کنم نگاه را فردا سوي آن نداشتم جرآت من و بود کرده باز من
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 با همه. آمد در صدا به خانه زنگ که خوردیم مي شام داشتیم ، بودم مهمان بهروز ي خانه تنهایي به که شب یک

 : گفت نگراني با و کرد باز زبان زیورخانوم باالخره ، بودند شده خیره همدیگر به سوال از پر چشماني

 ؟...باشه تونه مي کي شب موقع این یعني -

 با مدت تمام هم عاطفه و دوختم در به چشم نگراني با... کند باز را در برود تا شد بلند کنارم از بهروز باالخره

 حدسیات به بنا بودم شده آشنا بهروز ي خانواده با که مدت این طي... بود گرفته نظر زیر را من لب به پوزخندي

 مي سرچشمه کجا از نفرت این دانستم نمي خودمم که دارد دل به من از غریبي نفرت زن این که فهمیدم خودم

 مي دلش و داشت دختري اگر... آید مي بدش من از اینقدر عاطفه چرا که رفتم مي کلنجار خودم با مدام... گیرد

 ات دو فقط او اما... افتاده چپ من با همین براي که کنم درک را او توانستم مي بهتر کند ازدواج او با بهروز خواست

 میشدم چیز همه از فارغ وقتي فقط مدت این... کردند مي زندگي تهران در بهروز برادر همراه به که داشت پسر

 خوشحالش من نگراني... رسیدم مي جواب به کمتر میکردم فکر بیشتر چه هر اما ، بودم دلیل این جواب دنبال

 دايص که میشدم کالفه داشتم رفتار نوع این از دیگر... بود شامش خوردن مشغول شیطاني لبخند یه با و میکرد

 ازب بخواد و باشد فرهاد نکند میکردم فکر و ایستاد قلبم لحظه یک... کرد دعوت داخل به را کسي که آمد بهروز

 نفسي و شد آسوده خیالم داشت بهرام به زیادي شباهت که اي غریبه مرد دیدن با اما... بزند بهم را چیز همه هم

 کشیدن هم در فقط العملش عکس و نماند دور عاطفه چشم از حرکتم این که کشیدم دنیا آسودگي تمام به

 ...بود ابروهایش

 ، بهروز برادر که فهمیدم ، آورد زبان به را نامش و گرفت آغوش در را او و مرد آن سمت به رفت خانم زیور وقتي

 آمد من طرف به شد تمام ها بچه و مادر احوالپرسي وقتي... ببیند را اش خانواده تا بود آمده تهران از که بهزاده آقا

 به هم او ، کردم سالم بهش بود نشسته ام چهره در که خاصي رویي کم با... بودم جمع آن ي غریبه فرد تنها که

 تحسین از پر نگاهش... کرد معرفي برادرش به را من و گذاشت من ي شانه دور دست بهروز... داد را جوابم گرمي

 نمي که بودم باور این بر و نیامد خوشم نگاهش از اول ي وهله همان در... کرد برانداز خوب مرا پاي تا سر و بود

 هب توانیم مي را آقایون نگاه طرز بهتر، و بیشتر ها خانم ما... کنم برقرار ارتباط او با بهرام و بهروز مثل توانم

 که دمکر تفسیر اینطور من و ؟؟...نه مگه... رساند مي را منظوري چه نگاه کدام که بگوییم و کنیم تفسیر درستي

 يصدا با... بود همرام شب آخر تا حس این و نبود برادرش زن به برادر نگاه یا و خواهر به برادر نگاه یک بهزاد نگاه

 ...آمدم خودم به بهزاد

 ار داداش و مادر ، گرفتن زن براي که اینقدر پس... کلک اي:  گفت شیطاني لبخند یک با و بهروز پشت زد بهزاد

 ...يهست شانسي خوش مرد واقعاً... بیسته بیست انتخابت که الحق ؟...بودي پریون شاه دختر دنبال کردي اذیت

 ...کرد نصیبم آسموني اي فرشته که بوده خدا لطف همه اینا:  گفت و کرد نگاهم عاشقانه بهروز

 که بودي خدا لطف این الیق حتماً... عزیزم نه:  گفت بود زده زل من ي شده سرخ صورت به که طور همان بهزاد

 ...داد قرار راهت سر رو دختري همچین
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 نای ي زده حیرت بیشتر و بود شده قرمز صورتش خورد مي که حرصي زور از افتاد عاطفه به اتفاقي نگاهم وقتي

 شیرین اعتراض با و داد نجات مالحظه بي برادر تا دو این دست از مرا بهرام وقت این در... بود کرده جدیدش رفتار

 : گفت

 ...افتاد دهن از که بخورید شام بیاید و دیگه کنید بس... کردید هالک را مردم دختر... بابا اي -

 ي موذیانه لبخندهاي و نگاه خوردم مي شام که مدتي تمام... میز دور نشستیم و خندید بهرام حرف به همگي

. ..بکشد دست من به کردن نگاه از که کرد مجبور را بهزاد سوالش با خانم زیور باالخره تا... داد مي آزار مرا بهزاد

 رماد جواب کنایه با بهزاد... بشناسم را جاریم بهتر تا شدم گوش سراپا ، پرسید مي را زنش حال داشت خانم زیور

 : داد پرسید مي را زنش احوال که را

 ...خواد مي خدا از چي دیگه داره که راهي به سر شوهر این با البته... رسوند خیلي سالم ، خوبه حالش -

 : گفت پسرش جواب در فقط و گرفت نشنیده خانم زیور را کنایه این

 ...هستید سالمت و سالم که شکر رو خدا خوب -

 این روي خوبش خصوصیات و فهیمیه زن جون زهره:  گفت و کرد نازک چشمي پشت عاطفه وقت این در اما

 ...گیره مي رو اومده پیش مشکل

 اليالعم عکس به خوب که هم او و نکنه باز را مسئله ، این از بیشتر که فهماند عاطفه به اي غره چشم با زیورخانم

 بود کرده فوران کنجکاویم حسابي عوض در من ولي... نگرفت را او ي دنباله و ماند ساکت بود واقف شوهرش مادر

 سوال مورد این در بهروز از تا فرصت یک سر و موقع به گذاشتم هم آن... برد اسم مشکلي چه از عاطفه بفهمم که

 او که پرسیدم موردش در بهروز از برگشتن موقع شب آخر و آمد دست به زود خیلي مناسب فرصت این که کنم

 : گفت

 زن خود از ایراد که بوده این اواخر این هم دکتر نظر و نشده دار بچه و کرده ازدواج ساله هشت االن برادرم -

 طول در شاید که دادند ترجیح و کردند آغاز را زندگیشون و شدند آشنا همدیگه با عشق با آنها ولي... بهزاده

 به ونندت مي هم بچه بدون فعالً که کرد قانعشون کم کم و بشن دار بچه بتونند پزشکي پیشرفت یا و دعا با زمان

 ...بدن ادامه زندگیشون

... دارد خصوصیاتي چه و هست کي که بدانم و ببینم را جاري این زودتر چه هر خواست مي دلم بهروز هاي حرف با

 : پرسیدم بهروز از شدم پیاده ماشین از وقتي

 ؟...اومده شب وقت این برادرت که باشه مشکلي نکنه -

 ما ي رابطه به ربطي و است کارخانه به مربوط و کاریه مشکل باشد هم اگر و نیست چیزي که داد اطمینان بهم

 : گفت و گذاشت قلبش روي را دستش خداحافظي حین... ندارد
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 بیاسایي و بخرامي بخواهي که کجا هر تا ، سازم مي تو جوالنگاه ، خرم و سبز سر مرغزاري چونان را ام سینه من -

 ...دلم عزیز بخیر شب... یابي باز را ات رفته دست از آرامش و

 : گفتم و گرفت ام خنده بود گرفته خودش به جمله تا دو آن خوندن حین که اي قیافه و ها حرف از

 ؟...نفهمیدم من که شدي شاعر کي از -

 ...داد قرار راهم سر را تو و بخشید شادماني و روشنایي را جانم اعماق تو عشق که وقتي از:  گفت و خندید ریز

... دبو کرده خواب بي مرا ، دکلمه آن گفتن براي بهروز زیباي حرکات و ها حرف با... رفت و فرستاد برایم اي بوسه

 آن... برد مي ها روشنایي به خود همراه به هم مرا و بود شده پیدا تاریکي و ظلمت قعر از کسي که بودم خوشحال

 هک آنگاه تا...  بگذارم برهم پلک نگذاشت قلبم بلورین قصر در بهروز پاک عشق ولي ، بود خواب در شهر شب

 ...سپرد دمان سپیده روشنایي به را خویش جاي قیرگون شب سیاهي

 از بعد ...دیدم گریبان در سر نگران و متفکر را پدرم و مادر ، بخورم صبحانه تا رفتم آشپزخانه به وقتي صبح فردا

 ؟...شده چي پرسیدم سریع نشستم کنارشون وقتي بخیر صبح و سالم

 با و بود پایین سرش ، کردم پدر به بعد و مادر به نگاهي... گریخت سوالم برابر از چاي آوردن براي مادر وقت این در

 پدر بودن فکر تو و مادر شدن جیم ، داد مي بد گواهي دلم... میکرد بازي بود شده قفل میز روي که انگشتاش

 براي ، گذاشت مي میان در من با را افتاده اتفاقات و مسائل راحتر پدر همیشه... میکرد القا بهم را بدي خبرهاي

 : گفت دید را من نگراني وقتي همین

 بهزاد آقا با هم و باشیم هم دور هم تا کند دعوت شام براي امشب رو اونا تا زد زنگ خانوم زیور به مادرت االن -

 قاآ که اینطور و نبوده دلیل بي بهزاد اومدن اینکه مثل ، بریم اونجا امشب ما که خواستند ما از اما ، بشیم آشنا

 ...داره بستگي هم بهروز و تو ي آینده به که اومده پیش اي مسئله گفته بهرام

 ؟...شده چي یعني ؟...بهروز و من به:  پرسیدم دلهره با

 ...فهمیم مي رو چیز همه امشب ، نباشي نگران پیش پیش بهتره... دونم نمي -

 : گفت و نگذاشت پدر ولي ، داشت خبر چیز همه از حتماً... بزنم زنگ بهروز به خواستم

 ...کنیم صبر شب تا بهتره -

 ...دلواپسم ، بزنم زنگ بزارید:  گفتم اعتراض با

 رو نهایي تصمیم باید بهروز و تو که اومده پیش مسائلي شاید... فهمیم مي امشب نباش نگران گفتم... عزیزم -

 ...بگیرید

 : گفتم و کردم نگاه بود نشسته تازه که مادر و پدر به ناباورانه
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 اجازدو براي داریم و نامزدیم بهروز و من... باشه دیر یکمي گرفتن تصمیم براي دیگه نمیکنید فکر... پدر اما -

 ؟...کنن روشن رو مسائلي یه خوان مي تازه رسیده اینجا به کار درگیري و جنگ همه این با که حاال... میشیم آماده

 خودش ، نداشتم امیدي هم مادر به... سرکار رفت سریع و کرد خداحافظي ما از بزرگه خدا ، گفتن با فقط پدر

 پدر ، ودب افتاده دلم به که ترس و آشفتگي همه این با... بزارم تنهاش دیدم بهتر که بود سردرگم و پریشون اینقدر

 ي خانه سمت به نگراني و دلشوره با ما و رسید راه از موعد وقت اینکه تا... داشت نگاه خبري بي در شب تا را ما

 ...افتادیم راه به بهروز

 اش هرهچ کرد نگاهم وقتي... کرد استقبال ما از بود پیدا چشمانش از که پایاني بي اندوه و ساختگي لبخند با بهروز

 اآنج همگي که شان خانه سالن به رفتیم ترس و دلهره هزاران با...  بود بد خبراي ي کننده منعکس و ترس از پر

 معروف قول به و بود خندان که اي چهره تنها ، رسید مي نظر به نگران خانواده ي همه ي چهره... بودند منتظرمان

 منتظر همه ، داد انجام شخصاً خودش بهزاد که گرمي پذیرایي از بعد... بود عاطفه شکست مي گردو دُومش با

 ...شود روشن مسئله زودتر تا اصلي موضوع سر برویم که بودند

 پیش مهمي ي مسئله حتماً ؟...ندیدید میزباني قابل را ما امشب که بهرام آقا شده چي:  گفت بهرام به رو پدر

 ؟...اومده

 : گفت پدر به رو و انداخت نگاهي بهزاد به نگراني با بهرام

 ...کرده غافلگیر رو ما ي همه اومده پیش که اي مسئله ، کنم شروع چطوري دونم نمي -

 حصب از بخدا... داره دخترم ي آینده به ربطي چه مسئله این و شده چي بگید میکنم خواهش:  گفت مادرم بار این

 ...نداشتم آرامش لحظه یه حاال تا

 االن که مسئله این اما ، بخوره بهم آرامشتون شدیم باعث که بخشید مي:  گفت شرمندگي با مادر به رو بهرام

 ...بگیرید رو هایي تصمیم یه مورد این در باید هم شما و مربوطه هم شما به اومده پیش

 ...اصلي موضوع سر برید بهتره بهرام آقا:  گفت داد مي دست از رو صبرش کم کم داشت دیگه که پدر

 رمس از دست هم پیله بد روزگار این ، بودند دیده برایم خوابي چه دوباره و افتد مي اتفاقي چه دارد دانستم نمي

 این دل در فرستاد مي ریخته درهم و گیج را من ها مدت تا که میکرد باهام هایي بازي چنان گاهي و داشت برنمي

 روشن با... میکرد عوض را آدمها ما سرنوشت لحظه یک در که داشت عجیبي هاي بازي عجب دنیا این... طوفان

 ...بهرام دهان به دوختم چشم اضطراب با... شد منتهي اي دیگه راه به منهم سرنوشت مسئله این شدن

 نای تو و بودند خبره کار این تو که تایي چند و میشه ورشکست داره ما ي کارخونه که اینه بهزاد اومدن دلیل -

 متاًسفانه که... بود اشخاص همین ي بواسطه بودند رسونده زیاد رساني سود به رو اونجا و میکردند کار کارخونه

 ااستعف به مجبور دیگه شهر دانشگاه تو دخترش شدن قبول بخاطر هم یکیشون و گي خونواده مشکالت بخاطر
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 دستش از حتماً نرسیم دادش به اگه و میده بیشتري ضرر روز به روز داره کارخونه این... رفتند اونجا از و شدند

 دستش از اگه و است کارخونه همین از زندگیمون ي همه و خونواده این خرج دونید مي بهتر که شما... میدیم

 ...بگیریم دست گدایي ي کاسه کدوممون هر باید و میشیم نابود همگي بدیم

 بیني پیش چه واقعاً و گفت مي رو همین پدر به داشت روز اون که افتادم فرهاد حرف یاد ، گدایي گفت بهرام تا

 ما براي مسئله این چي براي ، بودم نفهمیده را بهروز و خودم ازدواج به رو ربطش هنوز اما... بود کرده درستي

 ، دارند هم با ارتباطي چه بفهمم اینکه براي... کنیم نظر تجدید تصمیمون مورد در باید ما چرا و مهمه اینقدر

 ...بهرام هاي حرف به سپردم گوش دوباره

 هب همیشه براي همگي شد قرار مادر با مشورت با ما که بگیم بهتون و اینجا بیاید که بود این مزاحمت از غرض -

 ینا تو که مسلمه خوب... بدیم نجات ورشکستگي از رو کارخونه بتونیم تا کنیم زندگي جا همون و بریم تهران

 ماش... تهران بیاد ما همراه باید بده پیوند دست شما دختر با بهروز قراره اگه و باشه ما همراه باید بهروزم ، تصمیم

 ینا تونید مي نیستید راضي اگه حتي... بگیرید خواید مي که تصمیمي هر دخترتون براي که دارید رو حق این

 دل به شما از اي گله هم ما و شماست طبیعي حق این ، خودش زندگي دنبال بره کسي هر و بزنید بهم رو نامزدي

 ...نداریم

 این چطور ؟...زنید مي حرف نامزدي این زدن بهم از راحت اینقدر چطوري شما:  گفت بهرام به رو وحشتزده مادرم

 نمبک رو فکرش تونم نمي حتي... دادنه ضرر حال در کارخونه وقته خیلي که گویي ، شده مطرح االن مهم ي مسئله

 ...غربت دیار بفرستم اونو و شم جدا دخترم از که

 جداش شما از و بشیم جوون تا دو این جدایي باعث خوایم نمي ما بخدا:  گفت نگراني با زیورخانم وقت این در

 باشه ام همراه دخترتون که بدید اجازه اگه... است نشده بیني پیش مورد یه و افتاده اتفاق االن مسئله این... کنیم

 ...کنم مراقبت ازش هام بچه مثل میدم قول بهتون

.. .کنم تحمل رو فضا اون تونستم نمي دیگه... چرخید مي نور سرعت با داشت سرم و بودم پرتگاه ي لبه انگار

 و پدر از نه و بکنم دل او از توانستم مي نه... بودیم کرده بغض دو هر ، افتاد بهروز اضطراب از پر نگاه به نگاهم

 و ساکت طور همان... بودي داده قرارم راهي دو سر که بود امتحاني چه دیگر این... خدایا... بشوم دور مادرم

 روي سردي عرق... بود شده فلج مغزم تقریباً و بود افتاده کار از عقلم ، نخوردم تکان موندم جایم سر خاموش

 ي ینهس درون قلبم... آمد مي باال سختي به نفسم حتي... بود شده خشک چوب عین دهانم و بود نشسته پیشانیم

 داده ارقر هدف را قلبم برهنه هایي دشنه با نامرئي دستهاي طرف همه از انگار ، بود افتاده غریبي تکاپوي به تنگم

 ...میکردند وارد مرگبار ضرباتي و رفتند مي پایین باال مرتب و بودند

 به را نهایي جواب بعد و کند فکر موردش در که خواست وقت روز دو فروزش ي خانواده از گرفته و مغموم پدرم

 حس... نمیشد خشک اشک از صورتم اي لحظه ، بود گرفته دلم و مغشوش ذهنم روز دو این... میکرد اعالم همه

 ذشتهگ ماند نمي باقي و نیست من از که چیزهایي از انبوهي میان گشتگي گم و سرگرداني به روزهایم تمام میکنم
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 و آمدم راه عالمه یک که میکردم حس شرایط اون توي االن من و دیوار به خورند مي آدمها هایي وقت یک... است

 از.. .بود باز رویم جلوي راهي نه و داشتم برگشتن ناي نه که تاریک بست بن یک به... بست بن به رسیدم حاال

 وزبهر عشق میان... نباشم انتخاب به مجبور شرایط این در و بمیرم خواهم مي ، سیرم سیر جواني دوران تو زندگي

 مي چکار... شدم کشیده بند به و اسیر بودند شده همیشه از تر تنها روزها این که مادرم و پدر کنار ماندن و

 و تمداش را انتظارش نه و بودم کرده را زندگي چنین تقاضاي من نه ، نبود من دلخواه زندگي این ، بکنم توانستم

 ربهت مرا حال دارند مادرشان و پدر به شدیدي وابستگي که آنهایي...  باشم سزاوارش که نمیکردم تصور هم اصالً

 ...فهمند مي

 

 هشتم فصل

 

 نهشا بر را نوازشگرش و طالیي هاي شعاع خورشید و بود پیچیده طبیعت در رسته تازه گلهاي طراوت و بهار بوي

 اندوه و بودند پاشیده عزا رنگ ما ي خانه در ولي ، انگیز شور و بود زیبا چیز همه... میکرد رها زمین تاب بي هاي

 ...بودند کرده تزریق ما تک تک هاي رگ در را

 به منهم عشق ، آلود خواب درختان شدن شکوفا با و میشود بهاري دلم منهم بهار آمدن با میکردم فکر همیشه

 برایم رویاها این ي همه اما... دارم برمي گام خوشبختي ي خانه سوي به بهروز دست در دست و نشیند مي شکوفه

 حال به را آنها و بگذارم مادرم و پدر ي ساله نوزده محبت و عشق روي پا توانستم مي چطور... شد زندگي سراب

 اگر بود خوش دلم... بودند تنهاتر همیشه از االن که مخصوصاً ؟...بروم خودم زندگي دنبال به و کرده رها خود

 تا گرفت مي را او جاي بهروز الاقل ، خودش زندگي دنبال رفت و چیز همه به زده پا پشت او اگر ، نیست فرهاد

 ...زندگي روح مادر براي و باشد زانو قوت پدر براي

 و بدبختي هزار با و بودم شده وابسته بهش حد این تا که حاال ؟...میکردم چکار را او... بود بهروز دیگر ي مسئله

 از و داشتم توان اگر و... کند دل هم او از میشد سختي به شاید ، بودم شده نامزدش ، فرهاد از خوردن کتک و زور

 ، بود مشکل طرف یک اینها چه اگر... تپید نمي کس هیچ براي قلبم دیگر بودم مطمئن ، کندم مي دل بهروز

 فوري ، زدم هم به را نامزدي من که برد مي بو اگر و نشسته کمینم در که بود فرهاد من اساسي و بزرگ مشکل

. ..دادم مي انجام خواست مي را چه هر و کنم مقاومت مقابلش در توانستم نمي مطمئناً بار این و میشد بکار دست

 نبالی هم شوم مجبور که ترسیدم مي این از و لرزید مي تنم تمام ، میشد متمرکز جهانگیرخان روي فکرم وقتي

 و دمبو گرفته قرار بدي راهي دو سر ؟...میکردم چکار باید پس...  هستم و بودم متنفر او از شدت به که باشم مردي

 ي آمده درد به قلب طرف یک از و بود مادرم و پدر ي شکسته دل و تنهایي طرف یک از... آوردم مي کم داشتم

 ...کندیم مي دل هم از باید نشده وابسته هنوز که بهروز و من
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 هک بود ها موقع این... بود داده قرار دیگري آزمایش ي بوته در را من بود روبرو ها کامي تلخ با پیوسته زندگیم

 ...خواستم مي یاري او از و میکردم آسمان به رو آوردم مي کم وقتي

 دردي از و بود دگرگون و مات و پریده رنگ او ي چهره... کردم باز رویش به را در شخصاً خودم آمد بهروز وقتي

... پاشید مي هم از داشت درون از و فشرد مي چنگ در را موهایش بار هر قراري بي با... پیچید مي خود به مهلک

 ردمیک نگاه منو نشسته اشک به چشماني با و انهعاشق که طور همان هم او ، کردم سالم بهش همیشگي لبخند با

 رايب تواني اش چهره اندوه دیدن با دیگر... بود گرفته را گلویش بغض و لرزید مي صدایش... داد آرامي به را جوابم

 آن در... بوسید محکم را آن و گرفت دستش در را دستم ناگهان... کردم دعوت داخل به را او بود نمانده پاهایم

 نمي که فهماند بهم گرما این... نشست وجودم ي همه بر او دست تماس از مطبوعي گرماي زمستان اواخر هواي

 ...رفتیم ساختمان طرف به افتاده فرو هاي شانه و سنگین هاي قدم با... بکنم دل هم او از توانم

 به مادرم و پدر... بودم ندیده شکسته درهم اینقدر را او اندازه این به تا گذشت مي آشناییمان از که مدت این در

 ربعي یک ، بهروز آمدن تا بودم گرفته عهده به خودم که چایي آوردن ي فاصله... کردند استقبال او از گرمي

 ي اجازه و بود بسته را گلوهایشان راه غم دیو اینکه مثل ، نداشتند گفتن براي حرفي کدام هیچ ولي ، گذشت

 چشمش کنار از که دیدم را اشکي تعجب کمال در گرفتم بهروز مقابل را چایي وقتي... داد نمي آنها به زدن حرف

 تکان سري تاًسف با کدام هر و شدند بهروز حال این متوجه پدرمم و مادر ، کرد آشفته سخت مرا که چکید فرو

 راه و آمده پیش اتفاق این به و ماندیم خود جاي بر صامت و ساکت گریبان در سر همه چایي خوردن تا... دادند

 رد را لعنتي بغض این و کنم فراموش را ریخت فرو بهروز اشک که را لحظه اون کردم سعي... میکردیم فکر حلش

 ..بگیرم خود کنترل

 هب میکرد سعي که آرامي صداي با و شود کشدار این از بیش سکوت این نگذاشت و رسید فریادم به پدر بار این

 : گفت بهروز به رو ببخشد آرامش لرزانش صداي

 جدیدت زندگي براي هدفي و تصمیم چه ؟...اومدي کنار مسئله این با چطور ؟...کردي چیکار پسرم خوب -

 ؟...گرفتي

 تا چند...کند برخورد اینطور مسئله این با که نمیکردم باور... بود باخته را خودش کامالً ، بود بد خیلي بهروز وضع

 : گفت پدر به رو اضطراب و ترس از پر چشماني با و کشید عمیق نفس

 گرا حاال ، مونم مي جا همین من و برید ندارید وابستگي اینجا که شما گفتم و زدم حرف خیلي برادرام با دیشب -

 ...میرم اي دیگه کار سراغ به نشد اگرم و میدم ادامه رو شغل همین شده

 بود ها حرف این از مهمتر خیلي مسئله... دهد ادامه دیگر نتوانست و شد درهم شدت به هایش اخم وقت این در

 هک غمي تا کشید طول مدتي... بزند را هایش حرف ي بقیه بهروز تا شدم منتظر... میکردم فکر سادگي به من که

 : داد ادامه گذشت ساعت هزار من براي که دقایقي از بعد و کند هضم را بود کرده خانه درونش
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 این باید هم با سه هر که پدرمه وصیت این آخه... نکردند قبول مرا تصمیم این بهزاد و بهرام... دادمهر آقاي ولي -

 کارخانه کرف از باید باشم گرفته موندن به تصمیم من اگر و ببریم سهمي آن از بتونیم تا داریم نگه پا سر را کارخانه

 مجبور سارا بودي کرده عقد اگه گفت بهزاد... کنم پا و دست خودم براي دیگه کاري یه و بیام بیرون اون سهم و

 مدمنیا اینجا من... دادمهر آقاي ببینید... اش خونواده یا و تو یا کنه انتخاب او باید االن ولي ، باشه همراهت که بود

 که سهمم به برسه چه بگذرم جانمم از حتي سارا بخاطر حاضرم من... دارم قبول را آنها هاي حرف بگم شما به که

 به و کنم پیدا اي دیگه مناسب و جدید شغل و بمونم جا همین تونم مي.. نیست سارا از باالتر ارزشش من براي

 ...بدم ادامه شما کنار در زندگیم

 هایش حرف و دیدم مي حال این به را او وقتي... کرد ور شعله بیشتر را وجودم خاکستر زیر آتش بهروز هاي حرف

... بکنم دل او از توانستم نمي ، بزند خواهد مي فداکاري چه به دست من داشتن بخاطر که فهمیدم و شنیدم را

 يا فاصله ریختنش فرو تا دیگر و ترکید مي داشت بغضم کم کم... بود شده من زندگي و خوشي دل تمام بهروز

 شا آینده تمام از من بخاطر او تا میکردم گریه بهروز مقابل در نباید ، کردم مقاومت هم باز ولي... بود نمانده باقي

 : دادم مي دلداري را خود مدام و زدم مي حرف خودم با... بکشد دست

 و برگره ورق آخر ي لحظه در شاید... بخوره رقم هم تو ي آینده باالخره تا بکشي انتظار باید هنوز... باش قوي -

 ...بشه درست چیز همه

 : گفت و کشید آهي و انداخت نگاهي بهروز به بعد و من به اول پدر

... ادهافت االن که اتفاقیه این و ندارند تقصیري اونام ، بزني خودتو حرف و کني علم قد برادرات مقابل نباید تو -

 ...بدید نجات وضعیت این از را بیامرزش خدا شوهر ي سرمایه تنها همدیگه یاري با که داره توقع شما از مادرتون

 يا تازه کار یه صبر سر تونم مي... ندادم کار این ي ادامه براي تعهدي من... دادمهر آقاي نه:  گفت بالفاصله بهروز

 ...کنم پیدا

 ي شکسته دل جواب ؟...انتظارته در اي آینده چه دوني مي اونوقت ، بگذري سهمت از باید کارت این با تو -

 ؟...میدي چي مادرتو

 از هک میکنم فکر ، میکنم خوشبختش بخدا... بکشه سختي نزارم میدم قول نگرانید سارا ي آینده مورد در اگه -

 ...نیست جدایي این به راضي اونم که دونم مي ، میکنم صحبت باهاش مادرمم مورد در... نداشتم سهمو این اول

 این به توني نمي ، داري تعلق ات خونواده به نخواهي خواهي شما... بهروزجان:  گفت دوباره و نبود بیا کوتاه پدر

 ینا بیشتر همه از ، اومده ما سر به چه فرهاد رفتن با ببین... باشي مادرت فکر به باید تو ، بگذري اونا از راحتي

 همچین یه ما... باشه داشته رو ما ي تجربه مادرتم خواد نمي دلم... میکشه رنج فرهاد دوري از داره که مادرشه

 ...بیفته جدایي بچه و مادر بین دخترمون دل بخاطر که نمیدیم خودمون به اي اجازه
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 به مادر یک که بود درست... میشدم زنده و مُردم مي داشتم قضاوتش این با ولي ، میکرد قضاوت درست پدر

 روزبه به اینقدر... نداشتم بهروز مادر از کمي دست مدت این هم من ولي ، بود وابسته کسي هر از بیشتر فرزندش

 ...داشت را مرگ حکم برایم او از شدن جدا که بودم شده وابسته

 بغض صداي ؟...نمیکرد دفاع دخترش تنها از چرا ؟...زد نمي حرف من نفع به چرا... فهمیدم نمي را پدر هاي حرف

 : کرد او ي متوجه منو بهروز ي دوباره ي کرده

 ، کنه اذیت مادرمو ، دوري زارم نمي ، زنم مي سر بهشون مرتب ، دادمهر آقاي نیستم جدا ام خانواده از من -

 ...میرم مي سارا بدون من ، نندازید سنگ پام جلوي دیگه شما میکنم خواهش

 دب... شد سرازیر اشکهایش ، گشت مي بهانه دنبال به که مادرمم ، گریه زیر زد ناباوري کمال در بهروز وقت این در

 از بیشتر دیگر ، ریخت فرو باالخره هم من اشک... ندارم چنداني ي فاصله جنون با میکردم احساس بود موقعیتي

 هب گذاشت نمي و بود صبورتر فقط ، نداشت ما خراب حال از کمي دست هم پدر حال... کنم مقاومت نتوانستم این

 : گفت دوباره بهروز به رو... بریزد فرو هایش اشک راحتي این

 مي آخرمو حرف پس... دخترم و تو بین نه و بندازم جدایي ات خونواده و تو بین تونم مي نه من... جان بهروز -

 ...زنم

 با که بود مهمي حرف حتماً... داد گفتن ي اجازه او به دادن تکان سر با مادر و انداخت مادر به نگاهي سپس

 زندگیشان در همیشه... کند معلوم را ما تکلیف و بگوید خواست مي که بود رسیده اي نتیجه به مادر با مشورت

 ار کار همین هم االن ، میکردند پیدا حلي راه یک و میکردند مشورت همدیگر با خوردند برمي مشکلي به وقتي

 ...بودند کرده

 تو ي آینده و تو طرف به که رسمه این و توست نامزد سارا:  آورد زبان به مادر با را مشورتش ي نتیجه پدر باالخره

 یادب باهات ، بري بخواي که دنیا کجاي هر تو دنبال موظفه اون... بشم شما جدایي باعث خواد نمي دلم... برداره گام

 پلک صبح تا دیشب مادرش و من... جنگید خدا خواست با نمیشه و بوده این مقدر شاید ، نداریم اي گله هم ما ،

 ...رسیدیم حل راه این به و نزدیم

 مادر که ونمد مي ، بگیرید رو تصمیم این تنهایي به تونید نمي شما... پدر ولي:  گفتم پدر به رو فریاد نیمه صداي با

 ؟...بگه رو واقعیش نظر خودش مادر زارید نمي چرا... کنه قبول را شما حرفاي که کردید وادار اجبار به رو

 : گفت و انداخت مادرم اشک از پر و پریده رنگ صورت به نگاهي پدر

 راه سد نباید ، ما تنهایي... رسیدیم نتیجه این به همدیگه همفکري با ما... هست مادرتم حرف من حرف -

 با ایدب تو االن ولي ، نکني قبول تونستي مي بود افتاده اتفاق این خواستگاري از قبل اگه ، بشه تو خوشبختي

 ...برسي حقته که خوشبختي به او کنار در تا باشي بهروز
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 نبودن ؟...آورد نمي زبان به را دلش حرف و است ساکت اینقدر چرا نمیکردم درک... دوختم چشم مادر به ناباورانه

 : پرسیدم مادر از نگراني با... بکند دل هم من از بود شده راضي چطور ، بود شکسته را کمرش فرهاد

 تيراح این به تونید مي چطوري ؟...شدي درخواست این قبول به مجبور تو ؟...نمیکني فکر پدر مثل که تو مادر -

 ...نمیرم کجا هیچ شماها بدون من ؟...بزنید جدایي از حرف

 ، ختهس خیلي تو از جدایي دونم مي... عزیزم:  گفت تلخي لبخند با و کند کنترل را خودش توانست سختي به مادر

 قبول و کردیم صحبت هم با خیلي دیشب پدرت و من... کرد تحمل تو خوشبختي با میشه رو سختي این ولي

 و کن فکر بیشتر... دخترم... خورده رقم اینطوري هم ما تقدیر شاید ، همینه بچه و زندگي از ما سهم که کردیم

 ...نکن سیاه ما بخاطر رو ات آینده

 مين باقي حرفي دیگه باشه جا همین راضیه بهروزم که حاال ، نیستم برو تهران من:  گفتم بلند صداي با هم باز

 ...مونه

 : گفت قاطعانه و شد عصباني بلندم صداي و زدن حرف طرز از پدر

 که اول روز همان وگرنه ، نداشته اهمیت برام ثروت و مال وقت هیچ که دوني مي خوب...سارا نکن بلند صداتو -

 ونیدت نمي ، اي آینده هیچ بدون بمونه بهروز اگه ولي ، نمیکردم مخالفت بود اومده خواستگاریت به جهانگیرخان

... پوشونه مي رو ها عشق و خوشي روي زندگي مشکالت زود خیلي ، باشید هم عاشق که هم چند هر ، بدید ادامه

 ونهت نمي اون ، گردد برمي هاش دلبستگي طرف به کم کم ، آدما همین مثل یکیه بهروزم... زندگیه هر طبیعت این

 برو بهروز با یا ، بزن رو ازدواج این قید یا... اینه آخرم حرف عزیزم سارا... باشه دور اش خونواده از همیشه براي

 ...تهران

 و کرد عمل فرهاد مثل اینجا پدر ، اتاقش تو رفت شد بلند و نیامد کوتاه پدر ولي ، کند قانع را پدر کرد سعي بهروز

...  داشت را مرگ حکم دوش هر من براي که راهي دو ، کنم انتخاب خودم تا گذاشت من پاي جلوي را راه دو این

 مآغوش در مهربانانه مادر بعد اي لحظه... کردم گریه به شروع بلند صداي با و دادم قرار صورتم پوشش را دستهایم

 : گفت و گرفت

 و بره تنهایي به باید بهروز ، نري اگه دوني مي ، خواد مي رو تو صالح اون ، کن گوش پدرت حرف به... عزیزم -

 سفره سر مجبوري دفعه این و میشه پیدا فرهاد ي کله و سر دوباره موندي وقتي... میشید جدا هم از همیشه براي

 ي حمله یه ، بشه درگیر فرهاد با پدرت نمیدم اجازه دیگه من چون... نداري دوستش که بشیني مردي عقد ي

 هیچ ام ولي سخته دوري دونم مي ، نکن تباه را ات آینده و برو بهروز با پس... بدیم دست از پدرتو که کافیه دیگه

.. . پیشتون میایم ما هم گاهي و اینجا میاي تو گاهي نیست دور زیاد هم تهران تا اینجا از ، نیستیم جدا هم از وقت

 ...برسي رضایت و خوشبختي به که داره رو اون ارزش جدایي این
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 از... ردممیک گریه بلند صداي با فقط ، کنم قبول را هایشان حرف که نبود منطقي اصالً ، نداشتم گفتن براي حرفي

 بخت به و خوردم دل خون و ریختم اشک اتاقم تو ساعت نیم مدت به... آوردم پناه اتاقم به شدم جدا مادر آغوش

 ...فرستادم لعنت بود شده ها ویراني همه این باعث که فرهاد و بد

 مي را ام سینه عذاب و رنج مدت این ، نداشت را کردنم رها خیال و بود گرفته را وجودم پاي سرتا اندوه و غم

 مدآ بهروز که بود نشده خشک اشکم هنوز ساعت نیم از بعد...میکرد اشک از لبریز پیوسته را دیدگانم و سوزاند

 نزدیک بهم اینقدر که بود باري اولین ، زد آن به اي بوسه و گرفت آغوش در را سرم و نشست کنارم... اتاقم تو

 احتیاج آغوش این به لحظه این... نکردم اعتراضي هیچ که که بودم وامونده و مستاصل اینقدر منهم ، میشد

 : گفت میکرد خودنمایي هنوز صداش در که بغضي با... داشتم

 ...میشه درست چیز همه میدم قول بهت... نکن رو کار این خودت با خدا رو تو... عزیزدلم -

 ره وقتي... ویراني روي ویراني... نیست بشو درست من براي چیزي هیچ که داد اطمینان بهم هایش شانه تکان اما

 پایین را سرم و بیرون آمدم آغوشش از آرامي به ، کردیم مهار هایمان اشک با را خود ي خورده فرو بغض دو

... رسید مي گوش به هایم گریه هق هق صداي فقط گاهي و گرفت قرار سکوت بینمان اي لحظه چند... انداختم

 : گفت غمگین میکرد بازي بود شده حلقه آن دور نامزدي انگشتر که انگشتم با که طور همان بهروز

 ودناب رو پیوند این و بیارم در قشنگت انگشت از ، توست و من پیوند ي واسطه که رو حلقه این تونم مي چطور -

 ولي ، بگذرم سهمم و خونواده از تونم مي... ام خونواده به نه و دارم پدرت حرفاي به کاري نه من... عزیزم نه... کنم

 و مني آرزوهاي و ها هدف ي همه تو... باشم داشته رو تو همیشه براي تا مونم مي شهر همین تو کنارت... نه تو از

 ...بدم دستت از خوام نمي

 مي... سخته خیلي دومون هر براي جدایي دونم مي... جان بهروز:  گفتم و کردم پاک را هایم اشک دست پشت با

 تو هن... باشیم پذیر واقعیت که میکنه حکم عقل ولي... شدیم وابسته هم به دومون هر چقدر کم مدت این تو دونم

 این به احساسي میکنم خواهش... بکنم دل مادرم و پدر از تونم مي من نه و بشي جدا ات خونواده از توني مي

 ...نکن فکر مسئله

 اهمنگ ناباورانه و نشست زمین روي روبروم سریع بود عجیب خودمم براي گفتنش که من حرفاي شنیدن با بهروز

 : گفت و کرد

 گمر حکم من براي الاقل که رو پیوند این میشه یعني... نزن وفایي بي از حرف دیگه تو خدا رو تو... عزیزم سارا -

 ...عزیزم بفهم اینو ، ممکنه غیر تو از ولي ، سخته ام خونواده از جدایي درسته... کنیم جدا هم از رو داره زندگي و

 چیني یک مثل پدرم و مادر... بشم جدا مادرم و پدر از تونم نمي من... نیست اي چاره راه ولي... عزیزم فهمم مي -

 از عدب اونا... بزنم بهشون رو تلنگر این رفتنم با خوام نمي من... ریزند مي فرو تلنگري با که اند شده خورده ترک
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 خیلي بزارم تنهاشون اگه... بگیرم ازشون رو دلخوشي این تونم مي چطور ، هستن من به خوش دل ، فرهاد رفتن

 ...بیام کنار وجدان عذاب این با عمرم آخر تا تونم نمي دیگه و میرن دست از زود

 : گفت و شد پریشون همیشه از بیشتر و پریده رنگش ، حرفام از بهروزم... ریخت فرو هام اشک دوباره

 نشونم رو گورستان راه الاقل پس... میاي باهام تو نه و بمونم کنارت دارم اجازه نه ؟...کنم چیکار باید من پس -

 ...بگیرم آروم اونجا شاید ، بده

 ايدختر اونجا ، میدم نشونت رو پایتخت راه ؟...گورستان چرا... نکنه خدا:  گفتم و زدم تلخي لبخند حرفش این از

 قمر تهران تو رو سرنوشتت و بکش من از دست و بیا... شکنن مي دست و سر تو مثل پسري براي که داره زیبایي

 ...بزن

 : زد فریاد عصبانیت با و رفت در کوره از ناگهان بهروز اما بود شوخي حرفم اینکه با

 پدرت مثل منم... تهران یا اینجا یا ، خوام مي رو تو فقط من... نکن خون منو دل این از بیشتر و سارا کن بس -

 به خودم و نیست مهم برام کسم هیچ حرف... میاي باهام تو یا و مونم مي اینجا من یا... زنم مي رو آخرم حرف

 خابانت رو یکي راه تا دو این بین... سارا کني فکر داري وقت روز دو یکي... میگیرم تصمیم ام آینده براي تنهایي

 ...کن

 سکوت و حیاط در صداي بعد و کرد صحبت مادر با هم اي لحظه چند و بیرون رفت اتاق از اي دیگه حرف بدون

 شکل همان به طوالني لحظاتي... بودم نخورده تکان جایم از هنوز و بودم رفتارش این از مبهوت و مات... مطلق

 ...کردم فکر آمد مي سرم به داشت که مصیبتي به و نشستم

 هنگسترد کامالً را سیاهش چتر هنوز شب... بود کرده تار و تیره برایم را دنیا که انگیر غم غروبي ، بود غروب دم

 لیحهم... برداشتم را گوشي شده کرخ هاي دست با باالخره زنگ تا چند از بعد... شد بلند اتاق تلفن صداي که بود

... برساند بهم را خودش خواستم ازش صدا در بغضي با... داشتم احتیاج بهش سخت لحظات این تو چقدر... بود

 تعریف را چیز همه براش تا اینجا بیاد که خواستم ازش فقط من ولي ، بفهمد را ناراحتیم علت کرد تالش خیلي

 میکرد سالم پدرم و مادرم با داشت که آمد مي صدایش... رساند را خودش اینکه تا کشید طول ساعتي یک... کنم

 ...شد اتاقم وارد که بود نگذشته بیشتر اي لحظه و

 با و کردم بلند سر کردم حس که را دستش گرمي... بودم گذاشته زانوهام روي را سرم و کرده کز اتاق ي گوشه

 و گرفت آغوش تو منو محکم... کردم گریه به شروع بیشتري شدت با دوباره و آغوشش تو رفتم باراني هاي چشم

 در سکوت در که داشتم دوست را صبوریش ها موقعیت این تو همیشه... شوم آرام کم کم گذاشت و نگفت چیزي

 از بعد... کنم تعریف را چیز همه برایش بعد و شوم خالي خوب هایم اشک با تا گذاشت مي و گرفت مي آغوشم

 : پرسید نگراني با و زد زل مرگم به رو ي چهره به و کرد جدا خودش از را من دقایقي
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 و مُردم بار هزار رسیدم اینجا تا ؟...افتاده اتفاقي چه دوباره... زدي بهم که ایه قیافه چه این ؟...سارا شده چي -

 فرهاد باز نکنه... شده چي بگو ، بزن حرف خدا رو تو... نداره تو از کمي دست که مادرتم و پدر حال ، شدم زنده

 ؟...داده آب به گل دسته

 بخت از بار این... نداره فرهاد به ربطي دفعه این... نه:  گفتم لرزاني صداي با و دادم فرو رو هقم هق و کشیدم آهي

 ...خودمه سیاه اقبال و

 ...کردي سرم به جون ، شده چي بگو خب:  گفت تر پریشون ملیحه

 ازش حرکتي گونه هر قدرت و میکرد گوش هایم حرف به مبهوت ملیحه... کردم تعریف مختصر براش رو چیز همه

... باشم آرام که رفت مي انتظاري چه من از ، بود افتاده حال این به هام حرف شنیدن با او وقتي... بود شده سلب

 : گفتم هایم حرف آخر در

 کتک و خوردن دل خون همه اون از بعد منه سهم این... داره جنگ سر من با سرنوشت چطور... ملیحه بیني مي -

 مادرم و پدر تنهایي و دوري با ، برم اگه... کرده اضافه زندگیم ي صفحه به رو جدایي که حاالم و فرهاد از خوردن

 ...کنم فراموش رو بهروز تونم مي چطور بمونم اگه و کنم چیکار

 که داشت حالیي راه یه ها وقت بعضي ملیحه... شدم دامانش به دست و دادم تکونش ، زدم مي زار که طور همین

 ...کند پیدا مسئله این براي حلم راه یک بتونه هم بار این شاید ، رسید نمي بهش هم جن عقل

 ...کن رها گرفته رو گریبانم که غم همه این از منو... بگو چیزي یه... بزار پام جلوي راهي یه تو خدا رو تو -

 لحظه از بعد و بیرون آمد حیرت و گیجي از هام گریه با هم او ، کردم شروع را جانسوزي ي گریه او ي شانه بر سر

 : گفت و کرد پاک را هایم اشک و کرد جدا خودش از را من اي

 راه یه بخواه اون از و کن خدا به توکل ، میرم مي تو ي غصه از دارم بخدا ، نکن گریه اینقدر خدا رو تو... عزیزم -

 تون خونه وارد وقتي... مُردن از غیر داره حلي راه مشکلي هر گفت مي مادربزرگم همیشه... بزاره پات جلوي حل

 رفتار طوري شماها... افتاده فرهاد براي بدي اتفاق کردم فکر ، بُرید پاهام مرتبه یه مادرت و پدر دیدن با ، شدم

 ینا و میکني مریض خودتو فقط اینطوري ، نیست راهش این بخدا... دادید دست از رو عزیزي اینکه مثل کنید مي

 ...بزنیم حرف هم با تا بیا بعد و بزن صورتت به آبي یه... عزیزم شو پا.. میشه کور بدبختم چشماي

 ، نیستم برات خوبي دوست که ببخش منو:  گفتم و زدم تلخي لبخند و کردم پاک رو هایم اشک دست پشت با

 ...میفتم یادت به بدبختیام تو همیشه

 ، خوره مي درد چه به دوست پس... نکن لوس خودتو:  گفت و اتاق در طرف داد هلم و کرد بلندم و گرفت رو دستم

 شده خشک گلوي این تا بیار برام هم قهوه یا چایي یه و بشور صورتت و دست برو تو حاال... هست منم غم تو غم

 ...میکنیم فکري یه و شینیم مي هم با بعد ، بدم نجات برهوت این از رو وامونده ي
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 ...شکمو و صبور همیشه مثل:  گفتم و خندیدم

 ینهآ به کردن نگاه بدون و شستم را صورتم... بیرون آمدم و دادم خالي جا موقع به که کرد پرت طرفم به را پشتي

 نوزه... کنم تماشا هم آینه تو از را گیم بیچاره و بدبختي این از بیشتر خواستم نمي... رفتم آشپزخانه طرف به

... فتگر طرفم به را سیني و ایستاد روبروم کیک و قهوه فنجان دو با و شد سبز جلویم مادر آشپزخانه به نرسیده

 : گفتم و خندیدم

 ...بود خواسته اي دیگه چیز یه ملیحه کاش اي -

 اینکه مثل ، میکرد نگاهم خیره طور همان و بود بدتر هم گریه از لبخندش لحظه آن در ولي ، زد لبخند هم مادر

 شپی ، آمد سراغم به دوباره که ناراحتي با... مانم نمي کنارشان در دیگر و رفتنیم که بود گفته اش مادرانه حس

 زیادي هاي سوال ، نگراني و پریشاني از غیر ما دوي هر ي چهره در ، خوردیم سکوت تو رو قهوه... برگشتم ملیحه

 : پرسید من از ملیحه را سوال اولین همین براي... بود کرده خوش جا هم

 ...نزن آب به گدار بي پس... سازه سرنوشت تو براي انتخاب این ؟...کني چیکار خواي مي حاال -

 ...باشم دور مادرم و پدر از تونم نمي فقط ، زنم نمي آب به گدار بي من:  گفتم و کشیدم آهي

 ...انصافیه بي این سارا ولي ؟...میکني پشت بهروز به یعني:  گفت و کرد نگاهم تعجب با ملیحه

 ترراح بود فرهاد اگه الاقل ؟...بشن تنهاتر همیشه از تا کنم پشت مادرم و پدر به که انصافه این:  گفتم خشم با

 ؟...فهمي مي اینو ، میکنن دق مادرم و پدر برم من اگه ملیحه... گرفت تصمیم میشد

 میکنن زندگیشون دارن خوب ؟...نرفته فرهاد مگه ، نکرده دق هاش بچه دوري از کس هیچ ، کني مي اشتباه تو -

 ...نمیکنن دق اما ، باشن ناراحت ، باشن دلتنگ همیشه یادش به شاید ،

 ...میشن تنها خیلي من رفتن با ولي ، بودم کنارشون من رفت فرهاد وقتي ملیحه -

 دفرها دوباره و نري اگه میکني فکر ، کن فکر درست سارا:  کنه روشن عقل و منطق با منو که کرد سعي ملیحه

 تو بابت ، باشي خوشبخت بهروز با و بري وقتي الاقل ؟...نمیکنن دق تو قول به مادرت و پدر بار این جونت به بیفته

 نیست راهي تهرانم تا اینجا از... نزن بختت به پا پشت سارا... فرهاده غمشون و هم ي همه فقط و نیستند نگران

 ...بزنید سر همدیگه به بار یک اي هفته تونید مي

 پدر از یهثان یه براي تونم نمي اصالً ملیحه نه... برم که کني تشویق منو نه ، خواستم حل راه تو از من:  گفتم عصبي

 ...بشم جدا مادرم و

... يبزن رو ازدواج این قید باید که اینه معنیش پس ، بمونه تونه نمي بهروزم ، پدرت شرط با... نشو دیوونه سارا -

 ...بشه پیدا جهانگیرخان ي کله و سر خواد مي دلت باز نکنه
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 ...کافیه من براي همین و باشه کنارم که راضیه بهروز اما -

 اش آینده و سهم از هم اش خونواده از هم ، بهروز بشي باعث نباید تو ؟...بشه چي که بمونه بهروز:  زد داد ملیحه

 سارا... آورده مادرت روز به چه فرهاد رفتن بیني نمي... تو مادر مثل یکي میشه بهروز مادر وقت اون... بکنه دل

 ...نکن بهروز با رو کار این

 ...داره هم دیگه پسر تا دو خانوم زیور ، نیستند تنها من مادر و پدر مثل کس هیچ:  گفتم فریاد نیمه صداي با

... است وابسته مادرش به بهروز چقدر دوني مي ، نبودي خودخواه اینقدر که تو سارا:  گفت و کشید پوفي ملیحه

 عین یکي شدي خودت حاال ، بزنه رو شماها قید فرهاد شد باعث که میکني یاد مردک اون از تنفر با همیشه تو

 ...جهانگیرخان

 رو ارک این نیست حاضر اون ولي ، بره من بدون تونه مي که گفتم بهروزم به ، نیستم خودخواه من:  گفتم فریاد با

 ...میکنم عادت کم کم اما سخته خیلي دونم مي ، بگذرم بهروز از حاضرم من ؟...کنم چیکار دیگه... بکنه

 عوضش خواي مي و نمیاد بهت که کردي پرو لباسي انگار که زني مي حرف طوري:  گفت و زد پوزخندي ملیحه

 آینده و مونه مي پس...نمیده دستت از قیمتي هیچ به و داره دوست رو تو چقدر بهروز که دوني مي خودت... کني

 فهمه مي گذشت زندگیتون از که سال چند اما... نداره ایرادي و خوبه تو بنظر اینا... میده دست از رو سهمش و

 هوقت اون و میگیره رو اش خونواده و مادر ي بهانه دلش... کرده نگاه اتفاق این به احساسي فهمه مي ، کرده اشتباه

 سافر طاقت و سخت خیلي مادرت و پدر از شدن دور و تهران به رفتن شاید سارا ببین... میشه شروع اختالفات که

 ازدواجت از بعد که میشي دور باز هوس مردک این از که اینه برترش امتیاز یه ، نیست لطفم از خالي اما ، باشه

 یشپ شدند تنها مادرت و پدر ببینه وقتي فرهاد شاید که اینه هم اش دیگه امتیاز یه ، نکنه درست مزاحمت برات

 از و بزنه کتکم فرهاد اگه حتي ، بزنم سر پدرت و مادر به مرتب نکردم شوهر تا میدم قول بهت منهم... برگرده اونا

 ...باال میام دیوار از و نمیرم رو از بازم ، کنه بیرونم خونه

 و شوخي و زد مي را هایش حرف راحت چقدر... لبهام رو نشست خنده روز دو از بعد باالخره ملیحه هاي حرف از

 مه او که دانستم مي وگرنه نبود من جاي البته... بود نیفتاده خاصي اتفاق انگار که ، میکرد قاطي هم با را جدي

 ... نمیکرد نگاه ها مسئله نوع این به احساسي ولي ، ندارد را مادرش و پدر از جدایي تحمل من مثل

 شادي این اما ، بود آمده در گرفته ماتم هواي و حال آن از یکمي خانه جو ، هاش شوخي و ملیحه وجود با شب آن

 زد حرف باهام سحر نزدیک تا و ماند پیشم ملیحه شب... نو از روزي و بود نو از روز هم باز فردا و بود موقتي اندک

 هنوز من اما... بکند کار این به راضي را من خواست مي بود طریقي هر به و ماندنه از بهتر رفتنم که آورد دلیل و

 از خوابید ملیحه وقتي... داشت نگه بیدار شب از پاسي تا مرا ها نگراني همین و داشت برنمي سرم از دست تردید

 ...زدم زل بیرون به و رفتم پنجره طرف به و شدم بلند بستر
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 رد ستارگان... بود گسترانیده جا همه در را خویش بالهاي و آمده فرود زمین ي پهنه بر ، بزرگ عقابي چونان شب

 اما... داشت خاص جذابیتي و زیبایي اش تاریکي و سیاهي ي همه با قیرگون شب ، زدند مي سوسو آسمان دل

 صداي... ببخشد قرار و آرام را قرارم بي و ناآرام دل بود نتوانسته همیشه مثل هم امشب مطلق آرامش و سکوت

 را راه بهترین خواستم خدا از که دعایي و نمازم خواندن از بعد و شدم جدا وار مجسمه حالت آن از آمد که اذان

 ...رفتم خواب به ملیحه کنار در و شد سنگین چشمام کم کم ، بگذارد پایم جلوي

 اب ، بود یازده ساعت ، کردم ساعت به نگاهي... بود کرده روشن را اتاقم خورشید زرین پرتوهاي شدم بیدار وقتي

 ات چرا که بودم کالفه خودم دست از و کشیدم آهي... افتاد ملیحه خالي جاي به نگاهم و شدم بلند بستر از عجله

 یحهمل و انداختم اطراف به نگاهي و رفتم آشپزخانه به فوري... بود نکرده بیدار مرا کسي و برده خوابم ساعت این

 : گفت ، گشتم مي ملیحه پي که شد نگاهم ي متوجه وقتي مادر... ندیدم آنجا هم را

 ...نزاشتي هم روي پلک صبح تا دیشب آخه ، نکنم بیدارت که گفت رفت ملیحه بودي خواب -

 و حال این به ، پدرته و من بخاطر اگه... ندازي مي پا از خودتو داري اینطوري... عزیزم:  داد ادامه مهربانانه خیلي و

 دیگه گفتي بهروز به رو بله وقتي از تو... نیستیم راضي ما بخدا نده ادامه را کار این ، بیداري صبح تا شبها و روزي

 رهب و کنه انتخاب راهشو زود یا دیر باید ، باشه مادرش و پدر کنار تونه مي سني یه تا فرزند ، نداري تعلق ما به

 و آشفته اینقدر...  بشیم دور هم از خوایم مي که نیستیم اي بچه و مادر و پدر تنها هم ما... زندگیش دنبال

 براي این و خوشحاله و شاد پدرتم و من دل بري که هم دنیا کجاي هر ، باشي خوشبخت تو وقتي ، نباش سردرگم

 ...کافیه ما

 نبودم حاضر که مني ، شد چي و میکردم فکر چي:  گفتم نگراني با بودم خوردن چایي مشغول که طور همان

 هب تنهایي به و بشم دور ازتون هم و کنم شوهر باید هم ، وضعیت این با حاال ، بکنم شوهر حتي شما دوري بخاطر

 ...بدم ادامه نکبتي زندگي این

 وزبهر با من بفهمونند بهم که بود این تالششان ي همه طفلیا... کند قانع را من میکرد سعي هایش حرف با مادر

 ...میشه نصیبم االن از بدتر سرنوشتي بمونم اگر و خوشبختم

 گها... بکشونه بیراهه به رو اون نیست میلش باب اینکه بخاطر نباید ، داره سرنوشتي یه کسي هر... جان سارا -

 خیالمون لحاظ ي همه از چون ، بهتره ما براي تو رفتن که میگم جراًت به ، پدرته و منو تنهایي ، غمت و هم تموم

 پاداش صبرشون بخاطر خداوند و میشن آزموده آدما که شرایطه همین تو... است آسوده ات آینده و تو بابت

 ...بیایي بیرون بلند سر شده گذاشته راهت جلوي که امتحان این از کن سعي... عزیزم... میده بهشون زیادي

 پاک دلم از را ترس و نگراني کامل طور به اما... نشست وجودم در عمیق و نیرومند احساسي مادرم هاي حرف با

 رد روز ترین سخت... خواست مي جواب من از بهروز و نداشتم وقت بیشتر فردا تا ، کنم فکر هم باز باید... نکرد

 رد که میکردم انتخاب را راهي و میکردم خدا به توکل با را تالشم تمام باید پس ، داشتم رو پیش در را عمرم طول

 ...باشد نداشته پشیماني آن
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 هم را تکاني خانه ي حوصله دیگر حتي ، داشت فرق سالها ي همه با سال آن اما... بود نمانده عید به چیزي دیگر

 مي فرو فکر به و نشست مي اي گوشه یک بیکاري اوقات در و بود نگران و حوصله کم مدت این مادر.. نداشتیم

 مي رنج بیشتر پدر... بگذارد تنها را آنها خواست مي دخترش هم طرفي از و بود رفته پسرش طرف یک از ، رفت

 تنها فقط... سوزاند مي را دلم بیشتر مظلومش صورت و سکوت همین و آورد نمي خودش روي به ولي ، کشید

 را ام ناراحتي و گرفتاري که همه باالخره... بود عید مخلفات و شیریني و گز خریدن کرد ایام این در پدر که کاري

 ...زدند مي ما ي خانه به هم سري یک عید تبریک براي حتماً و نداشتند

 مشکل ظاهراً فرهاد رفتن با میکردم فکر... گذاشتم مي سر پشت را فرسایي طاقت و سخت روزهاي چه دانید نمي

 دانم نمي امروز... بود باطلي خیال فکرها آن ي همه ولي... میگیرد بهروز را آن جاي و شده حل ما زندگي اصلي

 گاه دلتنگي این و بود شده تنگ برایش دلم... میشد کشیده فرهاد سوي به فکرم مدام چرا هایم تنهایي اتاق کنج

 در مرا یا و میکرد راهنمایي مرا بحراني لحظات این در و بود کنارم االن خواست مي دلم... میشد تحمل قابل غیر

 تمراقب مادر و پدر از من ، برو ات خوشبختي دنبال به و نباش نگران تو که خواند مي گوشم در و گرفت مي آغوش

 چه...  پروراندم مي سر در روزها این در خامي خیاالت چه که آه... گذارم نمي تنهایشان وقت هیچ و کنم مي

 ...نمیشد تعبیر من براي وقت هیچ که محالي آرزوهاي

 براي توانستم مي تا و نشنود کسي را ام آماده همیشه هاي گریه هق هق صداي تا کردم فرو بالش در را سرم

 هرگز و خورد نمي چشم به اي روزنه هیچ من ي بدیده قلب در... ریختم اشک خودم حتي و مادر و پدر تنهایي

 ، دش باز ما ي خانه به جهانگیرخان پاي وقتي از... باشد تکوین حال در من براي خوش اي واقعه که نمیکردم تصور

 دوران چه هر... نداشتم را قوا تجدید و کشیدن نفس براي مهلتي که داد مي رخ نحوي به همیشه زندگیم وقایع

 اتفاقات ي همه از مادرم و پدر از جدایي شوک...  بود شدیدتر برایم بعدي شوک ، بود تر طوالني خوشیم و آرامش

 که مباش داشته پنهان اي دلهره نیز هم شرایط بهترین در که شد باعث باور این... بود تر سنگین قبلي ي افتاده

 ...شود تبدیل بد اتفاقي و تلخي به هایم خوشي ي همه دیگر ساعت نیم یا و دقیقه دو شاید

 مادر بار این... آمد اتاقم به تنهایي به پدر ، میشد گرفته مهمي تصمیم باید که قبل شبهاي مثل هم شب آن

 بچه براي دلتنگي و گریه جز اوضاع این در مادران چون میکرد گریه و کرده کز اي گوشه حتماً...  نبود همراهش

 انچشم در من ازدواج از که شادي آن و بود شده تر تکیده امشب پدر... بکنند توانستند نمي دیگري کار هایشان

 باز را صحبت سر زود خیلي و نشست کنارم... بود داده جدایي سنگین غم به را جایش ، زد مي موج رنگش آبي

 : کرد

 عشق از سرشار و موفق ازدواجي گرو در خوشبختي که معتقدم ، توست خوشبختي مادرت و من آرزوي بزرگترین

 این با تا زنید مي زندگي این به چنگ دارید چطور که بینم مي روزها این بهروز و تو وجود در دارم که محبته و

 تحسین اونو همیشه و دیدم رو بهروز ي عالقه و عشق بارها خودم... بمونید هم کنار بتونید هم باز افتاده اتفاق

 هر و زارم مي احترام بهروز و تو عشق به من... میکنه پاسداري عشق این از داره احسنت نحو به چطور که کردم
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 که اینه دارم ازت که خواهشي تنها... باشه مادرت و من میل رغم علي اگه حتي میدم انجام برات بخواهي چي

 ...تهران برو بهروز با و بگیر را آخر تصمیم و کني رفتار تر عاقالنه

 : گفتم گلویم در خورده گره بغض میان در و بودم نشسته کنارش بیچاره و زده غم

 ...بکنم رو کار این تونم نمي من... بزارم تنها را شما که نخواه من از رو این خدا رو تو... پدر اما

 من جاي به بار این و بدهم ادامه نتوانستم و شد سرازیر چشمانم از بهاري هاي باران مثل اختیار بي هایم واشک

 : داد ادامه پدر

 ونيبم ما کنار و بزني عشق این به پا پشت اگه میکني فکر... آه و اشک شده خوراکت روز چند این... عزیزم ببین

 خطا که فهمي مي بهروز رفتن از بعد ، سراغت میاد بیشماري هاي رنج تازه... دخترم نه ؟...میشه بهتر روزت و حال

 این تو که مدت یه... نداره پي در شادي مطمئناً دیگه که گذره مي هایت شب و روز معذب وجداني با و کردي

 با من... میکنه کوک برات رو مردک اون عشق ي قصه دوباره و رسد مي راه از فرهاد بازم زدي پا و دست جهنم

 همان عمرت تموم همدم که ترسم مي و ندارم هاش زورگویي و فرهاد برابر در مقاومت توان دیگه مریضم قلب این

 ...بگیر رو نهایي تصمیم و کن فکر درست خدا رو تو... بشه جهانگیرخان

 سخت شما مورد این در ، مادر جان رو تو... بمونه جا همین من بخاطر حاضره بهروز... پدر:  گفتم اعتراض با

 ...نگیرید

 ودينب خودخواه اینقدر که تو دختر... نخور برام رو مادرت قسم:  گفت خشني لحن با و کرد نگاه بهم تعجب با پدر

 زارن... تنهاست و پیر مادر یه فرزند ، باشه تو نامزد ، پسر اون اینکه از قبل... بخواي تنها خودت براي رو بهروز که

 عزیزم... نکن دور مادرش از رو پسر یه خودت خودخواهي بخاطر... بیفته اتفاق هم مادر این براي تلخ ي تجربه این

 ...ببین رو زندگي واقعیت

 ...پدر:  گفتم

 یه آه از من... بمونه اینجا بهروز که کن بیرون سرت از رو فکر این:  گفت قاطعانه و بزنم حرف نگذاشت بار این پدر

 عواقب و بزن رو ازدواج این قید یا و برو بهروز با یا... ترسم مي کردیم دور ازش رو پسرش اینکه بخاطر مادر

 ..نداري هم رو اعتراضي گونه هیچ حق ، بخر جون به هم رو موندنت

 مقاوم و محکم مرد این چقدر... کرد رها ها سردرگمي دنیاي در باز مرا و رفت و داد را آخرش دستور مقتدرانه پدر

 گیري سخت حتي و ها دوستي از ، هایش محبت از ، صدایش از ، مرد این وجود گرماي از چقدر... داشتم دوست را

 جودمو این مادرم از بعد... بردم مي لذت ، فهمیدم نمي تجربگي بي این با من و بود خودم نفع به مطمئناً که هایش

 حاال ولي... میکردم اطمینان و شعف احساس او با همراهي از و داشتم دوست بیشتر دنیا تمام از را مهربان و قوي

 را درست راه او... خودش قبول قابل منطق و درایت با آنهم ، داد مي دستور من منطق و احساس خالف داشت
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 منِ مذاق به هایش حرف درستي و منطق... میکردم نگاه راه این به احساسم با من و بود گذاشته من روي پیش

 ...بگیرد خودش حمایت در را ما و بماند بهروز کند قبول که خواست مي دلم و نیامد خوش احساساتي

 رایمب فرهاد که خانه این از مدتي الاقل برم اگر که قبوالندم خودم به و کردم فکر و کردم فکر سحر هاي نزدیکي تا

 باید ، بهروز بدون آنهم ، ماندم مي اگر ولي... میکنم پرواز تهران آزاد هواي در و میشوم دور بود ساخته قفسي

 من براي رفتن البته و ، میکردم مدفون ناامیدي نام به گورستاني در را آرزوهایم همیشه براي و میشدم پژمرده

 رو نماز از بعد باالخره... داد مي پیوند غم و رنج با زنجیروار مرا مادرم و پدر دوري اگر حتي ، داشت را آزادي حکم

 ...من زندگي انتخاب ، شد رفتن و کردم خدا خدا و ریختم اشک آسمان به

 يخیل را فاصله این میشود کم خیلي که دارد وجود زیادي ي فاصله همیشه انسانها آرزوهاي و زندگي واقعیت بین

 مي باید را درازي راه هنوز و نبود چنین من براي مورد این... رسید نیافتني دست آرزوهاي به و کرد طي زود

 شخصیت و آبرو دیگر طرفي از... برسم آرزوهایم منتهاي به تا گذشتم مي جدایي و غم سنگالخ از و پیمودم

 به پیوند این گسستن و ماندنم با خواستم نمي و داشت اهمیت بیشتر چیزي هر از برایم آنها نامي خوش و خانواده

 ایرادي چه دادمهر آقاي دختر که کنند پچ پچ هم گوش در کن پرا شایعه مردم که کنم وارد اي لطمه پدرم آبروي

 بنابراین...بزنم رقم تهران در را تقدیرم من که شد آن بر همه و همه. فرستادند پس را نامزدیش ي حلقه که داشت

 و یرمتقد با را لجبازي و مبارزه قدرت دیگر. جنگید نمیشود دیگر که پذیرفتم و ایستادم درونم احساس برابر در

 دیگر مهم چیزهاي ي همه بر را بهروز همراهي و شدم تسلیم پس.. نداشتم بود کرده مقدر برایم خداوند آنچه به

 ...دادم ترجیح زندگیم

.. .کنند پرواز خواستند مي خوشحالي از بهروز مخصوصاً فروزش ي خانواده ، رسید بهروز به من رضایت خبر وقتي

 رد ولي ، بود خوشحال ظاهر در پدر... بکنم دل هایم وابستگي و خانواده از زودي این به من که نمیکردند باور اصالً

 مادرم... آورد مي درد به را قلبم و بود کرده خوش جا اش سینه درون سنگیني غم ، شادش ظاهر به ي چهره پشت

 منهم... زد مي موج غم اشک همیشه زیبایش چشمان ته و توانست نمي باشد خوددار پدر مثل میکرد سعي چه هر

 با ملیحه... داشت خبر آن از دردمندم قلب فقط که بود پا به غوغایي درونم ولي دادم مي نشان شاد ظاهر در

 ي خانه به زود به زود من دیدن ي بهانه به که داد نوید بهم لرزاني صداي با و گفت تبریک بهم خبر این شنیدن

... آوره رنج و سخت ما دوي هر براي همدیگر از دوري که میکردم درک بخوبي اما... آید مي تهران در خواهرش

 اام... بود زجرآور خیلي سال همه این از بعد دوستي این گسستن و نداشتیم دوستي همدیگر از غیر دو هر ما چون

 ...بودیم انتخاب این به ناچار دو هر

 این... کرد رها زمین آغوش در را خود ، عاشقانه و گرم ، شور پر هیجاني و انگیز وسوسه شوقي با بهار باالخره

 پدر از من جدایي و خانواده از فرهاد جدایي بوي... داد مي جدایي بوي و نداشت لطفي ما براي که بود بهاري اولین

 و نکرد سبز اي سبزه سال هر مثل مادر و نچیدیم هم سین هفت ي سفره بهاري روزهاي این در حتي ما... مادرم و

 ارانگ که میکرد رفتار طوري ولي بودم کنارش هنوز... کرد مي اضافه هایم غم بر دیگر غمي مادر حوصلگي بي این

 میکرد سعي چه گر...دارند نگه ابدي و خاموش اسارتي در و ببرند خود با و بکشند بند به مرا خواهند مي
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 چند خودم که ریخت مي ما چشم از دور به و خلوت در که هایي اشک و نگران چشمان اما ندهد بروز را ناراحتیش

 بیشتر و آشوبه از پر و نگران من رفتن از چقدر که دیدم مي را بودم گرفته کردن گریه حین را او مچ باري

 ... میشدم دلواپسش

 ماندیدن به دیدني عید رسم به شیریني سیني و بزرگ و زیبا گلي دسته با فروزش ي خانواده عید اول شب همان

 از نشاني ما ي خانه در چون... اند خورده جا حسابي که بود معلوم هایشان قیافه از شدند خانه وارد وقتي... آمدند

 بهروز مادر ، گرفتم عهده به شخصاً خودم که گرمي پذیرایي و چاي صرف از بعد... خورد نمي چشم به عید و بهار

 از مه مادرم و پدر متقابالً و گرفتم او از تشکر با... گرفت برابرم در را بود عیدي هدایاي از پر که کوچکي سیني

 و بودند داده عیدي بهم بهزاد و بهرام و خانم زیور که بود تمام ي سکه تا سه سیني درون... کردند تشکر آنها

 شخصاً خودش و بود نشسته دستم کنار بهروز... شد داده هدیه بهروز طرف از بود آن از بزرگتر که چهارم ي جعبه

 در ددستب واقعاً...میکرد نمایي خود جعبه وسط الماس از هایي گیره با و زیبا و ظریف دستبند یک کرد باز را جعبه

 یورز... نداشت برایم لطفي و آمد نمي چشم به زیبایش ، پریشان افکار همه این با من براي اما ، بود تحسیني خور

 به سریع خیلي را آن بهروز داد که اي اجازه با پدر و ببندد دستم به را آن بهروز که خواست پدر ي اجازه با خانم

 ... شنیدیم مرتب مادرش زبان از را تعریف و تحسین صداي و بست ظریفم مچ

 ار توانم مادر اشک از پر چشمان ، شوم همراه ناگفتنیست وصفش که بهروز شادي با و باشم شاد کمي آمدم مي تا

 خوبي هواي و حال روزها این که دانست مي بهروز... کاشت مي ام سینه درون را غم ، شادي جاي و گرفت مي

 موقع هر و باشد سخت برایم مادر و پدر دوري نگذارد وقت هیچ که داد قول بهم و میداد دلداري مرا مدام ، ندارم

 ...آورد مي دیدنشان به مرا فوري شدم دلتنگشان که

 و بست بهروز دست به را ساعت شخصاً پدرم و شد هدیه بهروز به عیدي رسم به طال ساعت یک هم ما طرف از

 تشکر خیلي مادرم و پدر از هدیه این بابت هم فروزش ي خانواده... بوسید را او دست پدر از تشکر براي هم بهروز

 و بیایم در همدیگه عروسي و عقد به جور و جمع مراسم یک در بهروز و من که گذاشتند قرار شب همان... کردند

 ي همه این از و... میکردم خود دیار و شهر ترک باید زودي همین به... کنیم مکان نقل تهران به عروسي از بعد

 ...کندم مي دل هایم وابستگي

 : گفت بهم و بود چرکین دل جور و جمع عروسي و عقد این بابت او ، کردیم هم با بهروز و من که صحبتي طي

 ...باشي عروسي شب حسرت در عمر یک خوام نمي... جان سارا ؟...بیام بر عروسي یه پس از تونم نمي یعني -

 مادرم و پدر که آوردم دلیل برایش و بوده مادرم و پدر و خودم قلبي رضایت با کار این که دادم اطمینان من ولي

 ...نبیفتد زحمت به طرف دو از کسي که است بهتر و ندارند را تشریفات این ي حوصله و حال روزها این

 برایم رویه تغییر این ، کنم بازي را راضي و شاد عروس نقش عروسي شب در خواستم نمي افتاده اتفاق این با

 ...عروسي مجلس به برسد چه ، نداشتم هم زدن لبخند حال حتي روزها این چون.. بود سخت
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 خود اتفاق به ملیحه ي خانواده ده ساعت حدود عید چهارم روز صبح...  خورد رقم ما پیوند روز عید پنجم روز

 به دعوت را همه مادر ، طرف دو هاي روبوسي و دست و سالم از بعد... آمدند ما دیدن به دیدني عید براي ، ملیحه

 ي حوصله و حال اما ، شتافتم مي مادر کمک به هم من گاهي...آورد جا به آنها از را گرمي پذیرایي و کرد نشستن

 : گفت آخر در ملیحه مادر و گفتند مخصوص تبریک ما به صدر ي خانواده... نداشتم زیادي

 اما ، داشت رو تو حال همین ازدواجش اوایل همان منم مرجان ، میري غربت شهر داري که نباش نگران... عزیزم -

 تنها رو مادرت و پدر وقت هیچ که دیم مي قول هم ما ، میکني عادت کم کم... ما پیش روزي چند میاد زور به حاال

 .زاریم نمي

 : گفت و لودگي به زد باز شد من متوجه وقتي ملیحه ، گلوم تو انداخت چنگ دوباره بغض

 ، همینجاس تهران... قندهار سفر بره خواد مي انگار ، میکنید لوس رو دختره این اینقدر چرا... بابا کنید جمع -

 ...بغلي کوچه پشت

...  کنم ناراحت را عزیزم مهمانان خواستم نمي ، داشتم نگه رو بغضم فعالً منم و خندیدند ملیحه شوخي به همگي

 حرفاش به و من دست داد عیدي رسم به و آورد بیرون شعر قطور کتاب یه کیفش تو از و کاشت گل ملیحه بازم

 : داد ادامه

 عراش این خط به خط تو... نره یادت منو و بخوني شعراشو ، بغلي کوچه همین رفتي وقتي که گرفتم برات اینو -

 ...بخون من یاد به رو بیت همان و بیار یاد به عشقته که اي قیافه جور ،هر شده حک من مختلف هاي قیافه

 از را دوستم بهترین زماني هیچ در و وقت هیچ که دادم قول بهش و بوسیدمش بار چند و گرفتم آغوش در را او

 ...اجباري جدایي این بود دردناک چقدر...نمیبرم یاد

 به دید خود ي متوجه را نگاهم وقتي ، بود شناور هایش چشم درون اشک باز ، افتاد مادر به دوباره نگاهم وقتي

 براي اي چاره و ، گذشت مي مادرم و پدر و من بر چه روزها این که... واي... رفت آشپزخانه به آوردن چایي ي بهانه

 این من به ، خوب خیلي پیشنهادي با شد من خراب حال و مادر ي گریه ي متوجه که پدر... نبود بزرگ درد این

 با که خواست ملیحه و من از پدر... بکشم اي آسوده نفس نگران هاي چشم بدون و تازه هواي در که داد را فرصت

 ... کردیم قبول دم در را پیشنهاد این مشتاقانه هم ما و شود عرض هوام و حال تا بگردیم کمي و برویم بیرون هم

 براي صدر ي خانواده که شد این بر قرار... کنم تحمل را خانه دیواري چهار نمیتوانستم دیگه لحظه آن تو واقعاً

 ایيه دل در هم بزرگترها که بود معلوم... برگردیم ناهار براي ساعته یک گردشي از بعد ملیحه و من و بمانند ناهار

 ...بکنند هم با ها بچه ما از دور به خواستند مي که داشتند

 : گفت فریاد با ملیحه که کشیدم هایم ریه در نفس یک را بیرون هواي تمام گذاشتم کوچه به پا وقتي

 تو چون... منه حق به تجاوز این... بکشي نفس رو شهر این پاک هواي نداري حق دیگه تو... خانوم سارا آهاي -

 ...توست به متعلق اونجا... بکشي نفس ایران پایتخت آلود دود هواي در باید

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

123 

 

 ...بندازي یادم به رو لعنتي اتفاق این ساعت این تو نشد قرار:  گفتم حرص با و بازوش تو زدم محکم کیفم با

 : گذاشت تمام نیمه را هایم حرف ، زد مي صدا مرا اسم که سرمان پشت از مردي صداي ناگهان

 ؟...دادمهر سارا خانوم ببخشید -

 او.. .نداشت را آشنایي هیچ ي نشانه که دیدم روبرویم را جواني مرد و برگشتیم عقب به کنجکاوي با ملیحه و من

 : کرد تکرار را من نام دوباره

 ؟...هستید دادمهر سارا خانوم نفر دو شما از کدوم... بخشید مي -

 ...نمیارم جا به ، هستم خودم:  گفتم عجله با

 ناو و رهگذرم یه من البته ، شما به بدم که داد رو نامه این آقایي ، شدم مزاحمتون ببخشید:  گفت و زد لبخندي

 ...بکنم براش رو کار این که کرد خواهش ازم فقط ، شناسم نمي رو آقا

 زا را نامه ملیحه... رفت و کرد خداحافظي ما از زود خیلي او و گرفتم او از را نامه تردید با ، گرفت سمتم به را نامه

 : گفت تردید با و کرد نگاه من به شده گرد چشمهاي با و خواند را آن روي ي نوشته و کشید دستم

 ...جهانگیرخانِ از نامه -

 : گفتم خشم با و شدم عصباني لحظه یک در و کردم ملیحه و نامه به نگاهي تعجب با

 ...عوضي ي مرتیکه... بخوره اسمش به چشمم حتي نمیخوام... ملیحه کن پاره اونو -

 : گفتم فریاد نیمه صداي با... کیفش تو چپاند را نامه و بود کرده گل کنجکاویش هم بار این ملیحه ولي

 لعنت. ..منه بدبختیاي تمام باعث اون... نوشته چي بدونم خوام نمي ؟...کن اش پاره نگفتم مگه ؟...میکني چیکار -

 ...مرد این به

 پارک تو بریم بیا... کوچه تو بریزن ها همسایه خواي مي ؟...زني مي داد چرا حاال:  گفت خونسرد خیلي ملیحه

 ؟...خوبه... کنم ریزش ریز میدم بهت قول خوندم وقتي ، بازار روبروي

 تکنجکاوی و من به بده رو نامه اون... بشي آش از تر داغ ي کاسه نکرده الزم تو:  گفتم و پریدم ملیحه به خشم با

 ...کن خرج دیگه جایي یه رو

 : کرد قانع منو باالخره محکمتري دلیل با و نرفت بار زیر ملیحه هم بار این

 ؟...بگیري خبر اون از رفتن دم خواي نمي ، نوشته چیزایي یه فرهاد مورد در شاید -

 نوشته فرهاد از و بگوید درست ملیحه شاید... کردم نگاهش سکوت تو زد مي برق اشک از که هایي چشم با

 و بستم را هایم پلک دیدم مي اون سر زیر رو اتفاقات این ي همه که مردک اون و فرهاد یادآوري با... باشد
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 بارهدو مردک این اسم شنیدن با خوشم حال... بریزد فرو بود نشسته کمین به هایم مژه پشت که اشکي گذاشتم

 ؟...پست آدم این خواست مي من جان از چي... بود شده خراب

 سه از یکي و بود کرده ترمز ملیحه و من پاي جلوي مشکي پژوي یه... کردم باز را چشمهایم ماشیني ترمز با

 : گفت لودگي با و بیرون گرفت پنجره از را سرش بودند ماشین سرنشینان که پسري

 ...بزارید ما چشم رو قدم... برسونمتون تا میرید کجا -

 : زدم داد عصبانیت با ، نداشتم را ولگردها این هاي وراجي طاقت دیگر که بودم عصباني نامه دیدن از اینقدر

 ... برسون رو خودت خواهر برو ، پست عوضي شو خفه -

 : شد بلند پسر همان فریاد... کردم پرت ماشینشون طرف به و برداشتم زمین روي از را بزرگي سنگ و

 ...دیوونه ي دختره ، ماست ي محترمانه دعوت جواب این ؟...میکني چیکار -

 آن یاد مرتبه یک... شد دور ما از گذاشت گاز روي پا و دید پس را هوا راننده که بردارم دیگري سنگ خواستم مي

 یک... افتاد آنها جان به آمده جوش به غیرتي با سراسیمه فرهاد و بودند کرده ام دوره پسر تا چند که افتادم روز

 شتگ برمي روزها آن خواست مي دلم بار اولین براي... کردم زاري گریه به شروع خیابان کنار و ترکید بغضم لحظه

 سریع خیلي دید مرا روحي وضعیت که ملیحه... دادم نمي جدایي این به تن و ماندم مي فرهاد غیرت حصار در و

 ...داشت نگه پارکي جلوي دقایقي از بعد و شدیم سوار هم با و گرفت دربست تاکسي یک

 نزدیک که اي دکه از قهوه تا دو و رفت ملیحه... نشستیم و کردیم پیدا ها بچه هیاهوي از بدور و خلوت جاي وقتي

 مهست کنارش که روزها آخرین این تو اینکه براي... شد بهتر یکمي حالم و خوردم را قهوه وقتي... گرفت بود آنجا

 کنجکاویش باالخره که خوشحال هم او... بخوانیم هم با تا بیاورد بیرون را نامه خواستم ازش ، نرنجانم خود از را او

 ...آورد در کیفش از را نامه عجله با ، میشود ارضاء

 *** آشنایي خوش بوي چو سالمي*** 

 به را دینم و دل که گذشت لحظه یک فقط ، شدم عاشقت نگاه یک با دیدمت مغازه توي اول بار براي وقتي

 پایاني ي نیمه در خواسته و داده نعمت و رحمت من بر باالخره خداوند میکردم فکر.  باختم دریاییت چشمان

 در تو عشق و قلبم در تو یاد... بود خام خیالي تصوراتم ي همه اما. ببینم را خوشبختي و سعادت روي عمرم

 مي رنج دوریت از خیلي که بدان میشوي شاد من رنج از اگر. رود نمي بین از و شود نمي خشک هرگز وجودم

 را عشقم که روزي.. اندوهگینم خیلي که بدان ، است من اندوه و غم و تاب و تب در ، تو خوشحالي اگر. کشم

 و خرد مرا روح و جسم تمام و کاشتي وجودم در جانکاه اندوهي و نشاندي قلبم درون بزرگ غم ، کردي جواب

 دوست و ورزیدن عشق انسانها به خدا چرا پس ، است گناه شدن تو عاشق اگر ، است گناه عشق اگر. کردي نابود

 میکني روشن قلبها در را امید نور و هستي داشتني دوست و خوب اینچنین که را تو کاش ؟...داده هدیه را داشتن
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 به شده حک آن بروي محبت کالم که اي مهره مانند و کشیدم مي عشق بند به توانستم مي ابد تا و همیشه براي ،

 دنیا آبهاي تمام با که افتاده جانم به آتشي چه و دارم روزگاري چه که پرسي نمي من از چرا.. آویختم مي گردنم

 اب ، زیبایت سیماي رویاي جز بستم پلک اگر یا و نگذاشتم هم بر چشم که شبها چه ؟...کرد خاموش نمیشود هم

 را پایت تا سر شدي ام خسته قلب مالک و ماندي اگر بدان را این.. ندیدم دیگري چیز وحشي خمار چشم دو آن

 فرو بل رفتي اگر و رسانم مي کامل خوشبختي اوج به را تو و میکنم نثار پایت به را زندگیم ي همه و گیرم مي طال

 ات نمیکنم تو از دل عمر آخر تا که بدان را این..  نمیکنم جاري دیگري چیز ابد تا زبانم بر تو اسم جز و بندم مي

 خاموش را زند مي سوسو قلبم در هنوز که امیدي ي مانده ته پس... بپوشاند را پایم تا سر مرگ ي جامه که آنگاه

 با معمر باقي نگذار.. کن فکر دارم دوستت اینقدر که هم من به مرد آن به گفتن بله از قبل میکنم خواهش. نکن

 ...نکن جدایي به محکوم بزرگتر سال چند بخاطر مرا... برود بین از و شود تباه عشق این

 ( جهانگیر تو پریشان و دلخسته عاشق) 

 ودر مي خاني نه دیگر تو از بعد چون نویسم مي را خالیم نام فقط نامه این پایان در ولي است جهانگیرخان من نام

 ...آید مي خاني نه و

 

*** 

 خیره نامه به هنوز و بود کرده هنگ واقعاً که ملیحه بیچاره... نبودیم خود حال به واقع در ملیحه و من نامه از بعد

 نمیشد باورم. فهمیدم نمي را خود حال و بود کرده عرق صورتم ، گیرم مي آتش دارم کردم احساس کم کم... بود

 و تاهکو هاي نفس ي متوجه که ملیحه... بزند کاري چنین به دست که باشد گستاخ و فکر بي اینقدر مرد این که

... آورد برایم آبي لیوان اي لحظه بعد و رفت کنارم از سرعت به و آمد خودش به فوري ، بود شده من هم سر پشت

 چیزها این با سوخته دل این آتش... نبود کافي آورد مي برایم هم را اقیانوسها آبهاي تمام اگر لحظه آن در ولي

 اشک با و کردم پرت روبرویم به و گرفتم را ملیحه دست در آب لیوان و شدم دیوانه لحظه آن در... نمیشد خاموش

 : گفتم فریاد و

 ...فرستادي برام شوم فدایت ي نامه که خواهي مي چه جونم از تو... عوضي ي مرتیکه -

 : زدم مي فریاد طور همان... رسید نمي من به زورش ولي کند آرامم میکرد سعي ملیحه

 و پدر تنهایي... مردکه اون سر زیر ها مصیبت ي همه ، بشه جدا ما از فرهاد شد باعث که بود اون اصالً ملیحه -

 کاش دریا یه ریختن با شبها و کتک خوردن با روزها که خودم کسي بي و تنهایي ، کشند مي اونا که رنجي ، مادرم

 و سن این با ، هوسباز الابالي ي مرتیکه... نیست بردار دست هم هنوز ، کرد نابود را ما ي همه اون... گذشت مي

 ...نمیکشه خجالت سالش
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 ام آمده خروش به خشم این با باید دانست نمي که ملیحه بیچاره. لرزیدم مي و ریختم مي اشک و گفتم مي

 رامآ و آمدم خودم به کنند مي پچ پچ گوشي در و اند ایستاده تماشایم به اي عده دیدم وقتي.. کند مقابله چطوري

 آمد ملیحه صداي...  دادم ادامه ام گریه به هاي هاي و دادم قرار صورتم پوشش را دستهایم و نشستم نیمکت روي

 : گفت مي بودند ایستاده تماشا به که هایي آدم به داشت که

 حواله دیگه جاي رو تون روزي خدا ، کارتون رد برید ؟...داره تماشا آدما بدبختي مگه ؟...کنید مي نگاه چي به -

 ...کنه

 رفته و برده حساب ملیحه حرف از که بود این ي نشونه زمین روي ها کفش کشیدن و ها برگ خش خش صداي

 در دختر یه... داشت بخدا... داشت آره ؟...داشت تماشا مگه من بدبختي ، ملیحه زد درستي حرف واقعا...بودند

 جاي یک تو آنهم ، بریزد اشک همه این... داشت تماشا کند سنگیني هایش شانه رو غم همه این جوانیش اوایل

... هدیوون گفت که لحظاتي از بعد... بود گرفته آغوشش تو منو فقط و نگفت هیچي ملیحه... داشت تماشا عمومي

 کند خاموش را دلم آتش اینکه براي ملیحه...  شدم آروم کم کم... ساکته همین براي ، کرده بغض هم او فهمیدم

 هب را خاکسترش و زد آتیش چشمانم برابر در بود آورده کجا از دونم نمي که فندک یک با و روبروم گرفت را نامه

 : گفت و داد باد

 ...نکن رو ابله اون فکر دیگه...نبوده اي نامه همچین اول از انگار... عزیزم شد تموم -

 خوابایي یه سگ پیر این بخدا... بهتره بري اگه دیدي حاال:  داد ادامه و زد لبخندي ، کردم نگاهش غم دنیا یه با

... میشين پشیمون کن باور ، کردي رو ممکن کار بهترین ، بري گرفتي تصمیم که حاال ، نباش نگران اما ، دیده برات

 ...نزارم تنها رو مادرت و پدر وقت هیچ که میدم قول بهت

 ي یهسا... خانه برگشتیم بالفاصله... رفتن بازار ناي نه و داشتم زدن حرف ناي نه دیگه... ریخت فرو اشکم دوباره

 کاشته جدایي و نفرت و ترس آن جاي به و بود گرفته مرا زندگي سر و شادي حس تمام جهانگیرخان منحوس

 فرو عمیقي خواب به خواب قرص تا چند با بعد ساعت یک منهم و رفتند مادرش و پدر و ملیحه غروب دم... بود

 عقد که فردا خواست نمي دلم...بشوم بلند جایم از که بودم آن از تر حال بي اما زد صدام آمد مادر بار یک... رفتم

 ...کنم نگران را بهروز و برسم نظر به بدبخت و وامانده بود کنانم

 لب هستم خواب تخت تو هنوز دید وقتي ، آمد دیدنم به خوش سر و شاد بهروز که بود صبح نه ساعت بعد روز

 : گفت و بوسید را پیشانیم و کرد دلنشیني اخم و نشست تخت

 عروسیشون قبل شب دخترا معموالً... ظهره لنگ ، دختر شو پا ، خوام نمي تنبل عروس من ، بگم االن همین از -

 ؟...شدي پشیمون نکنه ، نیست خیالتم عین تو انگار اما ، خوابن نمي که دارن استرس اینقدر

 : گفتم و گرفتم دست در بود پیشونیم رو که رو دستش و زدم لبخندي زور به

 ... باشم گفته ، بکشم رو دوماد ناز راه به راه که نیستم اونا از من دوماً ، نیستم ها عروس ي همه مثل من اوالً -
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 نک ناز شما ، هستم گوشتون به حلقه غالم دربست خودم ، نمیخوام هیچي شما از بنده:  گفت و خنده از کرد غش

 یک ساعت تا خوب خانوم دختر یه مثل... سرمون ریخته کار خیلي ، خوب دختر شو پا... خریدارشم خودم که

 ...آرایشگاه ببرمت بیام حدود همون تا بده انجام کاراتو

 ...نداره رو ها حرف این که ساده عقد یه بابا... آرایشگاه نیام نمیشه بهروز:  گفتم اعتراض با

 با تيگف ، کردم قبول نگیر عروسي گفتي... خانوم فتنه دیدي برام خوابي چه دوباره:  گفت پیشاني به اخمي با

 عذري چه دیگه حاال... چشم روي به گفتم باخته دل ي شکسته گردن منه ، بزن رو قضیه ته و سر ساده عقدي

 نبگ و کنند مواخذه منو همه آشنا و همسایه و در خواي مي و آبروم پاي نشستي دفعه این نکنه ؟...تراشیدي برام

 دهمون باقي این آرایشگام به نرفتن با خواي مي حاال ، بگیره نامزدش برا عروسي یه نداشت عرضه احمق ي پسره

 به احتیاجي زیبات صورت اون دونم مي ، ندارم فرقي دیگه دوماداي با منم ، دارم دل منم بابا ؟..ببري هم رو آبرو

 ...گذاشت پا زیر رو یکي این نمیشه دیگه و رسمه این ولي ، نداره لعاب و رنگ

 بدبخت من.. کني بازي کلمات با بلدي خوب ، درازي و طول سخنراني چه... واي:  گفتم خندیدم مي که طور همان

 ...انداختي محبتت دام به کلمات همین با که بگو رو

 ... خانومي نداري خبر گذاشتیم پا دام این به وقته خیلي تو و من:  گفت و خندید

 بعدم و باشم آماده یک ساعت تا که کرد سفارش بازم و رفت اتاق در طرف به عقب عقب و بوسید و دستم

 طور همان مشترک زندگي در که داد مي بهم را امید این و بودم شاد او وجود با دقایقي... رفت و کرد خداحافظي

 که او باالي درک جذب ، میشدم محبتش و مردانگي جذب داشتم کم کم... بود خواهد داشتني دوست و مهربان

 ... میشدم میکرد تحملم صبورانه او و بودم آن درگیر روزها این که بدي هایي موقعیت

 خانواده تشکیل. بزند رقم را فرد آینده تواند مي زیرا است، زندگي در فرد تصمیمات مهمترین از همسر انتخاب

 مي جوان. است نیازمند کوشش و تالش و منطقي تفکر به دیگري مهم امر هر مانند ، پایدار و متعادل سالم،

 تاصال کلي بصورت... نماید انتخاب و شناسایي را خود آینده همسر منطقي اصولي، معیارهاي اساس بر بایستي

 بتناس و سالم، روان و نیکو اخالق ایمان،. شود مي شناخته همسر انتخاب معیار ترین اساسي عنوان به خانوادگي

 همسر انتخاب در اساسي موارد از اعتقادي و تربیتي فرهنگي، تحصیلي، سني، ظاهري، ویژگیهاي در زوجین

 من... شود گرفته درنظر زوجین روحي تعالي و خانواده تشکیل هدف با که بود خواهد موفق زماني ازدواج... است

 هب کم کم ولي ، آمد مي حساب به من براي اجبار یک کار این اوایل در اینکه با ، نبودم مستثني قانون این از هم

 هروزب دانسته مي که بوده آشنا خانواده این با خوب و گرفته مرا زندگي تصمیم بهترین پدر که رسیدم باور این

 بود دارا را خوب همسر یک هاي ویژگي ي همه بهروز چون ، کند خوشبخت تواند مي را من و هست آلي ایده مرد

 ...داشت را تعجب بسي جاي خودمم براي ، من وجود در تغییر این و میشدم مرد این عاشق داشتم کم کم من و

 فتادا نمي دهانش از ماشااهلل و بود افتاده صورتم جان به حسابي هم او و بودم آرایشگر دست زیر که میشد ساعتي

 : گفت او به رو داشتند هم با نزدیکي ي رابطه بود معلوم که هایش مشتري از یکي ،
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 ...داره لعاب و رنگ همه این به حاجت چه زیبایي این به دختر ماشااهلل -

 و داره دل هم بیچاره دوماد این ؟...خانوم نرگس میگید چي:  گفت دوستش جواب در و خندید مي آرایشگر خانوم

 ...باشه داشته فرق دیگه روزاي با عروسش که خواد مي دلش حتماً

 کارگر بهم زخمي چشم خودش قول به که میکرد فوت را من دور و فرستاد مي صلوات مدام و بود کنارم در ملیحه

 و بهروز آمدن از خبر ماشین تا چند بوق صداي بعد ساعتي... انداخت مي خنده به کارهایش این با را من و نیفتد

 ، کردم خودم به آینه توي نگاهي.. لرزید مي پاهایم و دست و نبود خودم اختیار در قلبم ، داد مي را همراهانش

 وقت این در...  بودم دیگر ساراي یه اصالً ، بودم کرده فرق خیلي ، باشد من آن از تصویر این که نمیشد باورم

 : گفت و زد پشتم به دستي آرایشگر خانوم

 ، باشید خوش و برید ، شماست براي روز بهترین امروز ، شده نصیبش اي فرشته همچین که داماد حال به خوش -

 ...عزیزم بشي بخت سفید امیدوارم

 ینماش سمت به او با و بیاید بهروز تا ایستادم آرایشگر در پشت... شدیم راهي ملیحه کمک به فراوان تشکر با

 يوقت... آمد آرایشگاه داخل به بهروز بودند منتظرم بیرون که زن و دختر تا چند کشیدن کِل و هلهله با... برویم

 کشیدنش آه... کشید دل ته از عمیقي آه و کرد نگاهم مبهوت و مات لحظه یک افتاد من به بهروز مشتاق نگاه

 : فتگ آرام خیلي ستاره از پر چشماني با و زد زیبایي لبخند هم او لبخندم دیدن با... نشاند لبهایم به را لبخند

 ... نکنم سنکوب دم در بهشتي صورت این دیدن با که کن دعا... عزیزدلم -

 ... بشي راه نیمه رفیق راه اول نداري حق«  گفتم و خندیم

.. .کرد راهنمایي ماشین سمت به را من متانت با و آرام خیلي و انداخت سرم روي را لباس شنل و خندید التهاب با

 مادر هلحظ یک در فقط و ندیدم واضح را کسي بود کشیده پایین تا که شنلي با که بودند اطرافم و دور کمي ي عده

 پایمان جلوي گوسفندي ، بودند ایستاده هم کنار مادرم و پدر خانه جلوي... گذراندم نظر از را عاطفه و ملیحه

 آنها از که روز نصفه همین ، آمدم در پرواز به مادرم و پدر سمت به و گذشتیم ها خون روي از فوري ، کردند قرباني

 هم دو هر... کنم ترکشون خواستم مي همیشه براي اینکه حال به واي ، کُشد مي را من داشت دلتنگي بودم دور

 : گفت گوشم در پدر... گرفتند آغوش در مرا زمان

 ...عزیزدلم بشي خوشبخت که ایشااهلل ، باشه شده زیبا اینقدر بابا کوچولوي دختر که نمیکردم باور -

 اشک قطره چند ، میکرد گریه و بود گرفته بغل در مرا هنوز مادر ولي ، شدم جدا آغوشش از و بوسیدم را پدر

 اشاره بهروز به پدر... کنم باز را گلویم در خورده گره بغض و گریه زیر بزنم هاي هاي که نداشتم اجازه اما ریختم

 و پدر دست هم او... ندهم خودم دست کار مادرم هاي اشک بخاطر که ببرد خودش با مرا زودتر چه هر که کرد

 بودند طرف دو از که اندکي اقوام ي هلهله میان در... کرد راهنمایي ساختمان داخل سمت به مرا و بوسید را مادرم

 به شروع عاقد وقتي... کرد خوشبختي آرزوي برایمان و بوسید را پسرش و مرا خانم زیور... شدم عقد اتاق وارد
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 رفته عروس گفت ملیحه همیشگي رسم مثل اول بار... گرفت فرا را جا همه سنگیني سکوت ، کرد خطبه خوانده

 بیارم گالب رفته عروس گفت دوم ي دفعه ، بیاره گل

 هنوز مادر... کردم نگاه بودند ایستاده روبرویم که مادرم و پدر ي چهره به شد خوانده خطبه سوم بار براي وقتي

 از اي هاله گذشته خالف بر اما ، رسید مي نظر به استوار و مقتدر همیشه مثل پدر ولي ، ریخت مي اشک داشت

 زا کس هیچ را تغییر این و بود گرفته را اش آبي چشمان درخشش که بود هویدا اش چهره گرداگرد غم و پریشاني

 مي زجر و میکردم درک را ناراحتي این خوبي به ، خودم از غیر به ، نداشت را آن دادن تشخیص توان مهمانان

 پدران براي دوري این و میشود دور او از همیشه براي کوچولویش دختر دیگه روز دو تا که دانست مي او... کشیدم

 درپ...بود سخت خیلي.. بودند دلسوزي و محبت از نمادي و دارند دختر فرزند به عجیب وابستگي یک همیشه که

 منتظر و بودند کرده سکوت همه...  بگویم را بله جواب تردید بي که داد اجازه من به و داد تکان سري آرامي به

 جواب مادرم و پدر اجازه با لرزاني صداي با و انداختم نگاهي بهروز به چشمي زیر آینه از ، بودند من ي بله کالم

 هاي اشک گیر هنوز من ي بیچاره دل این اما... کردند شادي و کشیدند کِل و زدند دست همگي... دادم را مثبت

 که چشماني با و شناخت نمي پا از سر خوشحالي از کردم نگاه بهروز به وقتي... بود پدر غمگین ي چهره و مادر

 : گفت زد مي برق آن در شوق اشک

 ...شدم قلبت مالک که شکر را خدا -

 نگاهمان دریاي از وقتي... برنداشتیم چشم همدیگر از لحظاتي تا که شد گم چشمانم ني ني در نگاهش چنان

 هم باز و بوسید را دستم بهروز و کردیم دست در را عشقمان و پیوند ي حلقه ما دوي هر ، شدیم سیراب

 را ما دوي هر و بست دستم به را زیبایي دستبند بود بهروز مادر نوبت...  آورده بدست مرا که کرد خوشحالي

 شویم بلند پایشان جلوي خواستیم مي آمدند مادرم و پدر وقتي...  رفت کنار بشي بخت سفید گفتن با و بوسید

 مادر... کرد هدیه بهروز به را زنجیري و پالک و من به را طالیي سرویس و بوسید را ما ي دو هر و نگذاشت پدر که

 : گفت و بوسید مرا هم

 ... عزیزم میکنم خوشبختي و سعادت آرزوي برات ، دیدم رو روز این که دخترم خوشحالم -

 : گفت بهروز به رو پدر... کردم تشکر آنها از بغض با و بوسیدم را دو هر

 ...باشي خوبي دار امانت بتوني که امیدوارم ، شد سپرده تو دست به بعد به لحظه این از امانتي این -

 کامل خوشبختي به را من و کند مراقبت من از چشمانش مثل که داد قول و داد صمیمي دست پدر با بهروز

 کادوش از... ملي تو ي همیشه دوستدار بود نوشته آن روي که کرد هدیه بهم زیبایي آویز هم ملیحه... برساند

 : گفت شوخي با بهروز به رو بعد... کردم تشکر ازش دل ته از و گرفتم آغوشش در و آمد خوشم خیلي

 ...میکنم حمله تهران به لشکر یه با کردي اذیتش بفهمم اگه ، باش ما گوهر این مواظب بهروز آقا -

 ... داره جا چشمم رو جان سارا ، باریکتر مو از من گردن:  گفت ملیحه به بهروز و خندیدند همگي
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.. .میکرد باز خنده و شوخي به زبان کشید مي عشقش که موقع هر و بود نشناس وقت همیشه ملیحه این لودگي

 را خوبي روز همگي و بود خاصي و شاد فضاي فضا... گفتند تبریک بهم و بوسیدند را من و آمدند یکي یکي اقوام

 اب بهروز که بود پایین سرم زده شرم... گذاشتند تنها را ما همگي عقد خاص مراسم بعد... گذراندند مي ما کنار در

 : گفت کرد که ریزي ي خنده با و کشید آغوش در مرا تمام شیفتگي

 ...کرده قرمز چه کوچولو این ببین -

 ؟...داري حسي چه االن... عزیزم:  داد ادامه و بوسید را ام گونه بعد

 : خوندم شعري براش میکردم نگاهش آینه تو از که طور همین و زدم لبخندي

 

 ( چه دیگر ساختم بساز که گفتي.....  چه دیگر تاختم بتاز که گفتي) 

 ( چه دیگر باختم چه هر یکسره من.....  بود تو ز بُردش که نرد این در الجمله في) 

 

 ...شدي پشیمون نگفته بله نکنه... خانوما خانوم چیه:  گفت و پرید باال بهروز ابروهاي شعر این خواندن با

 تو زاره نمي که گفتم لعنتي بخت این براي ، نگفتم تو براي رو شعر این:  گفتم و کردم برایش دلربایي ي خنده

 ...باشم شاد زندگیم هاي لحظه بهترین

 لغزان هاي قطره که بهروز... پرداختند مسابقه به صورتم روي و نداد را بیشتري توضیح مجال هایم اشک دیگر

 : گفت لرزاني صداي با و نشاند موهایم روي اي بوسه و گرفت آغوش در محکم مرا... دید مرا پي در پي هاي اشک

 در موقع هر که میدم قول بهت ؟...میدي زجر خودتو اینقدر چرا... نداره شگون گریه مهم روز این تو... عزیزدلم -

 غدری باشه شب نیمه اگه حتي خورم مي قسم سارا ، بیارم اونا پیش رو تو شدي مادرت و پدر دلتنگ که ساعت هر

 ... نمیکنم

 از باالیي درک که کرده نصیبم اي فهمیده انسان خدا که بودم خوشحال و ریختم مي اشک آغوشش در همچنان

 عدب که بود کسي تنها او... کند اذیت مرا مادرم و پدر دوري کمتر که کنه چیکار که دونه مي و دارد تنهاییام و غم

 ...گرفت مي ماًوا همیشه براي دلم ي گنجینه در مادرم و پدر از

 به دبای ، شادي ي حجله به رفتن جاي به که بودم عروسي اولین من... برگشتیم خانه به کوفته و خسته شب آخر

 کمي درد این... گذراندم مي غربت و تنهایي به آنهم تهران در را عروسیم ي حجله و گشتم برمي پدري ي خانه

 توي ، لباسم کردن عوض از بعد و نداد را بیشتر خیال و فکر مجال بهم دیگر مغزم که بودم خسته اینقدر اما... نبود

 ...میکند معجزه وقتها بعضي خواب واقعاً... نفهمیدم چیزي دیگر و افتادم تختخواب
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 رفک اول ، کرد بیدار خواب از مرا بود غریب برایم که ناپذیري وصف شادي با مادر که بود صبح موقع چه دانم نمي

 از دبع... میشد بیشتر لحظه به لحظه داشت و بود واقعي مادرم خوشحالي این... نه ولي ، بینم مي خواب دارم کردم

 مینزیرز به وقتي... کنیم بندي بسته را ام جهیزیه ي مانده ته تا برد زمین زیر به مرا و کشید را دستم صبحانه

 و آشفته دوباره منو کرد حبس زمین زیر همین در مرا روزي یک که فرهاد یاد و هایم گي بچه یاد به رسیدیم

 نهیب خودم به و کشیدم آهي ، بود گذشته دیواري چهار این در زندگیم روزهاي بدترین و بهترین ، کرد غمگین

 ...نکنم خراب بود کرده انتخاب شادي براي مادرم که را امروز یک و باشم منطقي که زدم

 ما از مرغ هاي ساندویچ با ناهار براي پدر... کشید طول کارمان غروب تا و شدیم اثاثیه آوري جمع به شروع

 امروز مادر چرا که پرسیدم پدر از ، رفت آشپزخانه به چایي آوردن براي مادر که کوتاهي زمان در... کرد پذیرایي

 و میرسي خوشبختي به رفتن با تو که کرده قبول باالخره که گفت جوابم در هم او... شده عوض اش روحیه اینقدر

 ...داشت برنمي سرم از دست کامل طور به نگراني ولي شد راحت خیالم کمي... ندارد نگراني تو بابت دیگر

 ورد... داشتم رو پیش را سختي هاي لحظه ، میکردم وداع آن وسایل و اتاقم با باید من که رسید فرا شبي باالخره

.. .نداشت وجود برایم برگشتي راه دیگر اینکه مثل ، گذراندم مي نظر از را اتاقم وسایل دقیق و چرخیم مي اتاق

 پنجره شکاف از را فروردین سرماي ، چسباندم اتاق سرد ي پنجره به را سرم ، گذراندم نظر از را چیز همه وقتي

 و ندادم سرما این به بهایي ولي لرزاند مي را استخوانم مغز تا که پایدار و زنده جریان یک ، میکردم حس بخوبي

 و پدر از من جدایي و فردا واقعیت...  بودم نکرده دلتنگي احساس اندازه آن به وقت هیچ... شد درگیر فکرم دوباره

 گرماي و بودم مادر و پدر کنار سال نوزده ، جدایي این نبود کردني باور... کرد حمله ذهنم به دوباره مادرم

 باره یک به حاال و داشتیم هم با را غم و شادي... کردم مي زندگي وجودشان محبت از و کرده حس را دستهایشان

 ...بود گیر نفس برایم جدایي این واقعاً... میشدیم پرت سمتي به کداممان هر و میشد پاره سالها این زنجیر

.. .شدم بیدار زود صبح اضطراب و دلهره شدت از و رساندم پایان به را انگیر غم شب آن بود که کندني جان هر به

 خورشید و بودند گذاشته مسابقه هم با افق سوي به رو خشمگین ابرهاي... بود صاف نقاط از بعضي در آسمان

 و لباسها با پیش شب که چمداني دو... تاریک گاهي و میشد روشن زمین گاهي ، داد مي نشان خودي گهگاهي

 سکوت در مادرم و پدر رفتم آشپزخانه به وقتي... میکردند کجي دهان بهم اتاق کنار ، بود شده پر ضروریم لوازم

 و پدر به هولکي هول سالم... آمد در صدا به خانه زنگ صداي نکرده سالم هنوز... خوردند مي صبحانه داشتند

 ي دهانه تو بهروز بشاش و شاد صورت شد باز در تا...  شدم داوطلب حیاط در کردن باز براي فوري و کردم مادرم

 : داد گرمي به را سالمم جواب من برعکس او اما... کردم حالي بي سالم و زدم محوي لبخند... داد نشان خودي در

 ؟...چطوره حالت... خودم زیباي عروس به سالم

 ...نیستم خوب که بیني مي:  گفتم غمگین صدایي با

 در رو سختي روز امروز ، میدم حق بهت... عزیزم... کني دلتنگي اینقدر نشد قرار:  گفت و کرد شیریني اخم بهروز

 ...باشي خوددار مادرت و پدر بخاطر الاقل خوام مي ازت اما ، داري پیش
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 بهرام و خانوم زیور اثاث و کامیون یک بار را ام جهیزیه زود خیلي... کردم دعوت داخل به را او و دادم تکون سري

 بالفاصله هم ملیحه... شدیم جمع خانم زیور ي خانه دم خداحافظي براي همه و کردند دیگري کامیون یک بار هم

 دالن نازک ، دلِ ي شیشه و کرد باریدن به شروع ریزي باران... بار اشک چشماني با بار این ولي ، رساند را خودش

 به... میشدم جدا مادرم و پدر از باید که اي لحظه... رسید جدایي و وداع ي لحظه... شکست تلنگري با را غمگین

 یک... داد مي را درونشان غوغاي از خبر ، بود گرفته فرا را بدنشان که لرزشي و پریده رنگشان... رفتم کنارشان

 مادرم و پدر چشمان از دانه دانه اشک قطرات... گذاشتم پدر دست در را دیگرم دست و مادر دست در را دستم

 اشک... ترکید بغضم آنها آغوش در و نیاوردم طاقت دیگر منهم... ریخت مي دستهایمان روي به و خورد مي سُر

 اي دقیقه از بعد باالخره.. کند آرام را من توانست نمي چیزي هیچ لحظه آن در و آمد مي پایین و جوشید مي هایم

 : گفت و کند کنترل را خودش توانست ما از زودتر پدر

 يم ،چون نیستم نگرانت ، آوردي بدست را آزادیت امروز از تو... ببینم باروني رو قشنگت چشماي خوام نمي دیگه

 هک سخته یکمي دوري فقط... نبود انتظارت در خوشي عاقبت بودي ماندي اگه اما... میشي خوشبخت بهروز با دونم

 که خواد مي دلم ، بدي قرار فشار تحت رو بهروز ما از دلتنگي بخاطر خواد نمي دلم ، بیایي کنار هم اون با باید

 نه نکرد تقسیم با که است چیزهایي تنها احترام و انسانیت... عزیزم بدان اینم... باشي مادرت و پدر افتخار باعث

 رمتيح بي بهت اگه حتي ، بزاري احترام شوهرت ي خونواده به باید... میکنه پیدا افزایشم بلکه نمیشه کم فقط

 دونم مي که چند هر... بده جواب منطق و ادب با ولي ، بگذر حقت از نمیگم... نداري رو مثل به مقابله حق ، کردند

 ...نیستند اي خونواده چنین آنها

 ي تهنشس فرو آتش فرهاد یاد لحظه همان... بشوم بلندیشان سر باعث که دادم اطمینان پدر به اي گرفته صداي با

 : گفتم و زدم دریا به را دلم و کرد ور شعله دوباره را من

 ...شده تنگ خیلي براش دلم... دیدم مي رو فرهاد دیگه بار یه خواست مي دلم

 مين دلتنگي درد به نیومده خواهرش سراغ هفته چند این تو که برادري... کن فراموش اونو:  گفت و کرد اخمي پدر

 ...خوره

 این ي همه تا تهران میایم همدیگه با روزي یه و گرده برمي روشنه دلم ، نباش اون نگران تو:  گفت مادرم بار این

 ...بشه تموم ها کدورت

 ردیف در رو همه و ببخشه رو خطاها توانست مي راحت خیلي که بود مادریه مهربون مغز ي زائده همه اینها

 گریه شدت به دو هر... گرفتم آغوش در سخت را او و رفتم ملیحه سراغ به... میکرد نگاه خود گذشت و مهرباني

 ...داشت برنمي شوخي از دست هم ریخته بهم اوضاع این در... میکردیم

 که کردي پیدا خوبي دوست و شوهر که تو...میشم همیشه از تر تنها این از بعد که کنم گریه خون باید من:  ملیحه

 ...نکني دلتنگي احساس و بموني آغوشش در توني مي شب و روز
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 در يتون مي زود خیلي هم تو... داري برنمي لودگي از دست هنوز اوضاع این تو:  گفتم و گرفتم بازوش از نیشگوني

 ... نشي دلتنگ تا کني باز جا خالت پسر آغوش

... خندیدم مي هم و میکردیم گریه هم بود مضحکي ي صحنه... خندیدم مي مان ته و سر بي هاي حرف از دو هر

 خواست خانم زیور از اشکبار چشماني با مادر... کردند خداحافظي ملیحه و پدر و مادر با عاطفه و مادرش با بهرام

 وقتي... کرد خواهد مراقبت من از هایش بچه از بیشتر که داد مردانه قول مادر به هم او و کند مادري برایم که

 : گفت بهش مادر ، بوسید را مادرم دست بهروز

 و دل از میکنم خواهش... شما دست سپردیمش حاال ، کردیم مراقبت سارا از سال نوزده پدرش و من... جان بهروز

 ...بریزه اشک و بخورد غصه ما دوري از نزار و باش مواظبش جان

 موقع هر و مراقبشم بیشتر جونمم از... جون مادر باش مطمئن:  گفت مادرم به رو و کرد من به مهرباني نگاه بهروز

 خدا رو تو... گفتم خودشم به رو این ، میارم شما دیدن براي رو اون باشه شب نیمه اگه حتي ، بود شما دلتنگ

 ...میشیم خوشحال بیاید ما دیدن به زود به زود هم شما...کنید اعتماد بهم و نباشید هیچي نگران

 کنار در را آنها و انداختم آنها آلود اشک صورت به نگاهي بار آخرین براي و بوسیدم را مادرم و پدر دیگر بار یک

 ي تشنه بودیم کویري مثل همگي... شدم ماشین سوار بهروز همراهي به سختي به و دادم جا چشمانم قاب در هم

 ... میشد ختم جدایي به حاال که وابستگي عشق ي تشنه ، باران

 و ها اشک ، ها خاطره انگار... دادم تکان دست برایشان و گذراندم نظر از را آنها دوباره رسیدم کوچه سر وقتي

 از پازل یک مثل ما ي خانواده ماه چند این در...  بودم کرده حک وجودم اعماق در جایي در ابد تا را لبخندهایشان

 ...بودیم شده روانه سمتي به کداممان هر و بود شده پاشیده هم

... میکرد قرارترم بي دوري این ، میشدم دورتر که لحظه هر و ریخت مي فرو چشمانم از آرام آرام اشک قطرات

 شدي کور دیگر است بس یعني که کرد شیریني اخم محبت با و کرد دراز طرفم به را سفیدي دستمال بهروز

 من از و گذاشت دنده روي و گرفت را دستم بهروز... گرفتم صورتم از را اشک خیسي و گرفتم را دستمال... دختر

 گردن به پنجره شکاف از سردي سوز... دادم تکیه سرد ي پنجره به را سرم و زدم لبخندي... باشم آرام که خواست

 در را بهروز که دیدم مي میکردم فکر خوب وقتي... میکرد فروکش رفته رفته درونم آتش و خورد مي صورتم و

 که ستوني مثل...  میشد تنهاییام همدم که بود او بعد به این از و دارم دوست ام خانواده ي اندازه به خویش قلب

 ...گرفت مي را بقیه جاي رفته رفته و میشد محکمتر و محکم خود جاي در روز به روز

 نهم فصل

 

 ( خویش ي ویرانه منزلگه سوي به.....  زار و افسرده و خسته روم مي) 
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 ( خویش ي دیوانه و شوریده دل.....  شما شهر از برم مي بخدا) 

 ( دل خونین لب به خنده روم مي.....  بست پایم سفر بند عاقبت) 

 ( حاصل بي عبث امید اي.....  بدار دست من دل از روم مي) 

 

 واجور جور هاي آدم همه این میان. ام شده خسته دیگر بودن تماشاچي از و است گرفته دلم و مغشوش ذهنم

 تهران شهر چراغهاي نور که بود غروب دم... شود پاره بغض از خواهد مي گلویم که میکنم تنهایي احساس آنقدر

 شهر استقبال به که غروب دم طالیي غبار از اي هاله در ها دست دور در آسا غول شهر و میکرد خودنمایي دور از

 رو پیش در هم را پایاني بي شب و بودم گذاشته سر پشت را سختي و طوالني روز... میشد دیده ، رفت مي

 ...داشتم

 دگيزن باید مادرم و پدر آشناي بوي از دور به بعد به این از که اي خانه ، اقبالم و بخت ي خانه به ، رسیدیم باالخره

 رایمب شهر این در را حوادثي چه سرنوشت دست ببینم تا ، میشد کشیده هایم ریه تا غربتش بوي که شهري ، کنم

. ..آمد استقبالمان به دست در اسپندي سیني با زنش و بهزاد میشدیم وارد داشتیم وقتي... است دیده تدارک

 از بعد(  بهزاد زن)  زهره... گفت مي آمد خوش داشت ما به و درخشید مي زایدوالوصفي خوشحالي از بهزاد صورت

 زیبایي که نقشي ریز زن... گفت تبریک بهم و گرفت آغوش در سخت را من و آمد من سمت به خانوم زیور آغوش

 لهب وقتي از... بود طلبکار ي عاطفه از بهتر خیلي اولش برخورد... نشست مي دل به مهربانیش ولي نداشت خاصي

 را سردیش و دشمني این علت زودتر چه هر که کرده کنجکاوتر را من و بود شده سردتر من با بودم گفته را

 : گفت شوخ لحن با بهروز به رو زهره... بفهمم

 ؟...کردي تور رو خدا هاي فرشته از یکي همین براي ، پري مي باالها باال بهروز آقا

 : گفت برادرش زن به رو بعد و دوخت من به اي لحظه را مهربانش و خسته نگاه بهروز

 خالي رو تورم که داشته دوستم خیلي خدا اینکه مثل ، شده قلبم مالک اي فرشته همچین نمیشه باورم خودمم

 ...نفرستاده پس

 بهزاد میکرد تعریف من از داشت زهره که اي لحظه از ، انداختم پایین را سرم خجالت از من و خندیدند همگي

 ربتغ این در مرا سکوت و نگاه این... بود شده ساکت مرتبه یک میکرد نگاه من به حسرت با و بود ایستاده کناري

 و بیرون پریدند صدا و سر با خانه حیاط از ساله چهارده و ساله هیجده حدود پسر تا دو مرتبه یک.. ترساند مي

 و خانم زیور گردن به کدام هر... کشیدند بیرون میکردم داشتم عاطفه و بهزاد مورد در که کنجکاوي این از را من

 به را یادم و کردند خودشون میخکوب منو که بود قشنگ شادیشان و احوالپرسي اینقدر... شدند آویزان بهرام

 روز چند از بعد ملیحه که بود هایي وقت مثل صدایشان سرو و خوشحالي... آمد فرود ملیحه پیش و آورد در پرواز

 ...میکرد صدا و سر و پرید مي آغوشم توي دلتنگي رفع براي و دید مي را من
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 جلوي و گرفت قرار صورتم برابر در ، گیرا و مشکي چشم دو ناگهان که بودم ملیحه و خودم تفکرات غرق اینقدر

 : گفت ممکن لحن ترین شیرین با و داد تکان دستي صورتم

 ...فروزش مادمازل مقدم خیر

 : گفت غمگین بهروز به رو میکنم نگاهش مات دارم هنوز دید وقتي

 ...رفت شدم دپرس ؟...نمیگیرند جدي منو وقت هیچ آسموني هاي فرشته این چرا آخه... عمو

 ...نزار من ي فرشته گردن بودي افسرده و دپرس اولم از تو:  گفت و زد اش شانه به دستي و خندید بهروز

 گرمي به را سالمش جواب عذرخواهي یک با و گرفت ام خنده آنها ي خنده از هم من که خندیدند شدت به همگي

 ، بود کرده سورپرایز را من نرسیده هنوز که بود بهرام و عاطفه بزرگ پسر علي جذاب و شوخ پسر این... دادم

 مکنار آمد بهروز ، میکرد چندان صد دو را گیراییش که ریشي ته با ، سیما خوش پسري ، بودم رفتارش مات هنوز

 : گفت آرام و کرد علي به اي اشاره و

 ... گلم نترس ، میگه چي داره فهمه نمي و برداشته تاب مغزش خوندن درس زیاد بخاطر یکمي این

 و سالم ، نداشت را علي جذابیت اما ، بود رفته علي به کمي قیافه نظر از که هم عرفان برادرش با و خندیم ریز

 اقات دو وارد زنش و بهزاد تعارف با داغون و خسته همگي... خانه تو برویم که دادند رضایت باالخره و کردم علیکي

 نظم به وسایلش و تمیز خیلي اول نظر در ها اتاق... بود زنش و بهزاد به متعلق که شدیم آنجا بزرگ توي در تو

 که راهي از خسته البته و حوصله بي و انداختم اطراف به نگاهي ، میکرد راحتي احساس آدم و بود شده چیده

 و سر از شادي با بودند شده جمع هم دور که حاال و بودند منسجمي ي خانواده. رفتم وا بهروز کنار بودیم آمده

 از و بودند دوست و صمیمي خیلي هم با اینکه مثل ، بهروز و علي مخصوصاً ، رفتند مي پایین و باال همدیگر کول

 تک من ، متحد و شاد ي خانواده اون برعکس اما... گذاشت مي عمویش به خاصي احترام که بود معلوم علي رفتار

 نمي تنهایم اي لحظه که بود بهروز دلخوشیم تنها فقط...آنها میان در بودم غریبي ، مانده جدا عزیزانم از تنها و

 ظرف در ، بهروز هاي دلداري و ها حرف ولي... داد مي دلداریم و خواند مي عشق آهنگ گوشم در مدام و گذاشت

 رتحس و بودم خیره خانواده این به و بود گرفته را گلویم بغض...  نبود که نبود خاطرم تسلي جدایي ساعت چند

... کرد پرت را حواسم موقتاً و گرفت قرار مقابلم چایي سیني با بهزاد که ، خوردم مي را قلبم درون هاي کاش اي

 گاهناخداآ چشمانش گستاخي لحظه یک افتاد گستاخش چشمان به نگاهم تشکر براي و برداشتم رو چایي وقتي

 يم خدا و باشد معمولي نگاه یک توانست نمي نگاه این...  لرزاند را قلبم و انداخت جهانگیرخان آخر نگاه یاد مرا

 ...بود کرده خودش گیر در مدتها تا منو که بود خوابیده زشتي چیز چه نگاه این پشت که دانست

 ، نگذشت بیشتر اي لحظه... آورد در هوا و حال آن از مرا تلفن زنگ صداي که میشد پهن داشت شام ي سفره

 با... است خط پشت مادرم که گفت و زد صدا مرا ، بود رفته دیگر اتاق به تلفن به دادن جواب براي که بهزاد

 مادر فتمگ فقط گرفتم دست در را گوشي وقتي... آمدم در پرواز به تلفن سمت به شتابان بهروز به شور پر لبخندي
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 يم را مادر کمک ناله و تمنا با و بودم کرده فرار ظالمي قومي از اینکه مثل ، نداد ما دوي هر به مجالي اشک دیگر و

 : گفتم اي رگه دو صداي با و گرفتم را خرابم حال این جلوي لحظاتي از بعد بود شکلي هر به...  طلبیدم

 ...دارم روزي و حال چه دوني نمي شما ي غصه از من... نکن گریه دیگه میکنم خواهش مادر

 خوب هم من حال نمیکنید گریه شما بدونم وقتي گفتم بهش من و پرسید را حالم و شد آرام هم او باالخره

 ...میشه

 ؟...کجاست االن گفتم و پرسیدم رو پدر حال

 خواستم مي ، نگرفت آرام دلم ولي ، بزنم زنگ فردا خواست ازم... عزیزم نباش نگران ، خوبه پدرتم:  گفت مادر

 ...زدم زنگ یواشکي و هستم خودت اتاق تو االنم... رسیدید تهران به سالم و صحیح ببینم

 ام پیش امشب ملیحه گفت بازم داد قول وقتي... باشه خودش و پدر مواظب که خواستم ازش التماس با و خندیدم

 با و مهربان چقدر صمیمیم دوست این ؟...کنم چکار دانستم نمي خوشحالي از... بزنه حرف باهام خواد مي و مونده

 دست داد را گوشي و کرد خداحافظي سفارش کلي با زد خیمه گلوش تو که اي دوباره بغض با مادر... بود گذشت

 نمي آرام ، مادرم و پدر تنهایي بخاطر پیش اي لحظه که دردمندم قلب این شنیدم را ملیحه صداي وقتي... ملیحه

 : گفتم شادي با و گرفت آرام ، میکرد قراري بي و گرفت

 کارت این با بخدا ، نزاشتي تنهاشون سخت شب این تو و موندي مادرم و پدر پیش که ممنونم ازت... دلم عزیز

 ...کنم جبران برات که برسه روزي یه امیدوارم ، کردي خوشحالم خیلي

 فقط. ..زنه مي حرف قلم لفظ من برا پایتخت به نرسیده پاش هنوز نکن لوس رو خودت:  گفت شوخي به گریه میان

 وت حتي که ، میگیرم مادرت و پدر پیش رو تو جاي دربست خودم ، نکني دلتنگي و باشي خودت مواظب خوام مي

 ...کنند فراموش هم رو

 ستتد کار فرهاد به تلفن یه با وگرنه نکن لوس مادرم و پدر براي خودتو و برندار دور زیاد:  گفتم شوخي به هم من

 ...میدم

 ، بزند آنها به سري گاهي دارد امکان برایش که جایي تا خواستم ازش اینکه از بعد خندیدیم اي ثانیه تا دو هر

 خواست مي دلم چقدر ، شد جاري صورتم روي محابا بي هایم اشک گذاشتم را گوشي وقتي ، کردم خداحافظي

 اینقدر که نمیکردم باور... خندیدیم مي ملیحه هاي شوخي و ها لطیفه به مادرم و پدر با و بودم کنارشان در االن

 را روزهایي چنین کودکیم و خیالي بي روزهاي در توانستم مي چطور... شود تمام نوجوانیم و کودکي روزهاي زود

 یگرد که گذارم مي شهري به پا ، بدتر آن از و میگذارم پا ها متاهل دنیاي به زودي این به که کنم تصور خودم براي

 با که بود نوجواني بازیهاي و ها شیطنت از سرشار وجودم هنوز...  نرساند مشامم به هم را مادر و پدر آشناي بوي

 دلم ي گنجینه در و نمیشد برآورده دیگر که شد محالي آرزوهاي جزء آنها ي همه ، چید برایم برادرم که اي برنام
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 تعلق دنیا این به چه هر و نوجوانیم دنیاي ي همه روي گذاشتم سرپوشي بعد به لحظه این از... گردید مدفون

 ... شدم تر عجیب خودم خیال به و تر بزرگ دنیایي وارد میلي بي با و... داشت

 دعوت شام صرف براي را من و شد پیدا اش کله و سر بهزاد که بودم مادرم و پدر یاد به و کرده کز اتاق کنج هنوز

 نگه منو اسمم زدن صدا با که بیرون اتاق از بروم رفتم و کردم پاک را هایم اشک ساختگي لبخند یه با... کرد

 : گفت و بود گرفته تاًسف رنگ اش چهره برگشتم وقتي ، داشت

 از یکي انتخاب به مجبور مادرتون و پدر و بهروز بین از شما و تهران بیان ام خونواده شدم باعث که ببخشید منو

 ...بخشم نمي دادم بهتون که ناراحتي همه این بخاطر خودمو وقت هیچ ، شدید اونا

 : گفتم بود بدش نگاههاي اون از دور به که اش تازه ي مودبانه رفتار این به تعجب با

 فکر اینجور چرا دونم نمي ، دارم اتون خونواده و شما به خاصي احترام من ، زنید مي که حرفي چه این بهزاد آقا

 رمجبو منو کسي و کردم انتخاب خودم که راهیه این ، هستید من برادر و خانواده بعد به امشب از شما ؟...کنید مي

 ...نکنید قضاوت اینطوري خودتون مورد در میکنم خواهش پس ، نکرده مادرم و پدر ترک به

 فسن که افتاد بهزاد به نگاهم دوباره و عزیزم میام االن گفتم بهش بروم شام براي که زد صدایم بهروز حین این در

 : گفت آرام تشکر یک با و کشید مانندي آه

 بعدم ، نشده سرد شام تا بفرمایید حال... نداشتم اي چاره دیگه واقعاً ، میکنید درک رو ما وضعیت که ممنونم

 ...زد حرف موردش در میشه

 ...افتادم راه آن از زودتر و دادم تکون سري.. کرد راهنمایي اول اتاق سمت به منو دست ي اشاره با بعد

 و بهروز و من و کردند پهن را ها رختخواب علي کمک به سریع خیلي زنش و بهزاد راه خستگي بخاطر شام از بعد

 بچه همراه به هم بهرام و عاطفه و خوابیدیم ها اتاق از یکي در(  جون مادر شد برایم شب همان از)  مادرجون

 طرف بهزاد اتاقهاي...بود شده سازي باز و بزرگ و قدیمي آنها ي خانه... رفتند حیاط طرف آن اتاق به هایشان

 بهروز و من به را وسط بزرگ توي در تو اتاقهاي و حیاط چپ طرف بهرام هاي اتاق ، بود حیاط در نزدیک راست

 ايبر نباشند مجبور ساکنان که بودند ساخته نقلي ي آشپزخانه ها اتاق همان کنار بود سالي چند... بودند داده

 يم پله طرف دو از که بود باال ي طبقه بزرگ اتاق سه این... بیایند پایین به گرما و سرما در قدیم مثل غذا طبخ

 از زیرین ي طبقه... داد مي خانه این به خاصي ابهت آهني هاي نرده با ها اتاق جلوي هم باریکي تراس و خورد

 خانم زیور به را آن که داشت قرار باال هاي اتاق از کوچکتر اتاقي ي اضافه به ، آشپزخانه و دستشویي و حمام

 هم زیرزمیني و میشد استفاده آن از انباري بجاي که بود چهار در سه اتاق یه هم خانم زیور اتاق روبروي ، دادند

 احتر نسبتاً به و بود بزرگي ي خانه رفته هم روي... بودند کرده بازسازي هم آن که بود شده بنا دستشویي کنار

 درخت تا دو و سپیدار درخت چند را خانه حیاط... کنیم زندگي آن در بود قرار خانواده چهار حاضر حال در که
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 قرار بزرگ حوض یک هم حیاط وسط...  داد مي تشکیل را بودند کاشته باغچه درون حیاط طرف دو در که خرمالو

 ...کوچک و قرمز هاي ماهي از بود پر که داشت

 خیال با دارم خواستگاریت از بعد که شبه اولین این:  گفت و انداخت بهم اي عاشقانه نگاه بهروز خواب موقع

 ...خوابم مي راحت

 ؟...چرا آخه:  گفتم تعجب با

 خوابمب شب یک که بود این از ترسم ، بودم رقابت تو جهانگیرخان مثل کلفتي گردن رقیب با چون:  گفت و خندید

 شمامچ به خواب درست شبها افکار این با واقعاً... باختم رقیبم به رو تو که بیارن خبر برام شدم بیدار که صبح و

 ...اومد نمي

 ...دیوونه:  گفتم فقط و زدم لبخندي

 ...تو عشق ي آواره مجنون یه ، مجنونم من ، نیست من ي برازنده دیوونه ي کلمه:  گفت جدي و اعتراض با

 ارک خیلي فردا که بخوابي بهتره دیگه... مجنون آقاي خب خیلي:  گفتم کشیدم مي باال را لحاف که طور همین

 ...نخواي چه و بخواي چه هستم گردنت وبال ثانیه این از بنده که بدون اینم... داریم

 قلب نای مالک ، نیستي وبال وقت هیچ تو که بدون همیشه براي اینو:  گفت و بوسید و گرفت دستش تو رو دستم

 ...نمونه باز عاشقي از موقع یه که باشي قلب این مواظب باید پس ، مجنوني

 من براي ولي ، بودند گذاشته سر پشت را اي کننده خسته روز چون ، رفتند بخواب زود خیلي مادرش و بهروز

 مادرم و پدر از من جدایي شب اولین امشب اما بودم خواب بي و خسته خیلي منم اینکه با ، میکرد فرق شرایط

 ي خانه همان تو روحم و آمد مي نظرم در مادر و پدر ي چهره مرتب و نمیبرد خوابم بخوابم میکردم کاري هر و بود

 من از هم خواب اینکه مثل ، آرامش کو ، خواب کو اما شدم دنده آن و دنده این از بار چند...  زد مي پرسه پدري

 وانلی با و برداشتم بخش آرام قرص تا دو کیفم تو از و شدم بلند آرام... نشین ویرانه جغد بودم شده ، بود فراري

 خواب به و بشود کم قراریم بي کمي ها قرص این کمک با اینکه امید به ، جایم سر آمدم دوباره و خوردم آبي

 رست همراه به متضاد افکار و زدم پا و دست عصبي و تند تبي و تالطم در صبح به تا شب آن و نشد کم اما... بروم

 ...میکشید بود میلش که طرف هر به را من ، مغزم تو

 خورد مي گوشم به حیاط تو از که صدایي و سر با که بود نگذشته چیزي اما ، برد خوابم که بود موقعي چه دانم نمي

 نمي و بود پوشانده را صورتم تمام عرق ، فهمیدم نمي را حالم و میکرد درد شدت به سرم... پریدم خواب از

 مشو بلند که گذاشتم دیوار حایل را دستم... انداخت مي پا از منو کم کم داشت ضعف که شده مرگم چه دانستم

 نه و دیدم را بهروز نه و کردم اطراف به مستاصلي نگاه... نشاند جایم سر را من دوباره و رفت سیاهي چشمام اما

 دید اتاق به شدن وارد محض به که آمد بهروز خندان و خوش صداي گیر نفس ي لحظه آن در... را مادرجون

 : گفت ترس با و خورد جا ام پریده و کرده عرق صورت دیدن از شد نزدیکم وقتي اما ، بیدارم
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 ؟...ریزي مي عرق اینقدر چرا ؟...عزیزم شده چي

 بگیر... سوزي مي کوره مثل داري واي... داري تب تو:  گفت فریاد با و پیشونیم روي گذاشت رو دستش فوري

 ...بزنم صدا رو مادرم برم تا بخواب

 کرد لمس را پیشانیم وقتي هم او ، سرم باالي آورد را مادرش دقیقه پنج زمان تو سریع و خواباند زور به را من

... کند پاشویه را من زود خیلي تا بیاورد نمک و ولرم آب با بزرگي ظرف که خواست او از و کرد تایید را بهروز حرف

 مامت روز سه... نفهمیدم چیز هیچ دیگر و کردم حس پیشانیم روي را گرم نیمه دستمال که گذشت اي دقیقه چند

 بود هخست و کوفته بدنم اینقدر ، بود کرده گیرم زمین روز سه این در را من و بود گرفته را وجودم عصبي تند تب ،

 ، ذراندمگ نظر از را برم و دور وقتي ، کردم باز را هایم چشم باالخره روز سه از بعد... بکنم فعالیتي توانستم نمي که

 صورتم نزدیک را صورتش که بهروز نگران و سیاه چشماي تو که چشمم...آمده سرم به چي و هستم کجا فهمیدم

 ؟...شده چي:  گفتم فقط و شد قفل بود آورده

 : گفت دلخوري با بود شده راحت خیالش کمي زدنم حرف با که بهروز

 من به چي و کشیدم چي روز سه این دوني مي(  کرد اشاره اش سینه به و)  مجنون قلب این از مراقبتت بود این

 ؟.گذشت

 ؟...چیه منظورت... روز سه:  گفتم حیرت با

 به جایم از رفتم فوري... آمدند مي طرفم به داشتند که کشاند آنها سمت به مرا مادرجون و بهزاد صداي

 : گفت و خواباند پس را من زور به بهروز که شوم بلند احترامشان

 ...نیست تعارفات این وقت االن... باش راحت

 : گفت و انداخت صورتم به مهرباني نگاه و بهروز دست داد را سوپ اي کاسه بهزاد

 ؟...خانوم سارا بهترین

 : فتگ مهرباني با و بوسید را پیشانیم و نشست کنارم خانوم زیور که کردم سالم دو هر به و شدم خیز نیم یکمي

 ؟...عزیزدلم خوبي... قشنگم عروس سالم

 ؟...حالم این به روزه سه من ، میگه چي بهروز این... مادرجون خوبم:  گفتم و زدم اي خسته لبخند

 را خدا اما... میگي هذیون و سوزي مي تب تو داري روز سه... گلم عروس آره:  گفت دلنشیني لبخند با مادرجون

 ...کرد فروکش غربتم تب باالخره ، بهتري االن اینکه مثل شکر

 ینا به داشتم و بودم خودم حال تو... بود نخورده گوشم به اسمشم حاال تا ؟...بود چي دیگه غربت تب ؟...غربت تب

 : گفت بهزاد که میکردم فکر کلمه تا دو
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 ور به رنگ ، اومده روزش به چه که ببینید... بردید زندگي و مرز لب تا رو ما عاشق برادر این نیومده هنوز که شما

 ...بیچاره نداره

 راچ دونم نمي بخدا ، ببخشید منو شما ي همه: گفتم و انداختم پایین را سرم و کردم بهروز به نگاهي زده خجالت

 ...بزنم ذوقتون تو راه اول خواستم نمي ، شد اینطوري

 اما ؟...آدمه خود دست مریضي مگه ، عزیزم نزدي ذوقمون تو:  گفت و گرفت دستایش تو را دستم مادرجون

 ، هدار بلندي و پستي خیلي... نیست آدما ما مراد وفق بر همیشه ، نیست رویایي و قشنگ همش زندگي... دخترم

 تحمل براي هم بیشتري توان باید ، کني شروع رو جدیدي زندگي مادرت و پدر از دور کردي قبول که حاال

 سن از مقطعي هر در که انسانیه هر زندگي جزو هم دوري... عزیزم... باشي داشته رو ها سختي یا و نامالیمات

 و فتنر سربازي با یکي ، ازدواج با یکي... کنیم قبول مجبوریم یعني ، پذیرفت اونو باید و بیاد پیش داره امکان

 هب تا بگذرونه بردباري و صبر با رو دوریها این باید کسي هر پس ، میشه جدا اش خونواده از کار و درس با یکي

 ...برسه روشن اي آینده

 و مهم تصمیم اون براي و باشیم داشته رو پیش رو بزرگتري هدف که خوبه شرطي به دوري... مادرجون اما:  زهره

 ...کنیم عمل جا به و درست اون ي آینده

 ، بود آمده ما نزد چایي آوردن با که زد زهره رو ها حرف این

 خدا که است خونواده تشکیل و ازدواج سارا بزرگ هدف:  گفت حرفش جواب در و کرد زهره به نگاهي جون مادر

 ...شد انجام شکر رو

 دوري درد جان سارا که بوده طور همین حتماً:  گفت مادرجون جواب در میکرد تعارف چایي که طور همین زهره

 ...شده بهروز آقا همراه و خریده جون به رو

 : گفت رویي خوش با و کرد من به نگاهي بعد

 ...کرد قهر ما با و هذیون و تب عالم تو رفت روز سه که گذشته بد بهش چقدر ببین ؟...چطوره ما عروس حال

 شرمنده بیشتر منو دیگه شما خدا رو تو:  گفتم و زدم بهش مهري پر لبخند... خندید ریز هم حرفاش از بعد

 ...نمیکردم انتخاب رو راه این نبودید مهم برام و نداشتم دوستون اگه... نکنید

 که میکرد تماشا را بهروز و من و ماند زهره فقط ، رفتند کارشان دنبال به کدام هر و زدند حرف هم دور دیگه کمي

 و گرفت مي قرار زهره هاي متلک هدف هم ها وقت بعضي و خوراند سوپ من به قاشق قاشق عشقي چه با بهروز

 : گفتم بهروز به رو کردم تمام را سوپ خوردن وقتي...  میکرد سفید و سرخ را بهروز و خنداند مي را من

 ؟...نشده آماده هنوز خودمون هاي اتاق مگه ؟...میکنم چیکار اینجا من
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 در... بشه بهتر حالت تا کرد پرستاري ازت شخصاً و کرد لطف جون زهره بود بد حالت وقتي... عزیزم نه:  بهروز

 ...بزاري بختت ي خونه به پا راحت خیال با شدن خوب از بعد تا بچینند هم رو وسایلت خواستند مي ضمن

 ، انداختم پایین رو سرم و کشیدم خجالت حسابي زهره جلوي که گفت شیطون و شیرین خیلي رو بخت ي خونه

 رو دستم نباشم معذب این از بیشتر اینکه براي زهره... خندیدند ریز ام دخترونه شرم این به دو هر که شنیدم اما

 : گفت فوري و کنم نگاه چشماش به شدم مجبور که گرفت

 زا اتاقت دیدن از بعد امیدوارم ، چیدیم رو وسایلت خودمون ي سلیقه با و خودت اجازه بدون که ببخش رو ما البته

 ...باشي راضي ما

 من از ربهت شاید معلوم کجا از... زارم مي احترام تون سلیقه به و ممنونم:  گفتم رضایت با و کردم تشکر خیلي او از

 یادآور اونا چیدن چون ، برداشتید هام شونه روي از رو سنگیني بار کارتون این با... باشید داده خرج به سلیقه

 ...میکنه اذیتم خاطرات همین و بودم رفته خریدنشون براي مادرم و پدر همراه که خاطراتیه

 ادرمم و پدرم از منم ، میکني عادت کم کم... عزیزم نباش نگران:  گفت اطمینان با و گرفت محکمتر رو دستم زهره

 ...بدم وفق جدید شرایط این با رو خودم تونستم و شد عادي برام چیز همه کم کم اما ، غربت اومدم و شدم جدا

 جاي زود خیلي توانند مي که شده نصیبم فهمیده و خوب اي خانواده چنین که بودم خوشحال و بوسیدم اونو

 علي و بهرام... دیدنم اومدند شلوغشون و شوخ پسرهاي و عاطفه همراه به بهرام شبم آخر... بگیرند را ام خانواده

 را بهروز مواقع از بعضي در که گذاشت سرم به سر کمي هم باز علي و شده خوب حالم که کردند خوشحالي اظهار

 که زهره رفتار برعکس ، نچسب و سرد ، بود سرد رفتارش هنوز عاطفه اما... طلبید مي عیار تمام جنگ یه براي

 و شود مي تر بدبین من به دارد میکردم فکر روز هر... میکرد خشک و تر را من که دلسوز و بزرگ خواهر یه مثل

 مک کینه چشماش تو و میشد من از بیشتر خشمش و حرص انگار دید مي من به نسبت را بهروز هاي محبت وقتي

 فکري با بود مهم براي آن علت و بودم کرده فکر بهش زیاد که هم شب یک حتي... میکرد باز جا خودش براي کم

 از عدب اما ، کند تحمل همین بخاطر تواند نمي را من و بهروزه عاشق عاطفه نکنه که لرزید پشتم ي تیره کردم که

 دانوج ي شرمنده بودم کرده عاطفه به نسبت که بدي فکر از و انداختم مي دور به را زشت فکر این دوباره دقایقي

 پسر جاي الاقل که باشد بهروز عاشق تواند مي مگه بزرگ پسر تا دو با و سن این تو زن یک که میشدم خودم

 آن زا کردم سعي که بود گذاشته مغزم روي مخربي اثر بودم کشیده که هایي سختي این و مدت این... بود بزرگش

 ...ندهد دستم کار نفهمي و ناداني که کنم اندیشه و فکر تر فهمیده و بهتر بعد به

 به تن... بودم سپرده قدر و قضا به تن اکنون من و پذیرند مي را خود سرنوشت مردان از تري پیش آمادگي با زنان

 هم بد همچین حال به تا بود چه هر ، زد رقم برایم تقدیر حتي یا و جهانگیرخان یا و برادر دانم نمي که سرنوشتي

 و پدر قید راحتي به اینکه درک ، تنهاییام درک ، میکرد درک خوبي به را من و بود فهیمي مرد بهروز هم ، نبود

 اعتماد او مهر به و گذشتم مادرم و پدر مهر از که بودم قائل ارزش برایش اینقدر و شدم همراهش و زدم را مادرم

 ...بودم ندیده چیزي آنها از خوبي جز حال به تا که اش خانواده هم و... کردم
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 باید روزي یک که ندارند خبر اما ، آینده سمت به بدوند خواهد مي دلشون هستند جوان و کوچک ها آدم وقتي

 کنند مي نگاه سرشان پشت به و ایستند مي دویدن از هم وقتي و بخورند را دوران آن ي لحظه به لحظه افسوس

 این این دل تو دادند هلم بلکه و بودم ندویده من البته... ماند مي دلشان بر همیشه حسرتش و ، توانند نمي ،دیگر

 ... نامعلوم سرنوشت

 به و کردم دیدن خونه ي همه از بهروز همراهي به و خودم پاي با که بود خوب قدري به حالم چهارم روز غروب

 واقعاً ، داشت تعلق بهروز و من به که اتاقي دو مخصوصاً ، پسندید و زد دید را جا همه باالخره مادمازل علي قول

 اقات دور... بودند چیده شیکي و زیبا شکل به را اتاق دو و بودند انداخته بکار را شان سلیقه تمام مادرجون و زهره

 خریده شوقي چه با که بود مادرم یا و پدر از اي خاطره یادآور میکردم نگاه که را اي وسیله هر و رفتم مي راه

 ...بچیند را آنها خودش هاي دست با مادرم که نبود قسمت اما... بودند

 که شبي ، میکرد هراس و هول از پر رو دختري هر که رسیدم مي زندگیم مهم و حساس جاي به داشتم کم کم

 اشتد فرق دیگر دختران عروسي شب با من براي شبم این اما... بود روح دو پیوند که شبي ، گفتند مي زفاف شب

 و تنها شوهر قوم میان که بود اي دخترانه شرم ، تنهایي هراس و هول بر عالوه ، بود ترسانده منو فرقش همین و

 هايروز در فقط ، کنم چیکار باید بدانم که نداشتم اي تجربه خودمم مسلماً خوب و بردم نمي جایي به راه کس بي

 موضوعات این از همیشه که اي احمقانه شرم بخاطر من اما ، بود گفته بهم چیزهایي بسته سر طور به مادر آخر

 يآبروریز بدون و خوبي به شب آن که کنم چکار باید من و گوید مي چي مادر ببینم که ندادم گوش اصالً داشتم

 ...االن ولي... چکید مي پیشانیم از چک و چک شرم عرق و بود پایین سرم زده خجالت فقط ، بگذره

 همه جان مادر بودیم کرده اتراق بهزاد ي خانه هنوز که پنجم روز ناهار از بعد که بودم آشوبم از پر و خراب حال تو

 رویي خوش با و نشاند خودش روبروي منو... کند صحبت من با که خواند اتاق تنهایي تو منو و کرد رد اطرافم از را

 : گفت و بوسید را صورتم

 ؟...شدي بهتر خیلي حاال تا دیروز از اینکه مثل

 تو حسابي روز چند این... خوبم خیلي جون زهره زحمتاي و شما لطف به... مادرجان بله:  گفتم و زدم لبخندي

 ...انداختم زحمتتون

 روز دو تا افتادي حال اون به دیدم وقتي و عزیزي برام بهروز مثل تو ؟...زحمتي چه آخه عزیزم نه:  گفت و خندید

 ایيحرف... عزیزم... کني شروع بهروز با رو ات تازه زندگي باید و بهتري االن الحمداهلل اما ، بودم نگرانت خیلي اول

 هوشیارش و بگه بهش باید کنه زناشویي خوب زندگي یه ي آماده رو دخترش اینکه براي مادري هر که هست

 ...کنه

 خجالت از...  بزند حرف تنها من با خواست مي چي براي و بگوید خواست مي چي مادرجان که شد خبردار شصتم

 : داد ادامه مادرجان... صورتم به بود آورده هجوم بدنم خون تمام ، انداختم پایین را سرم
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 ...میکنم اضافه هم اي دیگه چیز تا چند منم اما ، گفته بهت مادرت رو بدوني باید اونچه دونم مي

 : داد ادامه و خندید و کرد چشمام تو نگاهي و آورد باال را سرم و ام چانه زیر برد دست

 دبای شد بهروزم قسمت پاکي و نجیب دختري همچین که خوشحالم... عزیزم بشم پاکت و دخترونه شرم اون فداي

 ...کرده پیدا لیاقتي همچین پسرم که کنم شکر رو خدا بار هزار روزي

 تو چي امشب ي درباره مادرجان ببینم که شد گوش بار این وجودم ي همه و کردم تشکر تعریفش از آرامي به

 ...دارد چنته

 آنها با بهروزم و تو که ، میفته اتفاق پسري و دختر هر براي برنامه این نداره خجالت عزیزم:  داد ادامه مادرجان

 اگه که هاست رابطه همین... مادرجان... نداره سوز و سوخت اما داره زود و دیر:  گفتند قدیم از... نداري فرقي هیچ

.. .سازه مي براشون موفقي و شیرین زندگي یه و میندازه همدیگه دل به رو مرد و زن محبت بره پیش درست راه از

 ینمهمتر که نمیشه دلیل این ولي ، نگذاشتید پا شادیتون ي حجله به دامادي و عروس هر مثل بهروز و تو درسته

 اب و پسرمه و تو زفاف شب... عزیزم شبه همون امشب... بگذرونید دیگه معمولي شباي مثل رو زندگیتون شب

 یکمي میاد زهره خواب از قبل ساعت یه... کني آماده رو خودت باید پس... میره پیش خودش هاي سنت و آداب

 که زاري مي داماد ي حجله به قدم و پوشي مي خریده برات روز چند همین تو بهروز که لباسي و میکنه آرایشت

 کم کم و نمیشه تو آزار باعث ، لذتش و خودش بخاطر که هستم مطمئن بهروزم از من... پسریه و دختر هر آرزوي

 شرم و سختي و درد دونم مي... بشه طي خوبي به امشبم تا بیایي راه باهاش کن سعي هم تو... میاد کنار باهات

 و دور که آوردي اینجا شانس یه تو ، نشید دلزده همدیگه از که جلو بري طوري باید ، کني تحمل باید اما ، داره

 شب امشب... داري وقت صبح تا ، بخواد رو کارتون جواب و کوبد نمي اتاق در به هي کسي و نیست شلوغ برت

 که هباش شبي کن سعي پس... نمیشه تکرار تو براي ، نمیشه تکرار وقت هیچ که شبیه ، بهروز و تو براي خاصي

.... کنه بیشتر رو بینتون عشق و بشینه جفتتون لبهاي رو رضایت لبخند یه میارید یاد به دوتون هر وقتي بعدها

 ...نبوده اشتباه بهروزم انتخاب که روشنه دلم

 هاي لحظه چه که واي... گذاشت تنها خجالت و ترس همه این با را من و رفت شد بلند و بوسید منو بار چند

 که بود حیا و شرم این بدتر همه از ، داشتم رو پیش رو هایي لحظه چه و گذراندم شوهرم مادر برابر در رو سختي

... داشتم کم رو آدم این احوال و اوضاع این در ، پیشم اتاق تو آمد بهروز وقت این در... بود آورده در رو پدرم

 : گفت گوشم دم آرام و کرد حلقه ام شانه دور را دستش و نشست کنارم

 ؟...عزیزم خوبي

 يباز انگشتام با عصبي و کردم اکتفا سرم دادن تکون به فقط ، کنم نگاه صورتش تو تونستم نمي شرم از

 هیچ که جایي یه ، خواست مي گریه دلم ، داره خبر زده من به که مادرش هاي حرف از که بود معلوم... میکردم

 وقتي ...بود آور رنج خیلي برام مهم شب این تو تنهایي این... بیرون بریزم را دلیهایم دق تمام و نباشه اطرافم کس

 : گفت زهره به شیطون لحني و اعتراض با بهروز ، اتاق تو آمد زهره
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 ؟...شده ساکت اینقدر که کردید من خانوم با چیکار

 ...دارن تشریف رو کم زیادي شما کوچولوي خانوم این ، نکردیم کاریش:  گفت و خندید ریز زهره

 دممی قول بهت... میکني اذیت رو خودت اینقدر چي براي... عزیزم برم قربونت:  گفت گوشم در سر و خندید بهروز

 ...کني اعتراف بهش خودتم که باشه جذاب و شیرین زناشویي زندگي اینقدر

 زهره... رفت بیرون اتاق از من هاي غره چشم با و کاشت ام گونه رو محکم ي بوسه تا دو و گرفت منو صورت بعد

 : گفت زهره که کشیدم آهي... خندید مي بهروز کاراهاي به داشت هنور

... عزیزم سارا اصالً... میشي سفید و سرخ اینقدر چرا تو ، میشن قدم پیش خودشون اصالً امروزي دختراي... اوه

 که میکنیم درست خودمون برا حجله یه بهزاد با زمان هم منم... میري بهروز آقا ي حجله به تو که امشب همین

 ؟...گلم خوبه ، بخوري غصه و نباشي تنها

 کلي اش مزه با هاي شوخي با هم منو و خنده زیر زد پقي که زدم زل شوخش و خندان ي چهره به تعجب با

 ...خنداند

 من زهره ، گرفتم که دوشي از بعد و حمام رفتم اول... کرد پهن زمین روي را چادرش شب و رسید انتها به روز آن

 و نبندد باال را موهایم که خواستم ازش ، پیچید را آنها بعد و کرد خشک را موهایم اول و نشاند آینه برابر در را

 حرص کلي با شب آخر که نداشتم را اضافي هاي گیره دردسر دیگه هم و آمد مي بهم بیشتر هم ، بریزد دورم

 هب گیره تا چند با آهاردادن از بعد و برد کج چپ طرف به را جلویم موهاي... بیرون بکشم سرم پوست تو از خوردن

 راضي کارش از دیدم آینه تو که را خودم ، شد تمام موهایم با کارش وقتي... کرد وصل ام شقیقه کنار موهاي

 رفتگ را ام چونه بود شده تمام کارش وقتي ، رسید صورتم به هم ساعت نیم حدود بود صورتم به نوبت بعد... بودم

 : گفت شادي و رضایت با و چرخاند چپ و راست طرف به را صورتم و

 ...عروسکش این با داماد آقا این حال به خوش... است شکفته تازه که هستي اي غنچه مثل... شدي ماه سارا

.. يکرد سرخ که باز:  گفت و خندید زهره... انداختم پایین را سرم تشکري با و نشست صورتم تو گرما حرم دوباره

 ...میاد در دادش االن دیگه داماد آقا که بپوش رو لباست عزیزم شو پا

 بود نگر کم بنفش رنگ به دکلته ماکسي لباس یه... پوشیدم زهره کمک به را بود خریده برایم بهروز که رو لباسي

 پایین تا کمر از اما... گذاشت مي نمایش به خوبي به آن در را اندامم و بود شده دوخته براق ي لمه ي پارچه از که

 از پر لباسم ي باالتنه... درخشید مي حسابي شب تو و بود براق حریرشم سطح که بود خورده آن روي حریر ، دامن

... بخشید مي را خاصي و زیبا ي جلوه چشمام رنگ و صورت به آن تالًلو که بود زیبایي و درخشان هاي سنگ

 آینه در را خودم وقتي... آمد مي خیلي چشمام رنگ به که بود کرده بنفش آبي هم را آرایشم لباسم رنگ با زهره

 و قوس و بود نشسته تنم به عالي خیلي لباس... باشم من ، تصویر این نمیشد باورم ، خوردم یکه واقعاً ، دیدم
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 نستدا مي دقیق را سایزم اینقدر کجا از مارمولک بهروز این... بود گذاشته نمایش به بخوبي را بدنم هاي برآمدگي

 ...بود رویایي و زیبا واقعا... بس و شناسد مي خدا فقط را مردها این ، بود خریده را لباس این برایم که

 را من افتاد من به چشمش تا جان مادر... اتاق تو آورد لحظه یک تو رو آن و مادرجان سراغ دوید ذوق از زهره

 هرهز باالخره که صورتم تو کرد فوت و فرستاد صلوات مرتب و بوسید را ام گونه بار چند و گرفت آغوش در محکم

 : کرد اعالم رو اعتراضش

 ؟...بدید خواید مي چي رو بهروز جواب اونوقت ، بردش مي باد نکنید فوت دیگه... مادرجان

 ...بریز نمک کم:  گفت و زهره بازوي تو زد و خندید جان مادر

 مي سرحال را آدم حسابي جاش به هاي متلک و ها حرف با زهره... خندیدم زهره چشمک و جان مادر شوخي به

 مادرجان...  خورد را او نمیشود هم عسل من یک با که عاطفه برعکس ، بود مهرباني و مشرب خوش زن ، آورد

 و خشک صورتي و سیني با عاطفه لحظاتي از بعد... خواست مي را اسپند سیني او از و زد صدا را عاطفه بلند

 به اي غره چشم با مادرجان ، داد مادرجان دست به را سیني و گفت تبریک یه زباني زیر فقط و باال آمد عصبي

 پر و بزرگ ماجراي مادرجان هاي غره چشم و رفتار این... فرستاد صلوات و چرخاند چند سرم دور را سیني عاطفه

 دوربین بیاید که زد مي صدا رو زهره که علي صداي با... بود شده معما برایم که میکرد حکایت را دردسري

 انهخ مردهاي که حالم به واي... نیفتد من به چشمش وضع و سر این با که کشیدم کنار را خودم ، بگیرد را عکاسي

 نگاه خانه این مردهاي چشمهاي تو چطوري فردا من... بیفتد اتفاقي چه قراره و خبره چه امشب بودند فهمیده هم

 نقش بهروز ي خانواده جلوي باید که بود این بدتر همه از و کُشت مي را من داشت استرس ؟...بگویم سالم و کنم

 ، گُوشیش در هاي شوخي با تا بود اینجا ملیحه الاقل کاش اي.. میکردم بازي هم را راضي و خوشحال عروس

 ...میکرد پرت یکمي را حواسم

 عکس یک که کرد اصرار عاطفه به هرچي زهره... انداختیم نفره دو و تکي عکس تا چند زهره و جان مادر با

 ملتح را رفتارش این توانستم نمي دیگه...بیرون اتاق از رفت و کرد بهانه را سردرد و نکرد قبول او ولي بیندازد

 بد اینطور من با که دارد دردي چه بپرسم زهره از خواستم مي باري چند ، بود داده قرار هدف را مخم واقعاً ، کنم

 مادرجان وقتي... کنم درست را بحثي و حرف مهم شب این و ساعت این تو ندیدم صالح هم باز اما ، میکند رفتاري

 همب اش مردانه عطر ، انداختم پایین را سرم و نشستم تخت لب و آمدم بیرون عاطفه فکر از فوري زد صدا را بهروز

 و ودب ایستاده در کنار که افتاد پاهاش به چشمم و کشیدم باال را نگاهم یکمي... هاست نزدیکي همین که فهماند

 هب کردن نگاه جراًت هنوز اما ، شوم بلند جایم از کرد مجبورم که کشید کل بار چند زهره... من به بود زده زل حتماً

 ...نداشتم را چشمانش

 در ، شد کنده جا از قلبم اتاق در شدن بسته با ، بست را اتاق در جان مادر گذاشت من سمت به قدم وقتي بهروز

 زمین به که نگاهم جلوتر آمد بازم بهروز... بود شدنم بیهوش امکان لحظه هر و سپردم مي جان داشتم لحظه آن

 هایش دست کف انگار ، گرفت داغش و مردانه دست دو با را لختم بازوهاي... ایستاده من قدمي یک که دیدم بود
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 عاشقش و شاد هاي چشم تو ، دارم تب نگاه لحظه یک... سوزاند مي را بازوهایم پوست و بودند گذاشته آتیش

 و سفید لباسي با اي سورمه شلوار... بود شده تیپ خوش و جذاب چقدر... کاوید مي را چشمانم عمق تا که افتاد

 ار نگاهم بزنم زل هایش چشم تو نتوانستم دیگر... یود نپوشیده کت اما ، داشت تن به براق اي سورمه کرواتي

 ...بستم رو چشمام و شد حبس سینه تو نفسم ، جلو آورد را سرش لحظه یک تو ، گرفتم لباسش ي یقه سمت

 را خیالم حدودي تا که نشست پیشانیم روي لبهایش داغي ناگهان ، میشد پخش صورتم روي داغش هاي نفس

 عمیق نفس چند و کرد فرو خرماییم موهاي انبوه در را سرش و فشرد آغوشش در محکم را من بعد و کرد راحت

 : گفت و زد گردنم به بوسه یک و کشید

 سارا... کردم بغل رو خدا هاي فرشته از یکي و میرم راه ابرا روي دارم انگار ، زیباتري هم آسمون هاي فرشته از تو

 ...دارم دوست خیلي عزیزم

 قلبم در بیشتر مهرش لحظه همان...  کشیدم مي هایم ریه به را تنش عطر و بودم کرده خوش جا اش سینه درون

 و کرد جدا خودش از را من دقایقي از بعد... بودم زده تکیه عشق جنس از محبتي کوه به اینکه از شاد و شد جا

 پایین به سرم هم باز شد باز که در... زد صدا را مادرش و داد قرار ام شونه ي حلقه رو دستش و ایستاد کنارم

 : گفت و کشید سرم روي را چادرسفیدم مادرجان... شد کشیده

 عکس و اتاقتون تو برید بعد و بیرون اینجا از بیاید... بگیرن عکس تا چند تا پذیرایي تو بیان خواند مي ها بچه

 جانمادر... زد مي سوت مدام و بود گذاشته بلند آهنگي علي... بیرون رفتیم بهروز به تکیه با... بگیرید دونفره

 ور بعدي سوت ، نمیکرد گوش تنها نه علي اما... نکش من مغز تو سوت اینقدر:  گفت مي و میکرد کل کل باهاش

 روح انگار ، انداخت مي ملیحه یاد به همیشه را من علي هاي شیطنت... خنداند مي را همه و میکشید محکمتر

 آن متوان نمي ، شدند وارد هم با بهرام و بهروز...  پرید مي پایین باال و میکرد شیطنت علي جسم در که بود ملیحه

 ار ، دادم را جوابشون چطوري و داشتم حالي چه گفتند تبریک بهم آنها و شدم روبرو بهرام و بهزاد با که را لحظه

 ردهام باالخره ، خانواده کل با انداختن عکس از بعد... بفهمید را من حال تا باشید موقعیت آن در باید...  کنم بیان

 ، ادهایست عکس ، گرفت عکس ما از بگید که ژستي نوع هر از زهره و اتاق تو برگشتیم دوباره بهروز و من و رفتند

 خواست بهروز از ها عکس از بعضي تو... شدیم ژست گرفتن به مجبور ما و داد دستور چي هر... خوابیده ، نشسته

 آتش پارچه یک تنم و صورت و ریختم مي عرق شرشر و میشدم آب شرم از واقعاً لحظات آن در که ببوسه منو

 سخت ي مرحله این باالخره... خنده جز به نمیکردند کاري و داشتند خرابم حال از خبر زهره و بهروز... بود شده

 ...شد شروع تري سخت ي مرحله و گذشت هم

 ميک رنگم دید که بهروز... گذاشتند تنها را ما و گفتند بخیر شب و بوسیدند را من خوشبختي آرزوي با همگي

 با لحظه چند از بعد و آشپزخانه تو رفت میکرد شل را کرواتش ي گره که طور همین و نشاند تخت لب را من پریده

 دست که فهمیدم وقت همان ، گرفتم را لیوان وقتي ، دستم داد رو ها لیوان از یکي... برگشت پرتغال آب تا دو

 خوردم به را آبمیوه خودش دست با و نشست کنارم آمد و باال داد نفس یک را اش میوه آب بهروز ، لرزد مي هایم

 حس این خدایا ، لرزیدم خودم به لحظه یک ، کرد نزدیک خودش به را من و پیچید کمرم دور را دستش بعد و داد
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 روي گذاشت را سرم بهروز ؟...بود افتاده شماره به نفسم چرا ، میکرد داغ را من بهروز چرا ، بود چي جدید هاي

 : گفت آرام ، بوسید را گوشم و اش سینه

 ؟...لرزي مي چرا ؟... چته عزیزم

 ...سردمه:  گفتم باشم کرده فکري اینکه بدون

 کنارم هم خودش و تخت روي خواباند و گرفت بغل در را من و هایم زانو زیر انداخت دست و شد بلند ناگهان

 : فتگ و خندید ریز و بوسید را ام گونه و آغوشش تو کشید منو محکم بعد... نفرمان دو روي کشید را پتو و خوابید

 ؟...ترسي مي من از... خودم کوچولوي

 نخیر:  گفتم خشن و اش سینه تو زدم آرام مشتي ، بود زده که حرفي حرص از

 مرتبه یک بعد... بود بلد را بازي ي قاعده خوب... انداخت خنده به را من و کشید گلویم به بار چند را اش چانه

 کنارم دوباره لخت ي تنه نیم با و آورد در را پیراهنش و کروات من از خجالت بدون و نشست جاش سر شد بلند

 من بازوهاي روي اش برهنه بازوهاي وقتي... نداشتم را او به کردن نگاه جراًت و بودم بسته را چشمام... کشید دراز

 فتگ و بغلش تو کشید محکمتر را من که بیرون بکشم آغوشش از را خودم خواستم و خوردم سختي تکان نشست

: 

 ...بخوابي تر طرف آن نداري حق و خودمه بغل تو جات امشب همین از ؟...کجا

 یه شو بلند ، خوابیدنه وضع چه این آخه... شدم خفه بهروز کن ولم:  گفتم خشن و عقب کشیدم را خودم بازهم

 ...بپوش چیزي

 : گفت و بوسید را ام گونه و زد نیشخندي و باال پرید ابروهایش مربوطم نا هاي حرف با

 ؟...بکنم رو اینکار باید من که خوابیده لباس با عروسیش شب کي

 تو میکرد فوت که طور همین و آغوشش تو کشید دوباره را من و... جانم:  گفت که زدم صدا را اسمش حرص با بازم

 : گفت صورتم

 با فردا مادرم جواب اما ، ندارم باهات کاري نباشي آماده امشبم اگه حتي ، کنم اذیتت خوام نمي من... عزیزم

 ...عرضه بي بگه بهم خوام نمي ، خودت

 وقتي... کشید مي پیش پا با و زد مي پس دست با ، امشب بود شده رحمي بي عجب ، کردم نگاهش حیرت با

 : گفت دوباره دید را تعجبم

 ...یا و ، تو با مادرم جواب و بخوابیم ؟...کنیم چیکار خب

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

148 

 

 ورتمص به را صورتش ، میکرد کر را هایم گوش قلبش کوبش صداي... گذاشتم اش سینه تو را سرم و نگفتم هیچي

 : گفت و چسپاند

... میکنه ام دیوونه داره چشمات معصومیت همین و پاکي خیلي تو... عزیزي برام خیلي ، دارم دوست خیلي سارا

 زناشویي ي رابطه براي فقط مردا ي همه... دلم عزیز...  قلبتم مالک و دارم رو تو که خوشحالم چقدر دوني نمي

 هی وقتي اما... میکنم رو کار این نزنم دست بهت بخواي ازم سالم یک اگه حتي ، میگم خودم از ، نمیکنند ازدواج

 بدون عشق... داره احتیاج همدیگه احساس به ، همدیگه کردن لمس به ، بشه محکمتر مرد و زن بین بخواد رابطه

 هتشن رو آدم یکي که اینه مثل... نیست واقعي عشق یه ، شدن یکي بدون ، گرفتن آغوش در بدون ، کردن لمس

 همدیگه نیاز و احساس به باید دومون هر... زجرآوره آدم اون براي این ، برگردونه تشنه و آب ي چشمه لب ببره

 ...نکنیم اذیت رو همدیگه کنیم سعي و بزاریم احترام

 زندگي شب اولین تو اینکه براي... میکرد سخنراني داشت که بود شده دلخور دستم از حسابي اینکه مثل

 : گفتم و بوسیدم را اش چونه زیر ، نشود ناراحت دستم از مشترکمون

 ...ترسیدم یکم... بزنم عروسي شب سنت و آداب زیر خوام نمي که من

 ارتمکن اینجا خودم... خوشگلم نداره ترس:  گفت شادي با و زد خیمه راستم ي تنه نیم روي و خواباند پشت به منو

 ...هست بهت حواسم و

 خوش و نرم ، ابریشمه مثل موهات:  گفت و کشید دست بار چند آنها روي و موهام سمت شد کشیده نگاهش بعد

 ...بو

 گر هام گونه...گذراند نظر از را چشمام و لب بعد و چونه اول ، باال آمد بعد و گردن روي انداخت رو نگاهش بعد

 روش با کم کم داشت.. کشید مي آتیش به وجودمو نگاه هر با که بود گرم ، بود خاصي جور یه نگاهش... بود گرفته

 آورد را صورتش ، بود خواستن ، بود تمنا چشماش تعریف ، ماند ثابت چشمام توي نگاهش... میکرد رامم خودش

 قلبم... من ي اشاره یک منتظر و بود سرگردان نگاهش... زد آتیشم و بود داغ ، بازوم روي گذاشت را دستش و جلو

 بدون احساسي یک ، دارد پاک احساس یک بهم بهروز گفت مي بهم قلبم. تپید مي ام سینه توي نور سرعت با

 نیاز بهش هم خودم و نبود اما... گرفتم مي را جلویش حتماٌ بود غریزه اگر ، فهمیدم مي خوب اینو... غریزه

 خواستمش مي که بودم مطمئن... داد مي پناه بهم که آغوش این نیاز االن و ، بودم محبتش و مهر نیازمند... داشتم

 ، لبهام روي نشست دارش تب و داغ لبهاي بار اولین براي اي لحظه از بعد وقتي... عاشقانه و دل ته از اونم ،

 ...کردم همراهي را او منهم و شد تر قوي احساسم

 نآ تمام... کرد باز را لباسم زیپ و برد دست شد مطمئن من از وقتي و شویم غرق حسابي تا بگذرد کمي گذاشت

 یک در روح دو شدن یکي دنیاي ، بود ها متاهل دنیاي به من ورود آنهم و داشت شیرین ي نتیجه یک شب

 ... عشق با مشترک زندگي یک حس...تنهاییام شدن تمام حس... جسم
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 تکان با ، بودم بهروز هاي دست ي محاصره در چون و شدم بیدار خواب از دلم درد از که بود سحر هاي نزدیکي

 : پرسید خواب از پر چشماني با و شد بیدار هم او خوردنم

 ؟...داري درد ؟...عزیزم شده چي

 اب بخش آرام و مسکن قرص تا دو برایم اي لحظه از بعد و بیرون اتاق از رفت و شد بلند فوري که دادم تکون سري

 را شکمم دستش کف با و خوابوند پشت به را من و خوراند بهم خودش هاي دست با و آورد پرتغال آب لیوان یک

 تو دکشی را من و بوسید را لبهام وقتي ، بستم را چشمام زود خیلي و شد ساکت دردش کم کم که مالید دقایقي تا

 بخواب و کرده پنهان اش سینه در را خودم و بستم دوباره سریع خیلي اما ، کردم باز کمي رو چشمام ، آغوشش

 ...رفتم فرو عمیقي

 بهروز... کوبید در به هم بار چند ، زد مي صدا را ما که طور همین مادرجان که بود صبح نه ساعت حدوداي صبح

 تسم آمد گفت تبریک بهش و بوسید را بهروز مادرجان... کرد باز را در و پوشید را پیراهش و شد بلند آلود خواب

 هک جان خانم... گرفتم گاز را لبهایم درد زور از و شد کشیده شکمم سر تا سر بدي درد که شوم بلند رفتم... من

 : گفت غرغر با و خواباند را من دوباره و گرفت را بازویم دید را حالم فوري

 ، نیست شدن بلند وقت االن... نمیکني جمع رو حواست چرا دختر

 رس به سر خندان و بارید مي شادي چشماش از... گفت تبریک بهم و بوسید بار چند و گرفت بغلش در را من بعد

 را وزبهر و من حرفاش این با و برسم حسابش به تا بگو بهم کرده اذیتت اگه که گفت مي بهم و گذاشت مي بهروز

 : گفت من به رو خنده و شوخي کمي از بعد... خنداند مي

 ...حموم بري باید دخترم شو پا

... شدم پا سر مادرجان کمک به... انداختم پایین را سرم شرم با و افتادم دیشب یاد دوباره حمام اسم شنیدن با

 من و داد تحویل مادرش به را بود خودش نبودن عرضه بي خودش قول به و من بودن پاک سند که دستمالي بهروز

 دلم درد و شد بهتر یکمي حالم دوش زیر...  کرد حمام تو را من زود خیلي... حمام فرستاد زیورخانم همراه به را

 کشیده دراز تخت روي و بود اتاق در هنوز بهروز ، رفتم باال مادرجان کمک به وقتي... گرفت مي آرام کم کم هم

 : گفت و کشید را ام گونه و شد بلند دید را من تا... بود

 ...برم خودم گُل خانوم قربون

 ...حموم برو بدو ، نزن دست من پاک دختر به:  گفت و دستش روي زد اخم با جان مادر

 ..بشه مریض خوام نمي ، کنم خشک رو موهاش تا بمونم بزار:  گفت و خندید بهروز

 ...میکنم رو کار این خودم حموم برو تو ، نکرده الزم:  گفت داشت اخم که طور همین مادرجان
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... پایین رفت و کند دل باالخره داد بهش مادرش که هُلي با و ، بوسید را ام گونه پشت از گفتن چشم یه با بهروز

 : گفت خندید مي که همینطور مادرجان

 ...بشید خوشبخت انشاهلل... داره دوست خیلي معلومه

 : گفت و کرد قبول هم او ، کنم خشک را موهایم خودم دهد اجازه اگر خواستم و کردم تشکر ازش

 ...کنم آماده رو تون صبحونه میرم من پس

 به تخت لب شد تمام کارم وقتي... شدم مشغول و کشیدم بلندي نفس... رفت و بوسید منو ، دادم تکون سري

 رپ لبخند... زد مي چشم تو جذابتر ریخته بهم موهاي آن با... رسید بعد ي دقیقه پنج که نشستم بهروز انتظار

 : گفت و رویم کشید را پتو و تخت روي گذاشتم دوباره و بوسیدم و گرفت آغوش در را من و سمتم آمد و زد مهري

 ...بخوري سرما خوام نمي... بهتره اینجوري

 : گفت و بوسید را گردنم و کشید نفس و کرد فرو موهام تو را سرش بعد

 ..نمیکنم عوض دنیا یه با رو موها این عطر

 ...کني مراعات یکمي مادرت جلوي توني نمي:  گفتم و کردم اخم ، آینه سمت رفت بعد

 : گفت و خندید ریز میکرد خشک را موهایش آینه جلوي داشت که طور همین

 اب داري وقتي که حاال مثل ، نیست که خودم دست ؟...خانوم سارا کني پنهونش رو عشق میشه مگه... خانومي نچ

 ...بدم قورتت درسته بیام خوام مي ، میکني نگاه منو اخم

 ...گشت اتاق در سمت به دویمان هر نگاه مادرجون صداي با

 پایین ها بچه که بخورید صبحونه اول بیاید... خودتون خلوت تو بزارید رو تون عاشقونه حرفاي این:  مادرجان

 ...هستن منتظرتون

 تگف بهروز که بشم بلند رفتم... بست را در و رفت فوري مادرجان... گرفت مادرش از را سیني و خندید بازم بهروز

: 

 ...بمون جا همین ؟...کجا

 ؟...میز سر بریم خواي نمي مگه:  گفتم

 ...جا همین بشین ، نیست گرم اتاق مثل اونجا... نخیر:  گفت بهروز

 میز روي روبرویم را سیني و گذاشت رویم جلوي را کوچکي میز بهروز اي لحظه از بعد و پتو زیر خزیدم دوباره

 بغض لحظه یک... مفصلي ي صبحونه چه... بود کرده چه مادرجان... اوه... نشست میز طرف آن خودشم و داد قرار
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 واه و حال آن از ، روبرویم لقمه اولین دیدن با... آورد مي برایم مادرم باید را صبحانه این ، گلوم بیخ انداخت چنگ

 : گفت و کنار برد را دستش که بگیرم بهروز از را لقمه رفتم و بیرون آمدم

 ...عزیزم کن باز رو دهنت... آ

 جویدم مي را لقمه که طور همین... دهانم تو گذاشت را عسل و کره اول ي لقمه و کردم باز را دهانم و کردم اخمي

 : گفتم

 ...بخور خودت... خورم مي دیگه خودم

 ...میدم رو ات صبحونه خودم ، بمونه گرم تا پتو زیر ببر دستاتو تو ، نکرده الزم:  بهروز

 ...میدم دستت کار که نکن لوسم:  گفتم خوردم که رو دوم ي لقمه

 ...عزیزدلم کاري کجاي ، دادي دستم کار االنم:  گفت و ریخت بهم را موهایم و خندید صدا پر

 معجون از قاشق چند زور به هم آن از بعد... خوردم را عمرم ي صبحانه ترین خوشمزه صبح روز آن و خندیدم

 بلند زهره زدن کل صداي زمان هم که شد بلند تخت روي از و خوراند بهم بود پخته برایم مادرش که مغزي هفت

 : گفت و زد پوزخندي بهروز... اتاق تو بود آمده که شد

 ...شد پیداش دوباره زلزله

 و مهر کم مدت این تو... داشتم دوستش خیلي...آمد مي علي و زهره به خیلي زلزله صفت... بود گرفته ام خنده

 ارب چند و گرفت بغل در محکم را من و طرفم زد شیرجه ، شد باز که در... بود کرده باز جا حسابي دلم تو محبتش

 : گفت گُوشم زیر آرام بعد... گفت تبریک بهم و بوسید

 ؟...گذشت سخت بهت دیشب

.. .بیشتره هیجانش اما بود سخت دونم مي که خودم... نگو خوب:  گفت و خندید باز...ندادم بهش جوابي خجالت از

 ؟...نه مگه

 : گفت بود ایستاده که طور همین سینه به دست بهروز... خندید صدا پر و زد زل چشمام تو بعد

 ...بگیره تحویل رو ما نیست یکي

 : گفت اي مزه با حالت یک با و برگشت طرفش به زهره... خندیم ریز و کردم نگاه بهش

 ؟...نکردي اذیت که رو ما دختر دیشب ، داماد آقا تبریک راستي... ندیدمت چطور ؟...بودي اینجا تو

 ...نکن دخالت نیست مربوط تو به که کاري به:  گفت و کرد نگاهم عشق با بهروز
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 برعکس اما...  میکنند قهر هم با و میشد ناراحت بهروز حرف از زهره االن گفتم و خوردم جا خیلي بهروز حرف از

 : گفت و خندید زهره

 ؟...داماد آقا فهمیدي... پشتشم کوه مثل خودم ، کاره و کس بي سارا نکن خیال

 مافتاد مي که خودم ي شده پاشیده هم از ي خانواده یاد به و خوردم مي غبطه بود بینشون که صمیمي ي رابطه به

 نهخا ناهار براي پایین همه که وقتي مخصوصاً... بودند احترامي قابل و شاد ي خانواده واقعاً... گرفت مي درد قلبم ،

 احترامشان... دادند بهم ارزشي با ي هدیه کدام هر و گفتند تبریک بهم صمیمیت با و بودند شده جمع مادرجان ي

 و خندیدیم کلي زهره هم گاهي و بهروز و علي هاي شوخي با و بودیم آنجا عصر تا... بود شده برابر صد برایم

 ...کردیم شادي

 با و نکند ازدواج وقتي تا آدم من نظر به... کننده افسون و التهاب پر ، بود عجیب خیلي مشترک زندگي آغاز

 و خواهي مي وقتي ، نیست کاملي زندگي تجرد در زندگي ، داند نمي را چیزها خیلي نشود همخانه همسرش

 تجربه در وقتي... میکند جلوه متفاوت چیز همه ، بگذري هایت عادت و ها خواسته از کسي بخاطر و داري دوست

.. .گیرد مي دیگري رنگ نظرت در دنیا ، کني نگاه دنیا به او ي زاویه از تواني مي و میشوي شریک او نیازهاي و ها

 ...گرفت مي شکل داشت بهروز و من براي که طور همان ، باشد تولد یک تواند مي ازدواج

 مي شهر دیدن به بهروز با عسلمان ماه عنوان به روزها... بود مانده نوروزي تعطیالت پایان به روزي چند هنوز

 و بهروز و برادر با او هاي شوخي و علي هاي وراجي با و میشدیم جمع هم دور اش خانواده با ها شب و رفتیم

 مي نگه خوشحال و شاد بودیم هم کنار وقتي تا را ما ي همه و میکرد فراهم را شادي فضاي ، من با مواقع بعضي

 شبها ولي... میکردم فکر آنها تنهایي و مادرم و پدر به کمتر من خواب موقع تا صبح اول از که طوري به ، داشت

 سنگیني قلبم بر غم از کوهي گویي ، میشد اشک از پر هایم چشم ، آنها یاد به میکشیدم دراز بستر در وقتي

 هک بود بهروز هاي محبت وسط این فقط... میشد پر اندوه و درد با که میکرد پیدا وسعت وجودم در خالیي و میکرد

 روز سه همان در وگرنه ، دارد ام نگه سرپا و کند آرام بود توانسته حدودي تا مرا که میشد بیشتر روز به روز

 ...بودم آمده در پاي از بیماري

 : خواند مي برایم عاشقانه شعرهاي و میکرد نجوا گوشم در عاشقانه هاي زمزمه شبها و بود کنارم در روزها

 

 ( ارزد مي شدنش لیال به و مجنون به و.....  ارزد مي شدنش رسوا به عشق خدا به) 

 ( ارزد مي شدنش امضا به عشق سند.....  بنویس نامي و کن وا مرا قلب دفتر) 

 ( ارزد مي شدنش دریا به رود کوشش.....  هایم نرسیدن از اي تجربه من گرچه) 
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 ای و... رفتم مي فرو رویاهایم در و رسیدم مي آرامش به قلبش صداي با که چسباند مي اش سینه به را سرم بعد

 و پدر دلتنگ موقع هر که فهماند مي بهم همیشه و میکرد نوازش را گیسوانم و ها گونه انگشتانش سر با گاهي

 نیامده هنوز و کنم استفاده سوء هایش محبت از خواستم نمي من اما ، ببرم آنها پیش را تو تا بگو هستي مادرت

 هب تواند نمي مادرم و پدر دوري که دادم مي نشان همه به باید ، میکردم مقاومت باید ، کنم کوک دلتنگي آهنگ

 ...میشدم افتخارشان باعث باید بود خواسته پدرم که باشم آنچه باید من ، بزند لطمه عشقم و زندگي

 ، ستمه تنها چقدر که فهمیدم تازه بهروز رفتن با... برگشتند سرکار به مردها و شد تمام هم عید تعطیالت باالخره

 وجود تمام با را دلتنگي و تنهایي من ولي ، کنم حس را تنهایي گذاشتند نمي زهره و خانم زیور که چند هر

 که شبي همان از غیر...گرفت نمي برایم را خانواده جاي باشد خوب که هم چند هر چیزي هیچ... میکردم احساس

 پیدا رهایي غربت تب جان خانم قول به وحشتناک تب اون از که چهارم روز ، زد زنگ بهم مادر و تهران رسیدیم

... گریه مادرم هاي حرف و بود بغض من هاي حرف ي همه که پرسیدم رو حالشون و زدم زنگ مادرم به باز ، کردم

 وزر چند دیگه... باشد آشفتگي و کالفگي روز چند حاصلش و دهد تحویلم گریه دوباره و بزنم زنگ ترسیدم مي

 مینه براي فهمید مي بهروز را نگرانیم این و ، بودم کالفه هم بودم نشنیده را صدایش اینکه از اما نزدم زنگ بهش

 را مان خانه ي شماره بزند حرفي اینکه بدون دیدم مي تلویزیون و بودیم اتاق تو بهروز با که شبها همان از یکي

 ام کلمه اولین که بزنم زنگ مادرم به که بودم نکرده جراًت هنوز خودم حقیقت در... دستم داد را گوشي و گرفت

 بهم ، زد مي گوشم دم که هایش حرف با بهروز... کنم نگران همیشه از بیشتر را آنها و باشد اي شکسته بغض

 مقلب شنیدم را پدر صداي وقتي ، گرفتم بهروز از را گوشي نفس به اعتماد با بار این که ، بخشید زیادي جراًت

 ...طلبید مي را او آغوش و کوبید مي ام سینه ي قفسه به بدجوري

 ؟...خوبه حالت...  عزیزم باباي سالم:  گفتم

 که بوده منتظره غیر شب موقع این در صدایم شنیدن که دانستم مي ، نرسید گوشم به صدایي اي لحظه چند

 : گفت الوصفي زاید شادي با که نگذشت چیزي ولي ، کرده سکوت

 ...بابا دختر شنیدم رو صدات که خوشحالم ؟...گلم دختر چطوره حالت... دلم عزیز سالم

.. .پدر خوبم من:  گفتم و زدم پس را آن بود که سختي هر به اما ، سراغم آمد حساس جاي در لعنتي بغض این بازم

 ؟...خوبه مامان ؟...شدید بهتر چطورید شما

 ...کنیم مي عادت نبودنت به داریم کم کم ، خوبه هم مادر ، عزیزم خوبم منم:  پدر

 ...بیام کنار جدایي این با که میکنم سعي دارم و دلتنگتونم هنوز من ولي:  گفتم

 سپ ، هستن تو ي خونواده جاي بهروز ي خونواده االن... زندگیه نوع یه اینم ، بکني رو تالشت باید... عزیزم:  پدر

 بهروز آقا راستي... باشه تر تحمل قابل برات ما دوري تا باشي داشته دوست من مثل هم رو آنها کن سعي

 ...رفتي که بدو دِ و خواستي مي رو ما عزیز فقط ، مکه حاجي حاجي رفتي بگو بهش ؟...چطوره
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 ...رسونه مي سالم خیلي بهتون و کنارمه االن و خوبه اونم:  گفتم و خندیدم

 اگه که کنم صداش برم بزار حیاطه تو مادرت... دخترم... برسون خیلي اش خانواده و خودش به منم سالم:  پدر

 خودت مواظب... دلم عزیز خداحافظ من از... بخوابم کوچه تو باید امشب نگفتم بهش چیزي زدي تلفن تو بفهمه

 ...باش

 کاراي که یکمي ، بخورید موقع به رو داروهات و باشید خودتون مراقب هم شما... پدر چشم:  گفتم بغض با

 ...دیدار امید به... بوسمت مي... دیدنتون میام شد روبراه کارخونه

 چرا که میکرد سرزنش را پدر داشت که آمد مي مادر صداي بعد اي لحظه... شدم مادر منتظر و ریختم اشکي قطر

 لکنتر سختي به را خودم... افتاد گریه به... عزیزم گفت و گرفت دست در را گوشي وقتي... نکرده خبرش زودتر

 : گفتم و کردم

 ؟...ندادید قول من به مگه ، میکنید گریه دارید دوباره که شما... دنیا مامان عزیزترین به سالم

 ...شنیدم که قشنگت صداي بخاطر شوقه اشک عزیزم نشو ناراحت... مامان ي دُردونه سالم:  گفت و خندید

 ؟...بلوریش پا و دست ي بچه با است سوسکه همون حکایت:  گفتم و خندیدم

 خونواده ؟...چطوره ما وفاي بي داماد... گذره مي خوش ، دخترم خوبي... کن فرض طور همین تو:  گفت و خندید

 ...خوبن اش

 خیلي و همینجاس بهروز و خوبن ام اش خونواده و اون:  گفتم و دوختم بهروز شاد چشمان به را نگاهم و خندیدم

 ...رسونه مي سالمت

 ...باشه من گوهر مواظب بگو و برسون بهش خیلي منم سالم:  مادر

 ...میکنه اذیتم هاتون گریه و شما دوري فقط... خوشبخته هم و خوبه هم شما گوهر:  گفتم و خندیدم

 و شدي دور مردک این از که همین اما ، بیایم کنار وضعیت این با تا سخته هنوز خوب... عزیزم نباش نگران:  مادر

 کردي سرافرازم ، گفت بهم رو چیز همه و زد زنگ بهم خانوم زیور پیش شب چند... راحته خیالم ، خوشبختي

 ؟...نداري ناراحتي ، دردي ؟...خوبي که حاال ، عزیزم

 : گفتم زده خجالت و آرام ، میشدم حالي چه مادر جلوي دانستم نمي دیگه وگرنه بودم تلفن پشت بود خوب

 ...نباش نگران مامان خوبم

 ...نگران دل و مادرم باالخره... شکر رو خدا خوب:  گفت و خندید مادرم

 : داد جواب اونم و پرسیدم فرهاد مورد در ازش کنم پرت را مادرم حواس اینکه براي
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 زد تلفن پیش روز چند وقتي... پرسیدم رو حالش و زدم حرف باهاش تلفني بار چند و ندیدمش روز اون از دیگه

 کرف... کرد قطع زودم و نگفت هیچي... پیشمون برگرده که خواستم ازش و تهران رفتي و کردي ازدواج گفتم بهش

 دونه مي حاال... عزیزم نباش نگران... خورد جا خیلي تهران رفتي حاالم و کردي ازدواج زودي این به اینکه از کنم

 مي طول یکم برگرده بخواد و کنه کم غرورش از خورده یه تا...  پریده قفس از مرغ و شده تموم چیز همه دیگه

 ...گرده برمي که هستم مطمئن اما ، کشه

 ؟...نداري خبري ملیحه از راستي... گرده برمي حتماً و هستین تنها شما دونه مي االن... مامان نباش نگران:  گفتم

 هم اي هفته... میشه حالمون جویاي تلفن با بیاد نتونه هم وقتي و زنه مي سر میان در روز یک... عزیزم چرا:  مادر

.. .نجیبیه و مهربون دختر هم ملیحه و هستن خوبي ي خونواده... اونجا میریم ما یا و اینجا میان اونا یا دوبار یکي

 ...میکردم خواستگاري براش اونو تا بود آدم فرهاد کاش اي

 بدون هام اشک گذاشتم را گوشي وقتي و کنم خداحافظي که دادم رضایت باالخره طرف دو از سفارش کلي از بعد

 رنج و ها غم تمام... داد مي دلداریم مدام و گرفت اش سینه تو رو سرم مهربوني با بهروز... ریخت فرو تالشي هیچ

 گرهمدی زندگي شادي دلیل دو هر که رسیدیم مي باور این بر کم کم داشتیم ، میشد ناچیز بهروز بودن با من هاي

 ليو ، میشدم دچار خفقان به میانشان در که میشدند کوهي همچون دنیا و زندگي گویي نبود روزها وقتي... بودیم

 در زندگي حال و شور... میشد آسان برایم کشیدن نفس ، گرفتن پناه آغوشش در و کنارم در او بودن با شبها

 ای و دهد عذاب را من توانست نمي کس هیچ و نبود فاجعه نظرم به چیز هیچ دیگر ، نشست مي شکوفا به وجودم

 در همسفرم و بخشید مي رهایي ها آشفتگي همه این از مرا و بود کنارم در نجاتم ي فرشته چون ، بگوید زور

 ...میشد رویاها شیرین دنیاي

 دهم فصل

 

 از کارخانه آنها تالش و سعي با و کرد شروع را کارش خودش عادي روال روي کارخانه ، علي و برادر سه همت با

... شد حل هم مسئله این وام چندین گرفتن با که بود بین در مشکالتي البته... کرد پیدا رهایي کامل ورشکستگي

 برمي خانه به آلود خواب و خسته تني با هفت ساعت و بودند کار سر ، سره یک شب هفت ساعت تا روزها مردها

 کوک ار دلتنگي آهنگ مدام و بود خانه به برگشتن منتظر صبرانه بي که بود بهروز فقط بهرام قول به... گشتند

 ..میکرد

 شنیدم مي گوش به و دیدم مي چشم به بودم شده همراهشون که مدت این و نداشتند خوبي زندگي برادر دو هر

 زا دفاع به علي هم گاهي حتي ، بود ها بچه سر بر دعوایشان بیشتر و داشت بحث و جر عاطفه با همیشه بهرام که

 اقات به صبح به تا شب آن میکرد وادار را علي که زد مي رقم را دیگري درگیري و ایستاد مي مادرش مقابل پدرش

 ، داشت جنگ سر همه با و ساخت نمي کس هیچ با که داشت دردي چه عاطفه دانستم نمي... بیاورد پناه مادرجان

 با خودخواهي با اینقدر چرا اما ، میکرد زندگي هایش بچه با داشت که نبود وقت چیزي که بود این تعجبم بیشتر
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 ککوچ پسر عرفان به نسبت...  بود ساخته ذهنم در معما یک رفتارش این با و داشت محبت از دور به رفتاري آنها

 مادرش زور هاي حرف بار زیر که ندیدم مدت این در را علي اما ، بود مادر مطیع همیشه او چون ، بود بهتر ترش

 ...میکرد درست بینشان را درگیري گاهي و بحث یه همیشه فرمانیش نا همین و برود

 هنگ راضي را آنها بود نتوانسته مشترک زندگي سال هشت اما ، بودند عالقمند هم به بیش و کم هم زهره و بهزاد

 را براه سر و آرام بهزاد گاهي و چرخاند مي زنش پیرامون را وحشت و ترس هاي سایه فرزند کمبود همواره و دارد

 ...میکرد گیر بهانه و عصبي

 ارک از خسته بهروز وقتي که کردم نقاشي عشق و محبت با را ام خانه ، گرفتم پیش در را مادرم راه ، اول از من ولي

 ازهاينی به و کند فراموش را کاري مشکالت تمام فعالً میکردم نثارش که محبتي با میشد خانه وارد آن مشکالت و

 مي اشتها به را کس هر بود عشق آن چاشني که خوشمزه غذاي بوي و بود تمیز ام خانه...  کنیم توجه همدیگر

 سر زور به را او بهروز که بود آماده ما شام موقع همان و اتاقمان به آمد علي بار یک که فهمیدم وقتي را این... آورد

 و ندارد مرا پخت دست خانه این در کس هیچ که کرد اعتراف ، خورد را غذایش اشتها با وقتي... نشاند شام میز

 ...بست مي نافم به تمجید و تعریف کلي

 به جانمادر نگذاشتم ، باشد قائل بیشتري احترام برایم و شوم عزیزتر بهروز نزد شدم باعث و کردم که دیگري کار

 میز سر را او هم صبحانه براي حتي ، بخوره را شامش و ناهار تنها یا و کند درست خودش را غذایش تنهایي

 : گفتم مي بهش و کشاندم مي خودمان

 ...بخورید غذا ما کنار در همیشه خواهد مي دلم و هستید خانه این برکت شما

 براي بعد و میکرد شکر را خدا و برد مي باال را هایش دست درخشید مي شوق اشک از که چشماني با او و

 از فراتر هاي نگاه و میکرد فراهم را بهروز رضایت کارم این که... میکرد دعا دل ته از بهروز و من خوشبختي

 : میکرد تعریف برایم روز یک جان مادر... میکرد نثارم را عشقش و محبت

 آرزو دلم ي گوشه همیشه ، بود خودشون الک تو سرشون و نبودند خواستم مي من که اینجور زهره نه و عاطفه نه

 و کنه برخورد محبت با ام شده همیشه از تنهاتر بیامرزم خدا شوهر از بعد که من با آخرم عروس الاقل که داشتم

 روزهاي در خدا اینکه لیاقت و شد برآورده آرزویم خدا شکر که بیاورد در جانفرسا و کُشنده تنهایي این از منو

 ... کرد نصیبمان را داد هدیه بهروز و من به را تو پیري

 او دیگر حاال... بیاورم بدست را او ي دلشکسته و تنها دل ام توانسته که بودم خوشحال مادرجان هاي تعریف با

... فهمیدم را مسئولیت واقعي معني مشترک زندگي و یافتن استقالل با... واجب احترامش و بود مادرم جاي

 نمک هایش کنایه و زدم دامن را عاطفه بیشتر حسادت کارم این با که چند هر... دیگران و خود قبال در مسئولیت

 حق در بدي چه من و گیرد مي سرچشمه کجا از او ي کینه فهمیدم نمي... آورد مي درد به و پاشید مي دلم زخم بر

 ...نداشتم خبر خودم که بودم کرده او
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 و روح و زندگي به آرامش کمي و میکردم عادت ها دوري و زندگي این به کم کم داشتم من و بود اردیبشت اواسط

 داشتم که روز یک... خورد بهم چیز همه تلفن یک با و نداشت دوامي برایم آرامش این اما... بود برگشته جسمم

 وقتي... رفتم تلفن سراغ به و کرده کم را گاز زیر فوري ، خورد زنگ تلفن میکردم آماده ناهار دیگر روزهاي مثل

 اما ، رماییدبف الو گفتم بار چند... تند تند هاي نفس و بود سکوت فقط جوابم ، بفرمایید گفتم و برداشتم را گوشي

 نای اما ، داشت جدایي بحث بگیرد اشتباه را شماره نفر یک اینکه... گذاشتم را گوشي ناچار به و نیامد جوابي

 به پایم هنوز... بود ساخته آشفته را فکرم حسابي و میکرد القا من به را بدي حس تند هاي نفس و سکوت

 با اام نه یا دهم جواب بودم مردد کمي... بایستم جایم سر کرد وادار را من تلفن زنگ باز که بود نرسیده آشپزخانه

 ار کلمه دو همان باز و برداشتم را گوشي و برگشتم را رفته راه و خورد بهم حسابي تمرکزم هم سر پشت هاي زنگ

 را فرهاد صداي شد روشن مغزم و کردم جمع را تمرکزم که کمي... زد صدا را اسمم نفر یک بار این که کردم تکرار

 ...شناختم

 خشن بار این... بودم ایستاده سکوت موضع بر همچنان و دادم قورت سختي به را دهانم آب... بود فرهاد من خداي

 : گفت تر

 ...زنم مي حرف باهات دارم ؟...کري مگه سارا

 ...نمیکرد عوض را بشر این چیزي هیچ و بود زورگو و خشن و خودخواه هم هنوز

 لمث باشم کرده منفجر پایش زیر بمب اینکه مثل اما پرسیدم را حالش و زدم صدا رو اسمش بود ترتیبي هر به

 : گفت و کشید اي کننده کر فریاد و پرید جا از ترقه

 لحظه یه دیگه کردي غلطي چه شنیدم مادر از وقتي... بپرسي رو حالم نداري حق دیگه روزم و حال تو زدي وقتي

 تو گوش تو حرف چرا ؟...کني ازدواج مردک این با نداري حق نگفتم مگه... نرفته پایین گلوم از خوش آب هم

 ...خر کله ي دختره نمیره

 جونم از چي آخه... ریخت بهم را ام آمده بدست تازه آرامش دوباره بود صداش تو که نفرتي و ها حرف این با

 ؟.میخواست

 دنبال رفتي و گذاشتي سرت پشت هایي خرابي چه میدوني ؟...کردي چیکار کارت این با دوني مي:  فرهاد

 دوني مي ؟...اومده روزش به چه میدوني تهران رفتي و کردي ازدواج تو شنیده که موقعي از جهانگیر ؟...خوشیت

 داشتن دوست اصالَ ، میشه سرت احساس اصالً ، داري وجدان اصالً تو ؟...نیومده اش مغازه در است هفته دو االن

 ؟...میشه حالیت

 از ؟...کي از هم آن ، بودم ناسزا و توهین همه این مستحق که بود چي گناهم ، ریخت مي فرو اشکام حرفي بدون

 زدم پس را هایم اشک بود ترتیبي هر به... داشت برنمي سرم از دست اینجام... نابرادر برادر یک از ، خون هم یک

 : گفتم و دادم قورت را گلوگیرم بغض و
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 تمش یه به بستي منو و زني مي داد سرم وقت همه این از بعد ، بگي تبریک بهم و بپرسي رو حالم اینکه عوض

 آزاد آدم یک مثل دارم حق بفهمي خواي مي کي ، شدم بزرگ دیگه من بفهمي خواي مي کي آخه... ناسزا و توهین

 ...بگیرم تصمیم ام آینده و زندگي براي

 پدر اون اگه ، کمتري هم بچه از... آره... نده من تحویل مفت حرفاي و ببند رو دهنت اون سارا:  زد نعره

 مرد یه زن رفتي نمي االن بود داده یاد رو زندگي درست روش و راه بهت و سرت تو بود زده تا چهار روشنفکرمون

 یه بود حاضر جهانگیرخان که باشي داشته رو تومني تک یه حسرت ساعت به دم و بشي شکسته ور کارخونه

 گفت پدر خوره نمي دردت به مرد این گفتم وقتي فهمیدي حاال... بریزه پات به زندگیت از لحظه هر رو دنیاش

 کو... زد مي دم ازش پدر که منالي و مال اون کو پس ، نیستند کوچه سر گداي ، دارن کارخونه ، دارن سرمایه

 رفتي سر با بدون رو این بدبخت اما ، خوشبختي خودت خیال به ، شده نصیبت مردي خوب خودت خیال به... سارا

 طور همین نیست فرقي هیچ پدر و من بین ، کنم روشنت بیشتر بزار... میري فرو بیشتر لحظه هر داري و لجن تو

 به منتها کرد رو کار همین هم پدر ، خواستي نمي خودت که کنم ازدواج این به مجبور رو تو خواستم مي من که

 رو خودش بیماري ، نره درزش ،الي مو که ببره جلو چطوري رو نقشش بود بلد خوب ، خودش ي پدرونه روش

 پدر و من... بدي انجام براش رو کاري هر حاضري و اي وابسته بهش چقدر دونست مي ، ترسوند رو تو و کرد بهونه

 عاشق و باشد نداشته دوست رو کسي آدم وقتي دوني مي... شدي قرباني تو فقط وسط این ، نداریم فرقي هیچ

 تآبرو حفظ بخاطر تو و بیاره سرت بخواد که هم بالیي هر و کنه لمست خواد مي و هستي نزدیکش وقتي نباشه

 اش تجربه دونم مي... گذره مي آدم به چي ها لحظه اون دوني مي... آوره زجر برات چقدر ، بزني جیک توني نمي

 رو طالقت ، بشي شکنجه زارم نمي ، بشي غرق این از بیشتر زارم نمي اما... نداري شدن خفه جر اي چاره و کردي

 صاحب رو تو و برسه راه از خوش الکي آدم یه زارمم نمي اما ، نه کني ازدواج جهانگیر با بخوام اینکه نه میگیرم

 تفریح و گذروني خوش براي شده نصیبش اي تیکه خوب که کنه فرض خر رو ما ي همه خودش پیش و بشه

 فقط... کوتاهه جا همه از دستم دوري که حاال نکن فکر هست بهت حواسم جا همه بگم بهت زدم زنگ... خودش

 باید تو... بگیرم طالق خوام مي بگو و کن جور اي بهونه یه ، چیزي یه کم کم و نشي دار بچه کن جمع رو حواست

 نمي تو با زندگي بدرد مرد این... یاشي داشته زندگیت تو خوش روز یه زارم نمي وگرنه ، بشي جدا مرد این از

  ؟... فهمیدي خوره

 ودمب خیره دیوار به ثابت چشماني با لحظاتي تا و زمین روي نشستم و برید هم من زانوهاي شد قطع صداش وقتي

 باید گفت بهم... آوردم مي کم نفس داشتم ، شدن خالي حس ، میکردم احساس را سقوط حس قلبم تو جایي اما ،

 ، هایش حرف سنگیني... باشي داشته زندگیت تو خوش روز یک زارم نمي گفت بهم ، بگیري بهروز از را طالقت

 ینا...  رفته بدنم از جون که بود این مثل ، بود پریده رنگم و کرده یخ بدنم ، کرد تر خمیده را ام خسته هاي شانه

 ، دنبو شدني تمام کابوس این... آسمان به رفت شد دود تلفن یک با بودم آورده بدست سختي به که را آرامشي

 شبخ گرما ي شعله تک روي همیشه براي را ناامیدي خاکستر و بیاورد در پاي از مرا که بود گرفته تصمیم فرهاد

 ...بپاشد قلبم
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 : گفت نگران و اتاق, j آمد سراسیمه مادرجان که بودم برزخ آن در دقیقه چند تا دانم نمي

 ...ندادي جواب کردم صدات چي هر ؟...تو کجایي دختر

 دآم بلندتر هاي قدم با خورم نمي تکان دید وقتي اما ، بود ندیده را صورتم مادرجان هنوز و بود اتاق در به پشتم

 پام ويجل و افتاده اتفاقي که فهمید دید را دستم تو تلفن و پریده رنگ صورت وقتي و ایستاد روبرویم و من سمت

 چشمان در وقتي... بیام خودم به و بگیرم باال را صورتم که کرد وادارم و گرفت را ام کرده یخ دست و نشست

 خرابم حال از کسي گذاشتم مي نباید ، کردم پاک را هایم اشک و زدم جوني بي لبخند دوختم چشم نگرانش

 مچ جان مادر که بشم بلند جایم از رفتم... آمدم در روز و حال این به که گفته بهم چي و زده زنگ کي بفهمد

 : پرسید نگراني با و چسبید تر محکم را دستم

 ؟...دادند بهت بدي خبر ؟...حالي این به که زده زنگ بهت کي

 پدرم دیشب اینکه مثل ، زدم مي حرف مادرم با... نیست چیزي مادرجون نه:  گفتم و کردم پاک را هایم اشک

 ...بهتره االن اما ، بیمارستان رفتند و شده بد خیلي حالش

 ؟...مادر مطمئني:  گفت و زد زل چشمام تو مستقیم

 و دمز مطمئني لبخند زور به ندهد خبر بهروز به و نکند شک بهم اینکه براي ، بود نکرده باور را حرفم اینکه مثل

 : گفتم

 ...بیفته براشون اتفاقي تنهایي تو نکنه که نگرانشونم فقط... مطمئنم مادرجون آره

 آدم ما مال ها مریضي این... بزرگه هم اونا خداي... دخترم نزن بد نفوس:  گفت و کشید ام گونه به دستي مادرجون

 روزاي مادرت و پدر... گذاشتیم پیري دوران به پا که خودم یا و مادرت و پدر مثل کساني برا مخصوصاً ، هاست

 يمیش عصبي روز یه ، باال میره فشار روز یه... طبیعیه چیز یه هم شدنشون حال بد و گذرونند مي دارن رو سختي

 آخر خوام مي خدا از فقط ، نیست نوح عمر مثل کس هیچ عمر... دیگه درمون بي درد هزار و گیره مي درد قلبت و

 الح تا مادرت و پدر پیش ببردت روزي چند شد سبک که کاراش میگم بهروز به... کنه خیر به ختم و عاقبتمون و

 ...بیاد جا حالت تا بزن صورتت به آبي یه شو پا حاالم... بشه عوض هوات و

 صبح اول ساراي آن دیگه اما... آشپزخانه تو برگشتم دوباره من و رفت شد راحت من از خیالش وقتي جان مادر

 یشدمم خیره روبرو به و نشستم مي جایي یه نبود روزمره کارهاي اگه و بود رفته بیرون تنم از جون تقریباً ، نبودم

 فرهاد هاي حرف ي همه تابیدم مي خودم دور عصبي که هم طور همین ولي... میکردم فکر فرهاد هاي حرف به و

 خانواده و بهروز اینکه بخاطر فقط پدر و نمیگوید دروغ هم همچین فرهاد گفت مي حسم بار این... بود گوشم تو

 که شد اي بهانه فرهاد درگیریهاي و جنگ و اصرار و بود کافي من با ازدواج براي بودند نام خوش و خوب اش

 و نظر به کس هیچ یعني ، بود راست فرهاد هاي حرف اگه... شود راحت چیز همه از خیالش تا کند رد مرا زودتر

 دوست را بهروز ببینند که بود نیاورده حساب به ها آدم جزء را خودم کسي یعني ، داد نمي اهمیت من ي عقیده
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 داده را بله جواب بهروز به کششي هیچ بدون که بود اخیر مشکالت و اتفاقات این از فرار بخاطر یا و ، نه یا دارم

 عمل من مثل پدر گفت مي طرف یک از... بود کرده گیجم ، بود داده بهم اي گانه دو حس فرهاد هاي حرف... بودم

 به اگر ، خواست مي را من طالق چي براي... بگیري را طالقت باید گفت مي طرفم یک از ، خودش راه از اما کرد

 زن یک... خواست مي چي براي منو طالق پس ، زد نمي سینه به سنگ دیگر خان جهانگیر براي خودش ي گفته

 دمخو فقط اینجوري الاقل...داده ازدواج به تن اجبار به و نبوده عاشق اول از که زنیه یک از بدتر وضعیتش مطلقه

 تصمیم این قرباني وسط این ها خیلي هم و میشد باز جهانگیرخان براي راه هم گرفتم مي طالق اگر ، سوختم مي

 ...نداشت امکان چیزي همچین چون میکردم فکر طالق به نباید اصالً... نه... شدند مي من

 خواستن حس ، تعلق حس ، میکردم پیدا بهروز به جدیدي حس کم کم داشتم مدت این که بود این تر مهم همه از

 يسخت به که را چیزي هر لعنتي فرهاد این امروز اما ؟...نبود اشتیاق مگه ؟...نبود عشق مگه این ، خودم براي فقط

 و میشدم روبرو بهروز با غروب باید روز و حال این با چطور... سرم روي ریخت را آوارش و کرد خراب بودم ساخته

 حالشان جویاي و زد مي زنگ پدرم به اگر... دادم مي تحویل هم او به را بودم گفته مادرجان به که دروغي دوباره

 هم کالفگي از... میکرد من با برخوردي چه و داد مي نشان العملي عکس چه ، گفتم دروغ فهمید مي و میشد

 هر به... بودم باخته را خودم حسابي و بود خراب خیلي روزم و حال... شکستم لیوان یک هم و سوزاندم را دستم

 ...نبرد ام آشفته حال به پي بهروز که ساختم را خودم طوري و زدم گره غروب به را صبح بود ترتیبي

 

 یک و بوسیم و کشید آغوش در منو زود اما کرد نگاهم مشکوک کمي ، استقبالش رفتم لبخند با همیشه مثل

 نشان دیگر هاي شب مثل را ظاهرم که کردم را ام سعي ي همه شب آخر تا... گفت اش خانه خانم به نباشید خسته

 نگاه دقایق آن تمام ، بودم ساکت و کردم بازي غذا با فقط شام سر چون ، نبودم موفق هم خیلي ظاهراً ولي دهم

 کشیده دراز پشت به دو هر که طور همین خواب موقع... میکرد سنگیني صورتم روي به بهروز و مادرجان نگران

 : گفت بهروز بودیم خیره سقف به و بودیم

 ؟...میگه درست مادر... نیست خوب حالش خیلي پدرت گفته و زده زنگ بهت مادرت امروز گفت مي مادر

 قرار و بودم گفته دروغ اینکه از... داشت نظر زیر دقیق مرا بهروز شب اول از که بود داده مرا راپورت مادرجان پس

 : گفتم نگراني با همین براي کرد کاریش نمیشد دیگر ولي ، آمد بدم خودم از بدم اش ادامه هنوز بود

 ...بهتره االن پدرم گفت اما زد زنگ صبح مامان

 فاقات ، چیه براي تو نگراني همه این پس ، بهتره پدرت اگه:  گفت کند نگاه من به اینکه بدون و داد تکون سري

 ؟...نیفتاده که اي دیگه

 محرص بود نکرده باور را حرفم اینکه از ، میکرد نگاه سقف به داشت هنوز که کردم نگاه رخش نیم به تعجب با

 : گفت باز که نزدم حرفي اما ، گرفت
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 ؟...نداره پدرت بیماري به ربطي فقط نگرانیت و درسته حدسم پس

 ردهب اونو تنهایي به مادرم و نیست خوب حالش پدرم فهمیدم اینکه:  گفتم و تخت روي نشستم حرص با بار این

 یزچ یه میکني فکر که داره ناراحتي کم کردي فکر ، میکشن زجر دارن چقدر تنهایي این تو دوتاشون هر و دکتر

 ؟...میکنم پنهون ازت دارم من و است دیگه

 : گفت و نشست روبرویم و شد بلند و کرد تعجب واکنشم این از بهروز

 باز درتپ که کرده پا به جنجال یه رفته دوباره فرهاد نکنه گفتم و نگرانتم فقط ؟...میشي عصباني چرا... خب خیلي

 ...شده بد حالش

 زد مي زنگ گوشم در هنوز فرهاد هاي حرف... آمد در اشکم باز که بوسیدم بار چند و ، بغلش تو کشید را من بعد

 هدیگ دست با و بود گرفته آغوشش در را من دستش یک با که طور همین بهروز... بود همین بخاطر هم گریه این و

 : گفت میکرد بازي موهام با داشت اش

 منو ، نکردم فکر تو هاي دلتنگي به لحظه یه دیگه که بود زیاد اینقدر کارخانه کاراي مدت این... عزیزم باش آروم

 نگران لحظه هر خوام نمي... مادرت و پدر پیش میرم روزي سه دو شد سبک که کارام روز چند همین... ببخش

 میرم هم با فردا همین داشتند کمک به نیاز اگه پرسم مي رو حالشون و زنم مي زنگ فردا خودم... ببینمت

 ...پیششون

 اصرار مامان به خیلي خودم ، بزني زنگ خواد نمي:  گفتم و آمدم بیرون آغوشش از و باال پریدم حرفش با ناگهان

 هک دیگه روز چند یه بزار... سرکار میره داره و خوبه پدرت االن گفت مامان ، اونجا بریم داره نیاز ما به اگه که کردم

 ...دیدنشون میریم شد خلوت سرت

 وت کشید را من دوباره و بوسید رو لبهام آرام و زد مهري پر لبخند زود خیلي ولي کرد نگاهم شک با یکمي بهروز

 : گفت و آغوشش

 و حال این به که میکشم عذاب دارم حاال تا شب سر از... نباشه من به حواست و کني اخم نداري حق دیگه پس

 ...روزي

 ...بود گرفته دلم یکمي ، کردم نگرانت که ببخش منو:  گفتم و زدم عقب را پیشانیش روي موهاي

 ...نمیشه گشاد من براي وقت هیچ که برم دلت این قربون:  گقت و بغلش تو کشید منو محکمتر و خندید

 آن به کمتر و شده کم تاًثیرش بود گفته بهم فرهاد که هایي حرف و شد بهتر حالم یکمي من و گذشت روزي چند

 اب ، خورد زنگ تلفن که خوندم مي مجله داشتم تلفن نزدیک اتاق تو عصر هاي نزدیکي روز یک... میکردم فکر

 رهادف تلفن یاد به... ماندم خیره دستم کنار تلفن به هراسان و پریدم جا از بودم خواندن غرق که من تلفن صداي

 ، دش قطع صدایش اینکه تا برنداشتم و خورد زنگ بار پنج چهار ، نداشتم را بردارم را گوشي اینکه جراًت و بودم
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 را مادرجان صدایش با خواستم نمي و نداشتم اي چاره... کرد خوردن زنگ به شروع دوباره اي لحظه از بعد اما

 از اینقدر.. .بود ملیحه انتظارم خالف بر بار این اما...  دستم گرفتم را گوشي بود ترتیبي هر به ، باال بکشم کنجکاو

 بارم مغزدار حرف تا چند گوشي برداشتن دیر بخاطر و کشیدم شاد از فریادي که شدم خوشحال صدایش شندن

 ...خندیدیم مي همدیگر هاي حرف به لحظاتي تا و دادم حسابي را جوابش و نیاوردم کم هم من که کرد

 يم... دلتنگي اظهار گاهي و میکرد بغض گاهي و خندید مي گاهي ، کرد وراجي تلفن پشت تمام ساعت یک ملیحه

 خاله پسر اگر که کردم تشویق را او منهم... خواست مي جواب او از زود خیلي و کرده پیله اش خاله دوباره گفت

 مسخره مرا هم ملیحه... باختي را زندگي نکني ازدواج ، بهروزه مثل هم اخالقش و عاشقته و داره دوست خیلي ات

 گيزند به چسبیدي که حاال نه و شوهر ي خونه کرد پرتت پایي تي با پدرت که وقت آن به نه گفت مي و میکرد

 ...خانوم سارا کنیم باور رو تو چي ما... میکني هم سخنراني و مشترک

 تهران بیاید ما دیدن به زودتر چه هر که خواستم او از و کردم خداحافظي باهاش خندیدن و زدن حرف کلي از بعد

... خندید مي و دوید مي روحم دشت در داشت شادي و گرفتم روحیه یکم ملیحه تلفن از بعد... داد قول هم او و

 را زندگي تواند مي چقدر ، روزمره بندهاي و قید از گذشتن همین ، کوچک هاي شادي همین که داشتم یقین

 ...کند هدیه بهمان را بیني خوش و شادي ، الکي هاي نگراني و پریشان افکار جاي به و دهد تغییر

 مي داشت پوشیده چادر و آماده ، دیدم رو عاطفه ها پله پایین که کنم کمک مادرجان به تا پایین رفتم شوق با

 : گفتم و زدم لبخندي ، بیرون رفت

 ؟...میري جایي

 ؟...مُفتشي:  گفت ادبي بي کمال در و کرد نازک چشمي پشت

 همین رفت بیرون خانه حیاط از تا که کردم حیرت جوابش از اینقدر ، شد رد کنارم از و گفت را کلمه یک همین

 که بستم عهد خودم با... رساند مي صفر به داشت را تحملم ي آستانه دیگر زن این... بودم زده زل بهش طور

 و بیایم در جلویش بتوانم موقع به تا تچیس دردش که فهمم مي و زنم مي حرف بهروز با موردش در امشب همین

 حیاط در و آمد کلید چرخ صداي که مادرجان پیش بروم رفتم... برگردانم خودش به را هایش کنایه و نیش جواب

 تو آمد درهم هاي اخم با که دیدم را بهروز تعجب کمال در اما ، برگشته که است عاطفه کردم فکر ، شد باز دوباره

 : گفت عصبانیت با فقط و نداد را جوابم که کردم سالمش... رسید روبرویم به قدم چند با و حیاط

 ...دارم کارت باال بیا

 : گفت بهروز به رو و بیرون بود آمده اتاق از بهروز صداي شنیدن با که کردم نگاه مادرجان به تعجب با

 ؟...افتاده اتفاقي ؟...خونه آمدي روز وقت این چرا ؟...پسرم شده چي
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 ، شهب روشن باید سارا و من بین که ایه مسئله یه... نیست چیزي... مادرجان نه:  گفت و کرد سالم مادرش به بهروز

 ؟...نداره ایرادي اگه بزنم حرف تنهایي خودش با خوام مي فقط

.. .بودم نفهمیده چیزي بهروز عصبانیت و رفتار از و بودم گیج هنوز خودمم ، کرد نگاه من به نگراني با مادرجان

 ...باال بیا زود:  گفت من به رو ساکته مادرش دید وقتي بهروز

 خیلي بچه این ؟...کردي کاري ، زدي حرفي ؟...شده چیزي عزیزم:  گفت من به رو مادرجان و رفت خودش

 ...عصبانیه

 باال رمب بزارید حاال ، بود خوب حالش رفت که صبح... شده چي دونم نمي:  گفتم و صورتم تو کشیدم دستي عصبي

 ...شده چي ببینم

 هک بود افتاده اتفاقي چه یعني... باال رفتم بود افتاده جونم به که استرسي با منهم و داد تکون سري جان مادر

 بین را سرش و بود نشسته تخت لب رکابي با که دیدمش بستم که را اتاق در... بود کرده عصبي را بهروز اینقدر

 رنجش با شد ام متوجه و شدم نزدیکش وقتي... نداشت خوبي ي نشانه روزش و حال این... بود گرفته دستاش

 اب و پریدم جا از صداش از که کوبید بهم محکم بودم ایستاده بهش پشت که را اتاق در و شد بلند و کرد نگاهم

 : گفتم ناراحتي

 ؟...میکني همچین چرا چته بهروز

 را دستش دو ، در به چسبیدم که عقب رفتم قدم یه منهم و جلو آمد قدم یک و چشمام تو شد خیره اعتراضم با

 خشن اینطوري را بهروز حال به تا ، چشمهایم تو زد زل و گرفت دستهایش ي محاصره در را من و کرد دیوار حائل

 : گفتم و شدم عصبي کارش از لحظه یک ، بودم ندیده عصبي و

 ؟...رفتاریه چه این ؟...تو چته

 ...بپرسي خودت از باید:  گفت و زد پوزخندي

 ؟...شده چي بگو راست و رُک ؟...کردم چیکار مگه ؟...بپرسم باید رو چي:  گفتم

 : گفت و کشید موهاش تو دستي عصبي و برداشت طرفم دو از رو دستاش

 ؟...کردي ادواج من با صداقت با تو ؟...صادقي من با تو

 ؟...داري شک مگه ؟...سوالیه چه این:  پرسیدم حیرت با

 ؟...نه یا بودي صادق من با تو گفتم ، نده جواب سوال با منو سوال:  گفت و برد باال را صدایش

 ؟...مگه چطور... آره خوب.... خوب:  گفتم کنان من... من
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 بهم راچ ، نمیده صداقت بوي حرفات ، نیستي و نبودي صادق من با تو... سارا نه:  زد فریاد و شد بیشتر کالفگیش

 دلیلش ها دروغ این ، الکي حرفاي این... شده بد پدرت حال گفته و زده زنگ مادرم گفتي چرا ؟...گفتي دروغ

 ؟...چیه

 هک بودم بین خوش چقدر من ؟...گفته بهش کي... بود فهمیده را چي همه و بودم رفته لو پس ، کردم نگاهش گنگ

 دید وقتي... کنم مجابش توانستم میکردم فکر احمق من ، کرده باور را هایم حرف ي همه کردم فکر شب اون

 : گفت و شد بیشتر خشمش ساکتم

 ؟...بود زده زنگ بهت کي بگو ، سارا نده من تحویل سکوت

 : گفتم همین براي... باشد زده دستي یک شاید ، دادم مي آب را بند زودي این به نباید

 ؟...دارم رو کسي ملیحه و مادر و پدر از غیر به من مگه

 ...خانوم ي دلخسته عاشق ، جهانگیر:  گفت ممکن لحن ترین عصباني با و شد خیره هایم چشم تو

 در خشم خودش مثل... میکند توهین بهم دارد که باشد بهروز این نمیشد باورم ، خوردم یکه حسابي حرفش از

 : زدم داد و کشید شعله وجودم

 ...باش زني مي که حرفایي مراقب بهروز

 ...نکنم بد فکراي من تا بگو رو راستش تو ، عزیزدلم مراقبم من:  گفت خونسرد خیلي

 نای به که بودم نکرده را اینجایش فکر ، گرفتم را سرم و نشستم تخت لب ، آورد مي سر را صبرم داشت دیگه

 : گفت و کشید بلندتري فریاد بار این... بشود باز مچم زودي

 ...زده زنگ بهت کي... لعنتي بگو بهم نشدم عصباني بیشتر تا سارا

 ریادف خودش مثل منهم و ایستادم روبرویش و شدم بلند ریخت فرو قلبم فریادش از ، شد حبس ام سینه تو نفس

 : کشیدم

 ...شد راحت خیالت... زد زنگ بود فرهاد ، بزني داد من سر نداري حق

 چیزي و هستم هالو خیلي کردي فکر ؟...کردي هم سر قصه همه این چرا ؟...گفتي دروغ بهم چرا پس:  زد فریاد

 ؟...فهمم نمي

 ...بشي نگران خواستم نمي فقط... نخیر:  گفتم

 ؟...کردي فرض خر منو تو... کني پنهونش من از نداشتي حق تو:  گفت و گرفت طرفم به را اش اشاره انگشت بهروز

 ...بشي ناراحت خواستم نمي فقط پدرم جان به ، نکن فکر اینطور میکنم خواهش بهروز:  گفتم التماس با
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 من ينگ رو حقیقت باز اگه ، گفت بهت چي:  گفت و ایستاد روبروم دوباره و رفت راه قدم چند و کشید بلندي نفس

 ...تو و دونم مي

 العملي عکس چه بگم بهش را فرهاد تهدید و ها حرف تمام خواستم مي بازم اگه بودم افتاده اي مخمصه چه تو

 برایش را چیز همه و نداشتم اي چاره ، فهمید مي جایي یک از خودش حتماً باز گفتم نمي اگه و داد مي نشان

 صداي از که دیوار تو زد محکم را آرایش میز روي گلدان عصبانیت زور از شنید را هایم حرف وقتي... کردم تعریف

 : نبود جلودارش چیزي هیچ زد فریاد... گرفتم را هایم گوش و کشیدم کوتاهي جیغ ترس از آن

 ...بکنه من زندگي و زن با بخواد غلطي هر زارم نمي... صاحبي بي تو مگه... زده حرفي همچین که کرده غلط پسره

 که گلداني و بهروز و من به متعجب سه هر و باال آمدند زهره و علي همراه به مادرجان و شد باز در وقت این در

 : گفت بهروز به رو و آمد خودش به آنها از زودتر مادرجان... زدند زل بود شده پودر دیوار کنار

 مثل رنگش بیني نمي ؟...ترسیده سارا اینقدر چرا ؟...زني مي داد اینقدر چرا ؟...وضعیه چه این ؟...مادر شده چي

 ؟...میکني خالي بیچاره دختر این سر رو دلیت دق و اینجا اومدي که چته تو... شده دیوار

 مپدرش و نبوده مادرش پیش روز چند تلفن اون ، گفته دروغ شما و من به سارا:  گفت بود عصباني هنوز که بهروز

 ينم گفته هم و بگیره طالق من از کرده تهدیدش هم که برادرشه فرهاد کرده تلفن اونکه ، خوبه هم خیلي حالش

 ...بره پایین گلوتون از خوش آب یه زارم

 گفته دروغ بهش که کشیدم مي خجالت مادرجان از ، کردند نگاه من به واج و هاج نفرشون سه هر بهروز حرف با

 : گفتم مادرجان به رو پایین ریخت که اشکام ، بودم

 ...میکنه متهم چیز همه به منو پسرتون اما ، نداشتم اي دیگه قصد کنم ناراحتتون خواستم نمي فقط

 : گفت و گرفت را دستم بعد و نگفت هیچي اي لحظه مادرجان

 به که چند هر نده نشون وارونه رو حقیقت وقت هیچ دخترم اما ، نبوده بد نیتت دونم مي... عزیزم باش آروم

 ...باشه ضررت

... پوشاند را صورتش دستاش تا دو با و تخت لب نشست بهروز که دیدم چشم ي گوشه از و دادم تکون سري

 : گفت بهروز به رو مادرجان

 انهمتاًسف که داره حلي راه مشکلي هر ، بترسوني رو بیچاره دختر این هوار و داد با و اینجا بیاي نداشتي حق هم تو

 کنه وادار رو خواهرش زور به بخواد که الکیه مگه ، خورده شکر برادرشم... خاکي جاده زنید مي همیشه جوونا شما

 خداب بابا... همدیگه جون به میفتید ندونسته شما که خوره مي دردي چه به قانون این پس ، بگیره طالق تو از که

 رو بینتون تونه نمي هم خدا باهلل نعوذ ، دارید دوست رو همدیگه ، شوهرید و زن االن شما ، چیزي خوب عقلم

... روزبه آقا... هواست باد همش حرفا این که بچسبید زندگیتون به برید... خدا ي بنده به برسه چه ، بندازه جدایي
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... کني توهین بهش و بکشي حرف زنت از فریاد و داد با که نیست راهش این اما ، دلخوري زنت دست از درسته

 ...کرد کدورت رفع میشه بهتر آرامش و صلح تو ، زنه مي سر ازت خطاها و خبط این از باشه آخرت ي دفعه

 ؟...کجا:  گفت مادرش که بره رفت و برداشت رو کُتش زیر به سر بکنه مادرش به نگاهي اینکه بدون بهروز

 ...گردم برمي و زنم مي دوري یه ، نمیرم جایي:  بهروز

 شببخ من به رو بهروز ، سرجاش بیاد اعصابت تا کن استراحت یکمي هم تو:  گفت من به رو مادرجان و رفت بهروز

 لینتبا هم و شوهر با همیشه میکنم نصیحت بهت ، بشه عصباني بده حق بهش ، گرفته پا زندگیش تازه ام بچه ،

 ...بشه همدیگه به اعتمادتون شکست باعث که نکنید کاري وقت هیچ و باشي راست رو

 تخت لب کنارم و موند علي اما... پایین رفتند زهره با مادرجان و گفتم چشم یه و کردم پاک را هایم اشک

 ، ودمب ترسونده جور بد که بهروز عصبانیت و بود گذشته که بود سیاهي ساعت نیم این پي حواسم هنوز... نشست

 سمت گشتم و گرفتم باال را سرم علي صداي با... فرهاد هاي حرف یا بود عصباني بیشتر من دروغ از دونم نمي

 ...بود نشسته کنارم که علي

 ندیده عصباني اینقدر رو بهروز عمو وقت هیچ آخه ؟...چیه قضیه بپرسم تونم مي نباشه فضولي اگه:  علي

 ...بودمش

 : گفتم و زدم جوني بي لبخند و زدم زل کنجکاوش و مشکي چشماي تو

 ...بهروزه زد مي فریاد روبروم که مردي این نشده باورم هنوز خودمم

 از بهتر من چون ، فهمم مي رو رفتارش این علت منم ، بگید برام رو چیز همه شما اگه خوب:  گفت و خندید علي

 ...شناسم مي رو روحیاتش و اون اي دیگه کس هر

 ...بره سر من زندگي تلخ ي قصه از ات حوصله ترسم مي:  گفتم

 بیشتر چون بگي بهم رو چیز همه باید ، بري در زیرش از توني نمي دیگه االن:  گفت و انداخت باال را ابروهایش

 ...شده چي بفهمم تا شدم مشتاق

 کمي که خواستم مي رو یکي خودم همه از بیشتر ، کردم تعریف علي براي را چیز همه و کشیدم عمیقي نفس

 و داشت هوامو برادر یک مثل حال به تا چون ، بود گزینه بهترین علي و بشوم سبک کمي تا کنم درددل باهاش

 : گفت و کشید عمیقي نفس ، شد تمام هایم حرف وقتي... خنداند مي را من شیطنتاش با برادر یک مثل

 ...بود چي واسه شیره آقا هاي نعره این فهمم مي حاال

 : داد ادامه علي... لرزوند مي را خانه ستون چهار هایش نعره لحظه آن در واقعاً ، شیر و بهروز ، گرفت ام خنده

 ...بگیره ازش رو عمو عشق خواد مي که ، کلفت گردن رقیب یه پاي هم و وسطه ناموس پاي هم... جان سارا ببین
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 ...کردم انتخاب رو بهروز نفرم دو این بین از و بهروزم زن االن من ؟...علي چیه رقیب:  گفتم تعجب با

 که نشده تموم مرد اون و برادرت طرف از الاقل ، نشده تمام چیز همه... ساراجان نه:  گفت و زد داري معني لبخند

 ...باشي مراقب خیلي باید... کرده تهدیدت و زده زنگ

 : بود برگشته بیرون از اینکه مثل ، آمد دوباره بهروز عصبي صداي ناگهان

 ...میکنه درد سرم بخوابم یکمي بیام خوام مي برو شو پا ، بسه وراجي علي

 ...نکرده تیکه تیکه رقیبش جاي منو تا برم:  گفت آرام و شد بلند بهروز حرف شنیدن با علي

 تو آمد بهروز بعد لحظه چند... بیرون رفت اتاق از کرد اي مزه با تعظیم هم آن و کردم تشکر ازش و زدم لبخندي

 از کهاین با ، کشید دراز تخت رو و پوشید را خونه لباساي ، بزنه حرفي یا و بکنه من به نگاهي اینکه بدون ، اتاق

 : پرسیدم بازم بودم عصباني رفتارش

 ؟...بیارم برات میوه آب لیوان یه خواي مي

 ...بخوابم خوام مي ندارم میل:  گفت سرد خیلي کنه نگاهم اینکه بدون

 تمریخ آب مشت یه و آشپزخانه تو رفتم... بستم را در و بیرون آمدم اتاق از و گرفت را گلویم بغض سردش لحن از

 به را من کسي خواستم نمي و پایین رفتم مي باید نبود بغض و گریه وقت االن ، بیرون نریزد اشکایم تا صورتم تو

 رومب زد صدام زهره که بودم خودم عالم تو... انگیز نفرت زن یک بود شده برام که عاطفه مخصوصاً ، ببینه حال این

 ودنب اي چاره اما ، نبود همراهم بهروزم که حاال هم آن نداشتم رفتن به میلي ناراحتي و استرس همه این با... پایین

 ...بروم که کردم راضي رو خودم باالخره و

 با و میکردم نگاهشان حسرت با... خندیدند مي علي هاي شوخي به داشتند و بودند مادرجان اتاق تو هم دور همه

 سمت به ها نگاه ي همه شد باعث سالمم... بودم شاد چیزي هر از فارغ اینها مثل منهم کاش اي گفتم مي خودم

 : پرسید مادرجان... دادند گرمي به را جوابم و برگردد من

 ؟...کجاست بهروز پس

 ...بخوابم خوام مي یکمي گفت و میکرد درد سرش:  گفتم و کردم علي نگران صورت به نگاهي

 ؟...نشده که چیزي ، است ریخته بهم بهروز روزه چند یه... جان سارا:  گفت بهرام که نشستم علي کنار

 : گفت بهرام به رو بود گرفته نظر زیر را من اتاق به ورودم از که عاطفه ، بدهم را بهرام جواب رفتم

 ...کنند باور ابلهان و کنند دعوا شوهر و زن نشنیدي مگه ، زندگیه نمک دعوا... جان بهرام نباش نگران
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... نبود خانه عاطفه ساعت آن تو آخه ، باشد فهمیده چیزي بهروز و من دعواي از نکنه که ترسیدم عاطفه متلک با

 خواستم مي ، میکرد ترم عصبي و زد مي نمک زخمم به کالمش هر با زن این و بودم عصبي بهروز رفتار از هنوز

 : مادرجان اتاق ورودي در سمت به برگشتیم همه بهروز شاد صداي با که بدهم عاطفه به شکن دندان جواب

 : ( داد ادامه و کرد عاطفه ي متوجه را نگاهش بعد... ) داغه داغ کردنتونم غیبت بحث بینم مي به به

 ...استغفراهلل... جونم از عزیزتر با ، کي با اونم ؟...دعوا و من... خانوم عاطفه

 : گفت بازم و زد سرم به شال روي از اي بوسه و کرد حلقه هایم شانه دور را دستش و نشست کنارم آمد

 دردم سر... اوه... هستم گلم خانوم سارا کوچیک من ، نیستند حریف فن همه جنگ و دعوا تو شما مثل که همه

 ...نداشتم خبر خودم و داشته ماجراهایي چه

 را حضورش وجودم تمام با لحظه آن تو اما بودیم کرده تعجب زهره و مادرجان و علي و من ، بهروز ناگهاني تغییر از

 ندق کیلو کیلو دلم تو ، کرد خنک را دلم که داد عاطفه به هم شکني دندان جواب که مخصوصاً ، خواستم مي کنارم

 مد در توانست مي اگه و بود شده غضبناک چشمانش ، میکردم نگاه را عاطفه برزخي ي قیافه وقتي میکردم آب

 ...خودش مخصوص هاي کنایه با آنهم بودش کوبیده بدجور بهروز ، میکرد خفه را من

 و در بینمون کالمي بودیم آمده پایین از وقتي از ، کشیدم دراز بهروز کنار فاصله با و کردم خواب ي آماده را خودم

 که فریادهایي از ، بودم دلخور دستش از هنوز... میشد حس ما میان سنگین سکوت این هنوز و بود نشده بدل

 رد تا بستم را هایم چشم و نداشتم طرفش به کششي هیچ ، دانستم نمي را این خودم حق من و بود کشیده سرم

 وت کشید منو ریزش هاي خنده با نکشیده ثانیه به که برسم بود شده دریغ من از امروز که آرامشي به تاریکي

 ار نزدیکیش که احساسم برعکس اما ، لرزاند کمي را تنم کردم حس بازوم پوست روي که را تنش لُختي ، آغوشش

 : گفتم عصبي و کشیدم عقب را خودم تقالیم همه با ، بود طالب

 ؟...خواي مي جونم از چي دیگه ، بخوابم خوام مي کن ولم

 تو اخم با و زد خیمه راستم طرف روي و کرد قفل پاهاش با را پاهام و خودش سمت کشید بیشتري شدت با را من

 : گفت خشن و زد زل چشمام

 ؟...شدي وحشي چرا... تو چته

 ...ندارم را ات حوصله اصالً بهروز کن ولم:  گفتم تمام عصبانیت با

 فحر تلفني برادرجونت با که خوب ؟...نداري منو ي حوصله فقط:  گفت حرص با و چشمهایم تو شد خیره خشم با

 ..میزني

 ینهس روي که هیکلش سنگیني ؟...میکرد حسادت فرهاد به بهروز ، نزدم پلک و شدم خیره چشمانش به تعجب با

 اچارن ، نشد کنم پیدا رهایي اش مردونه دستاي اسارت از که کردم کاري هر و بود کرده تنگ را نفسم بود افتاده ام
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 خودم دست کار و بگیرم قرار جادوییش و مشکي هاي چشم تیررس تو کمتر تا پنجره طرف برگردانم را صورتم

 و گرفت انگشتانش بین محکم را ام چانه ، بود آمده خوشش گربه و موش بازي این از اینکه مثل بهروز اما... بدهم

 بوسید نرم را لبهایم و شد خیره چشمهایم تو اي لحظه و داشت نگه ثابت خودش آلوده اخم صورت روي را صورتم

 : گفت و

 ...بودي گفته دروغ بهم که بودم ناراحت خوب... زدم داد سرت و شدم عصباني اینکه از خوام مي معذرت

 ، نبود ات خونواده جلوي آبروریزي اون و فریادها اون از بدتر من دروغ الاقل:  گفتم و بیرون دادم آه با را نفسم

 ؟...بگم بهت را علتش تا بزني حرف باهام بیاي صدا بي و آروم تونستي نمي

 نظر به... بودي گفته شب همان بگي بهم جوري همین خواستي مي اگه:  گفت و کرد مکث چشمهایم تو اي لحظه

 ...بود الزم فریادها همین خودم

 

 ؟...کني حلش فریاد و داد با نیست میلت باب که چیزي بعد به این از خواي مي پس:  گفتم و زدم پوزخندي

 ...میده جواب راه همین وقتا بیشتر:  گفت و زد کجي لبخند

 ؟...فهمیدي کجا از تو اصالً:  گفتم و زدم اش سینه تو مشت یه

 افکارت تو و شدي خارج دنیا این از کل به روزه دو ، نیست بهت حواسم کردي خیال:  گفت و زد فاتحي لبخند

 رو احوالشون بفهمه چیزي بزارم اینکه بدون مادرت زدم زنگ دیدم رو روزت و حال وقتي ، زني مي پرسه داري

 و خوبه حالشون گفت مادرت وقتي... بفهمم زودتر آورده در حال این به رو تو و هست مشکلي اگه که پرسیدم

 همه که حاال خب ، شدم عصباني همین براي... مردک اون یا و باشه فرهاد یا شاید زدم حدس ، نیست مشکلي

 ...کنیم آشتي بوسه یه با بیا پس گذشت خوشي و خوبي به چیز

 ...خواي مي بوسم که نبخشیدمت هنوز من:  گفتم اخم با

 : گفت و بوسید را من محکم بار چند ناگهان و کرد نگاهم شیطنت از پر چشماي با

 ...بخشیدمت و کردم آشتي که من

 يم بهم داشت که بودم عصباني این از همه از بیشتر و جونش به افتادم مشت با... بغلش تو کشید دوباره را من

 : گفت و چسباند اش سینه به را سرم خندید مي که طور همین... کرد مي ام مسخره و خندید

 ...داشتیم سختي روز دومون هر... عزیزدلم بخواب بگیر

 ي هسین به سر من و میکرد توقف زمان لحظه این خواست مي دلم... امنیت ، پناه بود شده برایم ستبرش ي سینه

 از روزي چند...  نمیشدم بیدار زودي این به و خوابیدم مي غم هر از فارغ را زیادي شبهاي و روز ، بهروز تپش پر
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 دست به را همدیگر از دلخوري و برگشتیم ازدواجمان اول روزهاي به دوباره بهروز و من و گذشت جنجالي روز آن

 ...سپردیم فراموشي

 من ، خانه آمد زیبا رز گل دسته یه با بهروز صبح ده ساعت روز یک ، خرداد پایان به بود مانده اي هفته یک

 از پر نگاه با و ایستاد جلویم بهروز که میکردم کمک حیاط کردن جارو و کردن تمیز براي مادرجان به داشتم

 : گفت و گرفت طرفم به را گل دسته عشقش

 ...خودم زیباي بانوي به سالم

 و دمیکر نگاهمان فقط غیظ سر از عاطفه... داد مي زندگي بوي که کردم بوش و گرفتم را گل و زدم مهري پر لبخند

 : گفت و خندید ، مناسبت چه به گل گفتم وقتي... کند اذیت را او بیشتر که کرد مصمم را بهروز نگاه همین

 را ناهار و بیرون بریم هم با که اومدم زود امروز دوماً... یک این ، خوان نمي دلیل عشقشون به دادن گل براي آدما

 ...میکنه خوشحالت دونم مي که بدم بهت هم خوبي خبر یه و بخوریم هم با

 هک ببخش ، بکار گرفتمت حاال تا صبح از... عزیزم برو:  گفت و زد لبخندي هم او که کردم مادرجان به رو شادي با

 ...کردم ات خسته

 و باال رفت زودتر بهروز... کرد بهانه را خستگي و درد پا که بیاید ما همراه خواستم ازش و نیستم خسته گفتم بهش

 را شاخه دو خوشحالي از مادرجان... مادرجان طرف گرفتم و بیرون کشیدم ها گل ي دسته از گل شاخه دو منهم

 ايصد که بودم برنداشته قدم چند هنوز ، شدم راهي عاطفه به نگاهي با... کرد تشکر من از قلب صمیم از و گرفت

 : کرد کُند را رفتنم پاي انگیزش نفرت

 و خط خوش مار یه مثل ، انداخته خودش دام به رو شوهرش مادر و شوهر دل چطوري ببین... زیرکاه آب ي دختره

 ...خزه مي خونه این تو داره که خاله

 خبر خودم که بودم فروخته زن این به تري هیزم چه من... گرفت درد قلبم و نشست دلم به آتش هایش حرف با

 : گفت نگراني با مادرجان که بزنم حرفي رفتم ، دوختم چشم بهش ناراحتي با و برگشتم ؟...نداشتم

 ...منتظرته بهروز ، نده حرفا این به اهمیت... عزیزم برو تو

 : شنیدم مي را میکرد سرزنش را عاطفه که را مادرجان صداي و برگشتم مادرجان احترام به

 خوب هم مالحظه یکم... داري را رفتار این باهاش که کرده بهت احترامي بي چه سارا مگه... عاطفه شده چت تو

 ...چیزیه

 ها پرت و چرت این براي را روزم و بفهمد چیزي بهروز نگذاشتم اما ، عاطفه هاي زبان زخم از بودم ناراحت چه گر

 مي حرف بهروز بیشتر ، زدیم حرف دري هر از و زدیم قدم آنجا ساعتي یه و پارک رفتم بهروز با اول... کنم خراب

 همراه که بهروز با... نزدیکي همان در رستوان یه به رفتیم بعد ، خنداند مي را من و گذاشت مي سرم به سر و زد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

171 

 

 عشق قوي حس داشت و داشتم دوستش که مردي کنار... میروم راه ابرها روي دارم که کردم مي احساس بودم

 ...آرامش از پر و قوي و محکم پناه یه شد و شد پیدا زندگیم سخت روزهاي در که کسي ، میکرد متحول را وجودم

 نفرت علت خواستم مي و بود کرده گیر گلوم توي بود مدت یک االن که سوالي این باالخره خوردن ناهار موقع

 بروم من داشت توقع که دارد خواهري عاطفه که گفت بهم او و کردم بهروز از بدانم را خودم به نسبت را عاطفه

 نفرت علت حاال... تمام و نه بود گفته فقط مادرم جواب در اما ، نبوده میل بي هم خواهرش حتي ، خواستگاریش

 و کنه خوشبخت را دختري هر توانسته مي که بوده خوبي مرد بهروز که میکردم درک و فهمیدم مي را زن این

 ...داده پیشنهاد را خواهرش خودش که بده دست از را خوب کیس چنین خواسته نمي عاطفه

 کشیده را دماغم خنده با بهروز ؟...خانمه و خوشگل(  عاطفه خواهر)  عطیه که پرسیدم بهروز از شیطنت با وقتي

 ردک خیره را عاشقش و گرم چشماي بعد... نداره وجود من براي تو از تر خانوم و تر خوشگل دیگه:  بود گفته و بود

 : داد ادامه و رنگم آبي چشماي تو

 ...کرد نابودم و کرد حمله قلبم به که آمد کجا از یکباره به عشق همه این دونم نمي

 چند از بعد که شدم خوشحال... مادرم و پدر پیش ببره را من داره قصد صبح فردا که داد خبر بهم ناهار از بعد

 و جنگ یک دوباره و سراغم بیاد ، دامغان آمدم فهمید مي اگه که بودم فرهادم نگران اما دیدم مي را آنها وقت

 : گفت ناراحتي با نشدم زده هیجان خبرش از زیاد دید وقتي بهروز... کنه شروع را اي دیگه دعواي

 ؟...ببیني رو مادرت و پدر بري خواي مي که نیستي خوشحال... عزیزم چیه

 ... هستم هم بشه پیدا اش کله و سر فرهاد اینکه نگران اما... خوشحالم نه:  گفتم

 ؟...چیه حسابش حرف ببینم تا بیاد بزار:  گفت خورد مي را ناهارش از بعد ي قهوه که طور همین بهروز

 ؟...کني پا به اونجا جنجالم یه خواي مي:  گفتم نگراني با

 ...جهانگیرخان به بده و بگیره من از رو تو طالق خواد مي چي براي بدونم خوام مي ؟...چي واسه جنجال:  بهروز

 ، ستمه تو به متعلق دیگه من ؟...میزني حرف تلخ اینطور که ام وسیله من مگه... کن بس بهروز:  گفتم اعتراض با

 مه هوا باد همچین تو براي بینم مي اما ، هواست باد حرف مادرجان قول به ، میکني حکمفرمایي تو فقط قلبم تو

 ؟...نبوده

 : گفت و گرفت مشتش تو را دستایم بهروز ، گفتم را آخرم ي جمله خشم با و بودم عصبي

 این و تو نگران فقط من ، بشي خشمگین اینقدر بزنیم حرف کلمه تا دو میایم تا نشد اینکه... بگیر آروم خب خیلي

 ...افتادي روز و حال این به تلفن پشت از کلمه تا دو با که هستم وضعیتت
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 که انمادرج پیش رفتم من و باال رفت شده خریده وسایل با بهروز... خانه برگشتیم که بود گذشته شب از ساعتي

 : گفت مهرباني با او اما ، میکنم درست شام براي چیزي یه االن بگم بهش

 همیش شبم یه ، شام براي بیاد بزن صدا بهروزم برو ، کردم درست دمپختک براتون خودم... نکش زحمت عزیزم نه

 ...بگذرونید بد من دستپخت با

 ودمب شاد اینقدر اتاقم به برگشتن موقع... کردم تشکر ازش مهربانیش همه این بابت و گرفتم آغوشش در محکم

 متس به نکنم خورد بر بهش اینکه براي و کردم برخورد بهزاد ي سینه به سینه و نکردم جمع را حواسم اصالً که

 ستد این ببینم برگشتم داشت ام نگه نفر یک هاي دست که زمین بخورم رفتم و خورد پیچ پام که گشتم چپ

 و دمش کنده جا از برق مثل بالفاصله و کردم حیرت بود گرفته را کمرم که بهزاد دیدن با هست کي گر حمایت هاي

 نکردم جمع بیشتر را حواسم چرا که خوردم حرص خیلي چلفتیم پا و دست همه این از... ایستادم ازش فاصله با

.. .لرزید مي دستام و بودم عصبي بود شده افتادنم مانع بهزاد هاي دست اینکه از...  نیاید پیش برخورد این که

 : گفت بود شده حالم ي متوجه که بهزاد

 ...حوض لب خورد مي سرت وگرنه شدم کار این به مجبور ، بشید ناراحت شدم باعث اگه ببخشید

 ماش به شد باعث که بود من حواسي بي این تقصیر... ببخشید:  گفتم زدم خجالت و کردم بهش کوتاه نگاه یک

 ...کنم برخورد

 ردا تب هایش چشم کردم نگاهش و برگشتم وقتي ، زد صدام سر پشت از که برم رفتم و نبود موندن جاي دیگه

 ترسیدم مي نگاه این از... آمد در لرزه به جونم تمام نگاهش طرز این از... لبهام سمت رفت مي هي حواس بي و بود

 ...بزنم زل چشماش تو نباشم مجبور و بروم گذاشت مي کاش اي ،

 ... شاده خیلي که چشمات... شدي پرتم حواس که خوشحالي خیلي حتماً:  بهزاد

 را دلش حرف راحت و میکرد نزدیکي احساس برادرش زن با اینقدر چرا ، گفت مي داشت چي این... کردم نگاهش

 مار گفت مي من به آنوقت ، زد مي دیگه نیش یه باز که نرسد سر عاطفه االن کاش... خدا اي...  آورد مي زبان به

 : بشم خیره گستاخش هاي چشم توي که کرد مجبور را من صداش دوباره... خال و خط خوش

 رو زندگي این وقتش از زودتر اینکه مثل ، بینم مي نگاهت تو را شادي که خوشحالم بگم خواستم مي فقط

 ...پذیرفتي

 ، دمب گوش چرندیاتش به و بایستم روبروش خواستم نمي دیگه ، باال رفتم سریع و دادم تکان تشکر براي سري

 تماذی چیزي هر از بیشتر بهزاد نگاه و عاطفه رفتار خانه این تو... بزند حرف من با صمیمي اینقدر نداشت حق اون

 ميسه من براي خاکي ي کره این کجاي هیچ انگار... بگذرانم استرس و تنش با را روزهایم که میشد باعث و میکرد

 ...نبود آرامش از
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 و بود فرحبخش هوا ، بود کرده پیدا بهار فصل در چشمگیري زیبایي اطراف محیط شدیم زادگاهمان وارد وقتي

... بودند داده سر را زیبایي و طربناک آواي شاخسارها بر پرندگان و تابید مي بخشش روح گرماي با خورشید

 : گفت من به رو و بود آورده شوق سر را بهروز پرندگان صداي

 ...میگن خوشامد دنیا دختر مهربانترین و زیباترین به هم ها پرنده این

 ... گفتند خوشامد هم دنیا مرد ترین عاشق به بلکه ، من به تنها نه:  گفتم و و خندیم

 شادي این به البال فارغ گذاشت نمي فرهاد با شدن روبرو از ترس چه گر ، گذراندیم مي را شیریني لحظات

 خانه لمقاب... میکردم فکر موضوع این به کمتر و گرفتم مي نیرو بیشتر بهروز شاد ي روحیه با هم باز اما ، بپردازم

 ، شد باز در و زدم را در زنگ اینکه محض به و پریدم بیرون ماشین از سبکبال ي پرنده یک مثل رسیدم که مان

... ریختیم شوق اشک تمام شدت به دو هر و مادرم آغوش تو پریدم تمام شوق با ، دیدم در پشت را پدر و مادر

 در پدر اعتراض با... بکشم نفس جونم تمام با که خواستم مي را آغوششان عطر فقط و نداشتم زدن حرف یاراي

 به را اجازه این بار این و نداشت ها زن ما از کمي دست پدر ، آوردم در هم را او اشک و گرفتم جا هم او آغوش

 را اش پدرانه بوي مدت این ، میکرد بوش و بوسیدمش مي مدام... بریزد اشک ما همراه که بود داده هایش چشم

 : گفت و شد بلند اعتراضش صداي باالخره بهروز که دادم ادامه را کار این اینقدر... داشتم کم

 ...بکن رحمي هم بیچاره من به... تو هاي بوسه هم و شد تمام پدر هم ؟...میکني چیکار... جان سارا واي

 به غضب با همراه آرام مشتي و شدم جدا پدر از زده خجالت من اما ، خنده زیر زدند مادرم و پدر بهروز شوخي از

 حسود:  گفتم و زدم بهروز بازوي

 یمبگو و بزنم زنگ ملیحه به خواستم مي ، داشتم رو پیش بهتري شب و گذراندم مادرم و پدر کنار در را خوبي روز

 هم و کنم دعوتشان شام براي تا شب فردا براي بزار که کرد مخالفت مادر هم اما... اینجا بیاید بخوام ازش و آمدم

 هممن...  بخوابي خودم پیش باید و برساني صبح به ملیحه کنار جدا را شب نداري حق:  گفت گوشم در آرام بهروز

 من حسود پسرک اي:  گفتم و کشیدم را گُوشش

 دعوتشون مادرم طرف از...  دامغان بودم آمده که بود خوشحال خیلي ، زدم حرف ملیحه با و زدم زنگ شب سر

 هم اب خورده یه تا بیاید زودتر ناهار از بعد ملیحه شد قرار و کردند قبول هم آنها و بیایند شام براي شب فردا کردم

 وستپ براش پرتغالي و نشستم پدرم کنار رفتم شد راحت ملیحه بابت خیالم وقتي... بزنیم حرف و باشیم تنها

 مي اخم با منهم و خندیدند مي بهم بهروز و مادر کارم این با ، گذاشتم دهانش به خودم دستاي با خودم و کندم

 و اشتبرد پرتغال یک بهروزم و نیستند بلد اي دیگه کاري کردن مسخره غیر که میشه حسودیشون حتماً گفتنم

 : گفت مادرم به خطاب گرفت مي پوست که طوري همین

 ...نداریم رو کس هیچ ما نکنن فکر بعضیا که کنیم پذیرایي همدیگه از هم ما جان مادر بیا

 ...رساندم صبح به را راحتي شب و گرفتم آرام نبود فرهاد از خبري اینکه از... بود خوبي شب خالصه
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 صبح هم آن کردن نرمش ، میکردیم نرمش داشتیم حیاط تو پدر و بهروز اتفاق به خوشحال و سرحال زود صبح

 ار من و میشد من حریف فقط ، بودم اینجا که ها موقع آن که بود همیشگیمون کار ، پدر ي اداره رفتن از قبل زود

 که را لحظه یک خواستم نمي چون شدم بیدار زود صبح خودم میل با بار این اما... حیاط تو کشید مي آلود خواب

 بیدارش ورزش براي صبح اول که بود نشده فرهاد حریف وقت هیچ پدر... بدهم دست از را بودم مادرم و پدر پیش

 ...بود خودخواهي و لجبازي جنس از گِلش اولم از فرهاد ، کند

 تازه چایي بوي... کرد علم را صبحانه بساط مادر ، حیاط عطر خوش و گل پر ي باغچه کنار حیاط تو نرمش از بعد

 عالیترین روز آن ؟...بود این از غیر خوشبختي آیا... میکرد نوازش را مشامم بهاري هاي گل عطر همراه مادر دم

 دوامي برایم آرامش و شادي این اما... خوردم اشتها با مادرم و پدر کنار و زندگیم مرد همراه به را عمرم ي صبحانه

...  جونم تو بود ریخت دفعه یک را دنیا استرس تمام و بود آمده فرهاد ، سرکار به پدر رفتن از بعد... نداشت

... دبودن خیره هم به سکوت در دو هر و بود نشسته سالن تو فرهاد روبروي تفاوت بي و خونسرد بهروز من برعکس

 نفر یک که بود کسي مثل من به نگاهش اما... گذراند مي نظر زیر را بهروز نفرت با و نبود دوستانه فرهاد هاي نگاه

 میکرد بیشتر را اضطرابم ها نگاه این... بود داده قرار مداوم پوزخند و تمسخر مورد را

 : گفت و کرد بهم دوستانه چندان نه نگاهي ، بود آورده برایش مادر که چایي خوردن از بعد

 ...نیومده بهت کرد انتخاب برات پدر که شوهري اینکه مثل... کردي الغر

 ادامه دوباره و نداد بهایي فرهاد اما ، رفت بهش سکوت تو اي غره چشم مادر... قلبم وسط بود تیري کالمش زهر

 : داد

 ...برسي بهش زودتر خواستي مي و دادي مي جر یقه براش که خوشبختي اون بود این

 مثل و کنم باز لب نتوانستم میکرد تحقیر را بهروز داشت که خشم زور از و فشردم من به عصبانیت زور از لبهامو

 داشت زیر به سر هم او که کردم نگاه بهروز به چشمي زیر... صورتش تو بکوبم را بود الیقش که چیزي هر خودش

 هآماد را خودش عیار تمام جنگ یک براي اینکه مثل ، داد ادامه دوباره... میکرد بازي عصبي دستش انگشتان با و

 ...بود ساخته

 ؟...داشت رو دستات لرزش این ارزش ، داشت را مادر و پدر تنهایي ارزش الکي خوشبختي این یعني:  فرهاد

 یخ دست و کرد دراز دست و کرد نگاه ام ترسیده هاي چشم تو بعد و دستهایم به شد خیره بهروز فرهاد حرف با

 و ادب کمال در بعد و ، خرید جون به را فرهاد پوزخند و کرد چفت گرمش و مردونه هاي دست تو را لرزانم و کرده

 : گفت فرهاد به رو آرامش

 ...فرهاد آقا میکنه فرق آدم هر براي خوشبختي تعریف
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 از کسي نکن کاري یه الاقل ، اینجا اومدي وقت همه این از بعد... مادر کن بس فرهاد:  گفت فرهاد به رو مادر

 ...بشه رنجیده دستت

 ...دارم حرف خوشبخت اصطالح به آقاي این با من ، مادر بزارید:  گفت خشمگین مادر به رو فرهاد

 یندهآ براي بشه درسي یه شاید ؟...چیه آدما بین خوشبختي فرق کنید تعریف برام شما:  داد ادامه بهروز به رو بعد

 ...ام

 ...بود شده دنیا آدم خونسردترین لحظه آن در که دوختم چشم بهروز به نگراني با

 آرامش با فقط خوشبختي دونم مي اینو فقط ، بدم اخالق درس شما به بخوام که نیستم معلم من:  گفت بهروز

 روتهث انباشتن و اسکناس تو ، شما براي آدما سعادت و خوشبختي اینکه مثل اما... میکنه پیدا معنا فرد هر خاطر

 ...سنجید مي پول معیار با رو چیز همه که

 دیگه دعواي و جنگ یه سرآغاز داشت و ترساند را من حالتش همین که کرد عصبي ي خنده بهروز حرف با فرهاد

 و بود افتاده فشارم شاید ، داشتم تهوع حالت و رفت مي گیج مدام سرم لحظه آن تو چرا دونم نمي... زد مي رقم را

 : زد فریاد فرهاد...  بودم افتاده حال آن به که بود زیاد استرس از یا

 روز مشکالت و فکر دوباره و خونه برگردي بعد و بزني دو سگ شب آخر تا سگ بوق از نون لقمه یه دنبال به وقتي

 هم خاطري آرامش آیا بدونم خوام مي ، باشه ایستاده جلوت کوه مثل و برنداره سرت از دست صبح فردا تا ، دیگه

 ؟...خوشبختي بزاري رو اسمش که مونه مي

 پشت رو مشکالتت ي همه و برگردي خونه به خاطرت تعلق دیدن شوق به وقتي... فرهاد آقا مونه مي بله:  بهروز

 ... زنه مي آن جاي همه به شادي رنگ و میشد ات خونه وارد همراهت به هم خوشبختي ، بزاري جا در

 ؟...زني مي عاشقي و عشق از دم که نبودي عاشق کار اول و داشتي معمولي ازدواج یه که تو:  گفت حرص با فرهاد

 بار ناولی براي اول نگاه تو منهم ؟...ندارید اعتقاد بشه عاشق تونه مي اولم نگاه تو آدم که جمله این به شما:  بهروز

 اینکه نه مگه... زیباییش عاشق ، معصومیتش عاشق ، سادگیش عاشق ، شدم سارا عاشق خونه این تو اومدم که

 ، کرد انتخاب منو سارا ، بودیم جان سارا خواستار دو هر ما ؟...شده خواهرت عاشق نگاه یه تو هم جهانگیرخان

 ؟...گرفتید جبهه من علیه بر شما که چیه وسط این من گناه

 یشپ وضعیت این که اینه گناهت ، رفتي و گرفتي رو ماهیت آلود گل آب از که اینه تو گناه:  گفت خشمگین فرهاد

 هسین عاشق نگاه یه با اونم میکني فکر ؟...داشت دوست سارا میکني فکر... کردي تموم خودت نفع به را اومده

 ؟...شد چاکت
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 نیستم راضي من... بازي مي آخرش در دوني مي که کن تمومش رو بازي این فرهاد:  شد ساکت مادر فریاد با فرهاد

 و بهروز با مورد این در دیگه نداري حق اصالً تو... کني توهین خواهرت شوهر به ، دامادم به و من ي خونه تو بیاي

 ...بکني رو دیگه چیزهاي خیلي مراعات باید و شوهرداره زن یه االن خواهرت... کني بحث سارا یا

 و دمز مي پا و دست تازه گردآب یک تو دوباره داشتم ، بود نشسته تنم توي خفیفي لرز و بود عرق از خیس بدنم

 یدنکش بدوش از بودم خسته ، زخمیم قلب به کشید مي خنجر فرهاد فریاد صداي... رفتم مي فرو بیشتر لحظه هر

 ...ها جدال و جنگ ، تحقیرها این تمام ، ها ترس این تمام

 براي ، جهانگیر از فرار ، من از فرار براي سارا ، ندارم قبول نفر دو این بین رو رسمیتي هیچ من مادر:  فرهاد

 رفته یادت مگه... نداره هنوزم و نداشت دوستش اصالً یعني ، شد آدم این زن ناچار به ، پدر مریض قلب ي مالحظه

 من که زد مي داد و کرد حبس اتاق تو رو خودش شب سه و روز سه شده پیدا براش خواستگار یه گفتم وقتي

 چقدر بیني مي... سوزوند رو اش آینده و داد اسارت این به تن اجبار به که ساراست همون این ، خوام نمي شوهر

 درد که میره انتظار این از بیشتر مادرشي که شما از ؟...خوابیده چشماش تو غم دنیا یه بیني نمي ، شده الغر

 ...کني کمکش و بفهمي رو دخترت

 بودن تحقیر همه این بهروز حق ، کرد آشوب پر را دلم چشماش تیرگي ، کرد نگاه چشمام تو برگشت رنجیده بهروز

 ، بود آمده جوش به خونم ، کنم دفاع عشق این از خواست مي ازم چشماش غم با بهروز ، گفتم مي چیزي یه باید ،

 : زد داد و شدم بلند جایم از خشم با و گرفت را تحملم بهروز ناراحتي

 به هم اول از من میگي درست تو آره ؟...بیاري بدست خواي مي چي کنایه و تحقیر همه این با... فرهاد کن بس

 هر که کنم قانع رو پدر ، حربه این با تا کردم حبس اتاق تو رو خودم روزم سه حتي و نبودم شوهر فکر

 و عالقه ، زدیم رو هامون حرف و بیرون رفتیم هم با و آمد بهروز وقتي اما... کنه رد رو میاد برام که خواستگاري

 بهروز زن ، پدر زور به من نکن فکر... شینه مي گل به جوانه این داره و قلبم تو زد جوانه کم کم داشتن دوست

 یداپ تعلق بهش نسبت قلبم تو اینقدر... فرهاد آقا نه ، عذابه برام آغوشش نکن فکر... ندارم دوستش هنوز و شدم

 هدیدت و تلفن یه با که کن بیرون سرت از رو فکر این... کنم زندگي اون بدون هم روز یک تونم نمي حتي که کردم

 هرششو و شده عاشق واقعاً خواهرم بگو جهانگیرخان به برو... بگیري بهروز از رو طالقت باید بگي و بترسوني منو

 ...بندازه جدایي رو ما بین تونه مي مرگ فقط... نمیشه جدا ازش هم ترفندي و تهدید هیچ با و داره دوست رو

 به تونه نمي دید وقتي... گرفت خودش پناه در را من بهروزم و گرفت را آن جلوي مادر که طرفم آورد یورش فرهاد

 : زد نعره بیاید من طرف

 رو تو و میکنم جداتون هم از قسم بخدا... قبرستون فرستمت مي یا و میکنم بیدارت خرگوشي خواب این از یا

 ... جهانگیرخان ي خونه فرستم مي کنیز یه مثل

 رماد... باشه کرده رو کار این مادر نمیشد باورم... ماند باز کردن تهدید از مادرم محکم سیلي با فرهاد موقع این در

 : زد فریاد مهربانم و آرام
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 ...نکردم عاقت تا بیرون برو من ي خونه از

 : گفت بهروز به رو اشاره انگشت با و شد تر نزدیک قدم دو مادر به اعتنا بي و ماند فرهاد اما

 وت سیلي مادر و کنه بیرون خونه از منو پدر شدي باعث تو... شدي کشمکش همه این باعث تو چون... متنفرم ازت

 هیچ گلوي از خوش آب زارم نمي... باش کارت عواقب منتظر... شدي مادرم و پدر تنهایي باعث تو... بزنه گوشم

 ...میکنم نابودتون ، بره پایین کدومتون

 مادر و اتاقم تو رفت آشفته و نزد حرفي بهروز... زخمم از پر قلب تو ریخت را عالم هاي غم ي همه و رفت فرهاد

 من.. .کردم گریه دل ته از و زمین روي گذاشتم را سرم و سالن کف نشستم زانو با منهم و حیاط تو رفت کنان گریه

 ام گریه تمام... رساندند مي خفقان به را من و آمدند مي جلوتر لحظه هر که دیوارهایي و غم دنیا یک با ماندم

 مه بدتر این از درد دیگه... شدم زنش پدر زور به و نداشتم دوستش میکرد فکر حتماً که بود بهروز رنجش بخاطر

 ؟...بود هم بزرگتر این از غصه ؟...میشد

 : گفت اي گرفته صداي با و بودم نشسته سالن زمین روي هنوز که سراغم آمد و آمد خودش به زود خیلي مادر

 رو من پسر این... بفهمه چیزي فرهاد اومدن از خوام نمي و نمونده پدرت اومدن به دیگه چیزي... عزیزم شو پا

 مونيبفه بهش و بیاري در دلش از بتوني که بکن کاري یه ، چطوره حالش ببین شو بلند ، کرد شوهرت ي شرمنده

 ...برنمیاد دستش از کاري و خالیه تو طبل فقط فرهاد که

 فرهاد هاي حرف که بفهمونم بهروز به چطور... مامان:  گفتم میکردم نگاه مادرم و ریختم مي اشک که طور همین

 ...کردم ازدواج باهاش زور به من میکنه فکر االن اون... نداره ما ي رابطه به ربطي و حسادتشه و خودخواهي از فقط

 حرفا و اتفاق این با چطور دونه مي و ایه فهمیده مرد بهروز... عزیزدلم نترس:  گفت و کرد پاک را هایم اشک مادر

 ...بدي فرصت بهش باید فقط ، بیاد کنار

 و ودب نشسته تخت لب بهروز... اتاق تو رفتم شکسته و خسته هاي قدم با... کرد همراهیم اتاق دم تا و کرد بلندم

 و نهک نگاهم برنگشت... زدم صداش اي لحظه از بعد و نشستم تخت لب کنارش ، بود گرفته دستاش بین را سرش

 : گفت سردي لحن با و کرد آزاد هاش دست بین از را سرش فقط

 ...گردیم برمي صبح فردا کن آماده را خودت

 يچ را پدرم جواب اما ، نکردم مخالفتي... برگرده زودتر روز یک خواست مي بهروز و برگردیم شنبه صبح بود قرار

 : گفتم همین براي... آوردم مي اي بهانه چه و دادم مي

 ؟...بدم چي رو پدر جواب اما... بگي تو طور هر باشه
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 وامخ نمي دیگه... بریم صبح اول باش آماده تو فقط ، میکنم کاریش یه خودم:  گفت و پنجره سمت رفت و شد پا

 که بیزارم مردک اون از... بکشم نفس لحظه یه پولکي شخصیتشون و پوله معیارشون آدماش که شهر این هواي تو

 ...میکردم واصل درک به اونو روزي یه ، جایي یه تونستم مي کاش اي... داره من عشق به چشم

 و کنارش رفتم... نداشت خوبي پیامد قلبش در شده تلنبار نفرت همه این... لرزید تنم بهروز لحن و حرف از

 : گفتم بغض با و دادم تکیه بازوش به را سرم و گرفتم را دستش

 ...میفتم پا از دارم و ندارم تحمل دیگه ، نلرزون حرفا این با منو تن دیگه تو و باش آروم خدا رو تو

... ردمیک رصد را بیرون صامت و ساکت فقط و داد دلداریم نه و کرد بغلم نه ، نداد نشان هم واکنشي و نگفت هیچي

 ترین پناه بي را خودم من و نبود االن اما ، خواست مي را حمایتگرش دستاي... خواست مي را گرمش آغوش دلم

 ...دانستم مي خدا موجود

 وجود فرهادي و بود نیفتاده اتفاقي انگار که زدیم صورتمان به خیالي بي نقاب نفرمون سه هر پدر آمدن موقع

 ...بودیم شده بیدار کابوس از پر خوابي از انگار... نداشت

 سر به سر گاهي ، زد شادي رنگ را لحظات آن داشت که شادي ي روحیه و شوخي با و آمد بعداظهر ملیحه باالخره

 همیشه پدر... خنداند مي جدیدش همیشه هاي لطیفه با را آنها و میکرد شوخي بهروز با گاهي و گذاشت مي پدر

 این به آه و حسرت با مادر و دنیاست مرد ترین خوشبخت کنه ازدواج ملیحه با که مرد آن گفت مي ملیحه به

 ثمر به وقت هیچ که آرزویي... باشد فرهادش خوشبخت مرد آن داشت آرزو چقدر ، میکرد گوش ها مناظره

 ...نرسید

 قرض مرا بهروز که هستم نان مگه بودم گفته که من اعتراض با و گرفت قرض بهروز از را من خودش قول به ملیحه

 کهاین از و پرسید زندگیم از... کنیم دل درد هم با دخترانه و خصوصي کلمه چند تا کشاند حیاط به خود با مرا دهد

.. .میکرد عصباني گاهي و خنداند مي را من گاهي که پرسید شوهر و زن خصوصي مسائل از و بختم خوش بهروز با

 ...کند اذیت هایش حرف با مرا خواست مي همیشه و بود شیشه خورده از جنسش دختر این

 هملیح... دوختم چشم بهش اشکي هاي چشم با و کرده بغض ، شنیدم دوستم بهترین دهان از را خوشبختي وقتي

 : گفت نشسته اخم به ي چهره با خواند نگاهم از را آشفتگي وقتي

 ؟...میکنه اذیتت بهروز... کرده پنهون خودش تو دردي چه ، نمناک چشماي این ، بغض این... عزیزم شده چي

 : گفتم بالفاصله... کند متهم گناه بي را بهروز کسي گذاشتم مي نباید دیگر ، شدم دستپاچه

 ...اما... اما... عاشقمه ، خوبه خیلي بهروز... نه...نه

 لحظه هر ملیحه... کنم تمام را حرفم نگذاشت و گرفت را ام شکسته قلب ي شده تلنبار هاي حرف جلوي بغض

 : گفت و نشاند حیاط نیمکت تک روي برد را من و گرفت را دستم... میشد تر نگران
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 ؟...نگراني مادرت و پدر تنهایي بخاطر هم هنوز ؟...چته بگو بهم سارا

... جونم به افتاده دوباره فرهاد... بود مادرم و پدر از دوري فقط دردم کاش اي:  گفتم و کردم پاک را هایم اشک

 ...میکنه نابودم داره و زندگیم به زده شبیخون

 ؟...بود اینجا:  پرسید نگراني با ملیحه

 : دادم ادامه و افتادم هق هق به بعد و کردم تعریف برایش را چیز همه و دادم تکون سري

... ملیحه شکستم کردم ازدواج باهاش مادرم و پدر زور به و نداشتم دوستش اول از من گفت بهروز به اینکه از

 تا صبح از... زده آتیشم... آورده روزم به چه ، حال به تا صبح از بهروز غمگین و تیره نگاه دوني نمي... شدم خورد

 زا لحظه هر و زاره نمي آرومم لعنتي اون... کنم خرابش نیستم قادر که کشیده قد بینمون نامرئي دیوار یه حاال

 هدار بهروز وسط این نیستم نگران خودم براي... ملیحه... بشه زهر از تر تلخ روزهام که میکنه کاري داره زندگیم

 ...میشه کینه این قرباني

 یحهمل... ) باشه عاقل باید شنونده هواست باد حرف ، نیستي فرهاد رفتار مقصر تو... عزیزم:  گفت عصبي ملیحه

 دوستش که کني ثابت بهروز به باید تو(  نبود هوا باد بهروز براي الاقل بار این اما میکرد فکر مادرجان مثل هم

 رو حرفا این حسادت و خودخواهي روي از فرهاد که بفهموني بهش باید... نکردي ازدواج او با زور به که ، داري

 ...داره خبر خودش به نسبت فرهاد ي کینه از و ایه فهمیده مرد بهروز... زده

 مبرگردی صبح شنبه بود قرار... میگه دیگه چیز یه بهروز سرد رفتار اما ، زني مي رو مامان هاي حرف هم تو:  گفتم

 چقدر ینبب... بکشم نفس شهر این تو تونم نمي میگه که اینه دلیلشم و بریم صبح فردا که خواسته ازم اما ، تهران

 ملیحه... بکشه نفس خوب تونه نمي و نداره دوست رو زادگاهش دیگه که بوده سنگین براش فرهاد هاي حرف

 ؟...کنم پیدا کجا از رو آرامش این باید دونم نمي دیگه ، میکنم دق دارم

 رو احمق اون حرفاي زوده خیلي و ناراحته االن بهروز:  گفت و گرفت را دستم و کرد پاک را هایم اشک ملیحه

 بفهمون بهش و باش عشقتون مواظب هم تو... عاشقته و داره دوست چون ، بره مي یاد از زود خیلي... کنه فراموش

 با... سارا میاي در پا از بدي ادامه اینطوري بخواي اگه... زندگیته مهم هاي برنامه از یکي داشتنش دوست که

 ...نکن خودخوري اینقدر ، نکن رو کار این خودت

 را ما که(  ملیحه پدر)  صدر آقاي هم و کرد قانع رفتن براي را پدر هم ، کارخانه مورد در الکي ي بهانه یه با بهروز

 بعد خواستم ملیحه از فقط... میشود مزاحمشون حتماً دیگه ي دفعه داد قول بهروز و میکرد دعوت ناهار فردا براي

 هم او ، باشند خانه تو تنها را جمعه که ونگذارد ببرند شان خانه به را مادرم و پدر شده که هم زور به ما رفتن از

 ...دبرگشتن شان خانه به آنها و کردم خداحافظي او با سختي به ملیحه قول به اطمینان با ، داد صد در صد قول بهم

 راهي بهروز همراه به و شدم جدا مادرم و پدر از ، مادر سفارشات و سخت وداع یه با من نه ساعت هم صبح فردا

 و سرد اینقدر ، کرد رانندگي اش دهنده آزار سکوت با و درهم هاي اخم با بهروز راه اواسط تا... شدیم تهران
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... مبیاور تاب را سکوت این هم تهران تا توانستم نمي اما... بشکنم را سکوت این ترسیدم مي که بود شده سخت

 این بود سخت چقدر ، بودن مقاوم بود سخت چقدر... میکرد احاطه را وجودم خشم و کردم مشت را هایم دست

 : گفتم بود ترتیبي هر به...  دراز و دور راه این تو آنهم ، کردن تحمل را طوالني و سرد سکوت

 ؟...نکردي باور رو فرهاد حرفاي که تو بهروز

 هک اضطراب این...  زد حرفي نه و کرد نگاهي نه هم باز و فشرد را ماشین فرمان و داد بیرون سینه از نفسي کالفه

 : گفتم باز و نیامدم کوتاه اما انداخت مي پا از داشت را من کرده قبول را فرهاد هاي حرف بهروز

 ؟...کردي قبول پس

 از و ترمز روي زد جاده کنار را ماشین خشم با و انداخت بهم غضبناکي نگاهي و سمتم به چرخید سرش شدت با

 ینا باید ، شد تمام صبرم دیگه شد دور که کمي کرد، رفتن به شروع ماشین جلوي سمت از و رفت بیرون ماشین

 ماشین از... کرد حل نمیشد آدم همه آن اب مادرجان ي خانه در که ماجرایي ، میکردم تمامش جا همین را ماجرا

 سکوت این از بیشتر همه از و بود گرفته را وجودم خشم ، کردم سد را راهش و رفتم سمتش به و پایین آمدم

 : زدم فریاد... بودم شده آزده دل لعنتي

 ؟...کردي باور لعنتي ؟...شدم زنت پدرم زور به و نداشتم دوست که کردي باور تو

 این کي تا ؟...میکردم اتهام رفع خودم از باید کي تا... نداد را ها حرف ي ادامه ي اجازه بهم هایم اشک دیگه

 فتگ دستوري و داد هُلم جلو به و گرفت را بازویم بهروز... بودم بُریده دیگه ؟...کنه پیدا ادامه خواست مي وضعیت

: 

 ...!ماشین تو برو

 : زدم داد و کشیدم عمیق نفس یک و کشیدم دستش از را بازویم

 اول از را دختري همچین یه که بره یادت و برو... برو بزارمو جا همین ، شدم زنت زور به میکني فکر اگه... کن ولم

 ...تهران برگرد تنها تو ندارم دوست مطمئني اگه... بستي دل بهش و دیدي

 

 یينیرو همه با...  کشید ماشین سمت به را من و کرد بلندم و کشید رو بازوم سریع که نشستم زمین روي زانو دو

 : زد داد و آمد جلو عصباني بهروز... کردم رفتن به شروع عقب عقب و کردم آزاد دستش از را خودم داشتم که

 ...نیست خوب حالم بیني نمي ، ماشین تو برو و نزار من سر به سر سارا

 وير اون:  زد فریاد و گرفت رو بازوم دوباره نمیاد کوتاه دید وقتي... رفتم عقب عقب بازم و ندادم حرفش به بهایي

 ...نکش خط خرابم اعصاب رو و نیار باال منو سگ
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 عطیه همان با باید ، نداشتم جا تو زندگي تو اولم از اصالً من... نمیرم... بهروز نه:  گفتم و کردم پاک را اشکام

 ...بزار تنهام ، ندارم دوست من ، داشت دوست که میکردي شروع

 منگ لحظه یه... صورتم روي نشست بهروز دست سنگیني و گذشت چشمام جلوي از محکمي سیلي برق ناگهان

 ، شده حس بي بدنم تمام کردم احساس ، شدم خیره اش شده سرخ چشماي تو ، رفت سیاهي چشمام و شدم

 : گفت و گرفت طرفم به خشم پر و عصبي را اش اشاره انگشت... بودم کرده گیر برف خروارها زیر انگار

 ...بزنن زار حالت به آسمان مرغاي که میارم سرت بالیي بیاري رو دختره اون اسم دیگه بار یک اگه

 بهت فرهاد که موقع اون از چرا ؟...چته لعنتي پس:  گفتم بود ام خورده سیلي صورت روي دستم که طور همین

 نمي کردي فکر ؟...کردي سکوت چرا ، کشیدي دیوار یه بینمون و شدي دیگه بهروز یه نداره دوست سارا گفت

 ، نبودیم ومعشوق عاشق درسته ، ندیدیم قبالً رو همدیگه درسته... رو سکوتت و سردي این بینم نمي ، فهمم

 ...کردم باورت و داشتم دوست اما ، داشتیم معمولي ازدواج یه درسته

 جا یه تونم نمي... نمي... میشم عاشقت کم کم دارم من... من... افتاد مي فاصله کلمات میان و میکردم هق هق

 عشق این اگه ، خوام مي رو حمایتگرت دستاي همش... همش ، خوام مي رو آغوشت همش ، بشم بند تو بدون

.. .نداشتنه دوست معناش ؟...داره معنایي چه اینها بهروز بگو تو ؟...چیه پس ، نیست داشتن دوست اگه ، نیست

 ؟...شدنه زنت زور به... به معناش

 هب را سرم و گرفت دستاش ي حلقه در را من بهروز لحظه یک تو... زدم مي فریاد بریده بریده و لرزیدم مي داشتم

 اي کرده بغض صداي با گوشم در سر و چسبید را من محکمتر بازم و کشیدم عقب را خودم... چسباند اش سینه

 : گفت

 ؟...خواي نمي رو حمایتگرم دستاي مگه ؟...خواي نمي رو آغوشم مگه

 گهدی تو... تو ، کشیدم نابرادر این دست از ، دنیا این دست از...از کافي قدر به:  گفتم و زدم اش سینه به مشتي

 ...برم بزار... کن رهام... رها درسته فرهاد حرفاي دوني مي اگه... اگه ، نده زجرم

 من... نگو هیچي دیگه... عزیزم باش آروم... هیس:  گفت و کشید موهام روي بار چند شالم زیر از را دستش بهروز

 خوشبخت هم با ما... میشه درست چیز همه... سارا مني نفس تو ، بمونم زنده خوام نمي هم لحظه یه تو بدون

 ...میشیم

 تحقیرهاي و من دردهاي زیر داشت که بود مرد یه ، داشت لرزش و خراش... داشت درد ، داشت بغض صداش

 ...شکست مي برادرم

 آوريیاد بهم و بوسید مي را آن بار هر و بود گرفته را دستم اینکه از غیر به ، نشد زده بینمان حرفي هیچ تهران تا

 دو هر ، تهران رسیدیم شب یازده ساعت که بود کرده رانندگي طوري بهروز... دارد احساس بهم چقدر که میکرد
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 ودیمب کرده فراموش که را ناهار... بداند را آشفتگي همه این علت و ببیند را ما کسي وضعیت آن در خواستیم نمي

 ، افتاد راه به دوباره و نکردم قبول من که بخوریم شام تا دارد نگه را جایي یک راه بین خواست من از شام براي و

 ي هجاد اول وقتي اما... نکند بدتر را تهوعم حالت که بخورم توانستم مي چي دیگه آشفتگي و استرس همه این با

 ، خورمب که گرفت من سمت را یکیش و گرفت ساندویج تا دو و رفت بکند من از سوالي اینکه بدون رسیدیم تهران

 ...بود کرده پرت عقب صندلي روي را ساندویج دو هر عصباني هم او و نکردم قبول من اما

 و سر با مادرجان فقط... بودند خواب همه خانه اهل و بود خاموش ها چراغ ي همه ، شدیم حیاط وارد آروم خیلي

 : گفت ما به رو تعجب با و بیرون و بود آمده اتاقش از ما صداي

 ردهک سفارش خوبه ؟...کردید رانندگي شب چرا اصالً ؟...برگردید فردا نبود قرار مگه ؟...کنید مي چیکار اینجا شما

 ...نیفتید راه شب که بودم

 روز که بهروز... بگیرد جواب هم وقت همان و بپرسد هم سر پشت را هایش سوال داشت عادت همیشه مادرجان

 : گفت مادرش به رو حوصلگي بي با و کرده سالم بود گذرانده را سختي

 حصب فردا خواهشاً ، بخوابیم ریم مي و ایم خسته خیلي سارا و من... فردا براي بزار رو جوییت باز... مامان ام خسته

 ...نکن بیدارمون زود

 : گفتم میکرد نگاهمان تفکر با داشت هنوز که مادرجان به رو... باال رفت معطلي بدون بعد

 ...ببخشیدش شما ، راهه ي خسته

 ...بود خسته که چند هر ، نبود شکلي این وقت هیچ بهروز ؟...شده چي باز سارا:  گفت مادرجان

 زودتر همین براي ، داشتند برخورد برادرم با یکم:  گفتم و مالیدم ترکید مي داشت درد از که را هایم شقیقه

 ...باال برم میدید اجازه اگه... برگشتیم

 ناراحت و خلق بد رو بهروز باز هر که خواد مي زندگیتون جون از چي برادرت این دونم نمي... مادر برو:  مادرجان

 ؟...چیه حسابش حرف آخه... میکنه

 دگيزن از بود نتوانسته زندگیش اول که سوخت مي تغاریش ته براي دلش و بود مادر ، نگرفتم دل به را اش طعنه

 ...ببرد لذت مشترکش

 لمث ، بود خوابیده بهروز... باال سر تُف برایم بود شده فرهاد و بود درد پر دلم... باال رفتم شرمندگي احساس با

 يم ضعف دلم ، آشپزخانه تو رفتم لباسم کردن عوض از بعد... تخت سمت بود رفته سره یک رسیده راه از اینکه

 لیوان یه... بودیم مونده گرسنه دومون هر حال به تا من لجبازي بخاطر و بودیم خورده صبحانه امروز فقط ، رفت

 لحظه. ..بخوابم بود گذشته برایمان شکل بدترین به که امروز از فارغ تا کشیدم دراز بهروز کنار رفتم و خوردم آب

 رد و اش سینه به چسباند را سرم و کاشت ام گونه روي بوسه یک و آغوشش تو کشید را من بهروز که گذشت اي
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 این ، میکند آرامم آغوش این که بودم کرده اعتراف خودم... رفتیم فرو عمیقي خواب به دو هر دقیقه ده از کمتر

 يبعض چند هر ، باشد پشتیبانم و حامي که زندگیم سخت ي دوره این در هست کسي که فهماند مي بهم ها دست

 نجوال مغزم تو که را حرفي هر که بود داده نشان من به سیلي با امروز مثل یا و میشد عصباني و خلق بد ها موقع

 ...نیاورم زبان به را دهد مي

 ي نغمه و زدند مي چرخ آسمان دل در کبوتران و پرندگان... زده تف و گرم تابستاني ، شد شروع هم تابستان

 زهسب و گلها خوش ي رایحه از را فضا وزش هر با نسیم... بود انداز طنین جا همه بلبالن چهچه و پرندگان دلنشین

 دیگر اي نقشه با داشت هم باز یا و گذشته من از که نفهمیدم و نشد خبري فرهاد از دیگه... میکرد عطرآگین ها

 که بار دو یکي... بود طوفان از قبل آرامش این معروف قول به یا ، میکرد برابر نا جنگ یک ي آماده را خودش

 حتي او و زده زنگ بار یک بود گفته او که پرسیدم فرهاد مورد در مادرم از ، شدم مادرم و پدر حال جویاي تلفني

 تماسش جواب حتي که بود شاکي اش دونه دُر تنها دست از اینقدر من ي بیچاره مادر... نداده جواب هم را گوشي

 ...بود نداده هم را

 پشیمان را بهروز اینکه مثل بود افتاده اتفاق جاده در که برخورد آن از و بود آرامش و صلح هم بهروزم و من بین

 سر باز فرهاد اگر بود خوب چیز همه... میکرد نثارم را عشقش و مهرباني و چرخید مي دورم به پروانه مثل و کرده

 هم ، بود کرده تبدیل حفره یک یه وجودم تو که خالًیي مادرم و پدر تنهایي یا و نشود پیدا زندگیم تو اش کله و

 کاربی که من براي بود بلندي و گرم روزهاي تابستان... گرفت مي عشق و خوشبختي رنگ چیز همه ، نداشت وجود

 ازب حاال و بود شده عجین پارچه و سوزن و نخ با هایم تابستان همیشه... گذشت مي سخت خیلي روزها این و بودم

 ...داشتم دوختن به زیادي میل و بود زده سرم به خیاطي هوس هم

 ردهک خود گیر در را ذهنم بود مدتي که را فکري تا بود فرصتي بهترین خوردیم مي شام تنهایي به که شب یک

 داشت برمي ساالد دیس از را خیاري چنگال با داشت که بهروز به رو همین براي بگذارم میان در بهروز با را بود

 : گفتم

 ...جان بهروز

 ...جانم:  گفت و کرد مهرباني نگاهي

 ...کرده ام کالفه بیکاري همین و رفته سر ام حوصله خیلي روزها این:  گفتم

 : پرسید سوال از پر چشماني با و زد گره هم در را دستش دو و گذاشت غذایش بشقاب کنار را چنگال بهروز

 ؟...چیه رفته سر ام حوصله از منظورت

 مي تابلو یه ، بیام در کالفگي و بیکاري این از تونم مي و دارم خیاطي دیپلم من ببین:  گفتم و کشیدم عمیقي نفس

 ...داریم اندازه پس یه کنارش در هم و نمیره سر ام حوصله هم کنم خیاطي ها همسایه براي تا حیاط در رو زنیم
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 ...بگو خودم به خوب داري پول به احتیاج اگه ؟...چي برا انداز پس ، میگي چي داري تو:  گفت اخم با بهروز

 : گفتم عصبي و شدم ناراحت بهروز برداشت از لحظه یک براي

 رپ رو بیکاریم اوقات تونم مي خیاطي با الاقل ، رفته سر ام حوصله که اینه حرفم ، چیکار خوام مي پول من بهروز

 خاک تا طاقچه بزارم و کنم قابش فقط که نگرفتم دیپلم من ، داشت هم انداري پس یه میشه کنارشم در ، کنم

 ...بخوره

 بقیه کردند که رو داریشون خانه که باش عاطفه یا و زهره مثل هم تو ، کني کار تو خوام نمي من... خانومم:  بهروز

 ضمن در ، بشي خسته و کالفه زیاد کار با خواد نمي دلم ، گذرونند مي خوش یا و کنند مي استراحت رو ساعت ي

 تو فقط که ترشي یا و میکنه درست مربا داره یا ، داره لطف بهت خیلي که مادرجان نیست کم هم خونه کار

 ؟...کني خسته رو خودت خواي مي این از بیشتر چرا ، میکني کمکش

 جایي به راه این از خوام مي ، نمیکنه راضي منو افتاده پا پیش کارهاي این که دوني مي خودت تو بهروز:  گفتم

 همیشه که بگذرونم همسایه هاي زن یا و عاطفه و زهره با هامو لحظه خوام نمي ، باشم داشته ارزشي و برسم

 و خوشبختي احساس ، میاد بدنیا بار یک فقط آدم و ارزشه با خیلي زندگي... جان بهروز ، کردنه غیبت حرفشون

 این ، منه آرزوهاي جزء خیاطي همین و دارم عالقه خیاطي به من ، آرزوهاست به رسیدن گرو در کردن رضایت

 ؟...نبودي گیر سخت اینقدر که تو... نگیر من از رو عالقه

 : بکشم آرزویم این از دست که کند قانع را من منطق با میکرد سعي اما رسید مي نظر به کالفه بهروز

 شهب باز خونه این تو زنکي خاله پاي کارت این با ندارم دوست فقط ، زارم مي احترام آرزوهات به من... عزیزم ببین

 تو مگه... کنه درست برات مشکلي یه فضول زناي همین ي وسیله به که فرصته همین منتظره فقط عاطفه این ،

 ...بیني نمي اونو شتري ي کینه

 اش پیچیده اینقدر رو ساده ي مسئله این که نداشتم انتظار ازت:  گفتم و شدم ناراحت خیلي بهروز هاي حرف از

 ...کني

 در به را اش تکیه و آمد بهروز که کردم گرم را سرم جا همان دقایقي و بردم آشپزخانه به رو ها ظرف و شدم بلند

 : گفت شوخي با و داد آشپزخانه

 ...کشي منت اومدم قهري اگه... ساراجان

 ...ناراحتم دستت از ولي ، نیستم قهر:  گفتم بودم ها ظرف شستن مشغول که طور همان

 : گفت و کرد حلقه گردنم دور را هایش دست مهرباني با و ایستاد پشتم آمد

 ها هملک مثل باید تو... بکشي سختي اي ذره تو خواد نمي دلم من... کرده ناراحت رو تو که بمیره بهروزت این الهي

 ...بدي دستور و بشیني تخت روي
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 ...باشم ملکه یه االن من که شوهرم نه و بوده پادشاه پدرم نه:  گفتم و زدم پوزخندي

 ؟...شورند مي ظرف هم ها ملکه مگه:  دادم ادامه و گرفتم باال بود توش بشقاب یک که را دستم بعد

 شهبانوي و ها سرزمین ترین عاشق ي ملکه ، شدي من مال وقتي از... گلم کني مي اشتباه:  گفت و خندید بهروز

 ...نداري خبر خودت شدي قلبم

 ...خالص و نه بگو کالم یک ، بزني گولم تعریفا این با که نیستم بچه من:  گفتم

 ...تمومه نه بگم اگه خب:  گفت و گرفت گاز را گوشم ي الله بهروز

 ...تمومه آره:  گفتم و گرفت ام خنده مهربونش لبخند با و کردم نگاهش

 ...پایین میکنم پرت باال این از را خودم وگرنه ، نکني قهر باهام که شرطي به فقط:  بهروز

 خیر از من کني پرت رو خودت که نیست احتیاج ضمن در ، نیستم بلد کردن قهر اصالً من... بهروز آقا:  گفتم

 ...گذشتم کردن خیاطي

 : کرد زمزمه و کشید عمیق نفس تا چند و داد چرخ موهام توي را صورتش راضي و کشید را لپم و بوسیدم بار چند

 ...عاشقتم... دارم دوست خیلي سارا

 خیاطي جبران به هستم کالفه دید مي وقتي بهروز ، گذشت هایش سختي ي همه با هم تابستان اول ماه باالخره

 هک خوردیم مي بیرون را شام مواقع بیشتر و برد مي بیرون رو من مدام بود نداده اجازه او و بکنم خواستم مي که

 : گفت مي عموش به و میخندید علي که خودش براي بود شده اي سوژه هم تفریحمان همین

 ...چرخي مي خرید براي پاساژا تو مدام یا ، رستوران اون و رستوران این میري مرتب که کردي پیدا گنج نکنه عمو

 این... خنداند مي هایشان شیطنت این به ما ي همه و میکرد دنبالش و داشت برمي باغچه کنار از چوبي هم بهروز

 تنم پوست زیر... گذشت مي خوش زیادي بود شده تفریحم زنگ که علي و بهروز کنار ، بودم خوب زیادي روزا

 ...خوشبختي رنگ به سپید و روشن اي خانه ، ساخت مي خانه عشق و شادي داشت

 شاخه و میکردند ناله گرما از درختان... بودیم گذاشته سر پشت را گرمي روز ، بود ماه مرداد اوایل روزهاي از یکي

 ، بود گذاشته نمایش به حرارت و داغي در را شهرتش ي آوازه سال آن ماه مرداد ، نداشتند حرکت ناي هایشان

 ، زهره اتفاق به مادرجان و من... بود دمیده تازه جاني همه به غروب دم خنک نسیم ، سوزان و گرم روزي از پس

 اطحی در که خوردیم مي بود کرده درست مادرجان که را خنکي شربت داشتیم و بودیم نشسته اتاق دم ایوان توي

 عدب و استقبالش رفتم ها پله دم تا ، آمد ما طرف به شیریني اي جعبه داشتن دست در با خوشحال بهروز و شد باز

 دبع... زهره و مادرجان پیش رفتیم هم با و گرفتم دستش از را شیریني جعبه زد ام گونه روي که اي بوسه و سالم

 : گفت من به رو زهره و مادرجان با پرسي احوال و سالم از
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 ...خبره همین مال هم شیریني این و دارم برات خوش خبر یه جان سارا

 ...مادرم و پدر دیدن ببري منو خواي مي باز نکنه ؟...خبري چه:  گفتم و دادم دستش به را شربت لیوان

 و پدر پیش رفتن از خبر این... خانوم نخیر:  گفت و دستم داد را لیوان و خورد نفس یک ته تا را شربت لیوان

 ...داري من پیش هم جایزه یه چیه گفتي اگه ، تره مهم مادرت

 ؟...اي حامله نکنه:  گفتم تمام شیطنت با و کردم زهره و مادرجان به نگاهي

 تو اشک که خندیدند اینقدر و خنده زیر زدند زهره و مادرجان که بود نشده خارج کامل دهانم از حرف هنوز

 کرد جور و جمع را خودش زود خیلي ولي ، داد تکان سري و خندید اول هم بهروز... بود شده جمع هایشان چشم

 : گفت دلخور و

 ...کن خوبي و بیا حاال... خانوم سارا نکنه درد شما دست

 ...نوشتم یادگاري کیا دیوار رو باش منو ؟...داشت خنده... هرهر:  داد ادامه و کرد مادرش و زهره به نگاهي بعد

 : گفتم و گرفت ام خنده بیشتر بهروز عبوس ي قیافه از منهم و شد بیشتر اش خنده زهره

 ...نسوزه شامم بگو زودتر ؟...چیه خوشت خبر این پس

 مبزار رو خبر میام منم بازیا مسخره این با که کردي خیال چي:  گفت نفس به اعتماد با و کشید محکم را دماغم

 ...خانوم سارا داري تشریف زرنگ خیلي... دستت کف

 ...ببینیم باید رو کي بشنویم خوش خبر نخوایم ما حاال ، نکن لوس خودتو شو پا:  گفتم اعتراض با

 ...جام سر برگشتم و شد کند رفتنم پاي بهروز حرف با که بزنم آشپزخانه به سر یه که شدم بلند

 ...باشه خیاطي مورد در خوش خبر اگه حتي:  بهروز

 هروزب روبروي... زد مي گاز دستش تو شیریني به خونسرد و زد مي برق بود گرفته کلکش اینکه از بهروز چشماي

 : گفتم و نشستم زمین روي

 ؟...کنم خیاطي من شدي راضي نکنه... چیه

 نشدي مغزي ضربه ، خورده جایي به سرت نکنه بده مرگم خدا:  گفتم و کشیدم سرش به دستي شوخي با بعد

 ؟...عزیزم

 : گفت و گرفت رو دستم بهروز... خندیدند مي ریز و میکردند نگاه نفر دو ما به وقت تمام جان مادر و زهره

 نيشیری این ، نسوخته تا کن آماده شامتو برو شو پا ، بوده چي خبرم که نمیاد یادم حاالم دیده ضربه سرم اتفاقاً

 ...شام از بعد براي باشه هم
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 نهز مي زنگ وقت همان بهزاد ، میگه بهزاد به رو خیاطي موضوع وقتي بهروز که فهمیدم بود ترفندي هر با باالخره

 به میده لباس چند هم دوستش ، میگه بهش را موضوع و بوده بهزاد صمیمي دوست که ها تولیدي از یکي رئیس به

 صنق بدون را ها لباس ذوق با منهم... ببنده داد قرار من با بود قبولش مورد اگه و بدوزم من تا خانه بیاره که بهزاد

 قرار و شد نوشته ما بین دادي قرار ترتیب این به و پسندید هم تولیده رئیس و داد نشان برد بهزاد دادم و دوختم

 لباس بازار براي یا و آسایشگاه یا و ها بیمارستان براي سري هر و بیاریم خودمان ي کارخانه از رو ها پارچه شد

 مي سریع را آنها من و آورد مي خانه به برایم بهروز ، پارچه همراه به خیاطي متد و الگو یک بار هر... بدوزم

 دممخو که شدم مسلط کار این به چنان ماه یک از کمتر در بود نشسته گُل به وجودم تو که شوقي بخاطر... دوختم

 بولق بهروز اما ، کنم قبول را آنجا سرپرست و تولیدیش تو بروم که بود خواسته بهزاد دوست حتي ، نمیشد باورم

 دادم خبر خیاطیم و کار از مادرم به وقتي...  دادم مي انجام خانه در داشت زیادي پیشرفت که را کارم من و نکرد

 ...کرد موفقیت آرزوي برایم و شد خوشحال خیلي هم او

 رنجم دست از هم اي توجه قابل پول و بودم کرده تمام را زیادي لباسهاي دوخت ي ماهانه کار که روزها از یکي در

 وقتي و بودم شده خواب بي میکرد باز اي ویژه جاي زندگیم تو داشت کم کم که خوشحالي از ، بودم گرفته

 و شب سکوت... حیاط تو آمدم صدا بي و آرام بیند مي خواب تو دارد هم را پادشاه هفت و خوابه بهروز فهمیدم

 فرو آب تو را دستم و نشستم حوض لب... میکرد ترم سرحال و داد مي من به خاصي آرامش ها جیرجیرک آواز

 زیر میکردم تماشا را ها ماهیهاي که طور همان... کردند فرار و ترسیدند آب خوردن تکان با قرمز هاي ماهي ، بردم

 انمد نمي ، بودم کرده حفظ بود داده هدیه بهم ملیحه که کتابي از تازگي به که کردم شعري خواندن به شروع لب

 از فارغ وقتي که بودم شده وابسته آن به طوري و داشتم دوست بیشتر ها بیت ي همه از را شعر بیت چند این چرا

 عرش سراغ به رفتم مي بعد و خواندم مي را شعر این اول باید ، بخوانم بیتي چند تا میکردم باز را شعر کتاب کار

 زمزمه را شعر این شدم مي تنها که زندگیم از لحظه هر در که بودم شده عجین بیت چند این با طوري ، دیگري

 ودبیخ که شد ثابت بهم دور چندان نه اي آینده در و نبود علت بي شعر این به وابستگي و من حال این... میکرد

 : میکردم مرور آن خواندن با را دردناکم خاطرات و شدم شعر این به بسته دل چنین که نبوده

 

 ( باشم حاضــــر حادثــه پر قصــــه این در تا.....  باشم معاصر تو با من که بود این قسمت) 

 ( باشـــم مسافــــر عمر یک تو دنبال بــه من.....  و شوي گم تو که بود این ام پیشاني حکم) 

 ( باشم مهاجر مرغ یک تو سوداي به من.....  بروي دریا سوي آن تا و باشـــي پري تو) 

 ( باشم؟ مقصر دنبال بــــه قصـــه این در یا.....  بکنم؟ شکایت تو از چرا بود، این قسمت) 

 ( باشـــــم شاعـــر خوش اســــم برازنده تا.....  دهد زجر مرا خواست خدا گونه این شاید) 

 ( باشم کافـــر تــــو بــــه ایمان پرده پس در.....  من که آموخت شیطنت را تو ابلیس شاید) 
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 ( باشـــم آخـــــر قسمت منتــظـر هــــا سال.....  ها قسمت این از پس باید که است این دردم) 

 

 من به آرزومندش چشمان با و نشست حوض لب روبرویم بهزاد ناگهان بودم شعرم ي زمزمه سرگرم که طور همین

 رپ لبخند منهم ناخداآگاه که بود گیرا و مهربان لبخندش اینقدر... داد تکان برایم سري لبخندي با و کرد نگاه

 : گفتم کردم سالم بهش اینکه از بعد و زدم او به مهري

 ...رسیده بهتون خوش خبر من مثل و نبرده خوابتون هم شما

 خالي خال هاي روشن سایه ، او به من نگاه و بود حوض هاي ماهي به نگاهش و نزد حرفي اما ، کرد تلخي ي خنده

 بر زنان جست و بودند گذاشته مسابقه هم با صورتش و سر بر ، درخشید مي آسمان در که ماه پرتو از ناشي

 : گفت و کرد من به نگاهي... میکردند بازي پشتش

 ...نبوده من سرنوشت تو اول از خوشحالي و شادي ، نداده من به خوش خبر کسي که سالهاست

 ...کنم ناراحتتون حرفام با خواستم نمي ، ببخشید منو:  گفتم تاًسف با و شدم ناراحت زدنش حرف لحن از

 ...غمگینه سالهاست که خودمه دل این ، نکردید ناراحت منو شما... نه:  گفت و کرد بهم غمگیني نگاه

 از ليخی دوستم... میگم تبریک خیاطي تو رو موفقیتتون:  گفت دقایقي از بعد و گذشت سکوت در اي لحظه چند

 ...کرد مي تحسینت و بود راضي لباسا دوخت

 هستم شما مدیون بوده هم موفقیتي اگه... باشه تحسین و تعریف همه این قابل که نکردم کاري:  گفتم زیر به سر

 ...دادید نجات بیکاري این از منو و شدید خیر کار این باعث که

 ...باشي موفق کار این تو همیشه امیدوارم ، بود خودت پشتکار و تالش همش نکردم کاري من:  گفت و زد لبخندي

 مي برایش دلم... بود شده پنهان رنج دنیا یه اش چهره تو انگار ، شد خیره حوض آب به اي لحظه چند باز

 یهو... خدا لطف جز آمد نمي بر کاري کس هیچ دست از متاسفانه و بود فرزند نداشتن زندگیش غم... سوخت

 : گفت آنها به خطاب و شد خیره ها ماهیهاي به دوباره و کرد نگاهم شور پر و گرفت باال را سرش

 برید... خونه مي عاشقونه شعر براتون داره و اومده خورشید جنس از دختري که ببالید خودتتان به باید امشب

 ...شده نصیبتان سعادت که بگیرید جشن

 خیلي خیر شب یک با و ریخت فرو قلبم که چشمام تو دوخت اي لحظه را اش سوزنده چشمان حرفاش از بعد

 نبود خودش بهزاد امشب ، زد مي زنگ گوشم در هایش زمزمه حیران و گیج لحظاتي تا... گذشت مقابلم از سریع

 بهشت و برزخ میان... زد مي ساز را خودش رسواي کوس و بود زده بیرون آرام مرد جسم از که بود سرکش روحي

 انداخت مي اندامم به لرزه فکر این ؟...شده من عاشق بهزاد آیا که داد مي سوق جمله یک به را من فکر و بود اسیر
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 تازه برگي دفعه هر که بود کرده شروع من با عجیبي بازي روزگار... میکرد مغزم در شده جمع اوهام اسیر را من و

 ...میکرد رو

 فرتن با و شد سبز جلویم عاطفه که رفتم مي کلنجار بهزاد رفتار این بخاطر خودم با داشتم و بودم خودم حال توي

 : گفت من به رو شیطاني پوزخندي و

 با داري شبم نیمه و رفت مي باال هم آسمان هفت تا هاتون خنده صداي که شب سر... خانوم سارا خبره چه امشب

 ...زهره بیچاره... کني مي دل در بهزاد

 تندي به ، میکرد شوهرم برادر با زدن الس به متهم را من و بود توهین یک اش جمله این ، کردم نگاهش تعجب با

 : گفتم خشم و

 ...بود کاري فقط مسئله ، نداشتم بهزاد با دلي درد هیچ من

 ...نداریم خبر ما و شدي کارخونه حسابدار نکنه:  گفت تمسخر با سینه به دست و زد دیگر پوزخندي

 اش طعنه پر سوال به بهایي و بگذرم کنارش از دادن جواب بدون خواستم مي که بودم عصباني دستش از اینقدر

 نقلي و حرف برایم نبود شیطان به شباهت بي که زن این نزارم و بزنم حرفي که زد مي نهیب عقلم ولي ، ندهم

 ...کند درست

 خیالت... کردم مي تشکر ازش داشتم و دونم مي مدیونش رو خودم کرده پیدا برام بهزاد که کاري خاطر به:  گفتم

 ...دیگه کس نه بهروزه اون ي شنونده فقط باشم داشته هم ،اگه نداشتم کسي با دلي درد راحت

 وت دوخت را انگیزش نفرت چشمان دوباره ، نمیکند نگاه را ما بهروز شد مطمئن وقتي و کرد باال به نگاهي عاطفه

 : گفت وقاحت تمام با و چشمام

 مترک محرم نا مرداي جلوي و کنند مي شیطنت کمتر باشه گرم سرشون زنا وقتي... میکني خیاطي که خوبیه فکر

 ...میدن نشون خودي

 را آن از بدتر هاي حرف و باشم خودش مثل توانستم مي ، میکرد توهین بهم آشکارا داشت ، کردم نگاهش نفرت با

 مرا پدرم ، داشت فرق خیلي نفهم لق دهان هاي زنک این با آسمان تا زمین من تربیت اما ، صورتش تو بکوبم

 زد دامص سر پشت از که شدم اتاقمون راهي و برگشتم بزنم او به که کالمي حتي بدون... بود نکرده تربیت اینطور

 : گفت و

 تو ادنمی شب نصفه خونه این تو زني هیچ ، نیستي آشنا اینجا قوانین با و اینجا اومدي تازه تو... خانوم دختر آهاي

 ..نیفته بام از رسواییت طشت که کن جمع رو حواست ، بزنه حرف خونه این محرم نا مرد با کار مورد در و حیاط
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... دمیکر بهزاد با بازي عشق به متهم را من ، قلبم به کشید مي خنجر حرفاش و میکرد منفجرم داشت عصبانیت

 چند... اوست جهل و ناداني از فقط کشد مي انسان چه هر که نداشتم را احمق این با رویارویي توان دیگه... خدایا

 : فتمگ و کردم پایش سراندر به نگاه یک حقارت با و برگشتم بعد و باشم مسلط خودم به تا کشیدم عمیق نفس

 هب برگردم بکنم شما به نگاهي اینکه بدون باید من و خاموشیه ابلهان جواب گرفتم یاد پدرم از... خانوم عاطفه

 با عزیزت خواهر من جاي خواست مي دلت چقدر و چیه دردت دونم مي... بکنم بهت نصیحت یه بزار اما... اتاقم

 مي توهین و حقارت براش ، بزرگترش خواهر که سوزه مي خواهري اون حال به دلم من اما ، میکرد ازدواج بهروز

 و بیا خودت به ، نبودم اینجا من االن خواست مي را عطیه اگه بهروز ، نکن خواهرت حق در را ظلم این... خره

 دامن هم آتیش این پر یه و سوزي مي خودت همه از بیشتر که ، من به نه کن سخت خودت به نه رو زندگي

 درست ، بشینن هم شیطان جاي شاید نباشه گرم سرشون زنا اگه میگي که ایني ضمن در... میگیره رو خواهرت

 ...نزنه گول رو تو شیطون باش مواظب پس ، هستي زنا همین از یکي هم خودت چون گفتي

 تپش بار چند که شنیدم فقط و کردم ترک را او انفجار حال در و برافروخته و عصباني و زدم آتیشش هایم حرف با

 ...عوضي ي دختره:  گفت هم سر

 به من از که اي کینه بخاطر داشت امکان و میکرد عمل اتم بمب مثل زن این ، نداشتم او از کمي دست هم خودم

 هک گفت مي همه به دروغ به اگر... نباشد ها راحتي این به آمدنش بیرون که کند مي برایم چاهي بود گرفته دل

 و خونه این هاي آدم و میشد چي وسط این من تکلیف ، زدند مي حرف عاشقانه داشتند که دیدم بهزاد با را سارا

 و لرزاند مي را تنم هم اتفاق این به کردن فکر حتي که واي ؟...میکرند فکري چه موردم در بهروز تر مهم همه از

 خاله هیچ پاي خواهم نمي گفت مي که رسیدم مي بهروز حرف حقیقت به حاال... میکرد سرگیجه دچار را سرم

 رایتب مشکلي میکردند عمل و رفتار خودش مثل که زنها همین ي وسیله به عاطفه که بشود باز خانه این در زنکي

 ...آورند بوجود

 لحظه ، بود شده آغاز زندگیم در جدیدي فصل بود شده زده زندگیم به که اي تازه و شاد رنگ و کردن خیاطي با

 و نکردم فراموش را همسري و داري خانه ي وظیفه هرگز کردن خیاطي با... شدن نو بوي و داد مي بهار بوي هایم

 بوجود زناشوییم زندگي در خالئي که گذاشتم نمي و دادم مي انجام درست و خوب خیلي خود جاي به را کاري هر

 وانج من ولي ، بدهم اهمیت سالمتیم به بیشتر و کنم خسته را خودم کمتر که بود معترض همیشه بهروز... بیاید

 شادتر و تر سرحال لحظه هر از را من و میکرد عمل تفریح مثل برایم کار که بودم ي ناپذیر خستگي و شور پر

 ...داد مي نشان

 لنگه آن به مربوط کارهاي و خانه مدیریت در که میکرد اعتراف همیشه و رفت مي ام صدقه قربان مدام مادرجان

 بودم برده ارث به مادرم از را هنر این و بردم مي بکار خاصي ي سلیقه آن تزیین و غذا پختن در وقت همه... ندارم

 و من مادرجان ، کارها ترین جزیي همین با ، را شکم بعد و کند سیر را چشم باید اول غذا گفت مي همیشه که
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 آسمان به رو ما خوشبختي براي هایش دست همیشه و دانست مي فامیل زیبایي و خوشبختي سمبل را بهروز

 ...بود

 یک در که گذاشتم مي سر پشت را روزها خوشبختي همه این از لبریز و مادرش توجه و بهروز عشق از سرشار

 هب مادرم و پدر و رسید پایان به من انتظار باالخره پاییز اوایل اما... شد تمام هم تابستان ماه دو ، زدن برهم چشم

 جانم و روح در را ناپذیري وصف شادي که بود همراهشان به ملیحه هم بار این مهمتر همه از و.. آمدند تهران

 ... آورد بوجود

 بحث علي گرفتن زن مورد در داشتند و گذاشت مي علي سر به سر مدام بهروز ، بودیم هم دور همگي که شب یک

 : گفت بهروز میکردند

 ...زرهه فوالد مادر مادرت که بده تو به را دخترش باید بدبختي کدوم آخه

 که است دیگه چیز یه علي جنس... داري مادرش به چیکار تو:  گفتم بهروز به اخم با من ولي ، خندیدند همگي

 ...شکنن مي دست و سر براش دخترا دونم مي خوب

 که ندارید دیگه خواهر یه احتماالً شما... جان سارا ببخشید... فهم چیز آدم قربون:  گفت من به رو و خندید علي

 ..بشکنه دست و سر برام

 ...خوان مي آسترم بدي که رو... خانوم سارا بفرما:  گفت من به رو بهزاد و خنده زیر زدیم همه

 ...نیست که نگرد نبود گشتم:  گفت اش برادرزاده به رو بهزاد اما نزدم حرفي و خندیدم

 آمده خوشش خیلي بهزاد ي جمله از بهروز اینکه مثل... پایین انداخت را سرش و انداخت من به خاصي نگاه بعد

 : گفت و کرد بهم اي عاشقانه نگاه بود

 شیر بوي دهنت هنوز شما ضمن در... نگرد دنبالش بیخودي... نداره لنگه دیگه من ساراي ، میگه درست داداش

 ازدواج... باشه تجربه با و پخته باید ، باشه شرایط واجد باید مرد... کني فکر ازدواج به زوده هنوز ، میده گاو

 مرحله اون به تا داري جا حاالها حاال ، بري پیش کامل آمادگي با باید ، آدمیه هر زندگي ي مرحله مهمترین

 ...برسي

 ؟...میزدیا فریاد که اي مرحله همون ؟...رسیدي مرحله این به تو یعني:  گفت و کرد عموش نثار پوزخندي علي

 : گفتم علي به رو و کوفتم هم به رو دستام تا دو که کردم ذوق اینقدر علي ي کنایه با

 ...شکني دندون جواب عجب جانم اي... هدف به زدي... جان علي آفرین

 به علي که میکرد نطق فیلسوفا مثل قشنگ خیلي... خندیدیم بهروز به کلي دقایقي تا و زد چشمک بهم علي

 و کردند آزمایي زور هم با لحظاتي تا و علي جان به افتاد ، خورده دستي رو بد دید که بهروز... برجکش تو زد موقع
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 کداممان هر و کشیدند دست شوخي و جدال و جنگ از همه ناگهان خانه زنگ صداي با اما... خنداندند را ما کلي

 فتر مي فکرم فقط و نشست جانم تو یکباره یه دلهره...  باشد تواند مي کي شب موقع این که شدیم خیره هم به

 آن که نبود زنگي به شباهت بي زنگ این ، نداشتم خوشي ي خاطره موقع بي زدن زنگ این از من... فرهاد طرف

 ...بود کرده عوض زنگ همان با مرا سرنوشت ي همه و بود زده بهزاد شب

 ...اومده داداش حتماً:  گفت بهروز بودند ساکت همه که طور همین

 ...دارن رو خونه کلید اونا ، نیست بابام نه:  علي

 که يا دقیقه چند ، کشید طول اي دقیقه چند... دره پشت شب وقت این کي ببینه تا پایین رفت و شد بلند بهروز

 : زد مي صدایم داشت که آمد بهروز صداي اینکه تا گذشت یکساعت من براي

 ...داره کار تو با ، خانومه یه... جان سارا

 ...شناسم نمي اینجا رو کسي من ؟...خانوم:  گفت و کردم نگاه را پایین و تراس تو رفتم و شدم بلند

 روب ، سراغت اومده همین براي میکني خیاطي شنیدند حتماً:  گفتند بودند آمده من دنبال به که زهره و مادرجان

 ...کیه ببین

 عاطفه شاید باش خودت مواظب سارا ؟...نیست مشکوک یکم ؟...خیاطي و شب موقع این:  گفت شوخي با زهره

 ...کنه ترور رو تو تا کرده اجیر رو یکي

 روزبه ي اشاره با در دم... پایین رفتم و دیوونه گفتم و بازوش به زدم خندید مي داشت که کردم نگاهش تعجب با

 حرف یاد... بود پوشانده خوب هم را صورتش و بود ایستاده در دم تاریکي تو چادري زني... کردم نگاه را بیرون

 میکرد خطاب مرا که صدایش با ، باشه فرهاد یا و جهانگیرخان طرف از یکي نکنه ، کاشت وجودم تو رو ترس زهره

 : گفت

 مي ، کنید مي خیاطي شنیدم ، شمام هاي همسایه این از یکي من ، شدم مزاحمتون شب وقت این بخشید مي

 ؟...بدوزید مجلسي لباس برام که بیارم پارچه یه و برسم خدمتتون فردا تونم

 او هک کردم نگاه بود کنارم که بهروز به... انداخت مي شک به مرا این و یود داده تغییر را صدایش که نداشتم شک

 : گفتم و زن اون طرف برگشتم بازم ، میکرد بازي بود پایش جلوي که ریگي با داشت و بود پایین سرش هم

 ...دوزم نمي تکي و میکنم خیاطي تولیدي براي فقط من

 ...طالست دستت شنیدم ، بدوزید هم ما براي نمیشه حاال:  گفت خشنش صداي اون با دوباره

 رفتم جلوتر ، بود آشنا برام صداش... خندیدن به کرد شروع طرف آن از بهروزم و خنده زیر زد حرف این گفتن با

 دبع و کردم تعجب خیلي اول... گرفتم جا مادرم آغوش در ناگهان که چیه براي خنده این و کیه زن این ببینم تا
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 من ي خانه در جلوي ، اینجا و تهران االن آنها که نمیکردم باور... بوسیدمش بار چند و گرفتم آغوشش تو محکم

 دست به را خوردنم دست رو ، بودند آمده بیرون دیوار کنج از که ملیحه و پدر بعد و مادرم دیدن شادي از...باشند

 بعد... کند دور آنها از را من تونست نمي بلدوزرم که بودم رفته فرو نفرشون سه آغوش در چنان و دادم فراموشي

 انداخته راه که نمایشي از هنوز ملیحه... کردم دعوت خانه داخل به را سه هر بوسیدنشان و دیدن سیر خوب از

 دهخور دست رو ملیحه و بهروز از اینکه ،از بودند گرفته تمسخر به بهروز همراه به مرا ي قیافه و خندید مي بودند

 : گفت بهروز... میکردم تهدید را بهروز اشاره و ایما با و گرفت حرصم بودم کرده عمل احمقانه اینقدر و

 ...بود شده دیدني ات قیافه خیلي ، بودم انداخته عکس ات قیافه از و داشتم دوربین یه لحظه همان کاش اي

 ...نیستم بابام دختر نخوابیدم جدا ازت هفته یه من اگه:  گفتم گُوشش در حرص با و زدم بازوش به محکمي مشت

 لد کني عمل توني نمي که تهدیدي به بهتره:  گفت و گوشم لب گذاشت را دهانش خودم مثل و خندید ریز هم آن

 ...نبندي

 : گفت بود شده ما کل کل ي متوجه که پدر... پدرم طرف رفت و گرفت گاز آرام رو گُوشم بعد

 ...بود مادرت با آوردنش در اجرا به و است ملیحه ي نقشه همش ندارم تقصیر من دخترم

 ...میارم در سرت رو تالفیش چطوري ببین... خانوما خانوم طلبت باشه:  گفتم و کردم نگاه ملیحه به اخم با

 کنار در را خوبي شب و آمدند استقبالشون به باز روي با آمدند مادرم و پدر که فهمیدند خونه اهل ي همه وقتي

 : گفت من به رو علي و خندیدند مي همگي میکرد تعریف بقیه براي را ماجرا بهروز وقتي... گذراندیم آنها

 ...بندازه دستت نکنه جراًت دیگه تا کني تالفي باید رو بهروز عمو کار این جان سارا

 ...تالفیه ختم خودش ، بدي یادش خواد نمي دیگه تو:  گفت و اش سینه تو زد بهروز

 ؟...میکنه ساراجان ساراجان اینقدر که باشن کي جیگر آقا این:  کرد زمزمه گُوشم کنار ملیحه

 ؟...گرفته رو چشمت ؟...چطور:  گفتم و خندیدم ریز

 ...گرفته رو تو اون چشم اینکه مثل ، فهمیدي اشتباه نخیر:  گفت حرص با

 ؟...شوهري دنبال... بهرامه بزرگ پسر ، جیگر شما قول به این... خفه:  گفتم و بازوش به زدم

 ساعت هاي نزدیکي... گذاشتم مي سرش به سر شب آخر تا و خنده از بودم کرده غش ملیحه خوردن حرص از

 گفتند و کردم اعتراض... کرد دعوت ناهار فردا را همگي جان مادر گفتن بخیر شب آخر در و شدند بلند همه یازده

 : گفت شیریني اخم با مادرجان که اینجا بیاند همه

 ...گفتند کوچکي گفتند بزرگي... دختر
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 کشید کناري را من مادرجان... باشیم مادرجان ي خانه ناهار فردا همه که شد این بر تصمیم باالخره حرفش این با

 : گفت آهسته و

 ...بزاري تنها رو مادرت و پدر و آشپزخونه تو بیاي فردا نبینم

 ...کمکتون بیام خوام مي ، نگید اینو:  گفتم

 ...هستن عاطفه و زهره بیاي نکرده الزم... شدي من مخالف اینقدر چرا امشب دختر:  مادرجان

 ... شدند جدا ما از بخیر شب یک با آنها و کردم قبول

 هم اب یکمي تا خواب اتاق تو رفتیم ملیحه اتفاق به آنها ي اجازه با من و زدن حرف به نشستند بهروز و مادر و پدر

 باالخره ، شوخي و زدن هم مغز و سر تو کلي از بعد و افتادیم تخت روي شکم به دو هر... بزنیم حرف خصوصي

 : گفتم ملیحه به رو و شدیم جدي یکم

 ؟...ات خاله پسر با کردي چیکار

 ...ندادم بهش جوابي:  ملیحه

 تونه نمي هنوز ملیحه و فرهاده بخاطر تردیدش که دانستم مي ، کرد ناراحت مرا او غمگین لحن و کوتاه جواب

 : پرسیدم ازش کنده پوست و رک همین براي... بود دل دو انتخابش در هنوز... بکنه فرهاد جایگزین رو کسي

 ؟...خوابوندي نمک آب تو رو بیچاره اون همین براي ؟...فرهادي فکر به هنوز تو ملیحه

 اون هب باید منهم که میکنه فکر من به فرهاد مگه:  گفت و سرم تو کوبید را پشتي و من سمت برگشت حرص با

 ...کنم فکر

 ...نیستي بلد اصالً که نگو دروغ خدا رو تو ملیحه:  گفتم و گرفتم را دستش

 که رو خانوم برادر باید چي براي من اصالً ، بگم دروغ باید چي براي... دروغ:  گفت و شد عصباني لحظه یه براي

 ؟...فهمي مي اینو... متنفر... سارا متنفرم فرهاد از من ؟...باشم داشته دوست زنم مي تیر با رو اش سایه

 

 يم خوب من... عشق یعني ، داشتن دوست یعني ، کسي از تنفر احساس وقتا بعضي:  گفتم خونسرد و خندیدم

.. .نیست تو عشق الیق فرهاد... است طرفه یک عشق این... عزیزم ولي ، عالقمندي فرهاد به دلت ته هنوز که دونم

 ...ملیحه اما... میکردم خواستگاري براش رو ملیحه بود آدم فرهاد اگه گفت مي که شنیدم مادرم از بارها من بخدا

 اهمیت اصالً دیگه یکي هاي نگراني و داشتن دوست به ، خودش از غیر نیست قائل ارزش کسي براي فرهاد

 ؟... بشم لندهور اون زن برم که میکنه چیکار زندگیم و منو با داره بیني نمي مگه... نمیده
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 و کشیدم آغوش در را او و شدم متاثر برایش ، بود اشک از پر هایش چشم کرد نگاه من به برگشت وقتي ملیحه

 : گفت شد آرام یکم وقتي... کنه خالي را خودش گذاشتم خودش مثل

 شارژ ماه یه براي دیدم مي رو فرهاد هم لحظه یه اگه و اونجا اومدم مي تو دیدن امید به بودي دامغان وقتي

 االن ، شد تر کمرنگ قلبم تو خواستنش و حضورش کم کم رفته هم فرهاد دیدم و رفتي وقتي از اما... میشدم

 دل طرفه یه عشق تو قول به ، کردم رو ام سعي ي همه اما بود سخت خیلي ، نمیکنم فکر فرهاد به هاست مدت

 ...عبثه بي امید یه به بستن

 ؟...داري تردید خالت پسر مورد در هنوز چرا پس:  گفتم

 ...دونم نمي واقعاً... سارا دونم نمي:  ملیحه

 باشه داشته خواستگار تا هزار باید دختر گفتند قدیم از:  داد ادامه و کرد پاک را هایش اشک و کرد اي خنده بعد

 ؟...نه مگه میده نفس به اعتماد بخت دم دختر به خواستگار ، بکنه بزرگي احساس تا

 کيی یکي تا بشن صف به خونه همین دم و کنم پیدا کارگر بیستا ده فردا همین خواي مي:  گفتم و زدم پوزخندي

 ؟... بشي بزرگ و بشه قلنبه نفست به اعتماد تا خواستگاریت بیان

 پسر مطمئني اگه ، کن بیرون ذهنت از رو غلط افکار این ملیحه:  گفتم بهش رو جدي من اما خنده از کرد غش

 جامسران بي عشق یه بخاطر رو ات آینده و زندگي و نکن معطل کنه خوشبختت تونه مي اگه ، آلیه ایده مرد خالت

 از ور ام آینده مادرم و پدر دوري خاطر به نباید که میکردي نصیحت منو پیش ماه چند نبودي تو مگه... نکن تباه

 ، بود سخت خیلي راه اول ، خوشبختم و راضي هم االن و کردم رو کار این میلم رغم علي که دیدي ؟...بدم دست

 ...کن فکر بیشتر ملیحه... میشه حل خود به خود چیز همه شدي زندگي وارد وقتي ولي

 بیشتر ، باشه... برگردوني خودم علیه بر رو خودم حرفاي گرفتي یاد خوب:  گفت و خندید هایم حرف از ملیحه

 ...داشتم شون نگه تکلیف بال بسکه ، میره سر داره پسرش و خاله ي حوصله دیگه چون ، میکنم فکر

 مدآ و کرد باز رو در... تو بیا گفتم بهش و نشستیم تخت لب دو هر ، زد صدام و زد در به اي تقه بهروز وقت این در

 : گفت من به رو بعد و کرد ملیحه به نگاه یه اول و داد در کنار دیوار به تکیه و تو

 این رفک به تو اصالً... میشه تنگ برات دلم چقدر نمیاي بیرون و چپیدي اتاق تو ساعت یه االن نمیگي انصاف بي

 ؟...هستي بیچاره دل

 : تمگف و ملیحه بازوي تو زدم مشتم یه و رفتم بهروز به غره چشم یه ، انداخت پایین رو سرش و خندید ریز ملیحه

 ؟...داشت خنده

 کهاین از قبل خانوم این اینکه مثل ؟...پیشه عاشق آقاي خبرته چه:  گفت بهروز به رو خندید مي هنوز که ملیحه

 ...باشم گفته... شماست از بیشتر من گل و آب حق ؛ بوده من دوست بشه جنابعالي زن
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 تشدوس خیلي که باشیم کسي اون دلتنگ بَده ، گفتم چي من مگه... خب خیلي:  گفت و زد عمیقي لبخند بهروز

 ؟...داریم

 روي زیاده باش مراقب ولي... مجنون آقاي نیست بد:  گفت رفت مي در سمت به که طور همین و شد بلند ملیحه

 ...میاري رودل که نکني

 هک بست رو در و گرفت رو دستم بهروز که بیرون برم رفتم منم... خندید پرو بچه گفتن با بهروز و رفت ملیحه

 : گفتم متعجب

 ؟...ببري منو آبروي ي بقیه موندن اینجا با خواي مي باز ؟...چیه

 داغ رو صورتم نفساش حُرم که داد قرار صورتم نزدیک رو صورتش و بهم چسبید خودشم و دیوار به چسبوند منو

 : گفت و کرد

 خودم دست ، کنم تحمل رو دوریت لحظه یه تونم نمي خوب ؟...آبرویه بي داشتن دوست و شدن عاشق مگه

 ...خواد مي من از رو تو کوبد مي ام سینه ي قفسه به مدام ام مُرده صاحب دل این ، نیست

 یکمي توني مي که یکي جلوي الاقل... واال نوبره زمونه دوره این تو شدنت عاشق:  گفتم شده گرد چشماي با

 ...من کردن اذیت براي میکنه سوژه یه رو همین مارمولک ي ملیحه این االن ، کني مراعات

 ...رسم مي حسابش به کنه خطا پا از دست ، کنه اذیت منو عشق کرده غلط: گفت و کرد فرو موهام تو رو صورتش

 ازم وقتي ، چشماتم رنگ عاشق من:  گفت و بوسید رو چشمام اي لحظه از بعد و زد زل چشمام تو مستقیم دوباره

 ... میشم دیوونه میشي دور

 آفتابي جاهاي و داد مي هنوز را هنگام شب بوي گرفته سایه جاهاي و بود زده سپیده ، شدم بیدار خواب از وقتي

 که دیدم را مادرم آشپزخانه تو رفتم وقتي... میکرد حس را خورشید حضور درختان هاي شاخه البالي از زحمت به

 : گفتم مادرم به رو توپ بخیر صبح یک با... بود مادر کنار کشان خمیازه هم ملیحه و میکرد دم چایي داشت

 حاال کردید پذیرایي من از شما سال نوزده ، کنید استراحت خواستید مي ؟...کشید مي زحمت شما چرا... عزیزم

 ...منه نوبت دیگه

 هم همه که چیه خانم این کردن لوس این حکمت دونم نمي... گفتم رو همین منم:  گفت و کرد دره دهان باز ملیحه

 ...میکنن تقلید همدیگه از

 ...پیداس اش معده ته تا ، بهتره ببندي رو گاله اون تو:  گفتم من و خندید مادرم

 ستدر چایي این... خوابیدم کافي قدر به ، کنم استراحت برم که نیستم خسته نباش من نگران تو:  گفت مادرم

 ...عادته روي از کردنم
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 ؟...کجاس پدر:  گفتم و بوسیدمش محکم

 ...زنه مي قدم داره حیاطه تو:  مادر

 بعد و بوسیدم رو اش گونه و کردم بغلش پشت از ، میده آب را ها گل پاش آب با داره دیدم و پایین زدم شیرجه

 : گفتم بخیر صبح سالم

 ؟...میکني خسته خودتو صبح اول چرا مهموني اومدید شما

 ...بشم خسته باید چرا ، میده شادي و نیرو آدم به کارا این ؟...خسته:  کفت تعجب با پدرم

 نگرانیم تنها ، میکردم امنیت احساس دیدنش با و داشتم دوست و مرد این چقدر ، میکردم نگاهش سکوت در

 يا... باشیم هم پیش همیشه براي تا اینجا بیاند بفروشند را خانه میشدند راضي کاش اي ، بود بودنشان تنها

 : گفت زدم زل گلها دادن آب به و ساکتم دید وقتي پدر... کاش

 خیالم دیدمت و اینجا آمدم که االن اما... نیاري دوام غربت تو ترسیدم مي ، بودیم نگرانت خیلي مادرت و من

 دوست خیلي خدا... عزیزم سارا... شاده و خوشبخت دخترم تنها که میکنم شکر رو خدا بابت این از و شد راحت

 داشته دوست عاشقونه اینطور بهروز و کني زندگي بزرگ و مهربون هاي آدم این بین شد قسمتت که داشت

 ...باشه

 ...شد مانعم بهروز صداي که بدهم را پدرم جواب رفتم

 ؟...ریزید مي نقشه من علیه بر دارید نکنه... کردید خلوت خوب دختر و پدر:  بهروز

 : گفت پدر که ایستاد کنارم و بوسید را من سر و گفت بخیر صبح و سالم من و پدر به و نزدیک آمد

 رو زندگیت ي لحظه لحظه قدر... شدي بهشت وارد موعود از قبل میگم سارا به دارم... برعکس... پسرم نترس

 ...بدان

 بهشت رو اینجا گذشتش و مهربوني با سارا... پدرجان لطفتونه نظر:  گفت و انداخت بهم داري معني نگاه بهروز

 ...شد من نصیب شکر رو خدا که کردید تربیت خوبي دختر همچین که بگم تبریک شما به باید ، کرده

 از دوري بخاطر پدر کشیدن آه این دانستم مي... باال رفت و کرد خوشبختي آرزوي برایمان و کشید آهي پدرم

 تمام وقت هیچ درد این... بود ما کنار اینجا هم فرهاد االن خواست مي دلش خیلي و هست ذکورش فرزند تنها

 : گفت و کرد نگاهم عاشقانه بهروز پدر رفتن از بعد... باشیم غرق خوشبختي این در اگه حتي نمیشد

 رو تو چشماي اول خوام مي کردم باز رو چشمام وقتي بودم نگفته بهت زودتر مگه ؟...کني بیدارم نیومدي چرا

 ...ببینم

 ...باشه داشته خریدار نازت که نیستم مادرت من ، نکن لوس رو خودت:  گفتم و خندیدم
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 عصباني دوباره وگرنه ، میدي قرار دوم ي درجه در منو نداري حق باشه آخرت ي دفعه:  گفت ساختگي ناراحتي با

 ...میشم

 وربش رو صورتت و دست زودتر برو ؟...کني اذیت منو تو که شد صبح دوباره:  گفتم و دستشویي طرف دادم هُلش

 ...بزنم صدا صبحونه براي رو مادرجان منم تا

 آشپزخانه تو تنها مادر و من ، خوردیم خنده پر و شاد محیطي در و بود چیده مادر که مفصلي ي صبحونه از بعد

 ، دیدمش و خانه آمد باالخره تا ندادم رو جوابش و زد زنگ باري چند که گفت مادر... پرسیدم فرهاد از که بودیم

 موقع یه گفت و تو نیومد است خونه پدرت دید وقتي که بزنه حرف باهام مهمي ي مسئله مورد در خواست مي

 و یرمبگ تماس باهاش نتونستم دیگه ، بود مهم اینقدر که بگه خواست مي چي دونم نمي... رفت بعدم...  میام دیگه

 ...گرانشمن خیلي... بگه خواد مي چي بفهمم تا ببینمش زارم مي وقتي یه برگشتیم وقتي و تهران بیایم بزار گفتم

.. .کنه خیر به خدا ؟...مهمه خیلي گفته فرهاد که بوده موضوعي چه یعني ، فکر تو رفتم حسابي مامان حرفاي با

 روزي دو تا رفت خواهرش ي خانه به تهران آمده بود داده خبر بهش که خواهرش شوهر با ملیحه صبحانه از بعد

 و پدر اتفاق به هم بهروز و من ساعت چند از بعد...بگذراند هایش بچه و خواهر کنار در را باشد تهران بود قرار که

 يرو وقت تمام عاطفه نفرت پر نگاه فقط... خوردیم را ناهار شاد و گرم محیطي در و پایین رفتیم ناهار براي مادرم

 درونم اما ، نداشت خارجي وجود اصالً اینکه مثل دادم نمي اهمیت بهش زیاد ظاهر در منهم ، داد مي جوالن مخم

 بودم دلخور بود زده را هرزگي تهمت بهم که شبش آن حرف از هنوز... داشتم خبر خودم فقط که بود پا به غوغایي

 ...بیارم در سرش را تالفیش جایي یه خواست مي دلم و

 و گرم مادرم چه هر ، میکرد پیچم سوال مدام و بود فهمیده چیزهایي یه عاطفه عادي غیر رفتار از مادرمم حتي

 و اتاقمان به کردم دعوت شام براي را همگي ناهار از بعد... بود روح بي و سرد عاطفه کرد برخورد او با صمیمانه

 ردک تعریف من از پدرم پیش و کنم درست فسنجون برایش خواست من از باشه ما پیش شام قراره دید علي وقتي

 خشم سر را مادرش تعریفشم این با حتي علي ، نمیشوم سیر دخترتان هاي فسنجون خوردن از وقت هیچ که

 دبو بسته رو از را شمشیر فعالً عاطفه ، ندادم بها زیاد ، کرد ترک را ما جمع زود خیلي عاطفه که کرد کاري و آورد

 امتم که بهروز... نباشد زندگیم خوشبختي روي اي سایه که خواستم خدا از فقط ، رفت مي جلو حواس بي داشت و

 : گفت گوشم در سر داشت نظر زیر را چیز همه وقت

 ...کنه ات پاره تیکه خواد مي مادرش نمیبیني ، نرو راه علي دل به دل زیاد عزیزم

 : گفتم ناخداآگاه و انداختم بهروز گیراي و سیاه چشماي به نگاهي تعجب با

 ؟...بگیري رو عاطفه خواهر نرفتي چرا اصالً

 رس کردم باهاش شوخي عجب که خواند چشمانم از وقتي و کرد نگاهم اي لحظه رفته باال ابروهاي و تعجب با بهروز

 : گفت گوشم در
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 ...خودمون خلوت تو شب آخر براي باشه شوخیت تالفي

 مرتب حرص با هم بهروز و خندیدم مي آرام لحظاتي تا و گرفت ام خنده خوردنش حرص و اش مزه با ي چهره از

 ...میکرد تکرار برایم را شبش آخر تهدید

 دل خواهش که بزارم فسنجون یکمي هم کنارش در و کنم درست ماهیچه با پلوشوید شد قرار بهروز مشورت با

 هب هم گردوها کندن پوست پس دهد مي ناشتایي دستور که حاال خواستم علي از... باشم کرده برآورده هم را علي

 بار این اما ، گردوها کردن آماده براي آمد علي عصري باالخره... کرد قبول راحت خیلي که باشد، خودش ي عهده

 و برداشت را گردوها سبد بزنه حرفي اینکه بدون ، بود نشسته وجودش تو غم دنیا یه خنده و شادي جاي به

 علي چرا نمیدانم ؟...نداشتم را غمش از پر ي چهره دیدن طاقت چرا نمیدانم... شد مشغول و زمین روي نشست

 دوست و محبت از که کمبودهایي تمام بخاطر خواستم مي و دیدم مي فرهاد جاي را او ؟...بود شده مهم برایم

 مکک او به و بشوم وارد محبت و دوستي در از متقابالً هم خودم و ببینم علي از را بود نشده نصیبم فرهاد داشتن

 بهروز یا و باشد خواهرش جاي که من مثل کسي اعتماد و کمک به و تنهاست خیلي علي میکردم حس چون ، کنم

 همین براي ، نیازمنده شدیداً ، میکرد عمل هم خوب مشاور و دوست یک جاي بود عمویش اینکه بر عالوه که

 : گفتم گرفت مي پوست را گردوها داشت و بود پایین سرش که طور همین و نشستم روبرویش

 این از بیشتر و بري توني مي ، کردي بحث و جر حسابي اینجا به آمدن سر مادرت با دوباره دونم مي... جان علي

 ...بده انجام تونه مي بهروزم رو کارت ، بود شوخي فقط گرفتم ازت که هم قولي اون نکني عصباني رو مادرت

 من هاي حرف ي همه و آشپزخانه به بود آمده کمک قصد به هم بهروز زدم مي حرف علي با داشتم که طور همین

 : گفت و انداخت من به غمگیني نگاه علي... شد درهم هایش اخم هم باز و شنید را

... ندارم کسي به هم کاري میدم انجام بدونم درست را کاري هر خودم من ، میگه چي مادرم نداره اهمیت برام

 ...نیست بشو عوض و بوده راًي خود زني و مغرور همیشه مادرم

 ...نزن حرف اینطور مادرت مورد در علي:  گفت و زد نهیب بهش بهروز

 زیر پدر و من اینکه مثل ، شدم خسته دستش از دیگه عمو:  گفت و شد عصبي بیشتر عموش حرف از علي

 که اینه اش نمونه یه ، نداره هم نظر اظهار حق که پدرم بیچاره ، میکنه نهي و امر ما به مدام ، هستیم دستش

 خواست مي ، نمیشه حریفش کسي که کرده پا به اي شنگه الم یه شما ي خونه بیایم خوایم مي که امشب همین

 وسایلش داره برنمیاد ما پس از دید هم وقتي ، نباشیم اینجا شب که مادربزرگم ي خونه ببره زور به رو پدر و من

 ...بره عرفان با خودش که میکنه جمع رو

 رو يکس زور به میشه مگه ، مختاره مادرت ، میشي عصبي اینطور که نیفتاده اتفاقي... جان علي:  گفتم آرامش با

 ...بکنه رو کار همون تونه مي راحته جور هر مادرت نمیگیرم دل به من ؟...برد جایي
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 تو نریزي اون مغز جاي به گردو پوست که کني جمع رو حواست بهتره حاالم:  دادم ادامه و کردم شوخ را لحنم بعد

 به رو گلش دسته دختر کس هیچ که باش مواظب ، بشکنه دندونت و خودت دندون زیر بره داره امکان که ، ظرف

 ...نمیده دندون بي داماد یه

 هب دست بهروزم ، خندیدیم مي دو هر اي لحظه تا که کرد پرت طرفم به گردویي پوست و کرد نگاهم شیطنت با

 مشنید را بهرام التماس صداي که بودم خودم حال تو... میکرد تماشا رو ما داشت و بود ایستاده ما سر باالي سینه

 و نکشید ثانیه به که شده چي ببیند رفت فوري بهروز... علي صورت تو برگرده ها غم تمام شد باعث دوباره که

 : گفت و سراغم آمد

 ...پایین بیاد شیطون خر از شاید کن دعوت عاطفه از شخصاً بیا خودت میکنم خواهش ازت... جان سارا

 ...گفت چي علي نشنیدي مگه بهروز ولي:  گفتم نگراني و تعجب با

 ...میدي انجام رو ات وظیفه فقط تو ، باش نداشته حرفا این به کاري تو:  بهروز

 گذاشت مي رو چمدانش داشت عاطفه و بود در جلوي تاکسي ، بیرون آمدم حیاط از و شدم بهروز همراه ناچار به

 : گفتم و گرفتم را دستش ماشین تو بشینه آمد وقتي ، ماشین عقب

 ؟...میري کجا داري پس ؟...باشیم هم دور تا ما ي خونه شب بیاي خواي نمي مگه عاطفه

 ، بود سخت و سنگین چشماش ي کینه و نفرت چقدر... خدا واي... من چشمهاي تو زد زل و نگفت هیچي اول

 حنل با و کشید بیرون من دستهاي از خشونت با رو دستش ؟...باشه متنفر اینقدر کسي از نفر یک میشه یعني

 : گفت بدي

 به رو بیشتري توجه اینجوري...بکشي جماعت این رخ به رو خودنماییت دیگه بار یه که برسي شامت به بري بهتره

 ...میکني جلب خودت

 : گفت عاطفه به رو بلند صداي با و شد عصباني بهرام حرفش این با

 ...کني توهین داداش زن به نداري حق تو... عاطفه کن بس

 ؟...چته دیگه داري، مُرده کشته چقدر ببین:  گفت بیشتري نفرت با و شد تر جري عاطفه بهرام هاي حرف با

 ...زین به پشت گهي و پشت به زین گهي ، نباش دلخوش زیاد اما ، مرادته وفق بر فعالً که روزگار

 ادامه میشد ماشین سوار که طور همان... بود شده سلب من از جوابي یا و حرف گونه هر و میکردم نگاهش ناباورانه

 : داد

 ...پوشونه نمي رو خبیثت ي چهره اون اصالً که نگیري خودت به رو مظلوم ي قیافه این بهتره
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 هب بهروز... نداشتم هم برگشتن یاراي حتي و بودم ایستاده طور همان ، رفت و کوبید هم به محکم رو تاکسي در

 : گفت گوشم در آهسته و آمد سراغم

 ...نداره رو کس هیچ محبت و حرف ارزش زن اون ، بشي روبرو دیو این با زاشتم مي نباید... ببخش منو

 زشت رفتار بابت ازم که دیدم شرمنده و سرافکنده مقابلم در را بهرام گشتم برمي خانه طرف به که طور همان

 داد مي آزارم شرمندگیش همین و داشتم دوست پدرم مثل را بهرام که بود شاهد خدا... خواست مي عذر عاطفه

 : گفتم همین براي

 ...نکنید شرمنده این از بیشتر منو ، بخواید عذر نیست الزم و نشدم نارحت من

 بهم غمگیني نگاه... بود شنیده هم را مادرش حرفاي تمام و بود ایستاده در پشت علي ، حیاط تو رفتم و گفتم اینو

 : گفت فقط کردو

 ...ساراجان متاًسفم

 ...کردي آماده رو گردوها:  گفتم بیارم در هوا و حال این از را آن اینکه براي

 : گفتم و کند نگاهم دوباره شد باعث که زدم صداش... داد تکون سري بود پایین سرش که طور همبن

 هم با و پدرت پیش برو فقط ، نکن مشغول رو فکرت زیاد هم تو ، نشدم ناراحت مادرت حرفهاي از من... جان علي

 و پدر خوام نمي... کنه توجیه را مادرت رفتن بتونید که بیاري موجه عذر یه مادرت رفتن براي که کنید هماهنگ

 ...باشند هم من زندگي نگران پس این از و بفهمند چیزي موضوع از مادرم

 استراحت ما خواب اتاق تو داشتند که مادرم و پدر که کردم شکر را خدا فقط ، آشپزخانه تو رفتم و نموندم دیگه

 دشمني و من نگراني خواستم نمي ، بودند نفهمیده چیزي بود انداخته راه عاطفه که جنجالي این از میکردند

 گنده بغض یک بودم غذا پخت مشغول که خودم خلوت در... بشود اضافه آنها هاي نگراني تمام به هم عاطفه

 هاي سح همه این از بشوم خالي تا گریه زیر بزنم و نباشد کسي که بروم جایي خواستم مي و گلوم تو بود نشسته

 که داد مي اي اجازه چنین خودش به آدم یک چرا.. زد مي زنگ گوشم تو مدام عاطفه هاي توهین... ویرانگر و بد

 ؟...بود چي گناهم و بودم کرده چیکار من مگه ؟...بدهد نسبت دیگر کسي به را است خودش الیق که چیزي هر

 مي من سر را ها کوزه کاسه ي همه که بود چي وسط این من گناه نبود عاطفه خواهر با دلش بهروز وقتي

 ؟...شکوند

 رفح این به کردن فکر براي مجالي و بود شام پختن وقت ، ریختم بیرون را ام سینه درد تمام و کشیدم بلندي آه

 ...شدم شام پختن مشغول و خیالي بي به زدم فعالً پس... نبود ها ناراحتي و ها

 یازدهم فصل
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 به دیگري از پس یکي هم زمستان ماههاي و گذشت پاییزي بادهاي سرعت همان به خزان زیباي و رنگین روزهاي

 و عاطفه رفتار اگه... بود مانده باقي اي هفته دو بودیم آن در که سالي از فقط اینکه تا شد سپري شکل همین

 رکنا در را اي عاشقانه زندگي یک داشتم که بودم خوشبخت زن یک ، گرفتم مي ندیده را دارش نیش هاي کنایه

 فرهاد از... گذشت مي ، میشد معطوف جوانش زن به اش توجه تمام و بود گذشتي با و مهربان مردي که همسرم

 ردهک راحت تهدیدهایش بابت را خیالم فعالً و نبود خبري مدت این خوشبختیم روي بر بود دیگري اي سایه که هم

 ...بود

 بود کشیده دراز تخت روي کنارم که بهروز به رو و نشستم تخت لب میشدم آماده خواب براي که شب یک

 : گفت و داد جواب را لبخندم مهربانانه هم او که زدم لبخندي

 به سر باید داده بهم خدا که آرامشي این و کنارم در تو وجود بابت ، هستیم همدیگه کنار که عیده اولین این

 ...کنم شکر همیشه رو خدا و بیارم سجده

 ...رسیدم آرامش به تو کنار چون میکنه فرق دیگه عیداي با عید این منم براي:  گفتم هیجان با منهم

 کنار رفتم و شدم جدا ازش اي لحظه از بعد... بوسید را صورتم بار چند و کشید آغوش در را من عاشقانه بهروز

 هک بریزم شوق اشک دنیا یک خواستم مي... پرداختم شب ي ستاره پر آسمان تماشاي به سینه به دست و پنجره

 داشت که سال یک این به بودم خیره شب تاریکي به که طور همان... میکرد درک را احساسم و من اینقدر بهروز

 دفتر بود پایان به رو سال که حاال انگار... میکردم فکر بود شده عوض کل طور به من سرنوشت و گذشت مي

 ...بود خانواده به فرهاد برگشتن جدید سال در آرزویم تنها ، خورد مي ورق رویم پیش تند تند گذشته سالهاي

 برایش دلم ، میکرد مجسم نظرم در مختلف مراحل در را فرهاد یاد و میکرد طي را آرامي و طبیعي روال زندگیم

 و زندگي ي چهره گهگاهي که بود اندوهي تنها مادرم و پدر تنهایي و فرهاد نداشتن ، بود شده ذره یک

 ...میکرد تیره را خوشبختیم

 رنگارنگ هاي شکوفه و شده سبز درختان برگ... بود شده برپا تهران شهر در غوغایي و شور چه و بود راه در بهار

 پرندگان ، زدند مي برق تمیزي از ها مغازه و ها خانه پنجرهاي و شیشه... بودند هایشان شاخه بخش زینت میوه

 با دورگرد فروشان سمنو... بودند داده سر بهاري ي نغمه درختان شاخسار روي بر گلها عطر بوي از سرمست

 تهف ي سفره پاي مال ، سمنو آي سمنو)  همیشگي بیت با بلندگو یک طنین صوت بلندي به گلو ته از صداي

 مي هم در فروشان ماهي طشت درون قرمز هاي ماهي... میکردند عرضه فروش براي را متاعشان(  سمنو سین

 ...شوند اي خانه ي روانه بلورین تنگي در محبوس کدام هر تا بودند مشتري منتظر و لولیدند

 اما... میکرد داغون درون از مرا داشت ، نشستند مي سین هفت ي سفره پاي تنها و تک امسال که مادرم و پدر یاد

 بهروز یعني زندگیم موجود عزیزترین آزار باعث و نشود دور صورتم از لبخند که بود این تالشم و سعي تمام

 هرش غربت این و زندگي در گاهم تکیه و امید تنها او ، میکردم ستایش را او و میشدم بهروز عاشق کم کم... نشوم

 مي چطور... میکردم پیدا زندگي به امید شادش حرکات و لبخند از و شدم مي گرم دستهایش گرماي از... بود
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 دل این از امان ؟...شوم او ناراحتي و رنجش موجب و آورم زبان به را هایم دلتنگي ناب لحظات این در توانستم

 آزرده را خاطرم که خاطراتي تک تک از امان... ام کرده پیدا بهروز به تازگي به که احساسي این از امان... کوچیکم

 ...زندگیم سال اولین پایاني دقایق در حتي نبود هم کن ول و میکرد تنگ و

 اقشات در را بزرگي سین هفت ي سفره مادرجان ، ایرانیان ي همه رسم به و نبود سال پایان به بیشتر ساعتي نیم

 ملباس ، کردم عوض را لباسم... بگذاریم جدید سال به پا سفره این کنار هم دور به همه سال هر مثل که بود چیده

 که دبو ایه فیروزه هاي نگین با طال ست نیم یک او همراه ، بود خریده برایم بهروز که بود رنگي اي فیروزه پیراهن

 با ندگردنب اي فیروزه هاي نگین و لباسم رنگ انعکاس ، شد برابر چند آن ي جلوه انداختم دستم و گردن به وقتي

 يچشم خط و ملیح رژلب یه با ، میکرد بیشتر را زیباییم که بود آورده بوجود را قشنگي هارموني آبیم چشمان

 محو که دیدم را او ام آماده من بگم و بزنم صدا را بهروز که برگشتم وقتي ، کردم رفتن پایین ي آماده را خود

 : گفت گوشم در سر و بوسید را موهایم روي و کشید آغوش در را من بالفاصله و بود شده اندامم و صورت

 هنداشت را زیبایي همه این دیدن طاقت ضعیفم و عاشق قلب این ترسم مي ، سارا شدي رویایي لباس این با چقدر

 ...باشه

 به محکم اي بوسه مهرش و شادي همه این پاس به ، آغوشش امنیت و اش عاشقانه و قشنگ هاي حرف تمام از

 اتاق به هم دست در دست که بود مانده تحویل سال به ساعتي نیم... کردم تشکر ازش و کاشتم اش گونه روي

 اما ، میکرد سنگیني صورتم روي به تحسینشون از پر نگاههاي کردیم سالم و شدیم وارد وقتي... رفتیم مادرجان

 عاطفه نگاه آنها بین از ، چرخاندند چشم سین هفت ي سفره به سالمم به دادن جواب با بهزاد و بهرام زود خیلي

 هر از بیش میکرد نگاه بهروز به حسرت با گاهي و من به گاهي آرزومندانه که بهزاد نگاه و بود خشم از پر که

 : گفت گوشم در سر و نشست کنارم علي ، افکار همه این بین در... داد مي آزار مرا چیزي

 ...وارده من از بیشتر عمو اینکه مثل ، بیاد بهت اینقدر لباس این نمیکردم باور

 ؟...بودي باهاش تو مگه:  گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 يم خوب... کردم اذیتش هم خیلي تازه ، هیچ بودم که دنبالش:  گفت مزه با خیلي و داد تکون سري و خندید ریز

 ي برازنده لباس این که گفتم مي عمو به مدام شیطنت سر از و میاد بهت چقدر رنگش و لباس این که دونستم

 اون امتم با اما ، کنم اذیت رو عمو که بود کرده گُل شیطنتنم حس بازار تو خالصه ، ریخته بي خیلي و نیست سارا

 ...خرید رو لباس همین و کرد رو خودش کار باالخره عمو بودم انداخته راه که نمایشي

 ...میارم در سرت رو تالفیش ، میکني اذیت منو بهروز چي برا... بدجنس:  گفتم و زدم پوزخندي

 يچ گوشي در نفر دو ما که کنجکاو و شدند ما ي متوجه همه که کشید بلندي سوت ، کردم بهروز از که دفاعي با

 : گفت بلند همه به رو و داد را کنجکاویشان جواب زود خیلي علي اما ، میکنیم پچ پچ

 ...کرده پیدا اي فرشته همچین که داد اسکار انتخابش بابت عمو به باید
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 باالي از و فرستاد صلواتي مادرجان... انداختم پایین را سرم خجالت با که شدند خیره من به همه علي حرف با

 هب رو بود نشده طرف بر کنجکاویش هنوز که بهروز بعد... بخندند همگي شد باعث که صورتم تو کرد فوت سرم

 : گفت علي

 ؟...بگیرم اسکار سارا آوردن بدست بابت باید من که کردي کشف چطوري

 بخاطر بود نزدیک تو جون ، میکردم تعریف شما کردن اذیت و سارا برا خریدن لباس مورد در داشتم:  گفت علي

 ...بشم ترور کرد شما از که دفاعي

 ...نکني باز بیخود رو مبارکت دهن اون میگیري یاد دیگه ، حقته:  گفت و گرفت آغوش در را من و زد قهقهه بهروز

 کنارت االن که اي فرشته این ، عمو برندار دور زیاد هم تو:  گفت حرص با بهروز به رو و نیاورد کم هم بار این علي

 ...هستي من پدر مدیون رو نشسته

 گفتندن قدیم از مگه ، کردي پیدا عمو برا رو فرشته این و گفتي چي من پدر آخه:  گفت اعتراض با پدرش به رو بعد

 ...حرامه مسجد به رواست خانه به که چراغي

 : گفت حرص با و علي پشت به زد محکم مشت یک ، من پشت از بهروز و خنده زیر زد بهرام حرفش این با

 ؟...جنس نا حرومم من دیگه حاال

 همگي و شد تحویل سال باالخره تا خنداندند را همه و جنگیدند هم با علي و بهروز سال تحویل نزدیک دقایق تا

 و بوسید را پیشانیم و گرفت آغوش در رو من بهروز همه از اول... شدیم بلند سفره سر از روبوسي و دست براي

 دادم هُلش دست با... شب آخر طلبت باشه خصوصي هاي بوسه اون از:  گفت گوشم در و گفت تبریک بهم را عید

 در اما بودیم گرفته آغوش در رو همدیگه ظاهر در... عاطفه هم آخر در و زهره بعد و مادرجان آغوش تو رفتم زود و

 : گفت گوشم در سر که شد تر عمیق وقتي نفرتم... بارید مي نفرت ما دوي هر وجود از باطن

 بیني نمي... معرکه این بیار آتیش بشه هم من خر و بدبخت پسر و کني هوایي رو خونه این مرداي بلدي خوب

 ...شده عاشقت نکنم غلط ، میکشه حسرت آه ثانیه هر و میکنه نگاهت چطوري بهزاد

 يشیطان برق که انگیزش نفرت چشماي تو نفرت با و عقب دادم هُلش محسوس نا و بیرون آمدم کثیفش آغوش از

 زبهرو... نشستم بهروز کنار حس بي و فهمیدم نمي را حالم که شدم ناراحت توهینش از اینقدر...شدم خیره داشت

 آهسته و خرابمشد حال ي متوجه کرد نگاهم وقتي

 : پرسید

 ؟...پریده رنگت چرا ؟...شده چي سارا
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 برایم ، بهروز زیادي توجه ، گرفت مي حرصم وقتا بعضي خوشحال کي و ناراحتم کي فهمید مي زود اینکه از

 زا پر نگاه و اش شده باز نیش و عاطفه به نگاهش اما... نیست چیزیم که دادم اطمینان بهش... بود شده مکافاتي

 متما ، بود بد خیلي حالم... باشه عاطفه جانب از باید ریختگیم بهم این که کرد متوجه را او عاطفه به من خشم

 که جایي تا ، بدهد تفکیک یکدیگر از را غلط و درست توانست نمي درست مغزم و بود شده کرخ وجودم

 مي فقط... داده عیدي چقدر کي به کسي چه که نفهمیدم هم را کردند مي بدل و رد همدیگر به که عیدیهایي

 تشکر همه از من بجاي که بود بهروز تشکر صداي و میشدند تلنبار هم روي ، رویم جلوي ها پول که دیدم

 ...میکرد

 بابت همه از و آمدم خودم به بست دستم به عیدي عنوان به را شیکي و ظریف طالي ساعت بهروز وقتي فقط

 : گفت و گرفت را دستم بود شده من ناراحتي ي متوجه که مادرجان... کردم تشکر هاشون هدیه

 روبراه چیز همه عزیزم باش صبور ، شدي آشفته اینطور که هستي مادرت و پدر فکر به االن که میدونم... عزیزم

 ...دارم ایمان تو مقاومت و صبر به من ، میشه

 که بودم خوشحال و بودند شده ناراحتیم ي متوجه همگي که کردم همه به نگاهي و کردم تشکر مادرجان از

 جلوي را خودم و بیام خودم به کمي کردم سعي... دانستند مي مادرم و پدر براي دلتنگي بر حمل را ناراحتیم

 اصالً من که بودم ناراحت این از بیشتر... داشت برنمي سرم از دست خبیث زن این توهین اما ، ندهم وا عاطفه

 مخود من که میزد تهمت من به بعد و بود کرده آرایش غلیظ آنهم ، قلم هفت عاطفه خود و نداشتم چنداني آرایش

 که جنگیدم مي برهم و درهم افکار این با داشتم... گذاشتم دیدن معرض در خانه این مرداي به نمایش براي را

 بهرام... برگردیم اتاقمان به ساعتي عید تبریک و مادرم و پدر به زدن زنگ براي که خواست اجازه مادرش از بهروز

 : گفت من به رو برادرش ي خواسته از تبعیت به هم

 ...بیایي بیرون نگراني این از مادرت و پدر صداي شنیدن با شاید... ساراجان کاره بهترین

 این به بهروز دانستم مي... بیندازد را شام ي سفره خواهد مي که بیایم زود که کرد سفارش مادرجان رفتن موقع

 اما مترسید مي خشمش از... بود گفته بهم چي عاطفه و ریختم بهم اینقدر چرا که بفهمد تا باال کشید را من بهانه

 ...باال رفتم بهروز با و سپردم خدا به را خودم پس ، کنم خالي شانه زیرش از بخواهم که نبود هم اي بهانه هیچ

 و وابمانخ اتاق سمت به رفتم مستقیم نکنم عاطفه زشت رفتار درگیر را بهروز زیاد اینکه براي باال رفتیم وقتي

 گرفتم بود داده تکیه در چارچوب تو که بهروز طرف به و آوردم بیرون کمد از را بودم خریده برایش که را اي هدیه

 : گفتم و

 ...من عیدي اینم

 : گفت و شد خیره چشمایم به بکند هدیه طرف به نگاهي نیم یک اینکه بدون

 ؟...شدي آشفته اینطور که گفت چي بهت زنک اون ؟...کردي نغییر درجه هشتاد و صد که شد چت یهو تو
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 گهدی جایي به را او فکر ترفند یک با باید و پوشید چشم حدش از بیش هاي نگراني این و بهروز دست از شد نمي

 : گفتم و زدم خیالي بي به را خودم همین براي ، میکردم معطوف

 ؟...کیه منظورت... زنک

 ...نده بازي منو سارا ، است عاطفه منظورم که میدوني خوب خودت:  گفت و کرد نگاهم حرص با

 : گفتم و تخت روي کردم پرت رو آن بود گرفته ندیده را ام هدیه اینکه حرص از و کشیدم پوفي

 تنها چقدر تحویل سال موقع که شدم آشفته لحظه اون تو و بودم مادرم و پدر یاد به خودم... نزد حرفي اون

 ...هستند

 تري آروم لحن با بار این و شد خیره چشمام تو دوباره و انداخت سقف به نگاهي و کشید موهایش توي دستي

 : گفت

 دروغ با منو جواب که ترسي مي چي از... خانوم سارا نداره شگون گفتن دروغ جدید سال ي اولیه ساعات تو

 ؟...میدي

 با لحظه یک براي و شدم ناراحت داد مي را گفتن دروغ نسبت بهم اینکه از ، بشم خالص دستش از توانستم نمي

 : گفتم عصبانیت

 داره من به نسبت که اي کینه از دست هم سین هفت ي سفره سر... شناسي مي من از بهتر رو برادرت زن که تو

 يها کدورت و نگراني از غبار ، همه که سین هفت ي سفره سر اونهم ، رفتارش این بخاطر اون به باید... داره برنمي

 ...داد اسکار ي جایزه ، میکنند پاک دل

 ازيب گربه و موش این و پرسم مي خودش از میرم االن یا ، گفت بهت چي بگو یا سارا:  گفت محکم و خشم با بهروز

 ...میکنم تموم همیشه براي رو

 ات که بسا چه و میشد برزخي روز آن مثل داشت دوباره ، کرد میخکوب جا بر مرا بود کالمش لحن در که اقتداري

 حرفاي حقیقت توانستم نمي هم طرف آن از... میکرد کر را فلک گوش فریادش صداي هم دیگر ي دقیقه چند

.. .بیندازم هم جان به را برادرها آن کردن بازگو با ترسیدم مي و داشت ناموسي ي جنبه چون بگویم بهش را عاطفه

 : گفتم خشم و حرص با و شد پایین و باال مغزم تو حرفایي یک ، کم ي لحظه آن تو همین براي

 ؟...بازپرس آقاي شدي راحت حاال... نزارم تو جاي رو خواهرم و نکنم نابود را تو اي نقشه با که نیستم عاطفه گفت

 ي هرهچ با ، شود منفجر خواست مي عصبانیت زور از گردنش رگ که شد عصباني اینقدر بهروز حرفها این گفتن با

 : گفت فراوان خشم با و چرخید اتاق در طرف به برافروخته
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 بهش باید ، داره نمي نگه هم رو سین هفت ي سفره حرمت حتي که رسونده آخر به رو وقاحت زن این دیگه

 ...بکنه رفتاري چنین تو با نداره حق اون... نیستم قائل خواهرش حتي و او براي ارزشي که بفهمونم

 ینس هفت ي سفره حرمت هم تو بزني حرفي و پایین بري اگه ، نمیکني رو کار این تو:  گفتم و گرفتم را جلویش

 ...واکنشه همین منتظر االن اون ، شکستي رو

 اربز کنار برو حاالم ، کنم تموم رو مسئله این همیشه براي و االن همین باید ، نگیر منو جلوي... ساراجان:  بهروز

 ...بکنم رو کارم

 ...مادرت آرامش بخاطر... من بخاطر ، نکن رو کار این خدا رو تو بهروز:  گفتم و کردم نگاهش ملتمسانه

 چرا ، کنه اذیت رو تو کسي نمیدم اجازه من ، کرده توهین تو به زن اون:  گفت و من به شد خیره کالفه بهروز

 ؟...میاي کوتاه اینقدر

 هنقش تموم تا کنیم عمل اون برعکس باید ما... کنه خراب رو سالم اول روز که زد رو ها حرف این اون عزیزم:  گفتم

 يم میکنم فکر که خوب ولي شدم ناراحت یکم درسته ، نمیدم حرفاش به بهایي من... بخوره بهم شیطانیش هاي

 ...کردن بیرون گوش این از و شنیدنه گوش این از زن این با مقابله راه بهترین بینم

 هنگ اش چونه زیر و کرد مشت را دستاش تا دو و نشست تخت لب و کرد گرد عقب بزنه حرفي اینکه بدون بهروز

 طرفش به دوباره و برداشتم تخت روي از رو کادو و کردم استفاده فرصت از منهم... رفت فرو فکر به و داشت

 : گفتم و گرفتم

 ...خریدم برات شوق با که بگیر رو هدیه این کردن خاک و گرد این جاي به

 کی برایش... کرد باز را آن دستم بوسیدن از بعد و گرفت دستم از را هدیه ببخشید یک با و کرد بلندي ي خنده

 ابد ات بود نوشته آن مربع پالک روي و بودم داده رو ساختنش دستور سفارشي که بودم گرفته طال زنجیر و پالک

 ...هستي زنداني من قلب در

 را کارم که طور همین... بیندازم گردنش در را آن خواست من از و بوسید را پالک بعد و کرد نگاهم حیرت با

 : گفتم میکردم

 ...باشم کرده جبران کم چند هر رو مهربونیات بتونم تا دادم سفارش برات اخیر این هاي خیاطي پول با

 : گفتم شیطنت با و کشیدم اش سینه به دستي انداختم گردنش به را پالک وقتي

 ...میاد پشمت پر و مردونه ي سینه به پالک این چقدر

 لسا روز اولین و بدي دستم کار خواي مي خانوم فتنه:  گفت و خندید و نشاند پاهایش روي و گرفت بغل به منو

 ..کنم درست برات ماماني ي بچه یه جدید
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 يم فقط... داریم نیاز بزرگترا به و ایم بچه هنوز خودمون تو و من:  گفتم و چسباندم پیشانیش به را پیشانیم

 ...توست به من ي عالقه از کوچیکي قسمت فقط کادو این و دارم دوست خیلي بگم خواستم

 : گفت زد مي برق که چشمهایي با و زد خیمه طرفم یک روي و خوابوند تخت روي و کشید آغوش تو منو

 ؟...خوب دختر کنم چیکار خجالت همه این با من حاال... خب

 ...داشتي رو لیاقتش حتماً ؟...داره خجالت گرفتنم هدیه مگه:  گفتم و خندیدم ریز

 : گفت شیطنت با و بوسیدم مقتدر و محکم بار چند و گذاشت لبهایم روي را لبهایش آرامي به

 ...ببوسمت خوام مي مدام که هستي من هاي بوسه الیق حتماً هم تو

 : گفتم و زدم کنار را او لحظاتي از بعد... بوسید را من دیگر بار چند و زد خیمه لبهایم روي را لبهاش دوباره

 و گرفتم رو دستش...  جنابعالي بازي عشق نه باال اومدیم مادرم و پدر به زدن زنگ براي اینکه مثل... پرو بچه

 با تونستم باالخره... رفتیم تلفن طرف به و گرفت آغوش در را من خندید مي که طور همین و کردم بلندش

 فراموش را عاطفه حرفاي گفت بهروز که چند هر ، بگیرم را احتمالي جدال و جنگ یک جلوي ام زنونه ترفندهاي

 ...بود گذشته خوشي و خیر به چیز همه جدید سال ساعات این تو فعالً اما میدهم را جوابش موقعش به و نکردم

 هم مادرجان و برویم دامغان به قراره هفته یک براي صبح فردا که داد خبر مادرش و من به بهروز عید نهم روز

 را او و بهروز بغل بپرم مادرجان جلوي بود مانده کم که شدم خوشحال خبر این از اینقدر... بیاید ما با شد قرار

 وزبهر که شادي بخاطر شب آن و روز آن... بودم شنیده ها مدت از بعد که بود خبري بهترین این... کنم باران بوسه

 ...بودیم بیدار دو هر شب از پاسي تا و کردم شوخي باهاش و گذاشتم سرش به سر کلي بود بخشیده بهم

 خوردیم پدرم و مادر کنار در را ناهار... رسیدیم دامغان به اظهر بعد دو ساعت هاي نزدیکي و افتادیم راه صبح اول

 چند با تا رفت فرهاد اتاق به هم مادرجان و شدیم خودم قدیمي اتاق راهي بهروز و من اظهر بعد خواب براي و

 از پر برایم آن جاي جاي و بود نخورده دست هنوز اتاقم... کنیم بیرون تن از را راه خستگي خوابیدن ساعت

 ، ها گذاشتن غم زانوي سربر و ها گریه ، ملیحه و من هاي شوخي و ها حرف... میشد تداعي شیرین و تلخ خاطرات

 قلب فرهاد یاد... رفت مي رژه چشمانم جلوي از سینما ي پرده یک مثل همه ، بودم خورده فرهاد از که هایي کتک

 ...بودم شده دلتنگش امشب عجیب و کرد آزرده را روحم و

 برایم هدیه عنوان به پدرم سالگي هشت در که را زیبایي پانداي خرس و ایستادم کتابهایم ي قفسه مقابل در

 : گفت خنده با میکشید دراز تخت روي که طور همان بهروز... گرفتم آغوش در را بود خریده

 ...عزیزم نکش خجالت ، شو مشغول خب ؟...کني بازي عروسک خواي مي نکنه

 ...بخوابي بگیري و نکني درازي زبون بهتره:  گفتم و طرفش کردم پرت رو خرس
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 ...نمیبره خوابم نگیرم آغوش تو تا خودمو عروسک منم... گلم نداره خجالت:  گفت و خندید

 سمت به و بیرون آمدم اتاق از آرام خیلي ، بود خواب هنوز بهروز ، شدم بیدار خواب از که بود هفت ساعت نزدیک

 : گفت مادرم... کردم سالم آنها به که بودند صحبت گرم مادرجان با مادرم... رفتم آشپزخانه

 

 ؟...رفت تنت از خستگي ، عزیزم خوابیدي خوب

 کنار مبمب اگه و خوابیده کله یه که است خسته خیلي بهروز اینکه مثل ولي نبودم خسته:  گفتم و زدم لبخندي

 ...فهمه نمي بشه منفجر گوشش

 ؟...گذاشتي صفحه سرش پشت که دیدي دور پسرمو چشم:  گفت شوخي با و خندید مادرجان

 جااین حاال تا گفت که گرفتم را پدرم سراغ مادرم از بعد اي لحظه ، خندیدیم کلي زیورخانم شوخي به مادرم و من

 زنگ ملیحه به که دیدم بهتر خوابیدند بهروز و پدر دیدم وقتي... کنه استراحت یکم تا اتاقش تو رفته االن و بود

 وینال با... تلفن سمت رفتم و کنم چیکار خوام مي گفتم مادرم به رو همین براي بدهم او به را آمدنمان خبر و بزنم

 سال تبریک و سالم از بعد و شد خوشحال خیلي دامغان آمدم فهمید وقتي و برداشت را گوشي ملیحه مادر زنگ

 ...آوردم مي در شاخ تعجب از داشتم که زد حرفي مادرش اما ، گرفتم را ملیحه سراغ ، نو

 هم را شما آدرس ضمن در ، بزنند خواهرش به سري تا تهران آمدند هم اتفاق به نامزدش و ملیحه:  ملیحه مادر

 ...بیان دیدنتون به که گرفتند

 ؟...کرد قبول ملیحه مگه ؟...نامزد:  گفتم ناباوري با

 تو انگشتر یه خواهرم و داد اش خاله پسر به رو بله و آمد پایین شیطون خر از باالخره:  گفت ذوق با مادرش

 ...میکنه خوشبخت دخترمو که مطمئنم و داره دوست خیلي رو ملیحه و خوبیه پسر حمید ، کرد دستش

 ...دیدمش مي تا بودم مونده وگرنه ، تهران میان دونستم نمي:  دادم ادامه و گفتم تبریک بهش تمام شادي با

 ، برگردند دیگه روز دو تا قراره ، اینجا اومدي که زنم مي تلفن بهش خودم ، عزیزم نباش نگران:  گفت ملیحه مادر

 ...بینید مي رو همدیگه جا همین انشاهلل

 مادرم به را اول دست خبر و آشپزخانه سمت دویدم و کردم خداحافظي ازش عجله با و گفتم تبریک بهش بازم

 : گفت و کرد میکرد گوش ما هاي حرف به که مادرجان به رو و شد خوشحال مادرم و دادم

... میشد خودم عروس خواست مي دلم خیلي ، داره شخصیتي با و خوب ي خانواده و مهربونیه و خوب دختر

 ...بشه خوشبخت انشاهلل
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 هم دختر این حتماً ، بکنه کاري نمیتونه کس هیچ نباشه قسمت تا... خانوم مریم:  گفت مادرم جواب در مادرجان

 ونیدت مي اونوقت ، پیشتون گرده برمي و داره برمي لجبازي از دست هم فرهاد آقا انشاهلل ، نبوده شما پسر قسمت

 ...بزنید باال آستین و دست براش

 ، زدند سر آشنا و دوست و فامیل تا چند به بروم همراهشون به من اینکه بدون بهروز و مادرجان شب آخر تا فردا

 از ساعتي هنوز ، خانه برگشتند غروب و ماندند زیادشان اصرار بخاطر اقوام از یکي ي خانه هم ناهار حتي آنها

 اما...شد پاره من دل بند هم زمان هم و آمد در صدا به خانه زنگ صداي که بود نگذشته مادرجان و بهروز برگشتن

 ، گذاشتند ساختمان درون به پا شادمان و همدیگه دست در دست نامزدش و ملیحه رویایي ي لحظه یک در

 ارانشب بوسه و گرفتم آغوش در را ملیحه عجله با و آمد در حرکت به پاهایم و دست اما ، بود آمده بند زبانم تقریباً

 جدا ملیحه از وقتي... نمیشدیم جدا و بودیم همدیگر آغوش در ساعتي یک شاید زد نمي صدایم مادرم اگر ، کردم

 ون سال و کردم سالم محترمانه خیلي ، میکرد تماشا را ما مبهوت و مات داشت که افتاد جواني پسر به نگاهم شدم

 ، نشست مي دل به و داشت خاصي جذابیت اش سبزه و مردانه ي چهره که برازنده بود جواني ، گفتم تبریک را

 را او دوباره من ، گفتیم تبریک را دو آن نامزدي ما ي همه و کرد معرفي نامزدش به را ما و ما به را نامزدش ملیحه

 : دادم ادامه شوخي با و گفتم بهش دیگري ي جانانه تبریک یک و گرفتم آغوش در

 این براي چقدر دوني نمي ، نگیري قیافه من براي دیگه تا ، افتادي ازدواج دام به هم تو که شد خنک دلم این

 ...کردم شماري ثانیه لحظه

 : گفت و کرد نازک چشمي پشت بیاره کم ما پیش خواست نمي که ملیحه

 حلیم هول از شما که که اینه فرقشم ، داره فرق آسمون تا زمین خانوم کار سر دام با توش افتادم من که دامي این

 ...گرفتند رو بله تا کردند التماس و رفتند و اومدند اینقدر بنده ولي ، دیگ تو افتادي

 ...قزوینه پاي سنگ ، نیست که رو:  گفتم من و خندیدیم همگي

 تا کند منو پوست ، میگه درست جون ملیحه رو یکي این... خانوم سارا:  گفت من به رو خنده با ملیحه نامزد حمید

 ... گفت رو بله

 ؟...من یا شدي گرفتار تو حاال:  گفت و کرد نگاهم پیروزمندانه حمید حرف با ملیحه

 : خواند شعري حمید به رو و خندید پدرم

 ( نیست خیابان و کوچه ره این.....  نیست آسان رفتن عشق ره به) 

 ( نیست پایان خط راه این در چون.....  رفت باید لحظه به لحظه امان بي) 

 ...بشه نصیبتون صمیمیت و شادي و خوشبختي فقط راه این تو امیدوارم
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 هدیگ که بینن مي صفا و مهرباني کسي از آدما گاهي:  گفت پدر حرف ي ادامه در بهروز و کرد تشکر پدر از حمید

 به رو دنیا هاي زشتي تموم ، بخشن مي اون هاي خوبي به رو دنیا هاي بدي تموم ، بکنن دل ازش تونن نمي

 میشه هم همین بخاطر ، گذرن مي عشقشون رنگي یک خاطر به آدما رنگي دو تموم از ، کنن مي دَر اون قشنگي

 یه یا و سمبل یک میشه براش آل ایده میشه براش ، نیست همسر یا و فامیل یا و دوست یه مثل دیگه آدم اون که

 ...الگو

 ...دارم قبول کامالً رو حرفاتون... بود فیلسوفانه گفتي قشنگ خیلي:  گفت بهروز به رو و و خندید حمید

 خبر ما و گرفتي رو فیلسوفیت مدرک تهران رفتي که مدت این نکنه... بهروز آقا:  گفت و زد پوزخندي ملیحه

 ...نداریم

 : گفت ملیحه به رو و انداخت من هاي شانه دور دست بهروز و خندیدیم همگي

 ...ريمیگی هم عاشقي و عشق دکتراي ، سهله که فیلسوفي ، کني زندگي و باشي سارا چون اي فرشته کنار وقتي

... مهست افتخارشان باعث که فهماندند بهم نگاهشان با که مادرم و پدر مخصوصاً ، کردند نگاهم تحسین با همگي

 همه از بیشتر ، ملیحه اول دست و ناب هاي لطیفه و شوخي و شادي از بود پر ، گذراندیم را خوشي و خوب شب

 تنهایي از کم چند هر را آنها و بودم مادرم و پدر کنار در هفته این که بود این دالئلم از یکي ، بودم خوشحال من

 اش خاله پسر به دل و بود کنده فرهاد داشتن دوست از دل باالخره که بود ملیحه ام دیگه دلیل و بودم آورده در

 اما ، نداشتم ها لحظه آن در اي دغدغه دیگر که بود کرده سرازیر جونم به را آرامشي اینها ي همه و بود سپرده

 ايپ بیام که خواست من از مادر که شد بیشتر وقتي ترسم ، ریخت وجودم به ترس دوباره فرهاد صبح فردا تلفن

 : گفت گوشم در آرام و داد بدستم را تلفن مادر که دوختم چشم مادر به واج و هاج... دارد کارم فرهاد گفت و تلفن

 نهکی این کم کم تا بیاري بدست را دلش بتوني که بکن کاري و بزن حرف برادرت با خوب خواهر یک متانت با

 ... بشه تمام بینتون

 و حرف چقدر و کرد اي معامله چه بهروز و من با فرهاد که بود دیده بار آن بودم تعجب در مادر آمدن کوتاه از

 و است پشیمان اش کرده از فرهاد میکرد فکر ، بود گذاشته شده انجام عمل در را من هم باز اما کرد بارمان تهدید

 با روزي یک فرهاد که باشد داشته باور خواست مي مادر کجا به تا دانم نمي... کند ندامت اظهار خواهد مي

 کبریتي بار هر که بود مادرم خام خیاالت این... گردد مي باز خانواده به زشتش کارهاي ي همه از پشیماني احساس

 تا نبیرو بودند رفته بهروز و پدر لحظه آن در خوشبختانه... میشد تبدیل شعله به فرهاد برخورد با و کشید مي

 من که داد نمي اجازه هرگز بود کنارم بهروز اگر... بخرند بود بدر سیزده که فردا براي وسایلي و گل بذر مقدار یک

 نزده حرف فرهاد با ساعت آن من و بود کنارم بهروز کاش اي داشتم آرزو لحظه آن در... شوم کالم هم فرهاد با

 ...بودم

 ...میکرد مبهوتم لحظه به لحظه که زد مي حرف مودب و آرام بار اون عکس بر ، رسید گوشم به صدایش
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 ؟...خوبي بیني نمي منو... گُل ساراخانوم سالم:  فرهاد

 نه و داشتم خودش به نه خوبي حس اما... بودم نشنیده ازش وقت هیچ که بودم مهرش از پر ي ها کلمه این مبهوت

 فقط داشت آستین در اي حیله چه باز ، نمایشه جور یک هایش حرف تمام میکردم احساس ، مهربانش لحن به

 : گفتم سرد و خشک خیلي بگیرم نظر در را صدایش مهربوني اینکه بدون... دانست مي خدا

 ...انگور ي حبه شدم منم و شدي گرگ نکنه ؟...شدي وارد مهربوني در از که خواي مي چي جونم از باز

 لحظه زا بعد... بودم کرده عصبانیش اینکه مثل ، کشید مي عصباني هاي نفس داشت شنیدم مي فقط نگفت چیزي

 : گفت زد مي موج آن در خشم کمي که صدایي با اي

 ...بزنم حرف باهات خوام مي مهم موضوع یه مورد در ، ببینمت باید

 ؟...نیست جهانگیرخان مورد در مهمت موضوع احتماالً:  گفتم و زدم پوزخندي

 نمیشد را عصباني و خودخواه ذات این آخر ، شد تمام زودي همین به نمایشش ، برد باال هم بار این را صدایش

 ...کرد پنهان

 نه خودمه مورد در فقط بزنم حرف باهات و ببینمت خوام مي اگه ؟...نیست حالیت حساب حرف سارا:  فرهاد

 االن يول گفتم بهش بعداً شاید ، بفهمه مامان فعالً نباید که بگم بهت خودم مورد در رو چیزایي یه باید ، جهانگیر

 وت اینقدر ، کردي دنیا تارک که اونو ، نداره جهانگیر به کاري باشد راحت خیالت... بشنوي حرفامو باید تو فقط

 مادر و پدر نه نزار ، بزنیم حرف هم با تا بیا میدم بهت آدرس یه... میاد کي میره کي فهمه نمي اصالً که خودشه

 ...بیا تنها خودت ، شوهرت نه و بفهمه

 ؟...نممیک باور حرفاتو کردي فکر ؟...خبرم بي خودم و شده مخملي گوشام تازگیا نکنه:  گفتم و زدم پوزخندي بازم

 ...همینجا بیا داري هم حرفي اگه ، نمیام جایي من

 باشم ساکت بدم قول تونم نمي اونجا اومدم اگه دوني مي ، نده من تحویل اتو مسخره پوزخند اون اینقدر:  زد داد

 ...نکنه رو سکته جونتون پدر اونوقت و نزنم فریادي یا و حرف و

 مطمئناً ، نمیرم جایي شوهرم ي اجازه بدون من... بزن حرف درست پدر مورد در:  زدم داد و رفتم اي قروچه دندان

 ...نمیده بهم رو اجازه این اونم

 نگه رو حرمتي هیچ دیگه ، دیدي خودت چشم از دیدي چي هر و اونجا میام نیاي اگه بخدا سارا:  زد نعره بار این

 ...گیرم نمي رو وقتت بیشتر ساعت یه لعنتي... خودتي مقصر شد بد حالش پدر اگرم ، دارم نمي

 اش خونواده و ملیحه با قراره و بدره سیزده فردا چون ، نمیدم قولي اما ، بده رو آدرست:  گفتم تردید هزاران با

 ...بیرون بریم
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 ؟...اینجایي روز چند تا:  گفت و کشید نفس کالفه فرهاد

 ...گردیم برمي صبح جمعه:  گفتم

 ، بیاي شنبه پنج یا و چهارشنبه کن سعي... باقیه دیگه روز سه هنوز جمعه تا و است شنبه سه فردا خب:  فرهاد

 ...دنبالت بیام بگو بهم تونستي که ساعتي هر و کن یاداشت منو تماس شماره

 چهار بهروز زدي بار اون که گندي اون و آمیزت تهدید تلفن اون با ، نمیدم قول فرهاد:  گفتم نگران و کالفه

 ؟...فهمي مي اینو ، مراقبمه چشمي

 گیرش کجا تو از تر خوشمزه و تر چرب لقمه دیگه باشه مراقبت بایدم:  گفت و زد داري معنا پوزخند اون بار این

 ...اومد مي

 ...!!فرهاد:  دادزدم

 ؟...خوبه ، دامغان سبد سر گل و نه لقمه خب خیلي:  گفت و خندید

 : گفت و خندید... شناخت مي منو عصباني نفساي خوب خوردم مي حرص داشتم طرف این فقط و نگفتم چیزي

 خیلي بیرون بزن خونه از خرید ي بهونه به بفهمه چیزي مامان نزار سارا ، کردم شوخي فقط نخور حرص حاال خوب

 ...گردونم مي برت زود ، نمیگیرم رو وقتت

 خواهد مي چي یعني.. میکردم فکر فرهاد درخواست به بدست گوشي هنوز من اما... شد قطع تماس خداحافظي با

 از را موضوع این چطوري ؟...بیرون بزنم خانه از اي بهانه چه با و چطوري آخه ؟...بفهمه کسي نباید که بگویید

 ...خدایا... کشیدم ام کالفه صورت به دستي تمام استرس با ؟...کنم پنهان است من به حواسش تماماً که بهروز

 ...کن خیر به هم بار این خودت

 ؟...داشت چیکارت فرهاد ؟...شد چي عزیزم سارا:  پریدم جا از مادرم صداي با

 همون ، نه یا کردم اقدام طالق براي بدونه خواست مي همیشه مثل... هیچي:  گفتم و گذاشتم را گوشي دستپاچه

 ...کردم قطع را گوشي منم ، همیشگي هاي حرف

 ؟...طالق ؟...چي:  گفت ناباوري و پریشاني با مادر

 بهروز ترسم مي ، نزن حرفي تلفن این از میکنم خواهش:  گفتم مادر به فوري سالن در شدن باز و پدر صداي با

 ...برگردیم زودتر بگه و بشه عصبي دوباره

 بهروز که بود شیرین برایم لحظه این چقدر... شدند ساختمان وارد شادمان بهروز و پدر که بود زده بهت هنوز مادر

 و پدر... بود کنارش بهروز بود شده ناامید فرهاد از اگر پدر الاقل بودیم مانده دامغان اگه ، دیدم مي پدر کنار در را

 : گفت پدر و کردند نگاه مادر و من ي زده مات صورت به تعجب با بهروز
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 ؟...کنید مي نگاه ما به مبهوت دختر و مادر که دیدید آل نکنه ؟...شده چي

 منو جاي داره بهروز آقا این میکنم فکر دارم ؟...پدر چیه آل:  گفتم خنده با و بیرون آمدم حالت آن از پدر حرف با

 ...شد حسودیم یکمي ، گیره مي قلبت تو کم کم

 : گفت و میکرد نگاهم موذیانه داشت که کرد بهروز به نگاهي و خندید پدر

 ...عزیزم دارید اي ویژه مکان و جا قلبم تو جداگونه شما دوي هر ؟...حسودي و تو... ساراجان... آي... آي

 : گفت گوشم در سر آشپزخانه تو بگذارد را شده خریده وسایل تا گذشت مي کنارم از که طور همان بهروز

 ...نیاسود هرگز حسود

 هر و بود نگراني از پر اش چهره هنوز مادرم اما... آشپزخانه سمت به رفت خندان آنهم و رفتم بهش اي غره چشم

 کاشته مادرم دل تو آشوبي چه دروغم با که بکُشد را من خدا... رفت مي فرو فکر به و میشد خیره من به دفعه

 ...دمیشو ختم کجا به کارمان عاقبت دانستم نمي و بود افتاده ما زندگي روي که بختک یه بود شده فرهاد... بودم

 ودب قرار که مالقاتي در زیبایي همه این من براي اما... بود انگیزي دل و آفتابي روز ، سال روز سیزدهمین روز صبح

... بودم غرق خودم ي دهنده آزار افکار تو همش چون ، بردم نمي لذت و نداشت معنایي هیچ باشم داشته فرهاد با

 تمام ي نتیجه... بودم رسانده صبح به را شبم برهم و هم در هاي خواب با و میکردم فکر دیدار این به شب تمام

 رايب خوب حل راه یک همیشه مثل ببینم تا گذاشتم مي میان در را موضوع این ملیحه با باید که بود این افکارم

 مخصوصاً نفهمد چیزي خرابم حال از کسي که گذراندم مي طوري را ساعات این باید فعالً... نه یا دارد موضوع این

 ...افکار در غرق یا و ناراحت کي و هستم خوشحال کي فهمید مي کس هر از زودتر که بهروز

 هم ، آورد بیرون حیاط از را ماشین بهروز وقتي و دادیم جاي بهروز ماشین در را روز آن نیاز مورد وسایل ي همه

 کرد دعوت را آنها و کرد استقبال آنها از گشاده رویي با پدرم... رسیدند راه از اش خانواده با هم صدر آقاي زمان

 با چون ، بهتره کنیم حرکت زودتر چه هر که گفت صدر آقاي ولي ، باشد خدمتشان در چایي فنجان یک که

 ماشین تو ملیحه ي خاله و مادر و پدر اتفاق به مادرم و پدر... نکنیم پیدا مناسبي جاي داره امکان شهر شلوغي

 مرتب ملیحه راه توي... شدیم راهي ما ماشین با مادرجان اتفاق به نامزدش و ملیحه و من.  شدند جا صدر آقاي

 هروزب تند واکنش با که گذاشت مي بهروز سر به سر هم گاهي ، بود کرده شادي از پر را فضا و میکرد تعریف لطیفه

 مي را مچم اصطالح به بهروز وقتا گاهي و بود ظاهري همه من هاي خنده... خنداند مي را ما کلي و میشد روبرو

 مي اطمینان بهش نفس به اعتماد با منهم ، خوبه حالم پرسید مي من از اشاره با ماشین ي آینه توي ار و گرفت

 ... نباشه نگران بیخود و خوبه حالم که دادم

 مي و خواست مي عذر ملیحه صداي و سر و بلندمان هاي خنده بخاطر مادرجان از مرتب هم حمید بین این در

 : گفت مي جوابش در مادرجان ولي ، باشد نداشته را جوانها ما صداي و سر ي حوصله مادرجان که ترسید
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 ...میکنم جواني احساس شما شادي با من... پسرم برعکس

 پیدا را صفا با جاي یک داشتیم و گرفتیم فاصله شهر از کم کم که بود صدر آقاي ماشین دنبال به بهروز

 واندخ برایمان بلند صداي با و کرد گُل شاعریش حس گرفتیم فاصله آن ازدحام و شهر از دید که حمید... میکردیم

: 

 ( بگیریم شیدا دل این گواه را خارا سنگ.....  بگیریم صحرا ره هم چندي که دارد جاي) 

 ...میکنه رسوا رو آدم بد که عاشق دل این از امان:  گفت و خندید بلند بهروز

 ادتهی ملي ، بهروزه از بیشتر خان حمید پیشگي عاشق اینکه مثل:  گفتم ملیحه به رو بهروز جواب در فوري منهم

 با که بکن خودت نامزد به رو سفارش این حاال ، نکني دل رو زیادي عشق از باش مراقب گفتي بهروز به روز یه

 ...کرده گُل شاعریش حس خار بته تا چند دیدن

 : گفت و زد من به چشمکي ماشین ي آینه تو از و خنده زیر زد بهروز

 ...نداره گله داره عوض که چیزي ، هدف به زدي درست... عزیزم عاشقتم

 ...میدم جوابتو موقعش به ، بردي تو فعالً... خانوم سارا باشه:  گفت و پهلویم تو زد تهدید و خنده با ملیحه

 ...خانوم سارا هوشي با اینقدر که اومد خوشم ، هستي قابلي ماهیگیر واقعاً:  گفت و خندید حمید

 اگه ، رقصه مي عربي داره نزده این ؟...میکني بلغور خودت واسه چي... هوي:  گفت نامزدش به رو تشر با ملیحه

 ...میشه چي دیگه بزني

 مي هنر هزار انگشتش هر از من عروس این ، کردید خیال چي پس:  گفت من از دفاع در مادرجان وقت این در

 ...باره

 ، نیستا بد باشید داشته جذبه ذره یه ؟...چرا دیگه شما... جان خانوم:  گفت مادرجان به رو اعتراض با ملیحه

 ...گفتند عروسي یه گفتند شوهري مادر یه باالخره

 اون و بودم اون مادر من ، نکردیم نگاه هم به عروس و شوهر مادر یه مثل وقت هیچ جان سارا و من:  مادرجان

 ...دارم دوستش بیشتر پسرام تا سه هر از که دختري

.. .کردم تشکر لطفش همه این از بوسیدمش بار چند آن از تبعیت به منهم ، بوسید و کشید آغوش در را من بعد

 ، دیمکر پهن را ها پتو ، منظره خوش بسیار و سبز سر اي تپه ، رسیدیم بود نظرمان مد که مناسبي جاي به باالخره

 تا سیر از را آبي هاي رنگ انواع و بود جریان در تپه پاي کوچک اي رودخانه و درخشید مي زیبایي به آفتاب

 به فراواني هاي درخت تپه دیگر طرف در... میشد آمیخته هم در نقطه یک در و بود گذاشته نمایش به روشن

 و بود کشیده آسمان به سر خورشید طالیي نور زیر ، طبیعت در موجود هاي رنگ تمام با که خورد مي چشم
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 به اآشن و دوست کلي با کدام هر و میدانستند طبعیت روز را امروز ایرانیان رسم به که بود مردمي از پر آن البالي

 ...بودند کرده مهیا خانواده و خود براي را شادي روز و بودند انداخته راه بخند و بگو هم دور

 هستي و دلچسب هایمان گونه بر آن خنکاي و بود داشته وا رقص به را درختان ترد هاي شاخه بهاري خنک نسیم

 : گفت بهروز به رو و کرد بلندم و کشید را من دست ملیحه خوردیم میوه و چایي وقتي... بود بخش

 ...گردیم برمي زود ، بگیرم قرض عشقتو ساعتي نیم خوام مي... عاشق آقاي ي اجازه با

 هم حمید و من کن صبر ؟...دادم اجازه من مگه ؟...کجا:  گفت بهروز که کشید خودش دنبال به منو و رفت ملیحه

 ...زنیم مي دوري یه نفره چهار بیایم

 تا چند خوام مي ؟...کرده دعوتت کي ؟...کجا شما:  گفت و گرفت زیبایي ژست بهروز به رو کمر به دست ملیحه

 ...برگردیم ما تا بزنید مردونه حرفاي حمید با شما... باشید شما زشته ، بزنیم زنونه حرف

 هم دوري جاي و برگردم زود که داد هشدار من به اما آمد کوتاه بهروز پدرم وساطت با باالخره و خندیدند همه

 میکردیم باز راه ها خاک و سنگ بین از که طور همین و کشاند خودش دنبال به را من و نماند دیگر ملیحه... نرویم

 : گفت حرص با ،

 ...میکنه گي خفه احساس آدم ؟...چسبیده بهت قلو دو چسب مثل همش نشدي خسته

 ؟...میشن خفه عشقشون کنار بودن از آدما مگه:  گفتم و خندیدم

 مي داشتي خودتو این از قبل تا که هستم زنتون بهم حال عشق این مات فقط:  گفت و رفت اي غره چشم ملیحه

 ...داند خدا اومد کجا از عشق همه این یهو ، نکني ازدواج که کُشتي

 خودت با داري منو که چیه ات زنونه هاي حرف ؟...انداختي راه رو معرکه این که شده چي حاال:  گفتم و خندیدم

 ؟...میکشي یدک

 که داد نشان بهم دست با را خودش کنار جاي و نشست زمین روي داشت خوبي ي سایه که درخت یک زیر

 : گفت وقت فوت بدون نشستم وقتي ، بشینم کنارش

 ؟...اي ریخته بهم که افتاده اتفاقي چه دوباره ؟...بودي فکر تو اینقدر که بود چت صبح از... سارا

 خاک پر زمین روي دستم با و انداختم پایین را سرم و افتادم درخواستش و فرهاد یاد به دوباره ملیحه یادآوري با

 نگاه سوالش از پر هاي چشم تو شدم مجبور که گرفت را دستم مچ ملیحه که کشیدم مي برهم و درهم خطوطي

 : پرسید دید را مستاصلم و نگران نگاه ملیحه وقتي... کنم

 ؟...میکنه اذیتت ؟...داري مشکل بهروز با

 ...میکنم رو زندگیم دارم و خوبه بهروز... نه:  گفتم و بودیم شده دور آن از که کردم اي تپه به نگاهي
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 ات سعي تموم و پیچي مي خودت به داري مار مثل دیدمت که صبح از ؟...چته پس:  پرسید محکم بار این ملیحه

 ...نگرانتم خیلي ؟...سارا چته آخه پس... داري دردي چه نفهمد کسي که اینه

 دمیش تر متعجب هم لحظه به لحظه هم آن و کردم تعریف براش را چیز همه و کردم نگاه چشماش تو غم دنیا یه با

 بلندي صداي با بعد و رفت رژه من جلوي قدم چند و شد بلند جاش از شد تمام حرفام وقتي... تر عصباني هم و

 : گفت

 ي پسره این هاي بازي دیوونه این جلوي نیست کسي چطوري خدا اي...خواد مي جونت از چي لعنتي فرهاد این

 ...بگیره رو احمق

 ؟...دیدنش بري خواي نمي که تو:  داد ادامه و صورتم تو شد براق بعد

 ؟...دارم هم اي چاره مگه:  گفتم و کردم نگاهش غمگین

 گذاشته دام برات اگه... بنداز بکار رو نداشتت عقل ذره یه... سارا شدي دیوونه:  زد داد و شد خشم از پر ملیحه

 ؟...چي برگردي نزارن دیگه اگه ؟...چي باشن

 دشمنم ، برادرمه فرهاد... طرفي تروریست گروه یه با کردي فکر ؟...بافي مي هم به چیه جفنگیات این:  زدم داد

 ...نیست که

 یکارچ مادرت و پدر با ندیدي ، تره خطرناک تو براي دشمن تا صد از آشنا این:  گفت جانبي به حق با کمر به دست

 ... عوضي مردک اون به چسبید و کنارشون برنگشت هستن تنها دید وقتي ؟...کرد

 ليح راه یه ، کني کمکم خوام مي ازت ، بترسوني منو که نکردم تعریف برات رو اینا من:  گفتم و بهش توپیدم

 ...بزاري پام جلوي

 در بهروز با بري خواي مي اگه یا و نرو یا میگم بهت خواي مي حل راه من از اگه:  گفت و شد خم صورتم تو ملیحه

 ...بچه بفهم اینو باالس خیلي ریسکش کاریت پنهون این سارا... بزار میان

 : گفتم و گذشتم کنار از ناراحت میکرد سرزنش را من حل راه یک بجاي و بود گرفته گه اي جبهه با

 ...کن فراموشش... ندیدي دیدي شتر اصالً... نیست امیدي هم تو به

 مچ من اما... نگفت چیزي و چشمام تو شد خیره عصبانیت با و برگرداند را من و گرفت را دستم مچ که بروم رفتم

 : گفتم و بهش شدم خیره خودش مثل و بیرون کشیدم دستش از را دستم

 ...کن فراموش رو چیز همه وگرنه ، اهلل بسم که میکني کمکم اگه

 ؟...میاد بر کاري چه من دست از:  گفت ناراحتي با و کشید صورتش تو دستي کالفگي از
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 ببین و ابی من دنبال و بگیر تاکسي یه نامحسوس خیلي تو:  گفتم میکردم فکر آن حل راه به را دیشب تمام منکه

 مين که گردوند برم و زد حرفاشو ماشین تو یا و هیچي که رستوراني تو رفتیم دیدي اگه ، بره مي کجا منو فرهاد

 ...اینجا بیان که بده خبر بهروز به اونوقت برنگشتم و اي خونه تو بردم اگه ، کني کاري خواد

 باهات خواد مي برادر نا این نیستي مطمئن خودتم ، فرهاد سراغ نرو و بیا خدا رو تو سارا:  گفت ترس با ملیحه

 ...کنه چیکار

 انج درگیري این از پدرم میدي قول تو اونوقت و میکنه پا به دیگه جنجال یه و خونه میاد نرم اگه:  گفتم خشم با

 ؟...ببره بدر سالم

 کي تا ؟...بفهمي خواي نمي چرا ، زنه مي گولت داره ، بسته خالي برات لعنتي این... بابا:  گفت آشفتگي با ملیحه

 ...باشي دیوونه این دست ي بازیچه خواي مي

 : گفتم ملیحه به رو فوري و آمدند مي طرفمون به داشتند حمید و بهروز که افتاد تپه به نگاهم

 ، زني نمي حرفي و موني مي ساکت وگرنه ، هیچي که میکني کمکم اگه ، طرف این میان دارن حمید و بهروز

 نمیش نزدیک دیوونه عاشق تا دو این دارن باش آروم حاالم... تو نه من نه دیگه زدي حرفي بفهمم اگه بخدا ملیحه

 ما يدو هر سر تو بفهمد که هوشه با اینقدر بهروز که کن درست رو عزاییلیت ي قیافه اون و بشین زمین روي بیا ،

 ...گذره مي چي

 راننگ منو اینقدر که زنم مي بهت مفصل کتک دست یه بخدا گذشت خیر به ماجرا این اگه:  گفت حرص با ملیحه

 ...نکني

 ، بود درهم اخماش حمید برعکس بهروز و رسیدند هم حمید و بهروز من خندیدن با زمان هم که خندیدم صدا پر

 : گفت خنده و گشاد روي با حمید اما

 غش غش خودتون برا دارید نشستید اینجا اومدید و گذاشتید تنها رو بهروز آقا و من و گفتید چي جقله تا دو شما

 ؟...خندید مي

 رو تو االن همین از کني اسیر منو بخواي اگه باشه حواست:  گفت حمید به رو و کرد پیدا رو خودش باالخره ملیحه

 ...باشم بند در بدبخت ساراي این مثل ندارم دوست من... سالمت به رو ما و بخیر

 من ، ندارید هم رو لحظه یه جدایي حق و شدیم هم اسیر دیگه گفتید رو بله وقتي:  گفت ملیحه به رو اخم با بهروز

 ...دونم نمي دیگه رو شما ، دادیم هم به رو قول این سارا و

 : گفت و کرد بلندش و کشید اونو دست حمید که بده رو بهروز جواب رفت ملیحه

 مآرو یکمي خان بهروز تا باشن تنها اي دقیقه چند عشق مرغ تا دو این تا بزنیم هم با دوري یه عزیزم بریم بیا

 ...بشه
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 با و بشوند دور ما از آنها بود منتظر فقط بهروز... رفت نامزدش با و کند دل من از نگراني دنیا یه با ملیحه باالخره

 : گفت ناراحتي

 ...نري جاي تنهایي و شلوغه اینجاها نگفتم بهت زودتر مگه

 ...نبودم تنها:  گفتم اخم با

 ...نرو باهاش ببره رو تو زور به خواست ملیحه اگه حتي نکن رو اینکار دیگه:  گفت مکث کمي با بهروز

 ؟...بخورم تکون نباید بغلت از که هستم تو اسیر:  گفتم خشم با

 صبانیتع با و بغلش تو افتادم و کشید رو دستم مچ که تپه سمت به برم رفتم و شدم بلند جایم از و گفتم را این

 : گفت

 ...کن فرو ات کله تو اینو ، مني عشق نیستي من اسیر تو ، بزن حرف درست من با سارا

 اینکه مثل ، امروز بود مزخرفي روز عجب... افتادیم راه به تپه سمت به دو هر و پیچید کمر دور رو دستش بعد

 ي حوصله دیگه که بودم خسته اینقدر ملیحه با کردن دو به یک از... بود افتاده بهروز و من روي نحسیش ي سایه

 با زمان هم... بود شده هوار سرم روي دیگه هم با آنها ي همه بدم شانس از اما... نداشتم رو بهروز هاي اخمي بد

 : گفت شادي و ذوق با ملیحه ي خاله ، مادرمان و پدر کنار رسیدیم حمید و ملیحه

 ...باشید خوشبخت همیشه ، عاشق هاي عشق مرغ

 مخفي داشت کوهها پس در را خودش کم کم خورشید باالخره... کردیم تشکر بتول خاله از هم ما و خندید همه

 نمایش به را قشنگي ي منتظره که بود شده جمع اطرافش رنگ قرمز اي هاله گداخته اي دایره مانند و میکرد

 دور و شادي ، آفتاب غروب با... داشت را وداع و خداحافظي از نمادي قشنگ ي منظره همین ما براي ، بود گذاشت

 و پدر که بودم خوشحال اما ، بودم نبرده لذت قشنگ روز این از من که چند هر ، کرد غروب هم ما بودن جمع هم

 ...ماند خواهد ذهنشان در همیشه مطمئناً که داشتند ملیحه ي خانواده با را خوبي روز هم کنار در مادرم

 خابانت فرهاد دیدن براي را بود چهارشنبه که فردا نتوانستم داد نشان بدر سیزده روز در بهروز که حساسیتي با

 رغم علي هم مادرجان...بودیم دامغان که روزي آخرین و شنبه پنج براي بگذارم را دیدار این شدم مجبور و کنم

 تهران به کاري براي خواست مي که اقوامشان از یکي با چهارشنبه صبح ، ماندن براي مادرم و پدر و من اصرار

 رها اخد امان به را زندگیش و خانه که بود این اشم بهانه ، گذاشت تنها برگشتن براي را ما و تهران برگشت ، برود

 : گفت مادرم آشپزخانه تو رفتم صبحانه براي وقتي... برگردد باید و اینجا آمده و کرده

 تهران از هم ملیحه خواهر اینکه مثل ، کرده دعوت شان خانه به شام براي امشب را ما و زده زنگ ملیحه مادر

 ...اش خانواده دیدن آمده
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 دچن از بعد... حیاط تو رفتند ها بذره کاشتن براي گفت مادرم که گرفتم را بهروز و پدر سراغ و دادم تکون سري

 وبارهد و بزنم ملیحه به زنگ یک اتاقم تو از که گرفتم اجازه مادرم از دادم پایین زور به که گردو و پنیر و نان لقمه

 و سالم بعد ، زدم زنگ بهش و اتاقم تو رفتم فوري داد اجازه که مادرم... نه یا میکند کمکم مورد این در ببینم

 : پرسید من از و گشود فرهاد پیش رفتنم مورد در را زدن حرف باب اول خودش همیشگي پرسي احوال

 ...فرهاد؟ دیدن بري خواي مي امروز

 : گفتم... بود شده ریخته جانم در دنیا تمام خستگي و بودم آوار زیر انگار ، کشیدم مانندي آه نفس

 ..پلکه مي برم و دور زیادي بهروز امروز ، برم فردا شاید

 هک چیه دردت ببینه تا بیرون بکشه زبونت از جوري یه خواد مي و مرگته چه فهمیده حتماً:  گفت و زد پوزخندي

 ...میکني سیر هپروت عالم تو و فکري تو همه این

 : گفتم ملیحه جواب در همین براي بود تحمل قابل غیر بود درونم که غوغایي ، گرفت را گلویم بغض

 ، جونم به انداخته رو برادرم و داره باهام جنگ سر روزگار... ملي ، عمیقه دردم ، دارم درد خیلي... ملیحه آره

 بدن رو چیزي هر حاضرن آدما گاهي... بگیرم آروم اونجا شاید تا کنه گور تو هم با آرزوهامو و خودمو داره تصمیم

 من ، بگیرن آرامش محض سکوتي در و باشن دور میده آزارشون که چیزهایي از رها و خبر بي ساعت چند فقط تا

 ... آرامشم جرعه یه دنبال ، هستم آدما اون از االن

 کجا از... نشه مشکوک بهروز خواي مي حالت این با:  گفت نگراني با خرابه خیلي حالم بود فهمیده که ملیحه

 هم و خندي مي هم ، ها نگراني همه این به میشیني بعد ، خونه برگردي زود و باشه عادي دیدار یه شاید معلوم

 رب پسش از بتوني تا باشي آروم باید... دادي آزار خودتو و کردي بزرگش اینقدر چرا که میکني سرزنش رو خودت

 ...بیاي بیرون دلواپسي همه این از تا میگم برات اینجا اومدي که شب ، ماه ریختم ي نقشه یه ، بیاي

 ...ممنون چیز همه بابت ، زاري نمي تنهام دونستم مي:  گفتم و شد کم اضطرابم کمي ملیحه دلداري با

 لمد ، بستم را هایم چشم دقیقه چند براي و افتادم تخت روي تماس قطع از بعد و زدم حرف ملیحه با دیگه یکمي

 و کرد داغ را صورتم بهروز بوي خوش نفساي که نکشید طول زیاد... بخوابم فقط چیزي هر از فارغ خواست مي

 : گفت اي لحظه از بعد ، میکرد نگاهم عاشقانه داشت کردم باز که چشم... نشست سردم لبهاي روي لبهاش گرمي

 ...خودتي تو روزه دو ؟...چته سارا

 مدنفه چیزي بهروز تا کن رحم بهم خودت ، داشتم پیش در که کاري و فکر همه این با میکردم چیکار باید... خدایا

 آینه ويجل رفتم و باشم دور بینش تیز نگاه تیررس از تا شدم بلند جا از ناگهان... نشود کم بهم نسبت اعتمادش و

 : گفتم هم حین همان در و شدم موهایم به کشیدن برس به شروع و اتاقم قدي ي
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 فردا تا که دلتنگم یکمم و نشه پیدا اش کله و سر دوباره که فرهادم نگران یکم ، شدي نگران که نیست چیزیم من

 ...بزارم تنها رو مادرم و پدر باید بازم و نیستیم اینجا بیشتر

:  گفت و کشید عمیقي نفس و کرد فرو افشانم موهاي توي را سرش و کشید آغوش در من و ایستاد پشتم آمد

 ؟...میکني فکر منم به هستي مادرت و پدر فکر به که اینقدر

 ...نیاسود هرگز حسود:  گفتم و کردم نگاهش تعجب با آینه تو از

 

 ...دراز زبون شیطون اي:  گفت و خندید ریز

 رس رفتیم بهروز با وقتي... دیوانه این بازي عشق براي نبود وقتي دیگه ، زد صدا ناهار براي را ما مادرم وقت این در

 : گفت طعنه با مادرم ، میز

 ...بکن همراهي یه خوردنش تو الاقل نکردي کمکم که پختنش تو

 بد کالهمون که نزار من دختر سر به سر خانوم مریم:  گفت مادرم به رو لبخند با پدرم اما ، خنده زیر زد بهروز

 ...باشم گفته...هم تو میره

 ...باش نداشته حرفا این به هم کاري... بخور ناهارتو بشین بابا بیا:  داد ادامه من به رو بعد

 ...طرفدار همه این با بده شانس خدا:  گفت مادرم باز که نشستم بهروز و پدر بین ما

 ودخ که پذیرایي از بعد و بودیم ملیحه ي خانه که میشد ساعتي... شدم مشغول و دادم تکون سري و زدم لبخندي

 و ردمک صبر کمي ملیحه رفتن از بعد... هستم منتظرت اتاقم تو که گفت گوشم در سر بود گرفته عهده به ملیحه

 : گفتم بهروز به رو بعد

 ...ملیحه اتاق تو برم میدي اجازه

 براي و بود خونه بیرون دادم نشون حساسیت که موقع اون ؟...خواست مي اجازه دیگه این:  گفت لبخند با بهروز

 ...شدم عصباني خودت از محافظت

 هی ترسي نمي ملیحه از االن:  گفتم شیطنت با و کردم نوازش و گرفتم رو دستش و زدم بخشي اطمینان لبخند

 ؟...کنه درم به راه از موقع

 ...میدم دستت کار نکن شیطوني اینقدرم ، نشدم پشیمون تا دختر برو:  گفت و خندید

 تاقا به نرسیده... میکرد نوازش را روحم و داد مي اطمینان نگاهش ، باال رفتم خنده با و کشیدم صورتش تو دستي

 : آمد در دادش ملیحه
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 ...هم به نچسبیدید خوب که اومد در کار از تقلبي قلوتون دو چسب

 : گفتم و سرش تو کوبیدم محکم و برداشتم را تختش روي پشتي و خنده از کردم غش

 ...داره؟ دوست منو اینقدر بهروز میشه حسودیت

 مي اونو اول بچسبه من به بهروز مثل عقد از بعد بخواد حمید اگه... ها... ها ؟...حسودي:  گفت بلندي صداي با

 ...کردم رو انتخاب این که خودمو بعد و کُشم

 ؟...چیه ات نقشه بگو نکشتي خودتو تا بشین بیا... خب خیلي:  گفتم و خندیدم

 سومي رنف به مون نقشه کردن پیاده براي ما... سارا ببین:  گفت اي لحظه از بعد و کرد پوفي و نشست کنارم ملیحه

 ...داریم احتیاج هم

 ...کرد اعتماد بهش بشه که هست کي آخه ؟...کي به:  گفتم سردرگم

 وراند دوست از باید که رسیدم نتیجه این به و کردم فکر رو دیشب تمام:  گفت و کشید موهاش به دستي ملیحه

 اون هم گاهي و زنم مي حرف تلفني باهاش گاهي هنوز من ؟...یادته هنوز اونو ، بگیریم کمک صبا دبیرستانمون

 ...پرسه مي رو حالم

 : داد ادامه... کشیده موضوع این براي اي نقشه چه ببینم تا بودم زده زل چشماش به ساکت سوال هزاران با

 نبیرو بري زاره نمي تنها و میده گیر بهت زیادي که داري شوهري تو یعني که میگم بهش جوري یه رو موضوع من

 رفح بهروزم با که بخواهد تو از بعد و بزنه تلفن خودت به اول بیاد اون ببینیش خواي مي و شده تنگ دلت چون و

 صبا جوري یه بیرون بزني خونه از تونستي وقتي اونوقت... شون خونه بري رو فردا ناهار که بگیره اجازه ازش و بزنه

 ات میکنم پنهون رو خودم جایي یه منم ، فرهاد به زني مي زنگ تو شدیم جدا ازش وقتي و میکنیم سر به دست رو

 ؟...خوبه... دنبالت میام گیرم مي تاکسي یه بعد و بري فرهاد با تو

 ؟...کرد اعتماد صبا به میشه ؟...نمیفته اتفاقي که مطمئني تو:  گفتم و کردم نگاهش مستاصل

 سکشری کار این که گفتم ، میره پیش خوب چیز همه که کنم مطمئنت درصد صد تونم نمي من سارا ببین:  ملیحه

 ...نمیفته اتفاقي انشااهلل کنیم جمع رو حواسمون اگه اما ، باالست

 : گفتم غمگیني لحن با و گرفتم دستام بین رو سرم و کشیدم عمیقي نفس

 ؟...بیاره در بازي کارآگاه اینطوري برادرش دیدن براي که دیدي رو دختري حاال تا

 که روشنه دلم من ، میشه درست چیز همه نخور غصه:  گفت و گذاشت ام خمیده هاي شانه بر را دستش ملیحه

 دیگه ناال ، پایین بریم شو پا... میشه تر پیچیده ذهنت تو کني فکر موضوع این به چي هر... معمولیه دیدار یه فقط

 ...کن فراموش رو چیز همه فعالً... بچینه رو شام میز خواد مي مامان
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 ...خالیست و است پر ذهنم... هیچي... نیست جاش سر چیزي هیچ روزها این... پایین رفتیم ملیحه همراهي به

 دوازدهم فصل

 

 النس ي پنجره کنار بودم پیچیده خودم دور که شنلي با آشفته و کالفه که بود نیم و نه حدود ساعت صبح فردا

 ردهفش هم در خاکستري و تیره ابرهاي به ، کردم نگاه بود کرده باریدن به شروع آرام آرام که باراني به و ایستادم

 رها خیال و بود گرفته را ام یقه بدي حس صبح اول از... بود فشرده خاکستري همین مثال بدم حال ، دوختم چشم

 حملت پاهام وحشتناک افکار این با ، باشد نداشته برگشتي رفتن این که ترسیدم مي این از... نداشت را کردنم

 االن میکردم آرزو... محکم و سفت بود دار ریشه هایم نگراني... کنم سقوط که رفت مي آن هر و نداشت را وزنم

 آرامش در زندگي چقدر... پرداختم مي بود خیاطي همان که ام عالقه مورد کار به چیزي هر از فارغ و بودم تهران

 ...میشه سخت زندگي نداري آرامش وقتي چقدر و خوبه

 ، سپردم گوش مادرم صداي به و بستم را هایم چشم ، کرد صدا گوشم تو مرگ ناقوس انگار تلفن زنگ صداي با

 ما شانه خوردن تکان با که بودم افکارم غرق چقدر دونم نمي... بود کرده شروع را نقشه ملیحه... صبا بود خودش

 ...دوختم چشم مادر متعجب چشمان به و کردم باز چشم

 ...میزنم صدات دارم است دقیقه چند ؟...تو کجایي دختر:  مادر

 بارون ويب بیني نمي... خسله تو میره میاد بارون وقتي ، بشناسي بهتر رو دخترت باید که تو:  گفتم و زدم لبخندي

 ؟...کرده مجنونم

 ...شده نصیبش مجنون زن یه که رفته سرش گشادي کاله چه بهروز بیچاره:  گفت و خندید مادر

 ...بخواد دلش خیلیم:  گفتم محکم حرص با و خندیدم

 : پراند جا از را ما دوي هر پدر صداي

 ؟...کاشتید تلفن پشت رو بیچاره کدوم ؟...موندید کجا دختر و مادر

 تتدوس بگم رفت یادم و کرد گرفتار هم منو تو جنون این ببین... بده مرگم خدا:  گفت و صورتش تو زد آرام مادرم

 ...زده زنگ

 ؟...کیه دیگه دوستم ؟...دوستم:  گفتم و دادم نشان متعجب رو خودم

 وقته خیلي مادر برو ، کیه فهمي مي کم کم بردار رو گوشي برو حاال ، صباست اسمش گفت... دونم نمي:  مادرم

 ...تلفنه پشت
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 نگاه مادر و من به تعجب با داشتند و بودند نشسته هم کنار بهروز و پدر ، تلفن سمت رفتم لرزون پاهاي با

 : گفت پدر... میکردند

 ...نمیومد بیرون زنده شما دست زیر بیماري هیچ وگرنه ، نشدید عمل اتاق دکتر نفر دو شما شد خوب

 ...الو:  گفتم و برداشتم رو گوشي دو هر به لبخندي با

 یه تا پدرت سراغ رفت مادرت گفتم... بابا اي ؟...خودتي سارا:  شد بلند تلفن سمت اون اي دخترانه شاد صداي

 ...کشید طول اینقدر که بسازه دیگه ساراي

 ؟...نشدي آدم هنوز ؟... خرابه ذاتت هنوز تو:  گفتم و خندیدم دل ته از روز چند این تو بار اولین براي

 ؟...میشن آدمم ها فرشته مگه... نشدم آدم هنوز نه:  گفت و خندید صدا پر

 : گفت و اصلي موضوع به رسید اینکه تا کردم احوال و حال باهاش دقایقي تا و خندیدم باز

 نبدبی مرد یه زن رفتي ، خوام نمي شوهر ، خوام نمي شوهر گفتي هي ، سرتونه تو اي نقشه چه که گفت برام ملي

 کله برادر اون جاي بهروز آقا... چاله تو افتادي و اومدي در چاه از ، برداري قدم از قدم نزاره که شدي غیرتي و

 ؟...گرفت رو خرابت

 با ، بود الزم تظاهر این نقشه کردن پیاده براي اما ، بودم چرکین دل داد مي بد چندان نه القاب بهروز به اینکه از

 : گفتم نفهمد بهروز که آرام و خنده

 اما کرده تعریف برات چي پوک کله اون دونم نمي ، نداري رو شوهرم مورد در نظر اظهار حق... خانوم صبا... هوي

 ...کنم گز رو ناامن هاي خیابون تنهایي نداره دوست فقط ، نیست آدمي چنین من بهروز

 ؟...کنم پیاده درمون و درست رو ام نقشه تا بیاد میگي بهش حاال... مخملي گوشام من خب خیلي:  گفت و خندید

 ...بره مي گوش تا گوش رو ام کله ملي بره درزش الي مو اگه تو جون

 ...کنم صداش تا کن صبر لحظه یه ، میاد بر زبونت پس از ملي همون:  گفتم و خندیدم

 دارم چي من ببینند بودند شده گوش تماماً که نفرشون سه هر سمت رفتم و میز روي گذاشتم رو گوشي فوري

 : گفتم بهروز به رو...  میگم

 ...بشه آشنا باهات خواد مي دوستم بیا لحظه یه... عزیزم

 ...اشمب گفته کنم نمي قبول بشم پسرش دوست بخواد اگه:  داد ادامه شوخي با بعد ؟...من با:  گفت تعجب با بهروز

 را دماغم میشد رد کنارم از که طور همین... کردم نگاهش اخم با هم من و خنده زیر زدند مادرم و پدر حرفش با

 : گفت و داد فشار
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 ...میکنه دیوونه منو باالخره که هستم درهمت اخماي همین عاشق

 حظهل بدون و نشست ما کنار اومد شد قطع تماس وقتي ، شنید و زد حرف صبا با ربعي یک تا و برداشت رو گوشي

 : کرد اضافه بعد و گفت رو چیز همه میکردند نگاهش کنجکاو که مادرم و پدر به رو درنگ اي

 ...کنم ردش نشد دیگه کرد اصرار خیلي اما ، بدم رو اجازه این خواستم نمي

 : گفتم همین براي ، نگرانند هم آنها دونستم مي... دوخت چشم من به سوال از پر صورتي با پدرم

 همکالس دبیرستان تو سال دو صبا و من... سربازي رفته برادرشم تنها ، مادرشه و خودش ، نداره نگراني خوب

 ...هستیم هم صمیمي دوستاي از و بودیم

 ...گردونم مي برت و برم مي خودم فقط ؟...زدم حرفي ما مگه ، میشي ناراحت چرا خب خیلي:  گفت بهروز

 تو رفتم و شدم بلند بدم خبر ملیحه به اینکه گفتن با ، کرد فرار نمیشه یکي این از دیگه ، دادم تکون سري

... برسونه رو ما بهروز اگه نداره ایرادي که کرد راحت را خیالم هم آن و گفتم ملیحه به رو موضوع ي همه... اتاقم

 ...کرد نگاهم نگراني با و نشست تخت لب کنارم و اتاق تو آمد بهروز شد تمام ملیحه با تلفنم وقتي

 ...نداره نگراني اینکه ، نمیرم خوب برم نداري دوست اگه:  گفتم و لرزید دلم چشماش غم از

 ...نمیکنه رهام و سراغم اومده بدي حس صبح از چرا دونم نمي... نیستم رفتنت نگران... نه:  گفت کالفگي با

 نمي : گفتم شوخي با و گرفتم رو دستش و کردم رها خیالي بي ي پرده پشت را آشفتگي این اما شد آشوب دلم تو

 ...جنگ برم که خوام

 این دیگه شاید... گرفت را گلویم بغض... بوسید بار چند را موهام روي و چسباند اش سینه به رو سرم و خندید

 اج آغوشش تو که باره آخرین این شاید... کنم تکیه بهش کسي بي مواقع تا باشم نداشته را مردانه ي سینه

 : گفتم و زدم پس سختي به را بغضم... میرم مي غصه از حتماً بیفتد اتفاق این اگه خدایا واي... میشم

 ...نباش نگران ، دلت ور گردم برمي زود

 آمد گشاده روي با هم آن و دوستمان مجتمع دم رساند را ملیحه و من بهروز بود ترفندي هر به باالخره

 : گفت من به رو بعد و کرد تشکر ازش بهروز اما ، باال بیاد که خواست بهروزم از حتي و استقبالمان

 ...دنبالت بیام بزن زنگ برگردي خواستي موقع هر

 ي طبقه به آسانسور با همراهش به ملیحه و من تعارفش با... رفت و گذاشت تنها را ما هم آن و کردم مطمئنش

 رفته هم روي ، لوکس و امروزي وسایل با و متر هفتاد و صد حدود آپارتمان یک ، رفتیم مجتمع آن چهارم

 را دوستانت حتماً گفته بهم و دوستش دیدن رفته مادرش گفت و بود تنها صبا ، داشتند راحتي و زیبا آپارتمان

 : گفت ملیحه اما ، داره نگه ناهار براي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

226 

 

 ادوک براش بریم تا دنبالمون بیاد ام خاله پسر قراره و ساراست شوهر تولد امشب... دیگه وقت یه باشه... عزیزم نه

 ...داریم کار خیلي ، بخریم

 کش صبا اینکه براي ، بود آورده اي بهانه عجب صبا کردن سر به دست براي که دوختم چشم ملیحه به منگي با

 : گفتم آن به رو نکنه

 هستم باهاش که تولدش اولین براي خوام مي ، بیرون کشیدي خونه از رو ما ترفند این با که جون صبا ممنون

 ...کنم جبران تهران بیاي باشه عمري انشاهلل ، بزارم تمام سنگ

 روت که داره حق و داري جلتمني و خوب شوهر ، دیدمت که خوشحالم خیلي:  گفت و گرفت آغوش در را من

 ...بدان قدرشو ، عاشقته خیلي معلومه ، میده نشون حساسیت

 چي که دوني مي زد زنگ ما نبود تو بهروز آقا این باز اگه... جان صبا:  گفت بهش باز ملیحه و بوسیدمش و خندیدم

 ممیری چهار ساعت تا دیگه ما ، نکنه شک فعالً که بگو چیزي یه یا و کنن مي استراحت دارن بگو ؟...بگي بهش

 ...خونه

 سجن نا تا دو گیر که سوزه مي مظلوم پسر این براي دلم فقط ، کنم چیکار دونم مي باشه:  گفت و خندید صبا

 ...افتاده

 شبم آخر ، میکنیم بازي رو فیلم همه این خودش برا داریم:  گفت و کرد نازک چشمي پشت ملیحه و خندیدم

 ...کادو همه اون با میشه بحالش خوش

 قتيو... کردیم گذر نقشه ي مرحله اولین از سخت وداع یک با بعد و ماندیم دیگه ساعت نیم صبا پذیرایي بخاطر

 : گفت من به رو ملیحه ، ایستادیم تلفن کیوسک یک کنار شدیم دور صبا مجتمع از کمي

 رافاط همین منم ، ترسیدي بفهمد فرهاد که نکني کاري میکنم توصیه بهت فقط ، توست نوبت دیگه االن سارا

 ...میام دنبالت رفتي وقتي ، توست به حواسم ي همه و هستم

 ...نبینه رو تو فرهاد موقع یه باشه حواست ملیحه:  گفتم نگراني با

 ) بود موبایل ي شماره بود داده بهم فرهاد که اي شماره ، بزنم زنگ فرهاد به که شد منتظر و کرد مطمئنم ملیحه

 ابجو فرهاد نکشیده ثانیه به(...  نبود همه دسترس در و بود اومده موبایل تازه که موقعیه مال داستان این روایت

 : گفتم بفرمایید گفت وقتي میشد ریخته جونم به که نگراني و دلهره با ، داد

 ...سارا منم ، فرهاد سالم... الو

 ؟...بیروني ؟...میزني زنگ کجا از خودتي سارا:  گفت شادي صداي با فرهاد

 ...ببینمت خوام مي ، زدم زنگ عمومي تلفن یه از... خودمم... آره:  گفتم
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 ...دنبالت بیام تا کجایي بگو:  گفت فوري فرهاد

 مهه برایش و گرفت تاکسي یک و ننشست بیکار هم ملیحه مانده باقي وقت این در... شدم منتظر و دادم رو آدرس

 رهباالخ اما ، نیست دردسر دنبال میگفت و نمیکرد قبول اول راننده... خودش روش به البته ، کرد تعریف را چیز

 هب و گرفت خودش برابر را بود آورده خودش با اي روزنامه و تاکسي تو نشست و کرد نرم اونو زبانش آن با ملیحه

 : گفت من

 ...دنبالتم من نفهمد که کن رفتار طبیعي فقط ، بیاد تا بمون تلفن کیوسک همون کنار برو

 ...برمیاي پسش از خوب که بشي خصوصي کارآگاه توني مي آینده تو فقط تو:  گفتم و زدم تلخي لبخند

 پام کنار مشکي 602 پژو یک که کشید طول دقیقه پنج... جام سر برم که کرد اشاره بهم ابرو با و زد کجي لبخند

 خاصي ژست با که دیدم فرمان پشت خندان را فرهاد آمد پایین وار اتوماتیک طور به شیشه وقتي و کرد ترمز

 : گفت

 ؟...برسونمش جایي یه تا میده رو حقیر ي بنده این به همراهي افتخار مادمازل

 قتيو ماشین... شدم ماشینش سوار ، سرم پشت به نگاه یک با و زدم بود انداخته راه که نمایشي این به پوزخندي

 هاي پول اینکه مثل و بود خوب خیلي که روزش و حال... پرسیدم را حالش و کردم سالم بهش کرد حرکت

 : گفتم رفت که اي دقیقه ده... بود ساخته بهش خوب جهانگیرخان

 ...برگردم زود باید من ؟...بشنوم حرفاتو تا داري نگه جایي یه نیست بهتر

 ؟...داري عجله اینقدر که گذاشته ساعت برات:  گفت تلخ و طعنه با

 گفتم مي رو حقیقت اگه بودم مطمئن ، ببینم رو تو بیام خوام مي که نگفتم بهش اصالً... نخیر:  گفتم دلخوري با

 ...خرید میرم دارم ملیحه با گفتم بهش... بیرون بزارم خونه از تنهایي رو پام زاشت نمي هرگز

 از عاشقشه و خواد مي رو همسرش اینقدر که زني نیست درست:  گفت کنایه با و کرد نچي نچ و زد پوزخندي

 ... خانوم سارا نکردي درستي کار... بگه دروغ بهش اول همون

 براي فقط بهروز... خودته براي بزاري هاتو طعنه بهتره... بودم مجبور:  گفتم خشم با و کرد عصبیم باالخره

 ...بشم روبرو تو با خواد نمي من از محافظت

 ...بشه برادري و خواهر یه دیدار مانع میده اجازه خودش به چطوري:  گفت و کرد نگاهم تیز

 ؟...باشیم برادر و خواهر میاد تو و من به اصالً ؟...برادر و خواهر:  گفتم طعنه با من بار این

 قاآ این اما... برادریم و خواهر گفت میشه جفتمونه تن تو که مادري و پدر خون از:  گفت بلند صداي کمي و اخم با

 ...میکنه تیکه تیکه رو اتصال این بند داره که تندي تیغ شده وسط این
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 وت این ؟...کردي تهدیدمون چقدر که نرفته یادت ، باشه مراقبم خواد مي تو مقابل در فقط بهروز:  گفتم خشم با

 ...کردي پاره رو رشته این که هستي

 : گفت آرام و کشید موهایش تو دستي عصبي و کشید سینه از بلندي نفس

 ...بگذره دعوا و جنگ با هستیم هم پیش که ساعتي یه این خوام نمي ، کن تمومش خب خیلي

 ؟..میري داري کجا پس:  گفتم و گرفتم آرام منهم زدنش حرف آرام با

 ...رسیم مي االن:  گفت

 ؟...برنداشته سرت از دست فضول ي دختره این هنوز:  پرسید کنه پرت را حواسم اینکه براي بعد

 ؟...میگي رو کي:  گفتم تعجب با

 ...میگم رو ملیحه:  گفت

 : داد ادامه شد راحت خیالم هایش حرف ي ادامه با اما میاد دنبالمان داره دیده نکنه ترسیدم لحظه یه

 ؟...مامان ي خونه میاد هنوز

 ؟...کرده نامزد اش خاله پسر با دونستي مي... معرفتیه با دختر... آره:  گفتم و زدم شیطاني لبخند

 : گفت لبخند با و کرد نگاهم تعجب با... بدانم ملیحه مورد در را آن واکنش خواستم مي فقط سوالم این با

 ...زنش بشه کنه این که اش خاله پسر اون بیچاره ؟...میگي راست

 چه دیدم مي وقت آن شنید مي را فرهاد هاي حرف و بود اینجا االن ملیحه خواست مي دلم... خندیدم ریز

 : گفتم و کرد گُل شیطنتم باز... داد مي نشان واکنشي

 ؟...بودي نکرده فکر بهش حاال تا تو یعني

 ...بود گرفته لقمه تو براي مامان:  دادم ادامه اما... باال پرید بیشتر ابروهاش

 جون نماما دام این از تونستم خوب ، کرد مي بیرونم موقع به بابا که شکر را خدا:  گفت و کرد باالیي بلند ي خنده

 ...ببرم بدر سالم

 ؟...نداشتي دوستش یعني:  وپرسیدم نیامدم کوتاه

 من و پدره اعتقادات مثل اش خانواده و دختر این ي روحیه... بودم نکرده فکر بهش اصالً... نه:  گفت جدي بار این

 ...گرفتیم مي آتیش ، نمیکردیم زندگي هم کنار... بودیم آتیش و پنبه مثل پدر قول به اون و
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 ، میکرد فرقي چه موضوع این دونستن دیگه ، نزنم حرف موردش در دیگه دادم ترجیح و کشیدم عمیقي نفس

 چیدپی ناگهان که میره داره کجا که بپرسم رفتم و شدم غافل لحظه یه... بود داده تعهد دیگه یکي به االن ملیحه

 : پرسیدم دلهره و عجله با... اي طبقه پنج مجتمع یه پارکینگ تو

 ؟...کجاست اینجا ؟...میري کجا داري فرهاد

 : گفت خونسردي با و کرد باز را بندش کمر و داشت نگه دیگه ماشین تا چند بین را ماشین

 تو خوام مي ، کردم اجاره رو طبقه آخرین ، بخوابم جهانگیرخان ي مغازه تو که نداري توقع... منه آپارتمان اینجا

 ...پدر ي خونه دم گردونم مي برت زود نترس... بزنم حرف باهات خونه

 ودب کرده خوش جا توش ملیحه که رو زرد تاکسي آسانسور سمت رفتیم مي که طور همین و شدیم پیاده ماشین از

 به پا باالخره... شدم همراه فرهاد با کمتر استرس با و شد قرص یکمي دلم ، کرد توقف مجتمع دم که دیدم

 دهچی إلي صورت به که رنگ کرم چرم راحتي دست یک با داشت زیبایي دکوراسیون ، گذاشتم نقلیش آپارتمان

 ...داشت کم زن یه فقط ، کامل وسایل این با آپارتمان این بود کرده تر رمانتیک رو فضا که بود شده

 براي دلم و کردم سالن دور به نگاه یه... آشپزخانه تو رفت خودش و بشینم کرد راهنمایي را من ، ورود محض به

 نباید پدر خودم بنظر ، کنه زندگي اینجوري شده مجبور من بخاطر که داشتم وجدان عذاب... گرفت تنهاییش

 ساعت ، کردم نگاه ساعتم به و کشیدم اي کالفه نفس... میکرد بیرونش خانه از و میکرد رفتار باهاش تند اینقدر

 : زدم داد همین براي برگردم خانه به که داشتم وقت سه ساعت تا حداقل من و بود ظهر دوازده حدود

 ...برگردم زود باید بگي خواي مي چي ببینم بیا ؟...کجایي فرهاد

 ...یامب کنم عوض لباس من خوري مي را شربتت تا:  گفت و سالن تو آمد آلبالو خنک شربت تا دو با اي لحظه از بعد

 هوی اما ، برداشتم بود طرفم که را شربت لیوان... بود باریک راهروي یه ته که اتاقي تو رفت آن و دادم تکون سري

 ملیحه لقو به فکر مشت یه... کند بیهوشم بخواد و باشد ریخته چیزي توش نکند که افتاد سرم تو جوري نا فکراي

 خوردم که را یکمیش تا و کردم عوض آن لیوان با را خودم لیوان... بود عقل شرط احتیاط بازم اما ، پوچ و احمقانه

 نقصي بي هیکل رفته هم روي ، بود کرده عوض آبي شرت تي یک با را اش مردانه پیراهن... نشست روبروم آمد

 برده ارث به را مادرم اي قهوه چشمان رنگ و سفید پوستي... کند خودش اسیر را دختري هر توانست مي و داشت

 ...بود

 : گفت و چشمام تو زد زل لبخند با بعد و کشید باال نفس یک را شربتش لیوان

 ...باش راحت و کن باز را چادرت شو پا ؟...نشستي چادر با چرا

 ...بگي خواي مي چي بگو زودتر فقط ، برگردم زود خوام مي نیست الزم:  گفتم

 : گفت و مبل روي گذاشت و برداشت سرم از را چادر و کرد بلندم و طرفم آمد شد بلند
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 ...گیره مي رو ازم اینطوري که پسرش دوست یا نامحرمم من انگار ، میکني معذبم اینطوري

 ...خانوما خانوم نشو برزخي... کردم شوخي خب خیلي:  گفت و خندید که رفتم بهش اي غره چشم

 میز روي گذاشتم را خالي لیوان وقتي... بخورم آخر تا که کرد مجبورم و دستم داد و برداشت را شربتم لیوان

 : گفت و کرد ساعتش به نگاهي

 ؟...بدم سفارش برم تا خوري مي چي ناهار

 ...منتظرمه ناهار مامان ، برگردم باید نکرده الزم:  گفتم

 : گفتم طعنه با... پرسید را مادر و پدر و حال و نکرد اصرار دیگر که گفتم محکم را جمله این اینقدر

 ...بپرسه بزرگشون پسر چي هر

 ...خواستند مي اینطوري خودشون... نزن طعنه... ساراجان:  گفت و زد تلخي لبخند

 ؟...کرد بیرونت دلیل بدون پدر ؟...نداشتي تقصیر تو یعني:  گفتم ناراحتي با

 پسرش دیگه بگه و کنه بیرونم خونه از که نبودم گناهکار هم اینقدر اما ، نداشتم تقصیر نمیگم... نه:  فرهاد

 ...نیستم

 یشپ برگردي و کني فراموش را چیز همه بهتره ، گذشته ها گذشته فرهاد:  گفتم و شدم وارد مهرباني در از بار این

 ...هستن تنها خیلي اونا ، مادر و پدر

 رميب ، گذاشتم پیش پا برایم و گذاشتند احترام خواستم به اگه ، دارم ازشون خواسته یه:  گفت و داد تکون سري

 ...گردم

 ؟...درخواستي چه:  گفتم ذوق و شادي با

 ...بزارن احترام انتخابم به باید هم اونا... کنم ازدواج خوام مي:  گفت و خندید

 ...میکنم راضیشون میدم قول بهت ، بگو... کیه دختر اون:  گفتم شوق با

 : پرسیدم ترس با... شد زده آپارتمانش زنگ ناگهان که بزنه حرف رفت فرهاد

 ؟...هستي کسي منتظر

 نباش نگران... مجتمع نگهبان یا و هاست همسایه از یکي حتماً... نه:  گفت و داد نشان متعجب را خودش فرهاد

 ...گردم برمي االن

 : گفت گرفته اي چهره با و آمد فرهاد گذشت ساعت یک برایم که اي دقیقه چند از بعد
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 ...داریم مهمون... مهمون ساراجان

 زیر اي کاسه که شد خبردار شصتم ، جهانگیرخان دیدن با لحظه آن در... کرد اشاره خروجي در سمت به دست وبا

 مثل قلبم و میکردم سنکوب داشتم ، میکرد تماشا را من داشت آرزومند و مهربان چشماني با... است کاسه نیم

... زد مي موج نگاهش تو حسرت یا و آرزو شبیه چیزي یه شد دوخته چشماش تو که چشمام... زد مي گنجیشک

 شده تعیین پیش از نقشه این که داد مي جا ذهنم تو را چیزي یک فقط ، لحظه این تو و خانه این تو آن دیدن

 به بیشتر لحظه هر را اضطراب و استرس و بودند گذاشته کورس هم با ذهنم تو جوري وا جور فکرهاي...  است

 ... میکردند تزریق خونم

 چشم تو را گستاخش هاي چشم و بود شده نزدیک بهم قدم چند ، آمدم بیرون گیجي حالت اون از صدایش با

 : گفت و دوخت هایم

 ...شدم مزاحم سرزده که ببخشید... خانوم سارا سالم

 هم سرزده همچین گفتم خودم با میکردم نگاه فرهاد به اخم با که طور همین و کردم حبس سینه در را نفسم

 : گفتم و برداشتم را چادرم سریع خیلي بدهم را جوابش اینکه بدون... زرنگ آقاي نیامدي

 ...رفتم مي داشتم دیگه من... میکنم خواهش

 جهانگیرخان ، نزدم حرفي هنوز من... بشین سارا:  گفت جدي و گرفت دستم از را چادر و شد راهم سد فرهاد اما

 ...نیست غریبه

 ...خدمتتون برسم من تا بشینید بفرمایید هم شما:  گفت احترام با و کرد جهانگیرخان به رو بعد

 مغزم تو بود افتاده خوره مثل خشم و استرس... آشپزخانه سمت رفت خودش و نشاند من جلوي را جهانگیر فرهاد

 ایمه دست روي مستقیم جهانگیرخان نگاه و بود پیچیده هم به عصبانیت زور از دستام... میکرد ام دیوانه داشت و

 ملکا را تیپش زرشکي کرواتي و سفید بلوز یک با بود تنش زیبایي براق مشکي شلوار و کت.. خورد مي چرخ

 این هب ادکلني حال به تا ، بود گرفته بر در را فرهاد آپارتمان فضاي کل که بود زده خودش به ادکلني... بود کرده

 سالي که بود گفته فرهاد ، بود خریده جا همان از و بود خارجي حتماً... بودم خریده نه و بودم دیده نه خوشبویي

 ...برازندگي و دارندگي گفتند قدیم از... رود مي اروپا به بار چند

 اقاشتی عمق ، برد باال را خونم آدرنالین چشمانش برق و زد گریزي چشمانش به بازیگوشم چشمان لحظه یک تو

 چه هر ، عشق یا بود هوس روي از توجه این دانستم نمي ، دارد دوست مرا چقدر که داد مي نشان ها چشم این

 نگاهم و بودم زیرتر به سر من چه هر... نداشت معنایي بودم سپرده دیگري مهر در ، عشق که ، من براي دیگر بود

 دست از من به زدن زل براي را اي لحظه و بود خواستن از پر و سرکش او نگاه ، دزدیم مي جهانگیرخان نگاه از را

 آن و مرد این بود کرده مجبورم و بروم بود نگذاشته که خوردم مي حرص داشتم فرهاد دست از درون از... داد نمي

 ...کنم تحمل را سالمش چندان نه نگاههاي
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 وا به هم آمد خوش یک و جهانگیرخان جلوي میز روي گذاشت تعارف با و رسید شربت لیوان یک با فرهاد باالخره

 تکان سري هم من ، کرد تعارف من به و گرفت من سمت و برداشت را لیوان جهانگیرخان... نشست کنارم و گفت

 : گفتم آرام و دادم

 ...شد سرو بفرمایید شما

 که دیدنت اومده مهمي آدم که زدم مي حدس باید:  گفت فرهاد به رو و خورد را شربنش از کمي و زد لبخندي

 ...بودم شده دلواپست ؟...دادي مي خبر یه خوب پسر... زدي را کردن کار قید امروز

 نشد وقت دیگه ، ببینه منو خواد مي گفت و زد زنگ بهم ساراجان که بودم خیابون تو:  گفت و خندید فرهاد

 ...کردم نگرانتون که خوام مي معذرت ازتون ، بگیرم تماس باهاتون

 اخالق بد ي گنده شکم کارفرماهاي اون از من میکنه فکر خواهرت االن ، نزن حرف اینطوري:  گفت و خندید

 ...بنده مي فلک به رو شاگردش ، اومدن دیر بخاطر که هستم

 اهنگ فرهاد به مستاصل ثانیه چند از بعد... نبود آرامش روي از البته که زدم لبخندي منهم و خندید بلند فرهاد

 : گفت بخواند توانست مي بخوبي را نگاهم خط که فرهاد... کردم

 ؟...خواي مي چیزي ؟...عزیزم شده چي

 و من به بود داده را حواسش و چشم تمام و راحتي به بود داده تکیه خونسرد که کردم جهانگیرخان به نگاه یک

 : گفتم فرهاد به رو بعد ، فرهاد

 ...ندارم وقت خیلي برم باید من

 به نگاهي چشمي زیر اول فرهاد...نزد حرفي ولي ، بیرون داد سینه از عصبي نفسي جهانگیرخان حرفم با

 : گفت مهرباني با بعد و کرد جهانگیرخان

 ؟...کنم ازدواج کي با قراره بدوني خواي نمي

 نم بهتره االن... میگه من به اونم گذاشتي میان در مامان با وقتي ، موندم مي داشتم وقت اگه:  گفتم و خندیدم

 ...برم

 : گفت اخم با و نشاند جایم سر را من و کشید و گرفت را دستم مچ که بشوم بلند رفتم

 ...دارم کارت بشین لحظه یه

 رفتم مي دیر اگر و بود دیده رو جهانگیرخان ملیحه حتماً... نداشتم را چهاردیواري آن در ماندن طاقت دیگه

 فکري چه دید مي هم روبروي را مرد این و من و رسید مي سر بهروز اگر... زد مي زنگ هم بهروز به بسا چه بیرون

 خنگ اینجا ملیحه کاش اي ؟...دادم مي بهش جوابي چه بودم گفته که دروغي مورد در باید و میکرد موردم در
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 متوانست مي فقط و زدم مي پا و دست فرسا طاقت استرسي و ترس در... نمیکرد خبر با را بهروز و آورد مي در بازي

 ...بکشیدم راحتي نفس یک مجتمع این از بیرون

 به رو و شد باز نیشش و کرد شماره به نگاه یک ، خورد زنگ گوشیش که بزنه حرفي رفت من به رو فرهاد

 ...مختاریه:  گفت جهانگیرخان

 بده را جوابش زودتر... نفعشه به ما با شراکت ، میشه ما تسلیم دونستم مي:  گفت و زد فاتحي لبخند جهانگیرخان

 ...بده باهاش رو جلسه یه ترتیب و

 تو و رسونمت مي خودم بشه تمام تلفنم من تا بشین دیگه ي دقیقه چند:  گفت من به رو و داد تکان سري فرهاد

 ...زنم مي حرف باهات راه

 ینا تو بودنش اما بود شده کم فرهاد به نسبت اعتمادم مدت این اینکه با... گذاشت تنهام باز و دادم تکون سري

 ...میکرد تزریق بهم آرامش کلي گیر نفس هاي لحظه

 ولیدت خودش از اشعه نگاهش انگار ، میکردم حس کامل را نگاهش سنگیني که بود سالن کف هاي پارکت به نگاهم

 سعي تمام و داشتم کم هوا لحظه آن تو... میکرد ورتر شعله را خشمم آتیش داشت کم کم هایش جرقه که میکرد

 را من ، او طرف از صحبت کردن باز سر و نداشت فایده اما ، نخوره بخیه چشمش تو چشمم که میکردم را ام

 ...بدوزم چشم آرامش و گرم نگاه به که کرد مجبور

 ؟...شدي تهران ساکن ازدواج از بعد که شنیدم فرهاد از:  جهانگیر

 ...تمام و... بله:  گفتم جوابش در فقط و دوختم اش سوزنده چشمان به را آشوبم پر نگاه

 اخگست و بود ها حرف این از پروتر او اما... ندارم صحبتیش هم به میلي زیاد که بفهمانم بهش اینطور خواستم مي

 : داد ادامه اي مالحظه هیچ بدون

 که حاال اما ، میکردم خوشبختي احساس هات مهري بي تموم با ، بود هواش تو ، نفسات که بودم شهري تو وقتي

 ...کشم مي نفس سختي به دارم لحظه هر دوري ازم

 ؟...خوشبختي االن: داد ادامه و داد بیرون سنگینش ي سینه از سردي آه

 دندان جواب اینکه براي و کردم نگاه اش لحظه این غمگین چشمان به ، پرواییش بي این از خشم و تعجب با

 : گفتم سرد و محکم باشم داده او به شکني

 ...ببینید چي تو رو خوشبختي تا

 ؟...بیني مي چي تو رو خوشبختي تو... خب:  جهانگیرخان
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 ندپیو دست که مقابلته طرف عشق و داشتن دوست ، من براي خوشبختي:  گفتم و کردم نگاهش حسي هر از تهي

 ...برسي آرامش به کنارش در عمرت تمام قراره و دادي بهش

 : گفت و شود مسلط خود بر توانست موقع به اما ، شد جمع هایش چشم تو خشم کمي و کرد مکثي حرفم با

 ...باشه جوابگو را طرف دو داشتن دوست و عشق تونه نمي ، نرسیده ثمر به آرزوهاي و گرسنه شکم من بنظر اما

 ردگ دوره گداي یک با را بهروز مریضشون فکر تو و میکرد فکر فرهاد مثل هم لعنتي ،آن میکردم نگاهش خشم با

 : گفتم غیظ با همین براي ، کند تحقیر را بهروز مستقیم غیر دادم نمي اجازه ، گذاشتند نمي فرقي هیچ

 که فهمونه مي آدم به و میکنه پیدا تسکین عشق همون ي وسیله به نرسیده ثمر به آرزوهاي و گرسنه شکم

... بره مي یغما به را آدمي هر عمر ، آن پي در که آرزوهایي از برداشتن دست زندگیمون بخش شفا داروي بهترین

 ...نباشم غرق ثروت و پول تو شما مثل که چند هر...میدم ادامه زندگي این به و ام زنده بهروز عشق با فقط من

 قعش از دم مدام چرا ، نیستي و نبودي مرد اون عاشق تو اما:  گفت و باال برد را صدایش تمام عصبانیت با بار این

 من... سپردي اون به دل و نخواستي منو که بود نامردي این ، نداشت فرقي هیچ من با آقا اون ؟..زني مي اون

 و ندادي اما ، دادي مي منفي جواب اونم به که بود این درستش... پدرت درخواست اون و بودم فرهاد درخواست

 که زني از سخته مرد یه براي... نمیشه خاموش چیز هیچ با دیگه که انداختي جونم به عمر آخر تا را آتیش این

 ...کنه نظر صرف عاشقشه

 ار اش طرفه یک عشق دوباره که بود خاطر همین به اینجا حضورش اصالً ، بود کرده علم قد جلویم دوباره مرد این

 هنگذاشت بحال تا که عشقي ، بشنوم عشق از حرفي و باشم رویش در رو خواستم نمي ، رفتم مي باید ، بزند جار

 ، زدم صدا را فرهاد بار چند و رفتم آشپزخانه سمت به و کردم سرم را چادرم و شدم پا... ببینم را آرامش رنگ بود

 از ار صدایش که بودم ایستاده آشپزخانه کنار مستاصل... بود رفته کجا لعنتي فرهاد این پس ، نیامد جوابي اما

 : شنیدم گوشم کنار

 ...نیست اینجا اون نگرد فرهاد دنبال

 با و کشیدم عقب کمي ، دیدم صورتم نزدیکي در را او خندان و فاتح صورت و عقب برگشتم شتاب و ترس با

 : زدم فریاد ترس و حیرت

 ؟...نیست که چي یعني

 تو منو جاي کم کم داره و شده خبره کارش تو ، شد مهم تلفن یه بهش که دیدي:  گفت و برداشت مقابلم قدم چند

 ...داره راه تو مهم ي معامله یه ، گیره مي فرش بازار

 مثل برایم که خانه آن از زودتر چه هر تا ساختمان در سمت رفتم کالمي بدون و کردم بهش نگاهي خشم با

 : گفت و گرفت قرار در جلوي مقابلم جهانگیرخان ، رفتن بیرون از قبل اما... بیرون بزنم بود شده گاه شکنجه
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 از دیدمت که مدت همه این ار بعد که دارم را حق این... بري اینجا از زارم نمي نشنوي هامو حرف تا... ساراخانوم

 ...بزنم حرف برات شده نصیبم تو گفتن نه از بعد که هایي رنج و درد تموم

 خورده دست رو فرهاد از دوباره اینکه از ، لرزیدم مي عصبانیت از داشتم و کشید شعله وجودم در دنیا خشم تمام

 فرهاد گول گفت دفعه صد ، نرو گفت بهم ملیحه... بودم شده بیزار حماقت همه این از ، شدم متنفر خودم از بودم

 : گفتم خشم با... نکردم قبول را حرفایش شکسته گردن من اما ، گذاشتند دام برایت گفت ، نخور را

 ...کنار برید ندارم تکراریتون هاي حرف شنیدن براي میلي

 ...کنم قفل را در نکنید وادارم... بشنوید باید ، اجباره این ، نداره شما میل به ربطي:  جهانگیرخان

 لحن بدتري با... سوزاند مي را درونم و کشید مي شعله که خشمي ، زد مي بیرون ام سینه از عصبي هاي نفس

 : زدم فریاد ممکن

 ذات به لعنت ، فرهاد و تو به لعنت ؟...اینجا بکشید منو خواستید مي ؟...بود کثیف ي نقشه یه همش پس

 ؟...داري برنمي سرم از دست چرا ؟...خواي مي جونم از چي... خرابتون

 با... برداشت طرفم به قدم یک و مبل روي کرد پرت جا همان از و آورد در را کُتش و کرد پاک را پیشانیش عرق

 توقف جا همان و مبل به رسیدم اینکه تا آمد مي جلو قدم به قدم هم آن و رفتم عقب قدم یه هراس با کارش این

 : گفتم و گرفتم را جلویش دست با و کردم

 ...اینجا بریزند ها همسایه ي همه تا ، میزنم جیغ وگرنه... نیا جلو

. ..شنوه نمي رو صدات کسي و است طبقه آخرین اینجا... عزیزم نکن خسته خودتو:  گفت و زد شیطاني لبخند

 ...باشي خودم دل ور باید صبح خود تا وگرنه ، بشنوي رو حرفام تا بگیري آروم و نکني چموشي بهتره

 نصیبت خوبي چیز چون ، نکني درازتر گلیمت از پاتو بهتره ، زرنگ آقاي خوندي کور رو بار این:  زدم فریاد

 مثقال یک بار این چون... میکنه خبر هم با رو پلیس و شوهرم برم دیر اگه و کجام من دونه مي دوستم... نمیشه

 ... منتظرمه پایین االن ، آوردم خودم دنبال به رو دوستم و نداشتم اعتماد فرهاد به هم

 ینا اونوقت ، ببینه خونه این تو ، رو تو و من و اینجا بیاد شوهرتم بزار... بهتره این:  گفت و کرد نگاهم خونسرد

 اتفاق یه دیدار این که بدي توضیح براش خواي مي چطوري... میشه خنک که منه دل این و میکشه زجر که اونه

 ...بوده

... ردمیک باز قلبم به را راهش آرام آرام ترس و شد خالي پایم زیر انگار حرفش با ، دوختم چشم بهش نفرتم تمام با

 چي دید مي خانه این در تنها جهانگیرخان با را من بهروز اگر ، گفت مي را حقیقت داشت مردک آن... لعنتي آن

 و بودم عصبي دستش از اینقدر...  لرزاند مي را پشتم هم تصویر این به کردن فکر... واي ، میکرد فکر موردم در

 : زدم فریاد که فهمیدم نمي را خود حال
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 ؟...زاري نمي راحتم چرا ؟...خواي مي جونم از چي عوضي

 از ، بیرون فرستاد را سیگار دود و زد که را اول پُک و کرد روشن سیگاري خیال بي طور همان و زد سردي لبخند

 : گفت بود شده معلق هوا در که سیگار دود پس

 ؟...دهاني بد و دادمهر آقاي دختر... نچ...نچ

... کرد رفتار خودش مثل باید کس هر مقابل در:  زدم داد آورد مي جوش به را خونم خونسردیش این داشت دیگه

 ...کن راحتم و بیرون بریز کردي انبار مغزت اون تو مدت این تو چي هر... بگو

 : گفت و زد قلبش به را دستش بار چند و زد سیگارش به دیگر پُکي و زد دیگري لبخند

 همیشه... افتادم پا از و کردم ضعف ، دادي مثبت جواب مردک اون به شنیدم وقتي... مغزم نه ، قلبم هاي حرف

 که زني بار این اما ، بودم نفهمیدم را ضعف معني وقت هیچ عمرم طول تو... متنفر ضعیف هاي آدم از و بودم قوي

 صالا... بودم کرده تجربه حال به تا که چیزي ترین تلخ ، چشاند من به رو بودن ضعیف تلخ ي مزه ، بودم عاشقش

 تو هک فهمیدم وقتي رو این و دنیاست گر شکنجه ترین رحم بي عشق... بکشم عذاب اینقدر روز یک نمیکردم باور

 ....اما... دادم دست از را

 سخته کردن تحمل و موندن ، نگرفتم یاد رو شدن تسلیم من.... اما:  داد ادامه و کرد خاموش میز روي را سیگارش

 نیاد تو... کنم پرداخت هم رو قیمتش باید خب برسم خوام مي که چیزي به قراره اگر ، نمیکنم فرار و مونم مي اما ،

 ، بدم بهت پیشنهاد یه خوام مي... کني تالش آن آوردن بدست براي باید ، نمیدن کسي به مجاني رو چیزي هیچ

 میام شده اگه حتي ، همراهتم همیشه سایه مثل... وگرنه ، دارم برمي سرت از دست همیشه براي کردي قبول اگه

 نمي دیگه اینجوري که دوني مي... گیرم مي نظرت زیر مدام و خرم مي خونه یه ساکني که اطراف همان و تهران

 ...تو آرامش با است مساوي پیشنهادم قبول پس ، باشي داشته عادي زندگي یه توني

 هاي دست در داشت زندگیم ، فرستادم مي بیرون ام سینه از هم سر پشت و یکي یکي را خشمم از پر هاي نفس

 مي دلم... بود مرد این دست هم کشیدنم نفس انگار زد مي حرف طوري ، چرخید مي عوضي مردک این و فرهاد

 هم او به زدن دست اما ، بچرخد خودش دور ، دُور ده تا صورتش تو بزنم محکم که داشتم قدرت اینقدر خواست

 مي خودش روزگار ، خورد مي سیلي روزگار دست از باید او... نداشت هم را سیلي همین لیاقت و داشت اکراه برایم

 مطمئناً مظلوم حق در ظلمي هیچ و بود مکافات دار دنیا ، بگذارد دستشان کف را ها آدم این حق چطور که دانست

 ...ماند نمي پاسخ بي

 و بگیري رو طالقت یعني ، بشي جدا مرد اون از خوام مي ازت:  داد ادامه را خدائیش ، منتظرم و ساکت دید وقتي

 ...بدي ادامه زندگیت به مادرت و پدر کنار بري

 وت با میام بگیرم طالق اگه میکني فکر ، میکند فرقي چه تو حال به من طالق:  زدم فریاد و دهد ادامه نگذاشتم

 ؟...میکنم ازدواج
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 و وزهار و بشي جدا وقتي ، میکنه فرق خیلي که حالم به:  گفت و انداخت بهم کثیفي نگاه لعنتیش خوسردي با

 با ور مردک اون داري که نمیکنم فکر این به روزها دیگه... نباشي من مال اگه حتي ، راحته خیالم باشي تنها شبها

 يم آغوشش تو شبها که نمیکنم فکر دیگه ، میکني درست ناهار و صبحونه براش و میکني بیدار خواب از بوسه

 نمي جرز دقیقه به دقیقه کننده ویران افکار این با دیگه ، بوسه مي و میکنه لمس رو تنت تموم لعنتي اون و خوابي

 ...نمیکنم نرم پنجه و دست و کشم

 ینجاا نه باشه تیمارستان تو باید جات که رواني یه ، مریضي تو... بفهم را دهنت حرف... عوضي شو خفه:  زدم فریاد

 و گندیده موي یه ؟...فهمي مي عشق از چي تو ، بیني مي هوس چشم به رو ها زن که بازي هوس مرد یه فقط تو ،

 ...دارید طمع چشم هم متاهل زن یه به که تو مثل نامردایي به ارزه مي بهروز گداي شما قول به

 از انستمنتو که بود ناگهاني حرکتش این اینقدر ، سرم پشت دیوار به شدم کوبیده جهانگیرخان ناگهاني سیلي با

.. .بزند ام تازیانه گناه بي خواست مي کي تا دیگر نامراد روزگار این ، شد سرازیر قلبم تا درد... کنم دفاع خودم

 اشک به هاي چشم تو را جهان و عالم نفرت تمام... داشت را ها ضربه این توانایي چقدر زن یک ظریف صورت مگر

 آتشین خشم با که اي لحظه چند... بخواند چشمانم از را نفرتم عمق تا شدم خیره بهش و کردم جمع ام نشسته

 : زد نعره ، گرفت آرام هایش نفس و کرد نگاهم

 من... نگیري اشتباه گذر زود هوس یه با رو من عشق که بود حقت سیلي این ، نره یادت رو سیلي این وقت هیچ

 از حتي ، گذرم مي چیزم همه از داشتنت و تو به رسیدن براي و دارم دوستت که هستم کسي ، نیستم باز هوس

 ؟...نخواستي منو که داشتم کم چي مرد این از من مگه... جانم

 با و انداختي گیر تنها و تک آلونک این تو رو دفاع بي زن یه که شرفي بي نامرد یه تو... شرف... مردي:  زدم فریاد

 قعاًوا و نیستي باز هوس مرد یه تو بمونه یادم که میکني کاري ، کني ثابت بهش رو عشقت خواي مي کتک و زور

 سرانجام به طرفه یک عشق این ، ندارم دوست من ، نیستم من اما ، عاشقمي دارم قبول لعنتي باشه... عاشقمي

 یاريب بدست رو من دالیل هر به بشي هم موفق اگه حتي ، من آوردن بدست براي نکن تالش بیهوده پس ، نمیرسه

 برادر اون و تو که شرایطي اون و پدرم خواست به درسته... برسه بهم دستت زارم نمي... منه مرگه روز روز آن

 رو قلبم عشقش و گذشت و مهربونیش با مدت این تو بهروز اما شدم ازدواج این به مجبور ، زدید رقم برایم نابرادر

 ...نمیشم تو مال دیگه من ، نداره صاحبي که بدي دیگه دختر به رو کوفتیت عشق اون بهتره ، کرد خودش عاشق

 دیوار به چسباند را من خشم با و گرفت را دستم مچ لحظه یک تو که گذشتم کنارش از و کشیدم جلو را چادرم

 بین را من که طور همین ، چربید مي من به زورش و بود مرد آن اما ، شدم درگیر باهاش توانم تمام با... در کنار

 : زدم فریاد بود کرده خفت خودش و دیوار

 ...نزن من به رو کثیفت دست اون... عوضي کن ولم

 شيمیک ناخن غرورش رو اینقدر که نیستم اي سال دو و بیست پسر من:  گفت خشم با و گرفت را دهانم دستش با

 کن فرو گوشت تو اینو... بزرگ جنگ یه اعالم یعني ساله چند و سي مرد یه غرور گذاشتن پا زیر ، برنخوره بهش و
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 راحت دیگه زارم نمي... باش موندنت همین عواقب منتظر و بمون یا ، شو جدا مرد اون از یا ، دادمهر آقاي دختر

 ، میکشم درد و سختي من که طور همین ، بگذرونم رو عمرم روزهاي تو از دوري و شکنجه با من و کنید زندگي

 ...بکشید رو درد این باید دوتون هر

 سنف تا چند... برداشت را کثیفش دست باالخره تا دادم تکون را سرم باري چند نفرت با و بودم آورده کم نفس

 اسیر دیوار و هایش دست بین را من طور همان او اما ، بیرون بیام دستهاش بین از کردم سعي و کشیدم عمیق

 نوسان در صورتم اعضاي تک تک و چشمام بین چشماش و رفت مي پایین و باال اش سینه ي قفسه و بود کرده

...  میکرد غرق ها سیاهي این در منهم داشت و بود زده چنپره سیاهش قلب روي سمي مار یه مثل حسادت ، بود

 : گفتم نفرت و غیظ با و بخشید بهم اي تازه جان دوباره کردم تازه که نفسي

 ...تو چشمم خوام نمي دیگه... همراهمه بیزاري و نفرت این عمرم آخر تا و متنفرم فرهاد اون و تو از... متنفرم ازت

 هب بعد و بوسید را من خشن و محکم بار چند و لبهام روي چسباند را لبهایش ناگهان و بدهم ادامه نگذاشت دیگه

 دقایقي تا و بودم شده شوکه کارش این از... زمین خوردم محکم در کنار که عقب به داد هل را من شدت همان

 دمکشی محکم چادرم پر با بار چند ، آمد دستم موقعیت آسایم سیل هاي اشک ریزش با ، هستم کجا دانستم نمي

 در جوني اما شوم بلند جا از کردم سعي بار یک... شود پاک لبهایم روي از هوس کثافت این شاید تا لبهایم به

 کرده آوار سرم روي را اعتمادم ي دیواره و ریخته فرو را وجودم چیني کارش این با نامرد آن... بود نمانده پاهایم

 این بین کشیدن نفس ، میزد خاکستري چیز همه و نداشت رنگ برایم هیچي گیر نفس لحظات اون تو... بود

 ...بود شده مشکل برام خیلي جهنمي ساعتهاي

 عذر من از که شنیدم را صدایش آخر هاي لحظه تو... بیرون زدم ساختمان در از بود شکلي هر به خیزان و افتان

 زیر ، ببینم را راهم جلوي که داد نمي مجالي هایم اشک... کرده اش دیوانه من عشق گفت مي و میکرد خواهي

 و دیدم مي را ها پله فقط که بودم داغون و شکسته هم در اینقدر...میشد تیکه تیکه داشت قلبم درد این فشار

 هک شوکي بخاطر راه تو... پایین آمدم ها پله از را طبقه پنج و داره وجود هم آسانسوري که نرسید فکرم به حتي

 و خورد مي ها پله تیزي به محکم هم پاهایم از جاي چند حتي و خوردم مي سکندي مدام ، بود شده وارد بهم

 نیاورم بدنیا دختر وقت هیچ کاش اي که بود این حسم ي همه ، نمیکردم احساس را درد... آمد مي خون هم گاهي

 ...شود جهانگیرخان مثل نامردهایي هوس اسیر که

 وقتي... کرد متوقفم ملیحه صداي که بودم برنداشته قدمي چند هنوز ، رساندم پارکینگ به را خودم زور به

 با و شد وارد تنم هاي رگ به تازه جوني انگار افتاد فرهاد به چشمم تا ، بود ایستاده فرهاد روبروي ملیحه برگشتم

 ، قبع دادم هلش و خواباندم صورتش تو را دنیا سیلي ترین محکم و بردم یورش طرفش به عصبانیتم و خشم تمام

 به افتادم لگد و مشت با و ندادم مهلت بهش منهم و زمین خورد نداشت من از را واکنشي همچین انتظار چون

 از و شد مسلط خودش به زود خیلي اما... کردم هوار سرش بر را ساعت یک این بد حسهاي این تمام... جانش

 : زد نعره و زد بهم محکمي سیلي متقابالً هم آن و شد بلند جایش
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 ...عوضي ي دختره میکني غلطي چه

 دماغم خون گُوشم تو فرهاد ي ضربه با... میکرد نگاهمان حیرت و ترس با داشت و بود شده شوکه من مثل ملیحه

 : زدم فریاد و کردم پاک را دماغم خون دست پشت با ، خورد چاک لبم و شد جاري

 مُهر غیرتي بي ننگ که هستي تو پست و عوضي... زاري مي تنها حیوون اون با رو خواهرت که هستي تو عوضي

 همین تو باید و گذرم نمي ازت بخدا... بخشمت نمي وقت هیچ بابا و مامان جون به... فرهاد... پیشونیت رو شده

 ...ندارم تو اسم به برادري لحظه این از دیگه... بدي پس رو مکافاتش دنیا

 گلویم راه تو هایم حرف هنوز ، بودم نشده خالي هنوز اما... گرفت را جلویش ملیحه که کرد حمله طرفم به فرهاد

 : دادم ادامه ملیحه پشت از... میکرد ام خفه داشت

 نمي وقت هیچ ؟...بسپري گرگ دست منو شدي راضي چطور ؟...کردي اي معامله چنین خواهرت تنها با چطور

 ...بخشمت

 : زد فریاد فرهاد بار این... دهم ادامه نداد مجالي بهم دیگر ام هق هق

 ...نبود نقشه اینها بخدا سارا ، اینجا میاد جهانگیر دونستم نمي من ، بکني فکري چنین موردم در نداري حق

 تنها رو ما چي براي پس نبود نقشه اگه ، نده تحویل دروغ من به و شو خفه... فرهاد شو خفه::  زدم فریاد

 ؟...گذاشتي

 این هب چشمم که بدم جواب تلفنم به تا پارکینگ تو اومدم ، داشتم مهم تلفن یه که دیدي:  گفت مستاصل فرهاد

 ...نکنه خطا پا از دست که گرفتم رو جلوش بزنه زنگ شوهرت به خواست مي(  کرد ملیحه به اشاره)  افتاد خانوم

 تماداع بهت دیگه فرهاد ، بود کثیف نمایش یه همش اینا ، آپارتمانت به بیاري هم رو ملیحه تونستي مي:  زدم داد

 و دارم دوست اونو من ، کن بیرون سرت از رو بشیم جدا هم از بهروز و من اینکه فکر ، نیا سراغم دیگه ، ندارم

 تدس از ، پدر جان به وگرنه... کني دخالت من زندگي تو نداري حق دیگه پس ، بشم دار بچه ازش گرفتم تصمیم

 ..میارم در روزگارتون از دمار ، دادگاه کشونمتون مي و میکنم شکایت عوضي مردک اون و تو

 ره و کشیدم خودم دنبال به را او و گرفتم را ملیحه دست ام کرده یخ دست با و کردم پاک را پیشونیم روي عرق

 بیشتر را هایم دلشوره ابري هواي و بود گرفته آسمان مجتمع بیرون... زدیم بیرون جهنمي مجتمع آن از دو

 گاز روي را پایش سوالي بدون هم آن ، کند حرکت زود گفتم راننده به و شدیم تاکسي همان سوار... میکرد

 این که حقي براي ، زدم زار دلم سادگي براي ، میکردم هق هق و بودم گرفته را سرم تاکسي تو... رفت و گذاشت

 که بپرسد و کند آرامم داشت سعي ملیحه... کردم گریه ها غم و دردها این ي همه براي ، بود گرفته من از دنیا

 بهش ، بودم کرده خیانت بهروز به من ، نبود شدني خاموش دلم این آتیش اما... هست چي خرابم حال این دلیل

 ونا یادآوري به از... افتاد نمي برایم شوم اتفاق این هرگز بودم گفته رو حقیقت بهروز به اگه ، بودم گفته دروغ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

241 

 

 انندهر به خواستم ملیحه از اشاره با که بود داده دست بهم بدي تهوع حالت و میشدم دیوانه داشتم کثیف ي لحظه

 ...بایستد جایي بگویید

 که گذشتم ها ماشین البالي ، خیابان عرض از اي مالحظه هیچ بي و شدم پیاده ماشین از تاکسي ایستادن با

 ما بدرقه االغ و یابو و دیوانه... هوي ي کلمه تا چند با و... بود کرده کر را فلک گوش شان دهنده هشدار بوق صداي

 باال نداشتم و داشتم ام معده تو چي هر و زمین روي نشستم زانو دو و کردم پیدا را خلوتي جاي یک... کردند

 به تادماف قدرت تمام با و گرفتم دستش از وحشیانه که گرفت طرفم به را آبي بطري ملیحه بعد ثانیه چند... آوردم

 ...بود کرده مُهر رویش جهانگیرخان که خیانتي کثافت این بشورم تا لبهایم جان

 و کشید دستم از را بطري خشونت با اي لحظه از بعد... آورد در شاخ که بود مانده کم من کارهاي تعجب از ملیحه

 : زد فریاد

 ؟...میکني همچین چرا تو چته... تو بیچاره لب اون کردي پاره ؟...میکني چیکار داري دیوونه

 ...رو خیانت ي لکه این ، لبهامو کثافت این بشورم بزار:  زدم داد

 ؟...خوبه حالت ؟...میگي چي داري ؟...سارا چیه خیانت:  گفت ترس با ملیحه

 زور هب ملي... بوسید منو لعنتي جهانگیر اون ملیحه:  گفتم دردناکي لحن با ریخت مي فرو اشکایم که طور همین

 ...بوسید منو

 دش مسلم برایم که بود ریخته ناباوري و ترس نگاهش تو اینقدر... عقب رفت قدم یه و کشید اي خفه جیغ ملیحه

 سنگینیش ، بودم گرفته قرار تعرض مورد که من براي خصوصاً سنگینه همه براي چقدر الشخور اون کار این

 ...شکست مي را کمرم داشت

 : دادم ادامه هق هق با ، بود خیره من به حرفي بدون ملیحه لحظاتي تا

 چطوري ؟...کنم چیکار میگي حاال ملیحه ، نخور رو فرهاد گول ، نرو گفتي تو ، کردم خیانت بهروز به من ملیحه

 همه نای از کن راحتم و بکُش منو خدا ؟...نیفتاده اتفاقي هیچ که بزنم خیالي بي به رو خودم و بهروز پیش برگردم

 ...نامردي همه این از ، حماقت همه این از ، درد

 را بغلم زیر و آمد بیرون خبر این شوک از ملیحه باالخره... خرابم حال این به زدم زار و گذاشتم زمین را سرم

 : گفت و رو پیاده جدول ي لبه نشوند را من و گرفت

 هک اتفاقیه ، نداره زدن زجه اینقدر دیگه این ، بوسید که بوسید ؟...میکني همچین خودت با چرا ، سارا باش آروم

 ...افتاده

 هک بده حالم اینقدر ، کني حس و درد این تا نیستي من جاي:  گفتم و کردم نگاهش نشسته خون به هاي چشم با

 ...شده تلخي از پر وجودم ي همه ، کني توصیفش توني نمي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

241 

 

 ، میکردم فراموش بعد و میشدم ناراحت اول فوقش ، نداشت فرقي برامم بودم اگه اما ، نیستم تو جاي نه:  ملیحه

 بوسیدن این نه ، باشي داشته رابطه محرم نا مرد یه با بخواي خودت که اونه خیانت سارا ، نبودم مقصر چون

 ...شدي شوکه اینقدر اتفاق این از خودتم که اجباري

 اوانت این ، میگفتم بهروز به دروغ همه این نباید ، میرفتم نباید ، مقصرم منم ملیحه:  گفتم و دادم تکون سري

 ...دادم مي پس تاوان مُردنم با تا گرفت مي رو نفسم االن خدا کاش اي ، حقمه پس ، گفتم بهروز به که هایي دروغ

 و تاداف اتفاق این... رو و ناله و آه این کن تمومش نبودي ضعیف اینقدر که تو سارا:  گفت و گرفت را دستم ملیحه

 کرف این به باید االن... میکنه پاک ذهنتم از کم کم زمان گذشت ؟...بکني توني مي دیگه چیکار ، رفت و گذشت

 رو ات شده الش و آش صورت این چطوري و بگي خواي مي چي میشي روبرو بهروز و مادر و پدر با وقتي که کني

 ...میکني توجیح

 ...میگم رو حقیقت:  گفتم و کردم نگاهش تردید با

 بار چند سوراخ یه از گفتم ، فرهاد دیدن نرو گفتم ام دفعه اون ؟...شدي دیوونه دوباره:  گفت غضب با ملیحه

 ؟...يکن پا به خون حقیقت گفتن با خواي مي ، خاکي جاده بزني میخواي باز که حرفام به کردي گوش ، نشو گزیده

 و اتلق یه میشه بوسیده رو تو الشخور اون بفهمه بهروز اگه... بیني مي آسیب همه از بیشتر خودت فقط وسط این

 ...دار باالي میره سرش

 توجیح چطوري رو زارم حال این... اتوبوس یا تاکسي در تو خورده صورتم بگم ؟...بگم چي برم پس:  زدم داد

 ؟...کنم

 : گفت و سرش تو کوبید اش اشاره انگشت با بار چند و کرد پوفي ملیحه

... بشه تموم خوبي به مسئله این و نکنه شک بهروز تا کن پیدا اي بهونه یه و بنداز بکار رو آکبندت مغز این یکم

 این چي هر... برو و کن چالش جا همین و بشه تموم جا همین هم اتفاق همین بزار ، تهران گردید برمي فردا شما

 در از قتيو که بگیم بهروز به باید میگم چي ببین کن گوش خوب... میشه بیشتر گندش بوي بزني همش رو گنداب

 ادفره یهو اما ، دنبالمون بیاي تا بزنیم زنگ بهت عمومي تلفن یه از خواستیم مي ، بیرون اومدیم صبا ي خونه

 مي که شد همین اش نتیجه و کردي مقاومت تو که کنه ماشینت سوار خواست مي زور به و شد سبز جلومون

 ...بیني

 ؟...شد پیدا اش کله و سر کجا از فرهاد نمیگه بهروز:  گفتم

 ...میکشیده کشیک اونجا ، کرده تعقیبمون خونه در از میگیم... پرسه مي... چرا... چرا:  ملیحه

 استهر چي فهمه مي زود و تیزه خیلي بهروز ؟...میکنه باور میکني فکر:  پرسیدم بود افتاده بجونم که اي واهمه با

 ...دروغه چي و
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 : گفت و برنداشت شوخي از دست هم مزخرفم هواي و حال آن تو ملیحه

 ...پرو بچه ، میکنه رو شوهرش هوش تبلیغ... باهوشه شوهرت چقدر فهمیدم... بابا خب خیلي

 و هبترس تا بکني جهانگیر به اخما این از خواستي مي... تو چته خب خیلي:  گفت و خندید دید منو غضب وقتي

 ...میکني نگاه اینطوري وقتي ترکه مي زهرش آدم ، نشه نزدیکت

 ابخر کله ي دختره این جاي بي هاي شوخي این ي حوصله دیگه ، برم رفتم و شدم بلند جام از تمام عصبانیت با

 : فتگ خشم با و برگردوند منو دستم گرفتن با اما ، بود کرده انتخاب کردن شوخي براي رو موقعي بد ، نداشتم رو

 زنمب زنگ یه و کنم پیدا تلفن کیوسک یه من تا جات سر بشین برو... میري داري پایین انداختي سرت ؟...کجا

 ...جا همین بیاد بهروز

 بهروز به که جا همون باید نباش نگران کردم دیر اگه:  داد ادامه و بودم نشسته که جا همان برگردوند دوباره منو

 ...باش منتظرم ، کنه پیدامون راحتر بهروز تا بمونم میدم آدرس

 رفته که ملیحه راه خط به خراب حالي با... گذاشت بهروز آمدن منتظر پریشان افکاري با را من و رفت زود ملیحه

 يته احساس ، بودم شده پرتاب جهنم ته به انگار ، لرزاند رو پشتم بهروز با شدن روبرو یادآوري ، شدم خیره بود

 لرزانم و سرد دستهاي بین را سرم... بودند گرفته را احساسم و توان ي همه بوسه این با انگار ، میکردم بودن

 را آور عذاب ي لحظه آن میکردم کاري هر...  بودم آب جرعه یه هالک و داشتم شدیدي ضعف احساس گرفتم

 هب عشق و احساس که ماشیني دنیاي این از ، بود گرفته دلم آدما از ، جوشید دوباره اشکم ، نمیشد کنم فراموش

 و داشتن دوست ، بود ظاهري دیگه چیز همه ، بود برده یاد از رو محبت که دنیا این از ، بود شده گرفته اشتباه

 مي فریاد عشق جاي به و میکردند ترویج اشتباه به که فرهنگ بي مردم مشت یه ي بازیچه بود شده کردن محبت

 ...زدند

 و مرد... کردم سرم باالي به ترس با همراه نگاهي و بیرون شدم کشیده فکر همه آن از ناگهان ام شانه هاي تکان با

 خودش به زودتر زن... گرفت تاًسف از رنگي نگاهشان کبودم صورت دیدن با و بود روبرویم دلسوزي با مسن زني

 : گفت و آمد

 ؟...خواي نمي کمک ؟...خوبه حالت... دخترم

 ...ممنون نه:  زدم لب

 نکهای مثل ، برسونیمت جایي یه تا خواي مي ؟...هستي کسي منتظر:  پرسید دوباره و نگرفت آرام باز دلش انگار

 ...نیست خوب زیاد حالت

 خود وعن هم فکر به همیشه که کساني بودند و بود نشده نامرد از پر لعنتي دنیاي این هنوز ، زدم جوني بي لبخند

 : گفتم و فشردم گرمي به را بود ام شانه روي که دستش... باشند
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 ...هستم منتظرش ، دنبالم میاد شوهرم االن... خوبم... مادرجون ممنون

 ...شدم منتظر گریبان در سر دوباره... بگذارند تنهام که شدند راضي باالخره

 دبلن را سرم آرام آرام... بود بهشتي اصوات مثل برایم صداش ، شد روشن قلبم در تازه نوري انگار بهروز صداي با

 اهپن یک ها کسي بي آن از بعد انگار دیدنش با... دوختم ابهتش پر و مردانه صورت به را اشکیم چشمهاي و کردم

 قهمساب هم با هایم اشک شرشر ، بگیرم آرام کنارش توانم مي دیگر بار یک اینکه هیجان از ، بودم کرده پیدا امن

 با و ، گرفت را ام کرده یخ دستهاي ، دستش یک با و زد زانو جلویم و گفت خدا یا یک صورتم دیدن با... دادند

 هم با را خشم و غم دنیا یک نگاهش... ام شده چاک لب و کبودم و زخمي رخ نیم روي کشید دست دیگرش دست

 ردهفش دندونهاي البالي از و شد تبدیل طوفاني خشم به نگرانش نگاه آن زود خیلي و شد منقبض فکش... داشت

 : گفت اش

 ؟...نامرده اون کار

 ...پیشتم االن من ، شد تموم چیز همه دیگه:  گفتم آرام و گذاشتم پیشانیش به را سرم

 را مدست و شد کنده جا از ناگهان اي لحظه از بعد... انتقام و خشم از پر نفسهایي ، کشید مي بریده بریده نفسهاي

 و شیدک مي شعله وجودش تو دنیا عصبانیت و خشم تمام... کشید ماشین سمت به تقریباً را من و گرفت تر محکم

 : گفتم و بیرون کشیدم دستش بین از را دستم قدرت تمام با ماشینش نزدیک... داد نمي بهم را خوبي خبر

 ...کندي جا از رو دستم ؟...میکني چیکار بهروز

 ؟...فهمیدي ، پیر کفتار اون ي مغازه در بري مي منو االن:  زد فریاد آتشین خشمي و نشسته خون به چشماني با

 را ام و ایستادند نفر چند بهروز حرکت این با ، کند ماشین سوار زور به را من خواست مي و کشید را دستم دوباره

 : گفت آن به رو دارد قصدي چه بهروز فهمید وقتي ملیحه... میکردند تماشا

 رادرب و خواهر بین بوده دعوایي یه ، نکنید ترش پیچیده هست که ایني از رو مسئله این میکنم خواهش بهروز آقا

 ...رفت شد تموم ،

 : زد فریاد و کرد اشاره صورتم به و خودش جلوي کشید منو عصبانیت با بهروز

 رد شکل این به رو همسرم صورت که دستي... کردند جنگ اعالم لعتنیا اون... ملیحه جنگه یه ، نیست دعوا این

 ...بشه قطع باید آورده

 و گرفت را دستم باز بهروز... بود دیده برایم خوابي چه لعنتي روزگار این باز خدایا ، شدم تهي بهروز هاي حرف با

 را خودش زور به ملیحه آخر هاي لحظه تو ، شد کنده جا از ماشین اي ثانیه تو و... کرد ماشین سوار زور به را من

 : گفت و انداخت بود افتاده راه به که ماشیني توي
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 ...نیست خوب زیاد حالش ، بیاید کوتاه سارا بخاطر خدا رو تو ، هستید عصباني االن شما

 : زد فریاد ملیحه هاي حرف به دادن اهمیت بدون و راند مي وار دیوانه که طور همین بهروز

 ...آدرس

 ...نیست اونجا االن فرهاد... باش آروم... عزیزم:  گفتم التماس با

 ...آدرس گفتم:  زد داد بلندتر حرفم به دادن اهمیت بدون هم باز

 : زدم فریاد اضطراب و ترس از... کشید مي الیي و میکرد رانندگي ها دیوانه مثل

 ...ندارم کشش دیگه... بهروز کن تمومش

 رممی سرعت تموم با مادرم جان به یا بده را آدرس یا ، نمیام کوتاه دیگه بار این... شو خفه... سارا شو خفه:  زد نعره

 ...رو تو هم و میکنم خالص خودمو هم و جلویي اتوبوس اون تو

 ودب زده بهروز... شکافت مي را ام سینه ي دیواره داشت قلبم و میکردم سکته داشتم و نمیکرد یاریم مغزم دیگه

 : گفت ملیحه شد بیشتر ماشین سرعت وقتي... آخر سیم به

 ...کجاست اش مغازه میگم من کنید کم رو سرعت

 به را آدرس داشت ملیحه... بستم را هایم چشم و دادم تکیه صندلي پشتي به را سرم منهم شد کم که سرعت

 خون ي مزه و بود شده بیشتر لبم چاک فریادهایم بخاطر... داد مي گوش فقط سکوت در هم بهروز و داد مي بهروز

 و دگیر مي را گریبانم سرنوشتي چه دیگر دقایقي تا دانستم نمي... زد مي بهم داشت را حالم ام خشکیده دهان در

 شاید و نیامدند مغازه هنوز جهانگیرخان و فرهاد که بود این به امیدم فقط ، بیاید سرم به بود قرار دیگر بالیي چه

 وگرنه ، بود داشته نگه پا سر را من امید همین فقط... برگردد و شود خیال بي ببیند را آنها نشود موفق وقتي بهروز

 و خودم دادن نجات تالطم در بودم سرگرداني روح... بود نمانده جانم در رمقي دیگر که بودم افتاده پا از اینقدر

 ...زدم مي کاري هر به دست که هستي ي معرکه این از بهروز

 را مهای چشم خوردنم تکان و شدید ترمز صداي با فقط رسیدیم کي نفهمیدم که بودم هایم آشفتگي غرق اینقدر

 روي بود زده مغازه روبروي بهروز ملیحه راهنمایي با ، بود ایستاده جهانگیرخان ي مغازه جلوي ماشین ، کردم باز

 پرید و برداشت را فرمون قفل بهروز... زرد رنگ به بود مزین مغازه ي شیشه روي نحسش اسم که اي مغازه... ترمز

 ستد از داشتم دیگه خدایا... بگیرم را آن جلوي موقع به تا بیرون ماشین از پریدم وضعیت این دیدن با... پایین

 خودم حال... گرفتند مي بازي به را چیز همه خودخواهیشون با که رسید مي لب به جونم زندگیم نامردهاي و مرد

 هب زخمیم و خشک لبهاي با و گرفتم را دستهایش بیجونم دستهاي با ، افتادم مي پا از داشتم و نبود خوش اصالً

 : گفتم تمنا و التماس
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 ، ندارم رو دیگه اتفاق یه طاقت دیگه ، دي مي خودت دست کار و هستي عصباني االن تو ، نکن رو کار این بهروز

 ...برگردیم بیا خدا رو تو

 ...برگردیم خواست بهروز از و کرد تاًیید را من هاي حرف و جلو اومد ام ملیحه

 ...نکنید دخالت و کنار برید:  زد فریاد و بیرون کشید دستم از را دستش بهروز

 زد فرمون قفل با فوري بهروز... شد افتادنم مانع موقع به ملیحه اما بیفتم بود نزدیک که عقب داد هل را من بعد

 مهیبي صداي شیشه شکستن بازار شب سر سکوت اون تو... شکست را جهانگیرخان ي مغازه هاي شیشه از یکي

 و دور ، ثانیه چند در... افتاده اتفاقي چه ببینند تا آوردند بیرون خود هاي مغازه از سر همه صدا این با که داد

 از بهروز ، بود شده پا به ولوایي عجب لحظه آن در... بازار هاي کسبه و معمولي آدمهاي از شد پر مغازه اطراف

 : زد داد و مغازه تو رفت و شد رد ها شیشه خورده

 ..بده نشون خودتو نامرد ؟...کجایي فرهاد

 ي شیشه به نگاهي یک حیرت با بیرون بود اومده مغازه پشت از شیشه شکستن صداي از که مغازه شاگرد

 : گفت بهروز به رو و کرد شکسته

 ؟...دارید کار کي با ؟...آقا کردید چیکار

 ...حسابه تصفیه وقت بگو ، بیرون بیان پشت اون از بگو نامرد تا دو اون به:  زد فریاد بهروز

 ...نکن پا به شر بریم بیا خدا رو تو بهروز:  گفتم التماس با دوباره و جلویش دویدم

 ...کنم خالي تو سر رو عصبانیتم نزار... کنار برو:  گفت و عقب داد هلم و زد فریاد

 ملیحه... ترسیدم چهره این از لحظه یه ، بود کرده ورم گردنش رگ و شده ملتهب و سرخ عصبانیت از اش چهره

 : گفت و کناري به برد را من آمد

 و فرهاد اینکه مثل شکر رو خدا ، نمیره کَتش تو هم کس هیچ حرف و عصبانیه االن بهروز نداره فایده... سارا بیا

 ...نیومدند هنوز جهانگیرخان

 مغازه دور که شدم مردمي به خیره اشک پر چشمان با و دادم مغازه دیوار به تکیه و نداشتم ایستادن یاراي دیگه

 چپ پچ هم گوش در سر که تماشاچي مردم... بودند خیره بود ، انداخته راه بهروز که اي معرکه این به کنجکاوي با

 : آمد جهانگیرخان شاگرد صداي... خورد مي آب کجا از قضیه بفهمند تا بودند انداخته راه

 ...نیامدند صبح از فرهاد آقا و جهانگیرخان آقا... نیست اینجا کسي آقا

 : فتر باال شاگرد فریاد که شکست هم را شیشه یکي آن عصبانیت با بود خورده سنگ به تیرش اینکه از بهروز

 ...کنم خبر رو پلیس تا کن صبر لحظه یه ؟...کردي پا به رو بلوا این اینجا اومدي چته آقا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

246 

 

 ...بهتره اینطوري اتفاقاً ، کن خبر برو:  زد فریاد بهروز

 مه را شاگرد و گرفتند بهروز از را فرمان قفل و جلو آمدند و برداشتند دست ایستادن تماشا از نفر چند باالخره

 که ها يبازار همان از یکي... کنند حلش خوبي به پلیس دخالت بدون را مسئله این توانند مي ببینند تا کردند آرام

 : گفت و بهروز جلوي آمد ، بود بازار این بزرگ ي دهنده نشان سنشم و احترامیه قابل مرد بود معلوم

 چه فرهاد آقا و جهانگیرخان آقا ، کردي خالي بیچاره ي شیشه و در این سر رو عصبانیتت این که جوان شده چي

 ...فروختند بهت تري هیزم

 بود مالي ضررها تموم کاش اي ، نیست کار تو هیزمي... حاجي:  زد داد ، گشت مي فرصتي همچین دنبال که بهروز

 ...زنمه... ناموسمه من درد ،

 مي نگاهمان و چرخیدند ملیحه و من طرف به هم نفري چند و گرفت در مردم بین در اي همهمه بهروز حرف با

 : گفت فقط ملیحه و شد قفل ملیحه نگاه در نگرانم چشمان... کردند

 ...میکنه بازي آتیش با داره و سرش به زده بهروز... سارا کنه رحم خدا

 پاي بار این چون ، جونش با کردن بازي یعني این و ببره بازار در را فرهاد و جهانگیرخان آبروي خواست مي بهروز

 هب راحتي همین به داشت و بود آورده بدست سالها این طي جهانگیرخان که بود هایي بازاري اعتماد کسب و آبرو

 هایش لرزه که بزند خواهد مي ناموسي حرف چه غریبه یه ببینند که بودند شده چشم و گوش همه... رفت مي باد

 ، مندید جمعیت بین را او که بکند کاري بگم ملیحه به که گرداندم چشم... دیدند پیش دقیقه چند این در هم را

 : داد ادامه بهروز... کرد فکر زدنش غیب و ملیحه به نمیشد دیگه بهروز هاي حرف با ، بود رفته کجا دانم نمي

 ...داره چشم من زن به مغازه این صاحب

 ، نکن بازي کسي آبروي با و بترس خدا از جوون:  زد فریاد جمعیت آخر مردي و گرفت در اي همهمه

 ...دونه مي خودش ناموس را مردم ناموس که هست وجودش تو مردي اینقدر شناسیم مي ما که جهانگیرخاني

 هب مرد این ولي... داده نشان آبرویي با و غیرت با مردي شما به رو خودش االن تا و شیطانه مرد این:  زد نعره بهروز

... منه زن برادر فرهاد... نامرده همین راست دست که است مغازه این تو هم نامي فرهاد... داره عالقه من زن

 نامرد یه باطن در ، کنید مي نگاه او به احترام دید به همگي و زده هم به رسمي و اسم بازار تو که جهانگیري

 کنه وادارش و بگیره را خواهرش طالق خواد مي زور به و انداخته خواهرش جون به را فرهاد حیوون اون... عیاشه

 ینجاا از که باشید ناموستون مراقب که گفتم بهتون رو اینا...شده زنم عاشق گفته چون... بشه فرماش کار زن که

 ...میفتند شیطان این دام به وگرنه ، نکنند هم گذر حتي

 ، کنند مخفي رو خودشون خوان مي سوراخي هر تو ، بگو وجدان بي نامرد تا دو اون به:  داد ادامه شاگرد به رو بعد

 ... گردم برمي ماًمور با وقت اول فردا ، میکنه پیداشون عدالت اما
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 پیاده تاکسي از نگران حمید برابرمان در... کشید خودش دنبال به هم را من و بیرون زد مغازه از گرفت را دستم

 دهدب خبر حمید به بود رفته ، بود زده غیبش ملیحه که آخر هاي ثانیه این تو... سمتمان آمد ملیحه همراه به و شد

 خواست مي را خودش جنس هم از کسي که بود بد حالش اینقدر بهروز چون ، داشت آفرین هزاران کارش این ،

 ... بگیرد آرام کمي شاید تا بزند حرف و کند دل درد او با که

 : گفت بهروز به رو بعد و داد تکان سري و کرد من صورت به تاًسفي نگاه یه اول حمید

 حالي چه سارا مادر و دادمهر آقاي دوني مي ؟... انداختي راه که ایه معرکه چه این ؟...مرد کردي چیکار خودت با

 ؟...خبري بي این از دارن

 ...میکنه ام خفه داره اینجا هواي ، بریم بیا:  گفت حمید به خطاب و ماشین سمت کشید را من بهروز

 اشک نگاه... خانه سمت افتاد راه درنگ بي هم او و حمید دست به داد را ماشین کلید و نشاند ماشین تو را من

 همه این گواه زردش رنگ و بود ترسیده مرگ حد تا هم آن ، نداشتیم هم با فرقي ، دوختم ملیحه به را آلودم

 احتیاج کسي به هم خودش که چند هر ، گرفت آغوش در را من که دید نگاهم تو چي دانم نمي... بود ترسش

 با بهروز که بودیم نرفته اي دقیقه ده هنوز... من دردمند و زخمي دل تسلي بود شده اما ، کند آرامش که داشت

 : گفت حمید به رو زار حالي

 ...بخورم هوا یکمي خوام مي ، دار نگه جا همین

 ؟...نیست خوب حالت ؟...شده چي...  بهروز:  گفتم و جلو کشیدم را خودم و کردم نگاهش نگراني با

 : تگف و شد مانعم حمید که برم دنبالش به رفتم... شد پیاده ماشین از فوري و خوبم یعني که داد تکان دستي

 دیدن و شما رفتن و عصبیه فشار تحت االن اون ، بشه بهتر یکمي حالش تا باشه تنها بهتره... خانوم سارا

 ...میکنه خرابتر اونو حال صورتتون

 اول آشنایي درهمان... بودند انداخته روزش این به نامردها که مردي به شدم خیره و نشستم پس حمید فرمان به

 پایان شایدم و تلخه اولش قصه این دانستم مي اول همان ، کند درست مشکل برایش فرهاد شاید گفتم بهش

 سرم از دست ، دارم دلم به دردي چه من که نفهمیدند و نکرد گوش حرف به کس هیچ... باشد داشته تلخي

 ، ریستگ حالش به باید بیست به رسید که دختر گفت رفت راست فرهاد ، کني شوهر باید گفتند هي و برنداشتند

 تا گفتند و گفتند شوخي و جدي گوشم تو هي...  بخرد انداختنت ترشي براي خمره یک پدر باید گفت رفت چپ

 دردي هیچ... داد مي پس تاوان گناه بي و سوخت مي من پاي به داشت بهروزم وسط این ، روزم و حال شد این

 ...دکن تقسیم دیگر کسي با بخواهد است عاشقش و دارد دوست که را کسي که نیست مرد یک براي این از بدتر

 سعي و زنم مي حرف باهاش خودم بمونید منتظر جا همین شما بهتر:  گفت ما به رو و شد پیاده ماشین از حمید

 ...کنم آرومش میکنم
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 ستبو جهانگیر بگي دیوونه این به خواستي مي اونوقت:  گفت و کرد نگاهم نگراني با ملیحه رفت وقتي حمید

 ؟...کرده

 ...دیوونه بگه بهروز به نداره حق کسي:  گفتم و کردم نگاهش غمگین

 : گفت و خندید صدا پر جهنمي روز این طول تو بار اولین براي ملیحه

 ...هستید دیوونه دوتون هر که شدم مطمئن دیگه االن

 رفتم و دمش خفه تقریباً بهروز فریاد با که ، تنگش به ببندنم آبداري ناسزاي یه رفتم و کردم درهم بیشتر رو اخمام

 : گفت و کرد خفت را دستم مچ ملیحه که بیرون ماشین از برم

 ...نري بهتر

 ...خوردید نه قرص امروز شوهرت و تو:  گفتم خشم با

 قرص تو کنار باشه االن همین که سگ بوق تا امروز صبح از اینکه مثل:  گفت و کرد نازک چشمي پشت ملیحه

 حرف با بتونه اگه ، بشه آروم تا بیرون بریزه حمید براي داره درد چي هر بزار...نه قرص نه خوردم جوش و حرص

 ...میشه تموم خوبي به چیز همه کنه کنترل رو خشمش تموم زدن

 و درد و زجر شاهد لحظه به لحظه و ماندم و هم به کوبیدم بودم کرده باز شدن پیاده براي که را ماشین در

 سمت آمد زد حرف باهاش هم حمید و شد خالي خوب وقتي... ریختم اشک او دردهاي همپاي و شدم عصبانیتش

 : گفت و تو گرفت تو من سمت از را سرش و ماشین

 ؟...بشي روبرو مادرت پدرو با توني مي ؟...خوبه حالت

 ...خوبم منم باشي خوب تو اگه:  گفتم و دادم تکان سري و کشیدم صورتش تو دستي ماشین تو از

 ...خوبم دیگه االن... عزیزم خوبم من:  گفت و بوسید و گرفت را دستم و زد تلخي لبخند

 و میکنه گریه داره آشپزخانه تو مادرم ساعته یک االن ، مادرم و پدر به بهروز داد توضیح و موضوع فهمیدن از بعد

 یکي و رسید دادش به موقع به بهروز که شد بد حالش دید هم را من کبود صورت و شنید را چیز همه وقتي پدرم

... مادرم سراغ آشپزخانه تو رفتم و کندم پدر از دل نگراني با... کرد آرامش تقریباً زبوني زیر هاي قرص آن از

 : گفتم و کردم بغل را مادرم پشت از ، میکرد گریه داشت همچنان

 ...نکنید گریه دیگه خدا رو تو... نیست چیزیم و خوبم من بخدا... عزیزم

 که سرخش هاي چشم آن براي بمیرم الهي... نشاند خودش روبروي و گرفت را من دست و کرد پاک را هایش اشک

.. .گذاشتند ما پاي به خالصانه را عمرشون که میکنیم مادرها و پدر این دل به خون نشناس نمک هاي بچه ما چقدر
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 هادفر مثل را آنها ، بودم رفته فرهاد دیدن به خود سر که اشتباهم تصمیم با و بودم کرده اشتباه هم من وسط این

 : گفت درد با و کشید صورتم به دستي مادر... بودم کرده اذیت

 رفتار جالد مثل خواهرش با اومد دلش چطور... کرده پژمرده اینطوري رو گُلت مثل صورت که بشکنه دستش الهي

 ..بخشمش نمي وقت هیچ... کنه

 یرز از زودتر چه هر تا کن دعا براش ، نکن نفرینش عزیزم:  گفتم و گرفتم راه وسط دوید ام گونه روي که را اشکم

 خرآ کن دعاش... زده گولش ارزش بي اسکناس مشت یه با که اونه تقصیر همش ، بیاد بیرون جهانگیرخان این یوغ

 ...بکشیم عذاب فرهاد بابت باید ما ي همه وگرنه ، باشه خوب عاقبتش

 ...گذري مي خطاش از هم باز که برم مهربونیت این قربون:  گفت زنان هق هق و گرفت آغوش در مرا مادرم

 خیلي دلداریمان به هم پدر که شد یادآور بهمان و برگردیم پدرم پیش که خواست ما از و آمد ملیحه وقت این در

 ....دارد نیاز

 درپ کنار در مبل تو اضطراب و استرس هزاران با منهم و سالن توي بود برگشته همراهم به مادر که بود ساعتي نیم

 روي از زده خجالت و گریبان در سر پدر... میشد نزدیک پایانش به هم سیاه روز این باالخره...  بودم رفته فرو

 پسر تنها که نمیکرد فکر هرگز ، گذاشت مي سر پشت را شب این پایاني هاي دقیقه داشت دخترش و داماد

 گرم... کند شروع را سختي بازي چنین خواهرش زندگي با و برسد رذالت و پستي همه این به کمي مدت تو خلفش

 مرح هم خودش خون هم به حتي که شده صفت حیوان اینقدر پول دیدن با که بود گذاشته کم پسر این براي چي

 با پدر وگرنه دانست نمي بود افتاده اتفاق که اینطوري را ماجرا ي همه که بود باقي شکرش جاي هم باز... نمیکرد

 ...بود کرده آلوده جهانگیرخان خون به دستش بهروز و بود سپرده جان دم در بیماریش ي سابقه این

 فحر جایي من با خواست مي و بود منتظرمان فرهاد آمدیم بیرون صبا ي خانه از وقتي که بود داده توضیح ملیحه

 ملیحه هاي حرف ظاهر در ، آمده پیش بینمون درگیري این که شده خشونت به مجبور و نکردم قبول من که بزند

 یزچ همه میکردم فکر که شب آن و روز آن لحظات واپسین در...  نکردند کنجکاوي زیاد فعالً و بود قبولشان مورد

 ...گرفت تنم از را توانم ي مانده باقي دیگري ي ضربه هم باز شده تمام

 از دست اینطوري شاید ، کنم شکایت دوشون هر دست از بدید اجازه پدر:  گفت و زد زانو پدر جلوي بهروز

 ...بکنیم رو زندگیمون بزارن و بردارند سرمون

 با و تگف کناني واي ، زدن لب با که کردم ملیحه به نگاهي ، گرفت را سالن فضاي سنگیني سکوت بهروز حرف با

 : گفتم ناباوري با بهروز به رو و کرد بیشتر را من اضطراب حرکتش این که ، گرفت را سرش دستش دو

 ...بهروز

 : گفت بهم خشم با او... ببندم فرو لب شدم مجبور داشتم که هم اعتراضي گونه هر که کرد نگاهم تیز بهروز
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 آرامش نفر دو اون ؟...کردن زندگي ترس و دلهره با نیست بس ؟...خوردن سیلي همه این نیست بس دیگه

 يحال چه دیدم الش و آش اینطور رو صورتت وقتي دوني مي ؟...بیام کوتاه که نداري توقع گرفتند رو زندگیمون

 ؟...شدم

 دتونی مي هم فردا ، کنه فروکش عصبانیتت از یکمي کن صبر... جان بهروز:  گفت بهروز به رو حمید من جاي به

 و بشه غالب بهت خشم نزار گذشتید تنش پر و سخت ماجراي یه از شما ي همه االن... بگیرید تصمیمي همچین

 ...بشه تر خراب هست که این از کار

 چه بفهمي تا نیستي من جاي تو ، بگذرم حقم از و بیام کوتاه من دارید توقع چرا:  گفت حمید به رو و شد پا بهروز

 و من... بگذره کنارش از غیرت بي و باشه زنش دنبال چشمي که سخته مرد یه براي... پنهونه ام سینه تو دردي

 نهدو مي که میکنه گریه قبري سر مرد این چرا ، کرد انتخاب منو اون و بودیم سارا خواستگار زمان یه در جهانگیر

 ور اونا دست و بگذرم حقم از رواست آیا ؟...بزنه رو من زندگي ي ریشه برداشته تیشه چرا ؟...نیست توش اي مُرده

 ؟...بزارم باز دیگه ي فاجعه یه براي

 پسرش از که دهد مي بهش را اجازه این او ببینه تا نشست پدر روي در رو و کرد ساکت را بهروز پدرم صداي

 با ، داغونم صورت درد و ها حرف این با دوباره ، بود گرفته آرام کمي میشد دقایقي که اعصابم... نه یا کند شکایت

 بیش مشکل این داد مي بهروز به را اجازه این پدر اگر... کرد قراري بي و استرس از پر مرا دوباره و آمیخت در هم

 مه اینجا به تا... میشد انبار کینه روي کینه و بازکرد را کور ي گره این میشد سخت دیگر و خورد مي گره حد از

 کش را مسئله این از بیشتر خواست مي چرا فهمیدم نمي و بود برده بازار تو را آنها آبروي کافي قدر به بهروز

 گندش بوي ملیحه قول به و میشد بازي کسي آبروي با کمتر ماند مي تر مخفي چه هر ناموسي مسائل این... دهد

 ...گرفت مي فرا را جا همه کمتر

 به که کسي دست از داري حق تو دونم مي پسرم:  گفت و کرد بهروز به رو شرمسار و غمگین اي چهره با پدر

 اما ...بگیره تو از رو حق این خواد نمي کسي ، کني شکایت دوخته ناموست به چشم یا و زده سیلي عزیزت صورت

 این من... زنید مي ضرر خودتون به همه از اول که میشید عمل وارد احساستون با همیشه جوونها شما... عزیزم

 تجربه و کردم پاره شما از بیشتر پیراهن تا چند من اما... نه... کنم محروم حقت از را تو که زنم نمي رو ها حرف

 ههمدیگ روي در رو دوباره که میشه باعث برعکس ، نمیشه درست چیزي هیچ انتقام و کینه با که داده نشون بهم

 فرهاد دست از که ناراحتي بخاطر تو... نداره رو خوشي پایان شدن روبرو این که دونید مي همه و بگیرید قرار

 ، رديب بازار تو رو اونا آبروي تو ، بدتره کردن شکایت از که کردي پا به بلوایي همچین یه بازار تو و رفتي داشتي

 مخیل نفر دو این که درسته ، ترسم مي ماجرا این عاقبت از من... نفر دو این براي کمي مجازات این میکني فکر

 همچین ازت اصالً ، بود گي بچه ، بود محض اشتباه تو طرف از برخورد این اما شدند زندگیتون و شما آسایش

 وت علیه داره و باشه کالنتري تو االن همین شاید ، مونه مي ساکت جهانگیرخان میکني فکر... نداشتم انتظاري

 ماجرا این به و نخوابي اگه حتي امشب ، میشه ختم کجا به ماجرا ببینید کن صبر صبح تا...  نویسه مي نامه شکایت

 ستيه حرفت سر هم باز اگه... نه یا بهتره کني شکایت اگه ببین کن خلوت خودت با برو... نکردي ضرر کني فکر
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 شکایت تو از تونه مي االن جهانگیر ، گیره ماجرا این وسط هم خودت پاي ، بدون اما ، مونه نمي حرفي دیگه که

 تصمیم فردا و کني صبر صبح تا بهتر... داره خطرناکي عواقب کسي آبروي با بازي ، کنه شرف ادعاي و کنه

 ...بگیري

 اوج تو بهروز ، گفت مي درست پدر ، اندیشیدیم مي کار این عواقب به رفته فرو خود در و ساکت ما ي همه

 رفت يم انتظار که بود شده کارش و کسب محل در جهانگیر شدن آبرو بي باعث و بود کرده بزرگي خبط عصبانیت

 به اگر و کشد مي شعله خشم همیشه... میشدیم هم آن هاي لرزه پس منتظر باید و دارد درازي سر ماجرا این

 این ي سایه با ام خانواده و من زندگي االن و میشد بزرگ سوزي آتش یک باعث گرفتیم نمي را جلویش موقع

 ...دیدیم نمي را آرامش رنگ این از بعد دیگر و بود شده همراه ، این از بعد ترس

 اي اجازه ، جو این از فرار براي و کرده شروع را خطرناکي بازي که بود برده پي ماجرا واقعیت به تازه انگار بهروز

 از حمید کم مدت این تو... رفت همراهش به هم حمید ، پدر ي اشاره با که بخورد هوایي و برود بیرون که خواست

 هم ، ماجراها این تو و باشد بهروز دوست بهترین توانست مي و بود داده نشان خوب را دوستي این لیاقت نظر هر

 آرامش در که ، آرام و فهمیده بسیار بود پسري ، حمید از خودم برداشت چون... مشاورش هم و باشد او حامي

 به هم او ، دارم و داشتم نیا فهیمه درست اي مشاوره به که من مثل بهروز و ، میکرد فصل و حل را زندگي مسائل

 ... داشت نیاز حمایتش این و واقعي دوست عنوان به و حمید همراهي

 : گفت من به رو خشم با پدر که پذیرایي تو آوردم و ریختم چایي تا چند آنها رفتن از بعد

 خوني وسط این و میشن درگیر هم با نگفتي ، بهروز به دادي رو جهانگیرخان ي مغازه آدرس حسابي چه رو تو

 کدام هر که کردم بزرگ بچه باش منو... خریدي زندگیت به رو خطرهایي چه کارت این با دوني مي... میشه ریخته

 ونا اگه دوني مي ، نیست بازیچه آدمي هر آبروي و زندگي که بفهمید میخواید کي شماها... تر عقل بي دیگري از

 یه ، بشید بزرگ خواید مي کي دیگه ها بچه شما ؟...زندان بره سال چند بهروز ممکنه کنه شرف ادعاي مردک

 المثل ضرب همین مثل ما موقعیت االن ، بیارن در تونند نمي عاقلم تا صد که چاه تو ندازه مي سنگ یه دیوونه

 ...شده

 : گفتم و آمد در اشکم حرفاش تو نهفته حقایق و پدر تند سرزنش از

 ...خواست مي آدرس ازمون و کشید مي فریاد سرمون ، کرد مجبورمون پدر بخدا

 ...دادم من رو آدرس ، بود من تقصیر... آقا علي:  گفت ملیحه بار این

 هروزب به که رو زنگ این خواستید مي:  گفت ملیحه به رو فهمید پدر وقتي و کرد تعریف پدر براي رو چیز همه بعد

 وقعیتيم بد عصبانیتش همین بخاطر بهروز... نیاد پیش فاجعه این دیگه که دنبالتون بیام تا میزدید من به زدید

 ...بدم مادرش به باید جوابي چه دونم نمي دیگه بشه گرفتار اگه و کرد درست خودش براي
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 نومزیورخا به باید چي براي ، اونه بشه سرزنش باید که کسي ، بوده بهروز طرف از اشتباه:  گفت اعتراض با مادرم

 ...بدیم پس جواب هم

 تیشه که اونه این ، فرهاده ماجراها این تمام مقصر که باش داشته توجه... خانوم مریم:  گفت مادر به رو پدرم

 تو حاال تا که باشه پسرش نگران داره حق مادر یه... میکنه کن ریشه رو زیورخانوم پسر زندگي داره برداشته

 ...نفرستاده که جنگ به ، کرده داماد رو پسرش مادر این بابا...نداشته ها درگیري و جنگ این از زندگیش

 فردا تا جهانگیر اگه سارا ، بدیم پس تاوان ما همگي باید ماجراها این تمام بخاطر:  داد ادامه من به رو دوباره بعد

 به باز وامخ نمي... نمیکنید نگاه هم رو سرتون پشت مدتي تا دیگه و تهران گردید برمي نکرد شکایتي رفتن موقع

 تونم يم ببینم تا بزار جیگر رو دندون مدت یه... بزنید رقم اي دیگه ي فاجعه یه و اینجا بیاي ما از دلتنگي ي بهانه

 نای کردن درست وگرنه نکنه شکایت جهانگیر کن دعا برو فقط... نه یا کنم حلش دردسر بدون رو مسئله این

 ...نمیشه انجام ها آسوني این به مسئله

 بخاطر ازش و هست و بوده همراهم همیشه که کردم تشکر ازش و کردم سختي وداع هم ملیحه با بعد ساعتي

 ، رفتیم اتاقمان به بود شده آرام کمي که هم بهروز و من رفتند که آنها... خواستم عذر استرس همه این و امروز

 قلبش از کامل آشوب هنوز... میکرد متر زدن قدم با را من اتاق سطح فقط بهروز اما شدم آماده خواب براي من

 اننش را خود دادن بیرون سینه از بلند نفسهاي و موهایش تو کشیدن دست لحظه هر با حس این و بود نشده پاک

 مي کار این ي وظیفه را خود من و کند آرام را او دلداري با ، نوازش با باید که هست زن این مواقع این در... داد مي

 مي من فقط و بود شده طوفان دستخوش من داشتن دوست و من بخاطر بهروز تنش بي و آرام زندگي ، دانستم

 ...ببخشم آرامش او به توانستم

 آغوشش پناه در و داشتم باز رفتن از را او و گرفتم ام کرده یخ هاي مشت در را دستش گذشت تختم کنار از وقتي

 فکري او براي باید میشدم ریز سر خودم وقتي و داشتم نیاز خود اول را دلداري و امنیت این... گرفتم جا

 ستبد مقاومت با فردا بتوانم تا جستم مي آغوشش از را ام رفته دست از توان باید سگي روز این از بعد... میکردم

 و نگذاشت پاسخ بي را خواستنم عطش او... بیاورم تاب و بایستم زندگي مشکالت جلوي هم باز جدید آمدهي

 : گفت گوشم در و بوسید را گردنم آرام و داد جاي آغوشش در را من محکم

 ...کینه و بغض همه این از بشم رها ، این طریق از و کنم شکایت دستشون از تا داد مي اجازه پدر کاش اي

 اي فاجعه تواند مي کارش این با نداشت باور هنوز ، آمد نمي کوتاهم و بود ایستاده خودش موضع سر همچنان او

 ار پیراهنش هاي دکمه آرامي به ، انتقام همه این از کنم رها را فکرش اینکه براي... بزند رقم امروز از بزرگتر بس

 : گفتم و کردم باز

 ...بگیري را آخر تصمیم توني مي فردا ، بشي آروم تا بخواب بگیر فقط
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 را ردم لباس خودش دست با خواب اتاق تو زن یه وقتي:  گفت آمیزش شیطنت نگاه با و کشید صورتم توي دستي

 ؟...خوابه وقت یعني که بده اینو معني تونه مي میکنه باز

 مخت هاي پیچ سیم کافي قدر به ، داره اساسي تعمیر یه به نیاز مردا شما فکر همیشه:  گفتم و زدم اجباري لبخند

 ...اببخو بگیر... نخر آتیش بعد و جرقه خودت براي نه و من براي نه احتیاطي بي یه با دیگه ، کرده پیدا اتصالي

 زبونت این من باالخره:  گفت و کشید دراز کنارم هم خودش و تخت روي خوایاند و کرد بغل را من و خندید ریز

 ...برداره ازت چشم نمیتونه جهانگیر این نیست بیخود... میکنم کوتاه

 او از و دادم هول عقب به را سرش شدت با و شد روشن مغزم هشدار چراغ که ببوسد را لبهایم تا کرد خم سر بعد

 : گفتم خشم با و شده جدا

 ...آوردي گیر وقت هم تو ، دارم درد بهروز نکن

 و کوتاه هاي نفس حُرم و دلخوري از پر و بود تیره نگاهش... کند نگاهم غضبناک که شد باعث لحنم خشونت

 داوطلب از بعد و استرس پر روز این از بعد ، نداشت را سردي این انتظار من از... میشد کوبیده صورتم تو داغش

 شدت به که کردم عصبانیش حسابي و نبودم اما ، باشم تر مهربان خواست مي آغوشش در شدن پناهنده و شدن

 هک بگم بهش توانستم مي چطور ، سرزده مهمان شد و برگشت بغضم دوباره... خوابید من به پشت و کرد رها را من

 هوس و گناه این کثافت اما ، زنم مي پرپر و دارم مبرم نیاز عشقش سر از هاي بوسه و آغوش این عطش در منهم

 تمخواس نمي ، میشوم بوسیدنش مانع که نیست موقعیتم بخاطر که فهماندم مي بهش چطور ؟...عطشه این راه سد

 ...کند آلوده هم را او و بشیند کثافت این بروي پاکش لبهاي

 : مگفت بود ام جمله تو که تمنایي با و سمتش برگشتم و کردم پاک پایین خورد سُر ام گونه کنار از که اشکي

 ...دادم نشون رو واکنش این خستگي روي از و ام خسته فقط ، نبود کار تو عمدي بخدا... ببخش منو عزیزم بهروز

 ...بزار راحتم و بخواب بگیر حاالم بخشیدم:  گفت کنایه و خشونت با طوالني چندان نه مکث یه از بعد

 هب بود شده شکسته سدشان دوباره که هایي اشک با و شدم مچاله خودم در او به پشت و گرفت دلم اش کنایه از

... بودم کرده خوش جا آغوشش در شدم بیدار ساعت زنگ صداي با صبح هفت ساعت وقتي اما... رفتم خواب

 بي آغوشش گرماي از و بود گرفته بر در امنش پر آغوش در را من باز و بود نیاورده طاقت من اخموي پسرک

 ......بود نگذاشته نصیبت

 

 چهاردهم فصل
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 پدر آغوش از وقتي... بود کرده بغض پدر و ریختیم مي اشک مادر و من ، کردم وداع مادرم و پدر با زار حالي با

 : گفت و گذاشت ام شانه روي را حمایتگرش و مردانه دست آمدم بیرون

 بال همه نای ما دیدن براي نیستم راضي دیگه ، گردید برنمي نگفتم من تا بیرون گذاشتید رو پاتون که شهر این از

 ...بخرید جون به

 ؟...بیام کنار دلتنگي این با چطوري ، اینجا نیام دیدنتون به نخواه ازم پدر:  گفتم درد با

 پاتو فعالً شرایطي هیچ در تو اما ، تهران میایم مادرت و من ، دلتنگي رفع براي بار این ، بیاي کنار باید:  گفت پدر

 ...الزمه زندگیت آرامش براي جبر این عزیزم... اجباره این ، زاري نمي اینجا

 اگه ، بود درست و منطقي همیشه هایش حرف ولي گفت نمي زور ، حرف حرفش ، بود حکم حکمش همیشه پدر

 مبرگشتی اگر که بود مشکل این رفع صدد در و داشت خودش براي دالیلي حتماً دامغان نیا مدتي یه تا گفت مي

 را وجودم از اي تکه انگار دیدم نمي را آنها اگر منطقش همین وجود با اما... باشد شده تمام دردسرها این تمام

 ...بودند کنده

 پشت مراقب بغل ي آینه از و نگرفتم جاده از نگاه ، ترس از تهران به رسیدن تا... شدیم راهي درد دنیا یک با

 ، بوده همراهم جا همه سایه مثل همیشه که جهانگیرخان ترسیدم مي ، نکند تعقیبمان کسي که بودم سرمان

 تساع حدود و نیامد پیش مشکلي شکر را خدا اما... بیاورد سرمان به بالیي بهروز از انتقام براي و باشد هم اینجا

 مادرجان اتاق از داشت که بود علي شد آمدنمان ي متوجه که کسي اولین ما صداي و سر با... رسیدیم بعداظهر سه

 ناگهان که ، آمدیم دیر اینقدر چرا که میکرد گله بهروز از داشت و شد خوشحال ما دیدن با ، آمد مي بیرون

 : داد ادامه نگراني با و گفت خدا یا یک ناباوري با و افتاد من داغون صورت به چشمش

 ؟...کردید تصادف نکرده خداي نکنه ؟...شده چي سارا

 وضح کنار نشست دادن جواب بدون بهروز... نبوده کار در تصادفي که فهمید بهروز پاي تا سر به کردن نگاه با اما

 ات باید و بود سخت خیلي برایش ماجرا این یادآوري ، زد چنگ موهایش به بار چند عصبي و زد صورتش به آبي و

 تمام شادي با و آمد بیرون اتاق از خوشحال هم مادرجان ، ما صداي با... میشد هم خانه این اهل جوابگوي ساعتي

 : گفت

 ؟...اومدید باالخره من عزیزاي

 : گفت ترس با و اش گونه روي زد محکم ناباوري و مکث کمي با ، صورتم دیدن و من کردن سالم با اما

 ؟...انداخته روز این به رو تو کي ؟...مادر شده چي بده مرگم خدا

 : گفت مادرش جواب در حرص با سالم بعد و شد بلند حوض سر از مادرش صداي شنیدن با بهروز

 ...صورتش تو خورده نامرد یه دست
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 ؟...فرهاد بازم:  گفت کنایه و آشفتگي با مادرش

 مرد این آخه:  داد ادامه خشم و ناراحتي با مادرش ، کرد تاًیید را مادرجان حرف سرش آوردن فرود با بهروز

 اي معامله چنین خواهرش تنها با شده راضي چطور ؟...خواد مي زندگیتون و دختر این جون از چي ناحسابي

 ؟...نمیترسه خدا از مگه ؟..بکنه

 مي بهروز از و میکردند تاًسف اظهار کدام هر و شدند جمع دورم هم خانه اهل ي بقیه ، مادرجان بلند صداي با

 زا را من داشت و مُخم روي بود رفته حسابي عاطفه ي کنایه از پر و شاد نگاه فقط ، افتاده اتفاقي چه که پرسید

 هب بتواند آزادتر بهروز شاید تا آوردم پناه اتاقم به و شدم جدا جمعشان از آنها از اجازه یک با ، برد مي در به کوره

 ...کارشان رد بروند و بفهمند را ماجرا زودتر تا دهد توضیح ، کنجکاو جماعت این

 و شده تر رنگ کم صورتم هاي کبودي و خوبم کردم مطمئنش پرسید را حالم و زده زنگ مادرم وقتي بعد روز دو

 خوبي شرایط جسمم شاید... شده تر آروم گفتم و کردم مطمئنش پرسید که بهروزم حال مورد در ، بهبوده به رو

 غم بزرگترین بهروز شبهاي و روزها این سکوت و بود درگیر هنوز روحم اما رفت مي شدنم بهتر رو و داشت

 که میکرد مجاب را من ظاهر به ، رفته فرو خودش در و ساکته چرا که پرسیدم مي او از وقتي... بود شده زندگیم

 درد همین و میکرد فکر ، داشت دل به جهانگیرخان و فرهاد از که اي کینه به داشت همش و نبود اما خوبه حالش

 باشم نظر هر از بهروز مراقب که داد هشدار بهم و کرد ناراحتي اظهار هم علي حتي... بود شده هم سکوتش باعث

 که رفتاري نوع با... میکرد آرامش آرزوي برایم مهربان همراه یه مثل همیشه و نده دستش کار هم باز خشم که

 يحس نوع هر از او پیش را خودم و بزنم حرف او با توانستم مي بهروز از بهتر حتي بود گرفته پیش در من با علي

 يعل با گرفتن گرم بار هر با که چند هر... بود عظیم نعمت یک من براي خانه این در علي بودن واقعاً ، کنم خالي

 کنارم بودنش از هم بازم اما ، میکرد دور علي از مرا موقتاً توهیني یا کنایه با و خورد مي تکان عاطفه هاي شاخک

 ...بودم خوشحال دلسوز برادر یک مثل

 تر خراب دیگه موقع هر از بیشتر را حالم بود گفته جهانگیرخان مورد در که هایي حرف و داشتم مادر با که تلفني

 هک کرد تعریف برایم مادر... بزنم دم توانستم نمي و سوختم مي مدتها تا که انداخت وجودم به آتشي چنان و کرد

 شتمدا... کنه صحبت پدرت با تا مان خانه بود آمده تنهایي به جهانگیرخان تهران برگشتیم ما که جمعه همان شب

 میشد باز خانه این به باز هوس مردک اون پاي نبود حق و داشت قداست خانه آن ، میشدم منفجر عصبانیت زور از

 تعریف مادر... کرده درازي دست خانه آن دختر به که بگذارد اي خانه به پا بود داده اجازه خودش به چطور ،

 گرفتن خون خفه جز اي چاره و پریدم مي پایین و باال داشتم خط طرف این اسپند هاي دونه مثل من و میکرد

 ...نداشتم

 زا کلي که گفت مادر... ترسید باید چهره هزار مرد این از شدم مطمئن دیگر و لرزاند را تنم که زد را حرفهایي مادر

 دبو گفته ، خوانده باز هوس مردي را او و کرده بازي بازار تو اش ساله چندین آبروي با که بود شاکي بهروز دست

 خواهش و التماس با فرهاد اما بکنم ام ریخته آبروي براي شرف ادعاي و کنم شکایت دستش از بروم خواستم مي
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 از فرهاد خواهش و شما سپید موي احترام بخاطر فقط منهم و ببخشد او به را خطا این بار این که خواسته او از

 ...گذشتم حقم

 این دانست مي پدر اگر ؟...زني مي دم آن از مدام که اي برده بویي آبرو از تو نامرد اصالً بزنم فریاد خواستم مي

 تمام از بفهمه تا صورتش تو انداخت مي هم تف حتي ، هیچ داد نمي راهش که خانه تو کرده چه دخترش با مردک

 این حفظ براي سینه این تو همیشه و نبود شدني فاش درد این ولي... تره حیوون و تر پست روزگار نامردهاي

 سوءاستفاده ازش اینطور که نیست این از بدتر زن یک براي بالیي هیچ واقعاً... ماند مي باقي شوهرم و زندگي

 ...بزند برلب سکوت مُهر ، اش خانواده آبروي نریختن بخاطر و بشود

 و نمیشد اما کنم رو را نامرد این دست طریقي به خواست مي دلم ، خوردم حرص و جنگیدم خودم با عصري تا

 تمعاقب دانستم نمي وگرنه زد زنگ ملیحه عصري شد خوب... میکرد تر پریشون و عصباني را من ، ناتوانیم همین

 مادرم و پدر براي اراجیفي چه و ما ي خونه رفته مردک اون گفتم بهش ، میشود چه خشم و استرس همه این با

 اتفاقات این تمام مقصر را جهانگیرخان دیگه ، دیدار این با مادر و پدر که کرده بازي هایي نقش چه و کرد ردیف

 میرفته داشته که فردا گفت هم ملیحه ، چسباندند اسمش تنگ به هم عالي لقب تا چند و دانستند نمي اخیر

 ...بزنند حرف هم با دیروز مورد در تا بشیند ماشین تو میخواهد او از و میگیره را راهش سد فرهاد خرید

 خراب رو جهانگیر ي مغازه زده اونطوري که بوده چي سر بهروز عصبانیت بدونه خواست مي فرهاد:  گفت ملیحه

 يسیل بخاطر و دیدنت بیاد سارا گذاشت بهروز تا آوردیم در بازي کارآگاه چه خواهرت و من که گفتم بهش ، کرده

 ودشخ و جهانگیر بین که نگفته بهت سارا پرسید ازم...  بازار سمت اومد و شد عصباني بهروز ، بود خورده تو از که

 ...نبود خوب زیاد حالش جهانگیرم و بود عصباني اینقدر سارا که افتاده اتفاقي چه

 ؟...نزدي حرفي که تو:  گفتم ملیحه به ترس با

 راز ینا بزار ، کرده غلطي چه نگفته جهانگیرم اینکه مثل... خرابه ام کله تو مثل مگه... خدا خنگ نه:  گفت ملیحه

 براي حربه این از باز فرهاد داره امکان و ریزد مي هم به زندگیت اون شدن فاش با چون ، بشه دفن جا همین

 ...کنه استفاده شدنت تسلیم

 ...هوا رو میره زندگیم ملیحه ؟...چي باشه داشته رو کار این قصد خودش جهانگیر اگه:  گفتم نگراني با

 من ننه و شما ي خونه رفته که االن دوماً ، بره مي خودشو آبروي چون نمیکنه رو اینکار اون اوالً:  گفت ملیحه

 خود حتي و مادرت و پدر پیش اش وجه چون بکنه رو کار این محاله دیگه ، کرده بازي مادرت و پدر جلوي غریبم

 ...نباش کارش این نگران تو ، بره آب زیرش که نمیخوابه جایي که زرنگه اینقدر مردک این... میشه خراب فرهاد

 ماا ، میکرد حل را مشکالتش ، عقل با و میکرد عمل ها نابغه مثل ها وقت بعضي دختر این میگفت راست ملیحه

 میکردم شکر را خدا فقط... خوردم مي هم را آن هاي ضربه آن پي در و میکردم عمل عصبانیت و احساس با... من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

257 

 

 عالي راهنماي یک مثل هم دور راه از حتي که همراهمه خوبي مشاور و خوب دوست زندگیم وانفساي این در که

 ...میشد رفع سرم از عالیش تفکر همین با زندگیم دردسرهاي از خیلي و آمد مي باهام قدم به قدم

 تا بود خواسته را فرهاد مادر و بودند خوب خوشبختانه ، بپرسم را حالشان تا زدم زنگ مادر به هم باز هفته آخر

 ازش اش مادرانه خشم با و پیشوازش به بود رفته محکمي سیلي با مادر بود آمده تا هم فرهاد و بزند حرف باهاش

 بخاطر مادر از باري چند و بود پشیمان خیلي فرهاد گفت مي مادر... بردارد سرم از دست دیگر که بود خواسته

 از فرهاد و جهانگیر فعالً و بود رفته پیش بخوبي مسائل ي همه امروز به تا خالصه... بود خواسته عذر رفتارش

 دهز را قیدم جهانگیر یا ملیحه قول به... بودند کرده غالف را شمشیرهایشان و کرده نشیني عقب خودشان موضع

 رمک و تاکتیک با داشت که بود بزرگتري ي حمله تدارک در یا و ، بود مشکل کردنش باور یکمي ، نظر این که

 چون شده تمام بخوبي چیز همه بگویم و بزنم گول را خودم توانستم نمي من اما... میشد حمله ي آماده خودش

 درد زندگیم از لحظه هر از که میکرد کاري ، نمیشدم جدا اگر و بشوم جدا بهروز از که بود کرده تهدیدم جهانگیر

 ...کنم احساس وجود تمام با را

 رفع زندگیم سر از را بزرگ بالي این که خواستم مي خدا از لحظه هر و گذشت مي ترس و اضطراب مدار بر زندگیم

 زندگي هم کنار در عاشقانه و بود شده بهتر رفتارش بهروز روزها این... نگیرد بهروز و من از را خوشبختي و کند

 قايآ تولیدي به بهروز اتفاق به بار این... بگیرد را آرامشم و ها خوشي تمام مسئله یه باز خواستم نمي ، میکردیم

 شوق دفعه این... گرفتم تحویل دوخت براي ساله پنج تا دو بین پسرانه و دخترانه لباس دست صد و رفتیم مقدم

 و شادي علي و بهروز وقتي ، نیست توصیف قابل که شوقي ، بود برایم دیگري چیز گانه بچه هاي لباس دوختن

 و دوزد مي لباس خودش ي بچه براي دارد انگار میگفت بهروز و میخندیدند بهم شوخي به دیدند مي را ذوقم

 ...میچشي را شدن پدر طعم هم تو و رسد مي هم روز آن انشاهلل گفتم مي خوشحال منهم

 نهمم و زد مي پرپر دلش بچه براي دیگر حاال ، زندگي سال یک از بعد که داشت را این از نشان او معناي پر لبخند

... بدهم هرا زندگیم به بیشتري خوشبختي و کنم عوض را زندگیم ، بچه آوردن با وقتشه دیگه که بودم این فکر در

 املک طور به را خوشبختي توانستم نمي نامرد این وجود با زماني هیچ و بود جهانگیر تهدیدهاي نگران دلم ته اما

 امان در هایش کنایه از دورادور اما ، نمیگرفتم قرار عاطفه روي در رو زیاد و بود کارم گرم سرم...  باشم داشته

 را او خودشان سهم به کدام هر و دارد من با جنگ سر عاطفه که بودند فهمیده بیش و کم خانواده ي همه... نبودم

 میکرد تعریف عاطفه ي کینه و ها حرف از برایم و آمد مي پیشم عصرها که هم زهره حتي... میکردند نصیحت

 بازیها بچه این از دست عاطفه چرا که میکنم نصیحتش مدام گفت مي و بود نفرت همه این تعجب در هم خودش

 حرف بدهکار گُوشش اما ، کرد انتخاب خودش که بود بهروز آقا این ؟...چیه وسط این تقصیرسارا و داري برنمي

 ...میدهد انجام را درسته میکنه فکر خودش که کاري و نیست کس هیچ

 ، نشسته حق جاي خدا بکنه خواد مي دلش کاري هر بزار... جان زهره نداره ایرادي:  گفتم مي خنده با منهم

 ...کارش رد میره و میشه خسته روز یه باالخره
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 لباسهاي دوزم مي گانه بچه لباس دید که روز آن مخصوصاً ، میکرد دل درد برایم و نشست مي کنارم ساعتي

 روبرو به اشک پر چشماني با اي دقیقه براي و کشید مي آه دل ته از و چسباند مي اش سینه به را شده دوخته

 به ار قلبم از قسمتي اینکه مثل دیدم مي اینطور را او وقتي... رفت مي فرو خودش پریشون افکار در و میشد خیره

 و کردم قبول را ها لباس این چرا که گرفتم مي خرده خودمم به حتي که میشدم ناراحت آنقدر ، کشیدند مي آتش

 مي بهش و میشد خیره من به اشک از شفاف چشماني با هم او و زدم مي صدایش... پاشیدم او زخم روي نمک

 : گفتم

 ...مرزه و حد بي هم خدا لطف و نشده دیر هنوز ، پریشوني اینطور که رفته کجا توکلت پس دختر

 اما ، زدم صدا را خدا خیلي ، کردم تالش خیلي... ساراجان:  گفت ناامیدانه و میکرد رها را بغضش من هاي حرف با

 ...شده بافته سیاه کالف از بختم این

 هک هستن آدمها خود این ، نیست سیاه انساني هیچ بخت... میگیره قهرش خدا... دختر کفرنگو:  گفتم و کردم اخم

...  میکني گله خدا از همش و نکردي دعا دل ته از عزیزم شاید... میدن تغییر رو دیگرون یا و خودشون سرنوشت

 ...نشو خدا درگاه از ناامید پس ، کنه جابجا هم رو کوه تونه مي اون به کردن توکل و بزرگه خیلي خدا

 دستم از برایش کاري... بود آتشفشان کوه همان هم هنوز درونش اما میشد آرام کمي من هاي حرف با ظاهر در

 مکن دعا خودم نوع هم براي بتوانم و باشم داشته ارزش خدا درگاه به اینقدر داشتم امید که دعا از غیر آمد برنمي

 ..کنم آرزو برایش رو بهترینها و

 خویش زندگي ایام ترین خوش نگراني هیچ بدون بهروز و من و ، گذشت مي او مهرباني و نعمت از پر خدا روزهاي

... منداشت کم خوشبختي از چیزي هیچ دیگر افتاد نمي جهانگیر تهدیدهاي به یادم گاهي اگر ، میکردیم سپري را

 هشام ، خانه ي باغچه گلهاي عطر از آکنده فضا و بود مطبوع بسیار شبانگاهي خنک هواي و بود ماه شهریور اوایل

 سخی وحشتناکي خواب دیدن با سحر نزدیکیهاي که بود شهریور زیباي شبهاي همین از یکي... میکرد نوازش را

 از کنم بیدار خواب از را بهروز اینکه بدون آروم شدم مسلط خودم به بعد کمي وقتي... پریدم خواب از عرق از

... آمدم بیرون وحشت و ترس حالت از کم کم تا خوردم آبي لیوان و رفتم یخچال سراغ به و آمدم پایین تخت

 ...شدم خیره ستاره پر آسمان به و نشستم پنجره کنار صندلي روي بنابراین بود نمانده صبح اذان به چیزي

 دورش تا دور و بود دریا وسط قایق توي فرهاد دیدم خواب توي... برم نمي یاد از بودم دیده که را خوابي اي لحظه

 يوقت اما ، چرخیدند مي قایق دور و بود پیدا دریا آب از ها کوسه ي باله فقط من دید در ، بودند گرفته ها کوسه را

 ساحل لب من... بودند خواهرش و جهانگیر شکل ها کوسه از تا دو که دیدم ناباوري کمال در کردند حمله فرهاد به

 رفت مي فرهاد سمت به داشت بود جهانگیر شکل به که اي کوسه ناگهان اما ، زدم مي صدا را فرهاد مدام و بودم

 من از و زد مي صدایم مدام فرهاد... بود شده سلب من از زدن فریاد یاراي و بودم شده فلج ترس از ، کند حمله تا

 کرد حمله من طرف به و شد من ي متوجه بود جهانگیر شبیه که اي کوسه ، فرهاد فریادهاي با ، خواست مي کمک

 : گفتم آسمان به رو استرس با... پریدم خواب از ، او رسیدن ترس از که
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 ... ترسونده منو اینطور که داره تعبیري چه خواب این یعني ، برس فریادم به خودت خدایا

 : آورد بیرون هوا و حال آن از را من بهروز صداي

 ؟...نخوابیدي چرا... عزیزم شده چي

 بیدار چرا تو... بخونم رو نمازم تا شدم اذان منتظر اینجا اومدم ، برد نمي خوابم:  گفتم و زدم جوني بي لبخند

 ؟...شدي

 ...افتاده برات اتفاقي نکنه گفتم... ترسیدم ندیدمت و شدم بیدار وقتي:  گفت و زد مهربوني لبخند

 ...باشه برده منو دزد ترسیدي:  گفتم

 ...زیاده خیلي سرقتش امکان که نایابي طالي تو... نه که چرا:  گفت و خندید

 بهم و داشتم دوست را سحرگاهي سکوت در صدا این چقدر ، خورد گوشم به محل مسجد اذان صداي مرتبه یک

 : گفتم بهروز به رو و بشم آماده نماز براي تا شدم بلند... بخشید مي آرامش

 دیوونه تا کنه کم عشق این حرارت از خدا تا بخون حاجت نماز رکعت دو صبح نماز رکعت دو بر عالوه... بچه برو

 ...نشدي

 ...کنه عاشقت بیشتر منو که کنم دعا خوام مي... برعکس:  گفت و خندید ریز بهروز

 ...باشم گفته ، خوام نمي مجنون شوهر من:  گفتم و گرفتم اش گونه از نیشگوني

 : گفت گوشم دم و گرفت آغوش در پشت از را من و خندید

 هن و رمیدم نه من و زدي سنگ من به تو.. نشستم تو بام لب کبوتر چون... زد پر تو تمناي به من دل که اول روز

 گسستم

 ؟...بچه زني مي بُهتون چرا زدم سنگ تو به کي من... بدجنس اي:  گفتم و خندیدم

 تازه آرامش چیزي هیچ و باشد داشته خوب تعبیر یه هم خواب این که خواستم خدا از و کردم دعا خیلي نماز سر

 ها لحظه آن تو ، نیامد چشمم به خواب صبح تا اما کشیدم دراز تخت روي نماز از بعد... نگیرد ما از را آمده بدست

 پدر که شعري بیت یاد به ناگاه به اضطراب پر هاي لحظه آن تو چرا دانم نمي... بود ام خانواده پیش فکرم تمام

 : افتادم خواند مي مرتب

 

 ( نماز هنگام به ناله مکن گونه وین.....  دراز دست آسمان بر مکن بیهوده) 

 ( بساز دوست اي ، زمانه بد و خوب با.....  کن تمکین رسي دل مراد به خواهي) 
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 به باید که بود افتادن شرف در اتفاقي یعني... کرد بیشتر را هایم دلشوره شعر این آوردن یاد به و خواب این

 خواست مي خدا شایدم و باشد استرسم پر ذهن ي زائده افکار این ي همه شاید دانم نمي ، نهاد گردن خدا حکمت

 ...دهد قرار دیگري آزمایش ي بوته در مرا هم باز

 که بود ده ساعت هاي نزدیکي و پرداختم ام روزمره کارهاي به و کردم راهي را بهروز نیم و هشت ساعت صبح

 تسم به هنوز... خیاطیم سر بروم بعد و شود راحت خیالم تا بزنم مادرم به زنگي یک خواستم مي... شد تمام کارم

 خیلي مادر صداي شنیدن با و برداشتم را گوشي ترس با ، پراند جا از مرا آن زنگ صداي که بودم نرفته تلفن

 : گفتم و شدم خوشحال

 ...داره راه دل به دل میگن که راسته ، بزنم بهتون زنگ یه خواستم مي االن... مادر سالم

 : گفتم ناراحتي با و ترساندم بیشتر اش گرفته صداي ، پدر و خودش از پرسیدن احوال و حال از بعد

 ؟...خوبه که پدر ، گرفته صدات انگار ؟...شده چیزي مادر

 زنمب زنگ یه گفتم بودم آشفته یکم ، باش مطمئن کاره سر االنم و خوبه پدرتم... نباش نگران عزیزم آره:  مادر

 ...بپرسم حالتو

 مادر اما ، دید مي را نفر چند و رفت مي کار سر صبح روز هر پدر باز ، مُردم مي تنهاییشان و آنها ي غصه از داشتم

 مدام هایش حرف بین که هست چیزیش یه مادر گفت مي بهم امروز احساسم... بود تنها خانه تو همیشه ام بیچاره

 : پرسیدم ازش جدي بار این همین براي کشید مي آه

 تهدس فرهاد باز نکنه ، دلتنگیه فقط که بزني گولم توني نمي ، داره غصه خیلي امروز صدات ؟...شده چي... مامان

 ؟...داده آب به گل

 بیرتع داشت کم کم دیشبم کابوس این و خبریه شدم مطمئن دیگه که بیرون کشید سینه از سوزي پر آه مادرم

 : گفت و کرد باز لب باالخره... میشد

 رقم طوري من سرنوشت ولي ، گرده برمي و خوره مي سنگ به سرش فرهاد میکردم فکر همش... مادر بگم چي

 ما ي خونه روي دوباره رو چترش شادي و خوشبختي نیست امیدي دیگه ، باشم هام بچه از دور به باید که خورده

 پدرت با خواسته ازم ، کنه ازدواج جهانگیرخان خواهر با خواد مي گفته و زده زنگ پیش روز چند... کنه باز

 ...خواستگاري بریم هم با و کنم صحبت

 کابوس... زدم یخ باشند کرده فرو سردي آب در مرا اینکه مثل ، ریخت فرو قلبم مادرم هاي حرف شنیدن با

 ازدواج جهانگیر خواهر با خب گفت مي دلم یک ، بودم درگیر خودم با... گرفت مي واقعیت رنگ داشت دیشبم

 کابوس باید که داشت من به دخلي چه خواب این نداشت من به ربطي آنها ازدواج اگر اما ؟.دارد ایرادي مگر کند
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 و فرهاد ي وسیله به جهانگیر یعني ، کند تعبیر مرا کابوس ، خبرش با مادرم فردایش که ببینم شبي را آن

 افکار همه این گنجایش مغزم دیگر کن رحم بهم خودت خدایا ؟...شود تر نزدیک من به خواست مي خواهرش

 ...داشت برنمي سرم از دست که بود مصیبتي چه این... ندارد را برهم و درهم

 ، بود نگرانم مادر...خطه پشت مادرم که رفت یادم دیگه خبر این خاطر به آمدم خودم به مادرم بلند صداي با

 : پرسیدم و افتادم پدر یاد به ناگهان و کرده ام شوکه یکمي خبر فقط و خوبم کردم مطمئنش

 ؟...داره قصدي چه فرهاد گفتید پدر به

 یليخ شنید وقتي ، نگرانه براش ولي کرده بیرونش رو فرهاد درسته ، پدره اونم باالخره... عزیزم نگي میشد:  مادر

 بیرونش تو مگه ، نزن داد اینقدر ، نشو عصباني اینقدر مرد گفتم بهش چي هر ، کرد بیداد و داد و شد عصباني

 هدوبار حالش و نرفت خرجش به ، شده مهم برات سرنوشتش چرا حاال ؟ نیست پسرم دیگه نگفتي مگه ، نکردي

 ...سرکار رفته که خوبه اینقدر ، نباش نگران عزیزم خوبه االن... خورد بهم

 و جااون میام کردم تمومش وقتي ، گرفتم بازار از سفارش من ، باش مراقبش خدا رو تو مادر:  گفتم و گرفت ام گریه

 ...زنم مي حرف فرهاد با میرم شد الزم اگه

 هدیگ نداري رو اینجا بیاي اینکه حق ؟...کردي فراموش دادي پدرت به که قولي نکنه:  گفت و شد دستپاچه مادر

 هیچ بکوبي سنگ به میخ که مونه مي این مثل هم فرهاد با زدن حرف... بشه نگران هم تو بابت پدرت خوام نمي

 ...ندارم کارش به کاري دیگه بکنه خواد مي کاري هر بزار... نداره اي فایده

 ؟...خواستگاري نمیرید یعني:  گفتم

 سر مترسک خوان مي رو ما فقط دوختند و بریدند خودشون ؟...سارا میگي چي هست معلوم:  گفت تعجب با مادر

 باهامون بود قائل ما براي ارزشي اگه فرهاد... بشه شکسته اینطور پدرت غرور زارم نمي هرگز ، باشیم جالیزشون

 ...رفته همیشه براي پسرتون کنید فکر یا خواستگاري بیاید یا بگه اینکه نه میکرد مشورت

 را روز آشفتگي با... کردم خداحافظي او با و باشه مراقبش که کردم را پدر سفارش و دادم دلداري را مادرم خیلي

 پیش اینکه که میکرد صحبت زهره مورد در داشت مادرجان ، نداشتم اشتها زیاد شام سفره سر ، زدم گره شب به

 پرسید مي من از اشاره با مادرش هاي حرف به توجه بي بهروز... داده امید بهشون یکمي دکتر این و رفته دکتري

 ساعت یک که مادرجان رفتن از بعد... زنیم مي حرف بعداً که فهموندم مي بهش اشاره با من ولي ؟...شده چي که

 : گفت و پرسید را هایم نگراني علت و شد منفجر بهروز باالخره بود شام از بعد

... االنت از هم این و بود نبرده خوابت که سحر ي کله از اون... نخوردي غذاتو و بودي ساکت چرا ؟...چته امروز تو

 ؟...نمیگي هیچي و ناخوشي نکنه
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 خونسردي در شنید را هایم حرف وقتي... کردم تعریف را چیز همه برایش و سالمه جسمم که کردم مطمئنش

 : گفت کامل

 ...میکنه استفاده دستاش از کمتر و میشه گرم زندگي و زن به سرش اینطوري الاقل ؟...کنه ازدواج داره ایرادي

 با خواد مي فهمیدي اصالً... نکردي درک هنوز رو فاجعه عمق تو... نه:  گفتم و گرفت حرصم موردش بي ي طعنه از

 ؟...کنه ازدواج کي

 ؟...میکنه تو و من حال به هم فرقي مگه... دیگه یکي یا مردک اون خواهر... شنیدم:  بهروز

 ...سخته خیلي تصمیم این قبول ، مادرم و پدر براي اما ، نکنه فرقي تو و من حال به شاید:  گفتم

 نظر در بدون داره حق فرهاد ، نیست پسرش دیگه گفته و کرده بیرونش اونو پدرت ؟...داره سختي چه:  بهروز

 ...بگیره تصمیمي همچین مادرت و پدر گرفتن

 ؟...ما نزدیک فامیل بشه مردک اون نمیشي ناراحت تو یعني:  گفتم عصبانیت با

 با خواد مي فرهاد ؟...داره باز هوس مردک اون به دخلي چه:  گفت خشم با و دوخت چشم بهم غضبناک بهروز

 ...جهانگیرخان با نه کنه ازدواج خواهرش

 و فهمید مي یا و چیه من منظور گرفت نمي بهروز چرا دونم نمي... آشپزخانه تو رفتم حرص با و شدم بلند جایم از

... نداشت ما آرامش و زندگي به ربطي هیچ ازدواج این و بود او با حق شایدم... نداشت اهمیتي من نگراني برایش

 ایيتنه این و رسید نمي سرانجامي به امید این دیگه اما ، مادرم و پدر پیش برگرده احمق ي پسره این داشتم امید

 دناامی فرهاد از وقتي شاید... آمدند مي کنار آن با صبورانه باید که بود شده مادرم و پدر میانسالي زندگي جبر

 رانته ساکن ما کنار در همیشه براي و کنده دل زادگاهشان از و بفروشند را خانه که گرفتند مي تصمیم میشدند

 ...میشدند

 بیشتر ، گذشت من بر اضطراب و آشوب از پر که اي هفته ، گذشت فرهاد گرفتن زن خبر شنیدن از هفته یک

 زندگیم وارد آرامي به خواست مي شاید و بود خورده زخم غرورش جهانگیرخان ، ترسیدم مي خودم زندگي براي

 اي رابطه فرهاد با من چون نبود درست فرضیه این چند ،هر بگیرد را خودش ي شده له غرور انتقام بنحوي و شود

 داشت وجود صد در چند حتي ولي ، دهد ربط هم به را ما که نداشت وجود وسط این اتصالي سیم هیچ و نداشتم

 زندگي در جاري و نافذ آهکي آب مانند آرامي به جهانگیرخان و آورد بوجود را اتصال این نحوي به وصلت این که

 ...بود کرده نصیبم را خوابي بي و میکرد داغون درون از مرا داشت فکرها این ي همه... کند رسوخ من

 ، میکنه چیکار نامزدش با که پرسیدم ازش... کردیم تعریف و زدیم حرف هم با خیلي ، زد زنگ بهم ملیحه روز یه

 االن به تا هم ملیحه که بودم خوشحال... همراهمه عاشقانه و داره دوستم خیلي حمید گفت مي و بود راضي خیلي

 : گفت غمگیني لحن با ناگهان... ایه فهمیده و خوب پسر زندگیش مرد و آمده در خوشبخت هاي آدم ي جرگه به
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 ؟...بشي شوهر خواهر خواي مي داري خبر

 ؟...گرفتي ماتم تو بشم شوهر خواهر خوام مي من:  گفتم و کشیدم آهي

 لوممظ ي چهره اون با... شوهره خواهر نمیاد بهت که لقبي تنها بگم خواستم مي فقط ؟...بگیرم ماتم من چرا:  گفت

 ...داري تو که مهربوني و

 خواهرشوهر هم تو دیگه سال چند باش مراقب ، هیوالست شکل خواهرشوهرا شکل مگه:  گفتم و خندیدم

 ...میشي

 ...نداره جواب حساب حرف:  گفت و خندیذد

 ...داره کتاب و حساب حرفام ي همه من:  گفتم و زدم پوزخندي

 همش حمید... سارا... هستي شوهرت براي خوبي زن کالً نگذریم حق از اما... راضي خود از چه... اوه:  زد داد

 یه یشهنم باورم ، ستودنیه سارا گذشت و فداگاري گفت کردي ازدواج چطوري گفتم براش وقتي و میکنه تحسینت

 سارا اینکه با میگه... بخره جون به رو بال همه این بعدها و مادرش و پدر آرامش بخاطر فقط بگذره خودش از دختر

 مي دلم من ، بگیر یاد سارا از برو هم تو... باورنکردنیه بهروز به نسبت عشقش اما داده ازدواج این به تن اجبار به

 ...باشه مهربون و باگذشت سارا مثل زنم خواد

 مي خوب خودت دید از رو همه که آقایي و خوب خیلي خودت اوالً بگو حمید آقا به:  گفتم و خندیدم غش غش

 ...نمیکرد تعریفم همچین وگرنه ندیده منو بد روي هنوز دارن رو تا دو معموالً آدما بگو بهش دوماً ، بیني

.. .میدید قرض نون همدیگه به خوب نفر دو شما اما ، اي عجوبه چه تو گفتم بهش که اونو:  گفت و خندید ملیحه

 ؟...هست حواستون

 : داد ادامه و شد غمگین لحنش دوباره همیشگیش هاي شوخي از بعد

 خیلي آشپزخانه تو مادرت اما ، بود خوب ظاهر در پدرت ، زدیم مادرت و پدر به سري یه حمید با پیش روز چند

 ...داشتم پسرم تنها براي آرزو خیلي:  گفت و کرد گریه

 : گفت و میکرد گریه هم ملیحه... ریخت فرو بهاري ابر مثل هایم اشک و شکست بغضم منم ملیحه حرف این با

 و بشه پیدا باید طرف بي یه ؟...میده دق رو مادرت و پدر داره چرا ؟...چیه حسابش حرف دیوونه ي پسره این آخه

 ؟...برسه مادرت و پدر داد به یکي باید سارا ، بزنه حرف فرهاد با بره

 ور تو ، برگرده محال دیگه و کرده انتخاب رو راهش فرهاد بکنه کاري تونه نمي کس هیچ دیگه... ملیحه:  گفتم

 نهتو مي خدا فقط... سختیه روزاي اونا براي روزا این...  اونجا بیام نمیتونم که منم ، نزارید تنها رو مادرم و پدر خدا

 مینه بیان و بفروشند رو خونه میکنم راضیشون شده طوري هر ، بشن ناامید فرهاد از کل به بزار... کنه کمکشون

 ...زارم نمي تنهاشون دیگه ، بخرن خونه یه خودمون کنار جا
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 ، نهز مي رقم برامون رو چیزي چه آینده ببینیم تا کنم صبر خواست من از و داد دلداریم خیلي همیشه مثل ملیحه

 میشد تهدیدي وصلت این میکرد ازدواج اگه و ؟...نه یا میکنه ازدواج مادرم و پدر دخات و اجازه بدون فرهاد آیا

 ؟...نه یا زندگیم براي

 : گفت و بود راضي خیلي که دادم مقدم آقاي تحویل بردیم بهروز با کردم تمام که را ها بچه لباس دوخت

 قرنه منی اینکه مثل ، شده دوخته تمیز و ماهرانه خیلي ، باشه وارد تازه یه دوخت دست لباسها این که نمیکنم باور

 ...کنید مي خیاطي دارید

 و داد بهم هدیه عنوان به هم مقدار یه مزدم دست بر عالوه هم او و کردیم تشکر لطفش و تعریف همه این از

 : گفت مي ولي ، میکرد تصدیق را حرفم هم بهروز و کردم مي تعریف مقدم آقاي از مدام راه توي. کرد راهیمان

 به هم مقدار یه کرده جراًت که ، داره هم خوبي فروش و آمده در کار از خوب خیلي شده دوخته هاي لباس حتماً

 ...بده بهت هدیه عنوان

 به بیشتري پول و نگه چیزي تونست مي بود هم طماعي آدم اگه اما ، حرفیه هم این خوب:  گفتم بهروز جواب در

 ...بزنه جیب

 : گفت و کرد اخمي آنها دیدن با که گرفتم طرفش به را ها پول... داد تکون سري بهروز

 ؟...میاد بهم

 ؟...میاد بهت چي:  گفتم تعجب با

 ؟...کنم استفاده زنم دستمزد از و باشم طماعي مرد میاد بهم:  گفت

 ...نداره تو و من ، پول این هستیم هم زندگي شریک وقتي... نبود این منظورم:  گفتم

 در... بهتر تو از کي داشتم احتیاج اگه ، نموندم در خونه خرج تو هنوز شکر رو خدا اما... خانومي دونم مي:  گفت

 مهه از اول زن استقالل چون... کیفت تو زاري مي رو بقیه و میکني انداز پس را هدیه پول و بانک میریم االن ضمن

 وت خوام مي...  من حتي بشه دراز کس هیچ پیش قشنگت دستاي اون خواد نمي دلم... میشه شروع پولش کیف از

 ...شدي افتخارم باعث و حاالبودي تا که شکر رو خدا ، کني خانومي و باشي سر همشون از خونه اون

 ...یزهر نمي فرو هرگز که کوهي به قرص یعني تو به دادن تکیه که بمون برام همیشه:  گفتم و بوسیدم را اش گونه

 وصل ، رسیدن و بود وصال فصل من براي ولي ، بود متهم خزان و جدایي به که فصلي ، رسید راه از پاییز فصل

 بیدار محض به صبح امروز... داشت را خودش بفرد منحصر بوي پاییز هواي من براي... دادن دل و شدن عاشق

 خش عابران پاي زیر که خشک نیمه هاي برگ بوي همان ، باران بوي همان ، کردم استشمام را پاییز بوي شدن

 ...ها بچه و مدرسه هیاهوي و همهمه بوي ، غبارآلود و سرد نیمه بادهاي بوي... میکردند خش
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 مي نفس اتاقمان ي پنجره از را پاییزي خنک و پاک هواي این هم با زمان هم و بود ایستاده کنارم بهروز

 : گفتم بهروز به رو... کشیدیم

 ؟...نیست شادي بوي پاییز بوي دارن اعتقاد همه دوني مي

 و زیباست ولي غمگینه چند هر طبیعت خزان:  گفت و گرفت آغوش در مرا و گذاشت ام شانه دور دستي بهروز

 به هم با را شیرین غم این میشه ، باشم تو کنار وقتي مخصوصاً... شیرینه غمش و شینه مي دل به پاییز غم این

 ... گذاشت سر پشت آرومي

 تنهایي هاي بیابان عشقش شراب از که عاشقي ، بود عاشق هنوز ، مشترک زندگي از نیم و سال یک از بعد بهروز

 و عشق با و بوسید مي را آنها ، گرفت مي دست در مرا هاي دست ناپذیري وصف اشتیاق با ، میکرد سیراب را دلم

 : گفت مي و میشد خیره چشمانم به نکردني باور مهر

 را هایت چشم سکوت تو و مکث با که وقتي مخصوصاً ، هستم تو آسماني هاي چشم ي واله و عاشق هم هنوز من

 يم حالي چه به کارت این با داني نمي ، زني مي هم به آرامش با رو زیبات و بلند مُژگان و گردوني برمي من به رو

 ...افتم

 دنیا زن ترین خوشبخت ها لحظه آن در را خودم و میشدم لذت دچار چقدر او ي عاشقانه هاي حرف گفتن از من و

 ...دانستم مي

 شدید باد وزش با ، داشت سردي سوز هوا و بارید مي وقفه بي باران و ابري آسمان و بود پاییز اواسط شب یک

 تهرف بهزاد اتاق به بهرام و بهروز...میکرد تداعي برایمان را قشنگي شب و کوبید مي پنجرهها به باران هاي قطره

 ونتلویزی و بودند من پیش اتاق توي علي اتفاق به جان مادر... میکردند را کارخانه ماه آن حساب داشتند و بودند

 مي را بودم گرفته مقدم آقاي تولیدي از بار این که ورزشي لباسهاي داشتم معمول طبق منهم و کردند مي نگاه

 وقت هیچ داشتم خیاطي به که اي عالقه خاطر به اما بود مشکل دوختش کمي پارچه ضخامت بخاطر... دوختم

 مي شوق سر مرا ، داشت رنگي تنوع که ها لباس دوخت مخصوصاٌ ، کردم نمي زدگي دل و خستگي احساس

 ...آورد

 : گفت گرفت طرفم به سیبي قاچ که طور همین مادرجان که بودم خودم دوز و دوخت عالم در

 بیا شو پا عزیزم ؟...نمیندازي را فغان و ناله دیگه زناي مثل و نمیشي خسته وقت هیچ کار از چرا تو عجبم در

 ...کن در خستگي یکمي پایین

 خانوم این پس از که بهروزه عمو فقط ، نکنید خسته رو خودتون بیخود مادرجان:  گفت و زد نیشخندي علي

 ...شیري کله ي نعره یه با البته برمیاد

 ...بکشه تو سر رو نعره این میگم بهروز به ، نکن شیریني خود:  گفت و علي بازوي به زد مشتي مادرجان
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 ، خندیدیم خوب وقتي... داد را من ي خنده جواب کرد پرت طرفم به که پرتغالي پوست با هم علي و خندیدم ریز

 عشق ، زندگي به عشق ، کار به عشق ، مشکالته ي همه گشاي گره که عشقه این... عزیزم:  گفتم مادرجان به رو

 ...داره مي نگه پا سر کنه حس خستگي اي ذره اینکه بدون رو انساني هر که ، چیز همه به

 ...آوردیم کم تو مهربوني و خوبي مقابل در ما... حالت مادر شیر ، دخترم شي پیر:  گفت مادرجان

 ماده مثل عاطفه و شد باز شدت به اتاق در ناگهان بعد لحظاتي... شدم دوختن مشغول دوباره و کردم تشکر ازش

 : گفت و ریخت من هاي چشم توي را دنیا نفرت تمام و اتاق تو آمد خشمگین پلنگ

 (... کرد علي به اشاره)  احمق ي پسره این جون به افتادي حاال ، نبود بس کردي سیاه رو خواهرم زندگي

 میکردم نگاه او به بهت با طور همان و نداشتم زدن حرف یاراي که بودم خورده جا عاطفه واکنش و آمدن از اینقدر

 دبلن جایش از عصبانیت با مادرجان وقت این در...  بود برداشته شورش بر سر و بود آمده سر اش پیمانه عاطفه ،

 : گفت و شد

... کني مي پیله سارا به ساعت به دم که چته هست معلوم ، میاري در رو شورش داري دیگه ، بردار دست عاطفه

 زور به مگه ، کرده سیاه رو زندگیش خواهرت و تو ي احمقانه فکرهاي ، داره سارا به ربطي چه خواهرت زندگي

 ؟...داد زن کسي به میشه

 نخشمگی بیشتر همین براي ، کند دفاع من از و بایستد صورتش توي اینطور مادرجان که نمیشد باورش عاطفه

 : زد داد و شد

 یهو که داشت چي دختره این ، بشه عروستون من خواهر بودي موافق که هم شما ، زنید مي رو حرفا این حاال چرا

 ...شده پسرم نوبت حاال و کُشتید من خواهر تو رو امید کارتون این با شما ، کرد عوض رو همتون نظر

 اینجا همیشه یا و چرخد مي دهنش تو ، تو حرف مدام که کردي چیکار پسرم با دونم نمي:  داد ادامه من به رو بعد

 ...چیزیه خوب هم حیا و شرم بابا ؟...داري برنمي پسر این سر از دست چرا... پالسه

 : زد داد مادرش سر بر و شد عصباني علي عاطفه حرف این با

 چرندیات این با خودتو شخصیت ؟...میکني شلوغش چرا ، نداره ما به کاري سارا ؟...زنید مي چیه حرفا این... مادر

 ...نیارید پایین اینقدر

 ...بزني حرف نیست الزم... شو خفه تو:  زد داد و علي به پرید غیظ و خشم با عاطفه

 رو پات وقتي از ؟...میکني جدا هم از رو ام خونواده داري چرا ؟...کردي جادو منو پسر چرا:  داد ادامه من به رو بعد

 از ، دستپختت از ، اخالقت از ، نمیفته دهنشون از اي لحظه تو اسم ، شد عوض چیز همه ، خونه این تو گذاشتي

 همش ، چغندریم برگ خونه این تو زهره و من مگه... تو به لعنت... ابله جماعت این دارن سخن داد ، گذشتت

 ...سارا... سارا
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 : گفتم عاطفه به رو خشمگین و برافروخته و آمدم خودم به کم کم

 روي ، رو ذهنت خراب هاي تهمت بار داري حق آیا و گذاشتي پا کجا ببین...دار نگه خودتو احترام محترم خانوم

 ي خونواده به کاري نه و جادوگرم نه من ؟...کشیدي دهني بد و تهمت دار به گناه بي که بزاري کسي هاي شونه

 ؟...بودید کرده تورش خواهرت و تو قبالً که شدم بهروز زن که اینه بزرگم گناه ؟...کردم چیکار مگه... دارم شما

 ...کار و کس بي ي دختره شو خفه:  زد فریاد عاطفه

 از... ایستادند پشتم کوه مثل ، فامیل هم و دارم خونواده هم شکر رو خدا... شو خفه تو:  زدم نعره خودش مثل

 رفح حتي... کشیدي گناهم به گناه بي و گفتي ناسزا و کردي توهین ساعت به دم ، کردم ازدواج بهروز با که روزي

 و گذشتم مادرم و پدر از شما محبت و بهروز عشق بخاطر من ، بگم کسي به میاد شرمم االن که زدي بهم هایي

 که تنیس انصاف این ، بیارم بدست رو خوشبختي هم و کنم پر را تنهاییم هم شما کنار در که کردم قبول رو غربت

 ...نکن تحقیر رو خواهرت این از بیشتر و کن تمومش دیگه ، کني رفتاري چنین من با

 ، کنه خبر را بهروز تا برگشت فوري زنه مي فریاد دارد که دید رو عاطفه وقتي و رسید راه از هم زهره لحظه این در

 زهره خواست نمي دلم... برسد حیاط سر آن به که بود شده عاطفه فریادهاي مانع که بود زیاد اینقدر باران صداي

 را من همه و بشود شکسته برادرها بین حرمت ترسیدم مي ، بودم دیده را عصبانیتش چون ، دهد خبر بهروز به

 اب و ایستاد من کنار و رساند را خودش بالفاصله بهروز و کرد نمیشد کاري اما... بدانند ها حرمتي بي این مقصر

 : گفت عاطفه به رو عصبانیت

 ؟...خواهرته و تو قدیمیه خواب از حرف ، گرفتي معرکه که شده چي باز

 اونو ، تو عشق بخاطر با که خواهرمه زندگي کابوس... واقعیته... پسر آقا نیست خواب:  گفت غیظ با عاطفه

 ...شکستي

 ؟... زیرش زدم حاال که بودم گذاشته قراري و قول باهاش من مگه ؟...من عشق بخاطر:  گفت و زد پوزخندي بهروز

 ...تمام و نه گفتم من دادید پیشنهاد شما ، کنید قبول رو واقعیت خواید نمي چرا

... نمیکنه قبول اما ، کرده جادو رو شما ي همه ، دختره این میگم مادرجان به:  گفت و کرد عصبي ي خنده عاطفه

 ...شده مجذوبش منم عقل بي پسر حتي که خونده وردي چه دونم نمي

 صورتش که دید من چشمهاي تو چي دانم نمي ، دوختم چشماش تو را اشکیم چشماي منهم و کرد نگاهم بهروز

 : زد نعره و گرفت رنگ

 وهینت من ساراي به حق نا به داري که تویي جادوگر ، بشه پا به خونه این تو بلوا این شدي باعث که تویي جادوگر

 نهخو این تو دونند مي همه االن خوندي کور اما ، بایستند پشتت سارا علیه همه که کني کاري خواي مي ، میکني
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 ي همه داري اشتباه درخواست یه بخاطر که بردند تو پلیدي و سارا مهربوني به پي همه ، خوابیده هایي اژّده چه

 ... زاري نمي احترام خودتم از بزرگتر به و زاري مي پا زیر رو خونه این هاي حرمت

 دهن و دار نگه رو بزرگت برادر حرمت ، کن تمومش میکنم خواهش:  گفتم و کردم آرامش و گرفتم را بهروز دست

 ...نشو زن این دهن به

 میشد مدتي که ها حرف این خواهد مي وقته خیلي بود معلوم ، زد موهایش به هم چنگي و فشرد را دستم بهروز

 که ودمب بهرامي ي شرمنده اما ، بود وقتش االن که بهتر چه و بکوبد عاطفه صورت توي را میکرد سنگیني دلش بر

 ما جلوي خواستم نمي ، آورد مي درد به را دلم و میکرد نگاه من هاي چشم تو شرمندگي با زنش رفتار بخاطر

 ...داشتم دوست پدرم مثل را او ، بشکند

 : گفت زنش به رو است شرمنده چقدر بود معلوم اش چهره حالت از که بهرام

 حال نگران تو که اینقدر بخدا ، بدي ادامه الکي هاي خیال و خواب این به خواي مي کي تا ، بردار دست عاطفه

 یه بلکه ، نیست تحمیل ازدواج فهمیده ، نخواسته اونو بهروز که نیست مهم دیگه براش خودش هستي عطیه

 ...مقدسه پیوند

 خبربا همه تا بزنه داد ها خیابون و کوچه تو بیا... چیه ؟...نیست مهم براش:  گفت بهرام به رو فروان خشم با عاطفه

 باعث تو ، هستي فاجعه این مسئول تو خود و میره مي درون از داره اون ؟...کنن نگاش رسوا یه چشم به و بشن

 ...بشه خونواده این عروس دختره این شدي

 ولگرد دختر من اینکه مثل ، بارید مي انزجار و نفرت وجودش تمام از که میکرد ادا طوري رو دختره ي کلمه

 دست... کند ازدواج من با شده مجبور هم او و کرده آویزان بهروز به رو خودم نقشه تا هزار با که بودم خیابوني

 مرز به را او دیگر بار یک دارد زن این هاي حرف باز که داشت را این از نشان دستهایم بین بهروز ي شده مشت

 : گفتم عاطفه به رو و کرده مهار را او فعالً هایم چشم التماس و دستهایش دادن فشار با اما... رساند مي انفجار

 میشه خوشبخت اون با دونه مي و داره دوست رو خواهرت بهروز اگه میکنم اعتراف شما ي همه پیش االن همین

 ...ننشسته خواهرت جاي حق نا به کسي بفهمي تا بیرون برم زندگیش از خورم مي قسم

 میشه مگه ؟...دختر زني مي چیه حرف این:  گفت ناراحتي با مادرجان و کردند نگاه من به تعجب با همگي

 ...کرد عوض رو سرنوشت

 نمي دیگه ، کنم تحمل رو زن این هاي توهین تونم نمي دیگه... حسابه حرفم مادرجان:  گفتم چشم در اشکي با

 ...کردم غصب ناحق به رو کسي جاي من کنم فکر تونم

 : دادم ادامه عاطفه به رو دوباره
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 ، تحمیله این ، اجباره این ، هستي خواهرت براي اون کردن پیدا صدد در تو که نیست عشق این ، خانوم عاطفه اما

 آتیش تو زدن پا و دست بلکه ، نیست عشق دیگه میشه تحمیل کسي به که عشق یه بفهمي خواي نمي چرا

 ؟...کني تحمیل خواهرت و بهروز به رو عشق این خواي مي چرا ، جهنمه سوزان

 بود انآتشفش کوه پیش دقایقي تا که او... بود دیگري چیز بهروز نگاه اما ، میکردند نگاهم تحسین با داشتند همه

 از پر نگاههاي این اما... میکرد آرام هم را من نگاهش حرف با که بود شده آرامي اقیانوس من هاي حرف با حاال

 : زد داد و آورد خشم به دوباره را او و زن این احساس روي شد خراشي دوباره تحسین

 به هنوزم که بودي پیر مردک اون عشق اولم از تو... کردي تحمیل بهروز به زور به رو عشقت که هستي تو این

 ...زنه مي پرپر برت و دور داره تو وصال امید

 که تپس و نفهم آدم یه ي وسیله به که گیره نفس و سخت خیلي خدایا... رفت بیرون تنم از جون تقریباً حرفش با

 بگیرم ار بهروز خشم جلوي نتوانستم دیگر بار این... بشي تحقیر و خورد همه جلوي اینطور نبرده انسانیت از بویي

 تمام توپ به را عاطفه و زد مي نعره شود نزدیک عاطفه به گذاشتند نمي که بهزاد هاي دست پس در او و

 سیاهش دل این ي شده نگشوده ي عقده هم باز و نبود بردار دست هم هنوز عاطفه اما... بست مي دنیا ناسزاهاي

 : گفت اي کننده مشمئز پوزخند یه با من به رو و گشود دوباره را

 خواهر لیاقت چون(  بهروز به اشاره)  نیستم پسر شازده این از عشق گدایي صدد در دیگه و گذشت من خواهر از

 ...دنبالشه به ها خیلي چشم که بشه دختري عاشق که بود این فقط لیاقتش ، نداشت را من

 ...خبر بي خدا از... شو خفه زد نعره بهروز

 شک بي میشد نزدیک اگه که چرا شود زن این نزدیک گذاشت نمي و بود اسیر بهزاد هاي دست پس در هنوز اما

 ...میشد آلوده او خون به دستش

 : داشت ادامه هایش حرف هم هنوز... بود جالب هم روزگار ي شده رو تازه بازي این ، بود جالب

 ، کردي خودت ي برده و زدي گول هم را او نمایي مظلوم با که پسرم بخاطر ، خواهرم بخاطر نه اینجا اومدم امشب

 ...بیاد بار به رسوایي این از بیشتر نزار ، کافیه شده اخالقت عاشق که اینجام تا

 از پر قلبم اما ، داد مي دلداریم و برگرفته در را من زهره... آمد مي پایین و شست مي را صورتم بستر هایم اشک

 از را جسمم ظالمانه چه و بود بسته تازیانه به را روحم رحمانه بي چه... بود زن این سیاه هاي تهمت تاول به تاول

 ...ابلیس لباس در بود کسي... نبود زن این... انداخت مي پاي

 رو پرخاش با بکند را خود بزرگ پسر ي مالحظه اینکه بدون مادرجان آشوبم پر زندگي سخت هاي لحظه اون در

 : گفت عاطفه به
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 عاشق هم تو پسر اگه ، چسبه نمي دختر این به ها وصله این ، بیاري رو سارا اسم بعد و بکشي آب دهنتو بهتره

 ردس کانون توي که ایه گمشده محبت دنبال به که توست خود لیاقتي بي و محبتي بي از همش شده سارا اخالق

 ...بوده براش خواهر یه مثل حال به تا که آورده پناه کسي به و نکرده پیدا اش خونواده

 : گفت تندي لحن با و شد عصباني لحظه یک بود داده را جوابش پرده بي اینطور مادرجان اینکه از عاطفه

 ...مادرجان نشه عشق به تبدیل محبت این که باشید مواظب

 داشتم... خدایا... شد داغ تهمت این حُرم از بدنم و نشاند پیشانیم روي را شرمي عرق عاطفه خراب فکر و اندیشه

 باور برایم این... نه ؟...میکردم خودم عاشق را علي داشتم من که بود این خبیث زن این منظور ، شنیدم مي چي

 ؟...گذاشتند مي چي پاي را ام خواهرانه محبت نبود کردني

 ها خوبي ، کني فکري همچین یه من زن مورد در نداري حق تو... شو خفه:  زد فریاد من از دفاع براي بهروز بار این

 تتهم با که شدي وارد طریق این از بار این... بسته حقیقت روي به چشماتو و کرده کور رو تو ، اون هاي مهربوني و

 هک نیست بیدها این از سارا ، خوندي کور اما ؟...کني خرد رو اون بزرگ شخصیت ؟...کني نابود منو ساراي افترا و

 رفاشح با نتونست کس هیچ که کسیه اولین ، دیدم که بود صبوري دختر اولین سارا ، بلرزه طوفاني هر مقابل در

 آدم که کن پهن جایي رو بساطتت برو ، نکني دروغا این صرف انرژي قدر این بهتره هم تو... بیاره درش زانو به

... ننک و آلوده رو اینجا این از بیشتر و بیرون برو من اتاق از ، کنن قبول حرفاتو تا باشن دورت احمقي و ساده هاي

 ...داره حرمت ما اتاق

 ، کشید مي زبانه و بود شده جمع درونم آتش اي گلوله مانند وجودم تمام ، فرسا روح و کاه جان ي لحظه آن در

 دور باید ، کنم تحمل را آور خفقان جو آن نتوانستم دیگر... آمد مي پایین و سوزاند مي را صورتم بستر هایم اشک

 این از بیشتر دیگران روي در رو دیگر تا آشپزخانه تو رفتم... ترحم پر نگاههاي و ها کالم زهر این از شدم مي

 : گفت مادرش به ناراحتي با علي که شنیدم فقط ، نریزم فرو و نشکنم

 عمو مچش تو چشم تونم نمي دیگه ، نگذاشتي باقي پدر و من براي آبرویي دیگه شما ، نیست اینجا من جاي دیگه

 ...مُرد دیگه علي ، ندارید علي اسم به پسري کنید فکر االن همین از ، باشم زنش و

 هب او تسکین براي که داشتم قدرت اینقدر خواست مي دلم ، رفته آنجا از که داد نشان اتاق در کوبیدن با علي

 ...بود گرفته را پایم توانایي و بود او از تر مجروح خودم قلب اما ، کند ترک را خانه نگذارم و بروم دنبالش

 : نشست مغزم در گلوله نفیر مثل ، عصباني بهرام صداي

 و رادرب جلوي تو ، نمیکردم تحملت هم لحظه یه نبود ها بچه بخاطر اگه ، مني بالین هم و زن تو بگم که میاد شرمم

 ...ببینمت خوام نمي دیگه ، بیرون برو اینجا از ، کردي شکسته سر منو برادرم زن
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 امبر رفتن حاال که زدي سرم به گُلي چه موندم که حاال تا مگه... جهنم به:  زد فریاد تر تمام چه هر شدت با عاطفه

 ایدش ، ببرید فیض برادرتون زن محبت هاي درس از تا پسرت اون و بمون تو ، نداشتي منو لیاقت تو ، باشه سخت

 ...بگیرید یاد رو عاشقي و عشق رسم اون ي وسیله به هم شما

 : زد نعره و زد محکمي سیلي عاطفه صورت به بهرام که شنیدم و بستم درد زور از را هایم چشم

 ...برگردي اینجا به نداري حق دیگه... بیرون گمشو برو

 و بودم کرده کز آشپزخانه ي گوشه که طور همان... گذاشت جا پریشاني و نگراني دنیا یک با را من و رفت عاطفه

 دمش بلند جایم از فوري... شنیدم سر پشت از همیشه از تر شکسته را بهرام صداي ریختم مي اشک بدم بخت بر

 : گفتم و کردم پاک را هایم اشک دست پشت با و

 ...باشم من باعثش که بیاد پیش خونواده این تو کدورتي خواستم نمي بخدا ؟...شد اینطور چرا دونم نمي... ببخشید

 : گفت بود پوشانده را صورتش که زیاد شرمندگي و صدا در بغضي با بهرام

 و نداره روحي تعادل زن این ، بدوني اتفاق این مقصر رو خودت نداري حق... دخترم نیستي کدورت این باعث تو

 ...بشم برادرم و تو ي شرمنده عمرم آخر تا شد باعث

 دهشرمن یا و بدونه مقصر خودشو کسي خوام نمي دیگه... کن بس داداش:  گفت و زد بهرام ي شانه به دستي بهروز

 ...نیستي ها اتفاق این مقصر تو... شد تمام و بود جنگي یه... باشه کسي ي

 و پدرمي جاي شما ، کشم مي عذاب شما دیدن با منم ، میگه درست بهروز:  گفتم بهروز حرف ي ادامه در مهنم

 ممنونم همتون از ، کردید دفاع من از امروز که دارید باور منو شما ي همه دونم مي... ببینمتون اینطوري خوام نمي

 و نبوده خودنمایي براي کنید تعریف من از شما شده باعث ناخواسته که کردم کاري اگه که بدونید اینو اما... 

 اگه ، بزارم احترام کوچک و بزرگ چه ، همه به و کنم زندگي گرفتم یاد اینطور ، شدم تربیت اینطوري من ، نیست

 یه مثل زدم مي حرف باهاش اگه ، بودم کرده گُمش بود ها مدت که دیدم مي برادرم مثل اونو پیشم اومد مي علي

 دل تا چند من مگه... بشه ام وابسته که کنم کاري یا و کنم جادوش بخوام نکرده خداي نه زدم مي حرف خواهر

 ...نمیکنم عوض مردي هیچ با رو بهروز موي تار یک ، بزارم اي دیگه کس اختیار در بخوام که دارم

 : گفت بزرگش برادر به رو و بوسید را سرم روي و گرفت آغوش در منو عشق با و کنارم اومد بهروز

 مي او از صبورانه سارا اما ، میکرد شکایت سارا پیش و بود دلخور مادرش دست از علي که بودم شاهد بارها خودم

 که چند هر حاال ، واجبه احترامشان مادر و پدر میکرد سفارش ، نکنه گله اینطور مادرش مورد در که خواست

 داداش... بکني اشتباهش متوجه رو مادرت ناراحتي و توهین هیچ بدون و بشي وارد راهش از باید ، باشن سختگیر

 ...زد سارا به رو حرفا این عاطفه که شدم زنده و مُردم امشب بخدا
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 دوست پدرم جاي به که خواستم نمي را مرد این شرمندگي این من... انداخت پایین را سرش شرمندگي از بهرام

 : گفتم بهروز به رو دلخوري با ، داشتم

 ...است خونه این از علي رفتن ما ي همه نگراني تنها االن... دیگه کنید بس

 علومم که کنه طلب خونه بیرون از رو محبت فرهاد غرورت بخاطر نزار گفتم پدرم به روز یه:  گفتم بهرام به رو بعد

 هست نامش فقط پسر داشتن از االن که شد این و موند غرورش پاي پدرم اما ، نامرد یا میکنه طلب مرد از نیست

 گناهي علي ولي بود مقصر خودش فرهاد ، بشه فرهاد مثل علي نزارید دیگه شما ، بره مي اسم مادرم گاهي که

 ...بیفته براش اتفاقي خوام نمي ، گردونید برش و کنید پیداش میکنم خواهش... نداره

 بجاي تو ؟...گرفت ندیده رو طبع مناعت این میشه:  گفت و کرد نگاهم مکث با اي لحظه خیس چشمان با بهرام

 ؟...زني این پسر نگران فقط ، نفرین و لعن توپ به ببندي رو اون و کني یاد علي مادر از نفرت با اینکه

 ور آدمها مجازات یا و پاداش خودش و نشسته حق جاي خدا ، کنم نفرین رو کسي من نکنه خدا:  گفتم آشفتگي با

 و تادهاف خودم براي اتفاق این... است خونه این به برگردوندنش و علي کردن پیدا ام خواسته تنها... میکنه تعیین

 ...بشه تکرار هم شما براي درد این خوام نمي ، مونه مي مادرم و پدر و من دل به ابد تا زجرش

 گفت آرام و گرفت آغوشم در مرا مادرجان بار این... رفت بیرون اتاق از افتاده هاي شانه با و داد تکون سري بهرام

: 

 ، هست کنارش همیشه و مونه نمي دور قلب این از وقت هیچ خدا ، گذشت و مهربوني از پر ایه صندوقچه قلبت

 منو.. .ایستاده پشتت کوه مثل خدا باش داشته باور برسونه آسیب روحت به بخواد که نباش شیطان نگران پس

 ...اتفاقات این ي همه بابت ببخش

 این نگران من از بیشتر خودتون ؟...چرا شما... مادرجان:  گفتم و بوسیدمش و شد جمع چشمهایم تو اشک

 ...نکنید شرمنده منو دیگه شما میکنم خواهش...بودید وضعیت

 ...گفتند مي مردونگیش از همه که مردي همان ي شده تربیت که حقا... حالتت مادر شیر:  مادرجان

 اب بهروز... گذاشتند تنها اتفاق این درد و تلخي دنیا یه با را بهروز و من و رفتند زهره و بهزاد همراه به هم مادرجان

 : گفت و فشرد آغوش در را من شوق

 تو.. .بکني رو تصورش توني نمي که سارا دارم دوست خیلي ، دارم دنیا این تو که هستي کسي ترین ارزش با تو

 ... داره تعلق من به فقط که زني داشتن براي بشم مغرور و بگیرم باال رو سرم امشب که شدي باعث

 ...سالم:  گفت فقط و برداشتم را گوشي من و زد زنگ علي ، جنجال این از بعد ساعتي

 ؟...هستي کجا ؟...خوبه حالت ؟...خودتي علي... الو:  گفتم
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 ...نباش نگران خوبم:  علي

 ؟...کجایي حاال ؟...میکني قهر که اي بچه مگه ؟...رفتي کجا هست معلوم:  گفتم

 اون از و میکنم پیدا رو جایي یه ام آینده روز چند تا ، خوبه جام ، دوستامم از یکي ي خونه:  گفت غمگین علي

 ...میرم خونه

 اومدي اینقدر ؟...میکنه قهر مادرش و پدر از آدم مگه ؟...شدي بچه ؟...بافي مي هم به چیه حرفا این:  گفتم عصبي

 ازت اصالً ؟...کني زندگي تنها بخواي و کني قهر ؟...بشه این اش نتیجه که شنیدي جواب و کردي دل درد باهام

 ...بده ترجیح قرار به رو فرار اینه نه کنه خاموشش و بمونه باید آتیش وسط آدمي هر ، نداشتم انتظار

 دلم... نمک نگاه عمو و تو چشم تو و خونه اون تو بیام نمیتونم دیگه من ؟...میکردم باید چیکار:  گفت عصباني علي

 تحویل رو زشت هاي حرف همه اون و ببنده چشماشو مادرم ، شما اتاق به من آمد و رفت خاطر به خواست نمي

 ...بده شما

 خیابوني ولگرد دختراي خصوصیات ي همه مادرت درسته... تو نه کنم قهر و باشم ناراحت باید من... علي:  گفتم

 ، شنیدند حرفاشو وقتي خونه این آدماي ي همه شکر رو خدا که باشه عاقل باید شنونده اما داد نسبت من به رو

 ...باشم ناراحت باید چي براي دیگه... خورد ضربه خودش فقط وسط این ، مادرتو هم و شناختند مي منو هم

 کوتاه مادرم مقابل اینقدر که ناراحتم هم تو دست از سارا:  گفت حرص با و بود عصبي من دست از بار این علي

 ...نمیکني خودت از دفاعي هیچ و میاي

 هک اینه منظورت اگه ؟...نشنیدي مگه... نبودي مگه ، دادم جواب منم داد اجازه ادبم که اونجا تا:  گفتم ناراحتي با

 چون... نیستم من... علي نه ، بشکنم رو خونه این هاي حرمت و کنم باز رو دهنم و ببندم رو چشمام مادرت مثل

 نمي مدل و دارم دوست برادرم مثل رو تو من علي... کنم هتاکي تونم نمي این از بیشتر و نبوده اینطوري من تربیت

 ردهک قهر مادرتم... علي... باشي درست فکر به باید فقط االن تو ، کني پیدا خونه بیرون از رو محبت اون مثل خواد

 ...برگرد پدرت بخاطر الاقل ، تنهاست پدرت االن و رفته

 از بعد ، بگیره را تصمیمش تا نزدم حرفي منهم ، رفت مي کلنجار خودش با داشت ، کرد سکوت اي لحظه چند

 : گفت اي دقیقه

 ...باشید ناراحت من دست از دیگه شما خوام نمي ، گردم برمي شما بخاطر فقط

 ...هستیم منتظرت پس... خوب پسر آفرین:  گفتم خوشحالي با

 ...میام بعد و میدم انجامش مونم مي دارم کوچیک کار یه... فردا براي باشه... نمیام االن:  گفت فوري

 : گفت مهربان لبخند یک با شنید مي را حرفایمان وقت تمام که بهروز... گذاشتم را گوشي و کردم قبول
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 ...نباشه علي نگران که میدم خبر داداش به میرم

 نمي زن این که چند هر ، بیاورد بیرون نگراني از را آنها و بده بهرام به را خبر رفت بهروز و دادم تکون سري

 باورم ، آوردم یاد به را پیش ساعتي و نشستم تخت لب... بده نشون بهشون خوش روي زندگي دیگر گذاشت

 مي دیر آدمها چقدر ، خورد ضربه ماجرا این تو خودش همه از اول که باشد کرده پا به آشوبي چنین عاطفه نمیشد

 قطف... بینند مي آسیب خودشون اول و گیرد مي را خودشون گریبان فقط بیخود هاي حسادت اینجور که فهمیدند

 حانامت این از بودم توانسته تدبیر با و کرده عمل بود آموخته بهم پدرم که زندگي درسهاي به که بودم خوشحال

 تو ودمب برگردانده پس بود عاطفه خود لیاقت که چیزي هر و بودم رفته در کوره از منهم اگر... بیایم بیرون سربلند

 عاطفه هاي حرف اینکه با شب آن ؟...بود او و من بین فرقي چه دیگر ، بودم کرده دهاني بد او مثل و صورتش

 آن درد بتوانم راحتر تا دلم هاي زخم روي شد مرحمي بهروز بیکران عشق و مهرباني اما ، قلبم توي بود خنجري

 ...کنم تحمل را اتفاق

 را محال و زده زنگ بهروز هم بار چند کنم فکر دیروز اتفاق به کمتر و باشد گرم سرم تا کردم خیاطي عصر تا فردا

 از حسابي هم مادرجان... بود رنج همه این از من ي دهنده نجات و مسکن بهروز توجه و عشق فقط... بود پرسیده

 دیگري توقع مادر یک از ، داشت هم حق... زد مي را هایش بچه و بهرام شور دلش مدام و بود رنجیده عاطفه دست

 خواهش ازم و خواست عذر هم من از حتي... اش نوه دو و ها بچه براي نگراني دنیا یه و بود مادر ، داشت توان نمي

 نمي عاطفه هاي حرف به اهمیتي خانه این اعضاي از کدام هیچ که کرد مطمئنم و نگیرم دل به را چیزي که کرد

 خیالش تا نمیکنم فکر بهش زیاد که گفتم مي ظاهر به... هستیم شده شناخته همه براي ما از کدام هر و دهند

 نگران بیشتر ولي... بود رنجانده خیلي مرا عاطفه هاي حرف که چند هر ، بود پا به غوغایي درونم اما ، شود آسوده

 در دست دونفر این اگر... واي... جهانگیرخان نحس ي سایه مثل ، ام خوشبختي روي باشد اي سایه که بودم این

 ؟...بودم امان در دنیا این کجاي و آوردم مي پناه باید کجا به دیگر زندگیم کردن ویران براي دادند مي هم دست

 ، استقبالش به نرفتم ، شنیدم حیاط تو از زد مي حرف زهره با داشت که صدایش ، آمد علي عصر چهار ساعت

 نوزه ، داشتم برمي قدم تر محتاط بعد به این از باید ، کنم کنجکاو را کسي عاطفه هاي حرف مورد در نمیخواستم

 زا ، دادم را جوابش لبخند با و شدم بلند جایم از... کرد سالم زده خجالت و اتاق تو آمد که میکردم خیاطي داشتم

 به سر و محجوب که طور همان... مادرم و پدر پیش بود برگشته هم فرهاد کاش اي ، بودم خوشحال خیلي دیدنش

 : گفت بود ایستاده روبرویم زیر

 ...بزنه حرف باهات خواد مي ، ببینه رو تو اومده یکي

 به را اش خاله نام که علي معرفي با که ، آمده من دیدن به علي همراه کي ببینم که بود اتاق در به نگاهم تعجب با

 با و شد ظاهر در ي آستانه در الغر و بلند قد دختري وقت این در... رفتم فرو بیشتري حیرت در آورد مي زبان

 او به و دادم را سالمش جواب رویي خوش با و آمدم خودم به آن یه... کرد آرامي سالم شد خیره بهم که مکث کمي

 ياتفاق چه یعني ، رقیب ي خانه بیاد خودش عطیه نمیشد باورم بودم دستپاچه کمي... شود وارد که کردم تعارف
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 گاهن زیر نشستم که روبروش... گفتم آمد خوش بهشان و آنها پیش برگشتم و کردم دم تازه چایي ؟...بود افتاده

 ...بود مهرباني از پر عاطفه برعکس چشمایش و متناسب اندامي با بود زیبایي دختر ، گرفتمش

 از رتشک از بعد و زد لبخندي... کردم کامل را پذیراییم و کنارشان گذاشتم هم را میوه سبد و کردم تعارف رو چایي

 : گفت من

 ...میکنه تعریف ازتون مدام علي عاطفه برعکس اما... زنه مي رو شما حرف مدام عاطفه تهران اومدید که روزي از

 ...خوب پسر کردي پا به آتیشي چه ببین:  گفتم شوخي با علي به رو

 ايحرف ببینم تا بشم آشنا شما با و ببینمتون نزدیک از بودم مشتاق همیشه:  داد ادامه عطیه و خندیدند دو هر

 و گرفت تماس باهام دیروز علي اینکه تا... اینجا بیام نداشتم جراًت عاطفه از راستش اما... خواهرم یا درسته علي

... باشه زده حرفایي همچین عاطفه که نمیکردم باور ، شدم ناراحت خیلي ، گفت برام رو دیروز اتفاقات ي همه

 ...هستم خانوم زیور و شما ي شرمنده بخدا

 سرافکنده دیگه کسي گناه بابت مهمونم خواد نمي دلم... خوب دختر باشه شرمنده دشمنت:  گفتم و خندیدم

 به که اي عالقه بخاطر هم عاطفه اما ، آورد درد به رو قلبم عاطفه هاي حرف درسته ، ندارم گله شما از من ، باشه

 داشت دوست خیلي رو بهروز معلومه...  شد وارد اشتباه راه از که چند هر ، زد جنجال این به دست داشت بهروز

 ...بگذره ازش شما بخاطر نتونست که

 اما خواسته مي را بهروز چقدر هم او که شد معلوم برایم شک بي که زد محزوني لبخند عطیه آخرم ي جمله این با

 این تمام مقصر من اما ، سوخت مي برایش دلم... میکنه تحمل رو درد این داره صبورانه و نزده فریاد عاطفه مثل

 ...داد قرار همدیگر روبروي را بهروز و من و داد هم دست به دست که بود قسمت این و نبودم اتفاقات

 دلخور اون از هم هنوز شنید مادرم از توهین همه اون اینکه با ، خاله دیدي:  گفت اش خاله به رو علي وقت این در

 ...میکنه عصبي منو همین و نیست

 ، اشمب بد اینقدر نیستم بلد اصالً من که گفتم ، کردي کوک رو خودت ساز باز علي:  گفتم علي به رو ناراحتي با

 ...کن تمومش دیگه

 سارا اما ، میکنم تقدیر رو گذشتتون واقعاً من:  داد ادامه من به رو و کرد آرومش کلمه چند با علي به رو عطیه

 چند. ..بیاره در اشتباه از اونو باید یکي که افتاده اشتباه مسیر یه تو فقط ، نیست بدي خواهر هم عاطفه... خانوم

 نظرش و بدي نشون خودي کن سعي و بزن حرف بهروز آقا با یکم برو گفت مي عاطفه دامغان اومدم مي که باري

 تحمیل کسي به رو عشق که نمیشه ، نمیاد خوش من مذاق به کارها این... من خواهر آخه گفتم مي... کني جلب رو

 دختر یه من که بینند مي منو دارن مادرش و اون ، بشم جا دلش تو زور به که کنم چیکار ؟...بگم چي برم ، کرد

 رمجبو منو و رفت نمي بار زیر گفتم مي چي هر اما ، زارند مي پیش پا خودشون باشند داشته دوستم اگه و ممجرد

 که کنم سوال ازش ازدواجش مورد در کنم جراًت حتي و بشم صحبت طرف بهروز با بار آخرین و بار یک براي کرد
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 پرسید منهم از حتي و داد نمي خواستن بوي اشحرف اما...نه یا خواد مي منو بهروز که بشه ثابت خواهرم به الاقل

 جدا راهم از رو راهت و نباش کسي طرف از قولي و حرف هیچ پاي که داد هشدار بهم و نه یا دارم خواستگار که

 ...کن

 با و شدم عصباني ، است عاطفه اشتباه فکر از همش اینا و نکرده فکر من به وقت هیچ بهروز فهمیدم وقتي

 يعرضگ بي به متهم منو اون از بعد... بزاره راحتم و نباش مسئله این دنبال دیگه که فهموندم عاطفه به پرخاش

 و خواستن که نمیشد باورش...  بدي نشونش خودتو و بدزدي رو مرد یه قاب چطوري نیستي بلد تو گفت و کرد

 از رو ماش که االن... تحمیله و نیست عشق دیگه اون بره تر پایین کفه یه اگه ، باشه مساوي نفر دو بین باید عشق

 و ببینمتون بیام خواستم مي بارها شاهده خدا... داد ترجیح من به رو تو که میدم حق بهروز به بینم مي نزدیک

 مشکل خیلي گرفتن زن مورد در اون که بودم شنیده چون ببینم نزدیک از رو بهروز آقا انتخاب بودم کنجکاو

 تهداش رو زندگیش حسرت عمر یک و ببیني رقیبتو که اونجا بیاي خواي مي که زد فریاد سرم عاطفه اما ، پسنده

 اشم گفت مي و فرستاد مي نفرین و لعن مدام و خونه اومد چمدون یه با پریشون و گریون دیشب وقتي... باشي

 زد زنگ علي وقتي اما شدم ناراحت دستتون از منم اول ، کنه بیرونش خونه از و گُوشش تو بزنه بهرام شدید باعث

 زچی همه علي گفتم بهش و گفتي دروغ چرا گفتم عاطفه سر فریاد با و شدم شوکه واقعاٌ گفت رو مجراها ي همه و

 همش گفت بعدم و گفت مي ناسزا هم علي به و افتاد گریه به و خورد جا خیلي... کردي چیکار که گفته بهم رو

 ...بشي خوشبخت بهروز کنار خواستم مي و بوده تو بخاطر

 ؟...کني خُرد رو شخصیتم خواي مي ، من غرور گذاشتن پا زیر قیمت به ؟...قیمتي چه به من خواهر آخه زدم داد

 عاطفه با حرفامو ي همه دیشب خانوم سارا خالصه... چپید کسي قلب تو میشه اجبار به مگه نخواست منو بهروز

 و کندم دل بهروز از شکر رو خدا نیستم شریک خواهرم اصرارهاي تو من بگم که اومدم علي همراه و زدم

 ...رسیده خوشبختي به شما با که خوشحالم

 هعطی با سنگین سر خیلي و شد عطیه ي متوجه تازه و اتاق تو آمد مادرجان که کنم تشکر عطیه از خواستم مي

 : گفت کنایه با او به رو ناباوري کمال در و کرد علیک و سالم

 ؟...کني بهروز زن نثار میاد در دهنت از چي هر خواهرت مثل و ببیني خودتو جانشین تا اینجا اومدي

 انتظار اصالً... نگفت چیزي و انداخت پایین را سرش شرمنده و شد ناراحت خیلي مادرجان ي کنایه با عطیه

 : گفتم مادرجان به رو... بفهمد را حقیقت اینکه بدون کنه برخورد اینطور مادرجان نداشتم

 و حرفا که بگه ما به تا اینجا اومده افتاده اتفاقي چه دیشب فهمیده وقتي عطیه... کنید مي اشتباه... مادرجان

 ... نمیاد کوتاه که است عاطفه خود این و نداره ربطي اون به عاطفه رفتاراي

 : گفت و گرفت انگشت با را پایین خورد سُر چشمش کنار از که اشکي عطیه
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 علي از وقتي از ، بیاد بوجود وضعیت این خواست نمي دلم بخدا ، باشید شاکي ما دست از دارید حق... مادرجان

 هکن تمومش رو بازي این دیگه که خواستم ازش و شدم زنده و مُردم مرتبه صد کرده چیکار عاطفه دیشب شنیدم

 ، نمیکنم فکر هم بهش حتي االن ولي ، کنم ازدواج بهروز با خواست مي دلم عاطفه هاي وسوسه با روزي یه شاید ،

... باشه مثبت جوابمم شاید دارم ازش که شناختي با و سراغم میاد روزا همین که دارم خواستگارم یه حتي

 چون ننویسید من پاي رو عاطفه گناه بگم هم و کنم عذرخواهي شما و ساراجان از هم که اینجا اومدم... مادرجان

 ...میکنه چیکار داره عاطفه که نداشت خبر روحمم اصالً من

 قضاوت اشتباه موردت در که دخترم ببخش منو تو:  گفت عطیه به رو کرده قضاوت زود خیلي دید که مادرجان

... نمیکنه رحم خودشم هاي بچه به حتي ، گرفته ما ي همه از رو آرامش رفتاراش با عاطفه مدت این بخدا... کردم

 ارک تا ، نیست شوهرداري ي طریقه این بگي بهش و بزني حرف خواهرت با بهتره ، هستم هاش بچه و بهرام نگران

 مي ، شناسم مي بیشتر خودشم از رو بهرام من... زندگیت و خونه سر بیا شو پا ، نشده کشیده باریک جاهاي به

 یا و کوتاه که نیست آدمیم ، میکنه تموم رو چیز همه و زاره مي چیز همه روي پا بدن قرارش تنگنا تو اگه دونم

 ...بشه پشیمون

 ...بپاشه هم از زندگیش من بخاطر نزارید ، گردونید برش بیاید و ببخشید خودتون بزرگي به شما:  عطیه

 ...برگرده باید خودشم ، رفته خودش عطفه:  گفت محکم خیلي مادرجان

 قصد که عطیه به من اما... کرد ترک را اتاق بالفاصله مادرجان و نگفت چیزي مادرجان قاطعیت مقابل در عطیه

 : گفتم کرد رفتن

 حرف خواهرت با هم تو ، برگردونه رو عاطفه بیاد خوام مي ازش و زنم مي حرف بهرام آقا با خودم... نباش نگران

 ...بیاد کوتاه هاش بچه بخاطر بگو و بزن

 هی علي ، اتاق تو برگشتم و کردم بدرقه را عطیه وقتي... رفت آنجا از تشکر و فراوان عذرخواهي با و داد قول عطیه

 گفتم و دستش دادم و کندم پوست برایش سیب یک و نشستم روبروش رفتم ، بود خودش تو و بود کرده کز گوشه

: 

 و هستي زندگي راه اول هنوز تو ، گرده برمي مادرتم روزا همین ، میشه درست چیز همه ، نگیر سخت اینقدر

 ...شادیاش با هم ، بیاي کنار دنیا مشکالت و سختي با هم باید ، نکردي تجربه رو چیزا خیلي

 ؟...سالتونه چند بپرسم میشه... بزرگ مامان چشم:  گفت و زد پوزخندي

 : گفتم و طرفش به انداختم سیبي پوست و کردم صدایي پر ي خنده علي متلک فهمیدن با

 ...زنم مي حرف باهات جدي دارم... نکن جیک جیک اینقدر حنایي نوک ي جوجه

 ...سالته چند بزرگ مامان ، پرسیدم جدي منم:  گفت و کرد بهم خاصي نگاه
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 ...کني مسخره منو بشیني اینجا نه ، باشي درست فکر به باید االن تو ، نمیري که رو از:  گفتم و خندیدم

 همه این با ، بخونم درس که زارن مي آدم براي حواس مگه... درس:  گفت و گرفت غم از رنگي صورتش دوباره

 ؟...خوند درس میشه اینجوري ، مامان مورد بي هاي توقع و دعوا و جنگ

 ؟...نداشتند هم رو تو رفاه صدم یه حتي که خوندن درس چطوري مخترعین و دانشمندان... میشه که بله:  گفتم

 : گفت و برد باال تسلیم ي نشانه به را دستهایش اي مزه با صورت به علي

 نشسته روبروم ساله صد بزرگ مامان یه میکنم فکر اونوقت نکنید نطق دیگه خواهشاٌ... تسلیم... ساراجان

 ...نداري لیاقت که حقا گفتم و کردم اخمي

 ...ندارم حتماً... اوهوووم:  گفت و زد سیب به بزرگي گاز

 راحت خیال با منهم و شد کم هاش نگراني از یکمي فعالً ، گذاشتنش سر به سر و شوخي کمي با و نماند پیشم زیاد

 ي خانه و خانواده از غیر جایي را محبت او باید چرا ، بود علي مشغول فکرم... کردن درست شام سراغ رفتم

 اینقدر باید مادرها و پدر از بعضي چرا ؟...شود سرزنش من مثل کسي محبت این بخاطر و کند پیدا خودش

 همیشه ؟...کنند درک است برخوردار خاصي حساسیت از سن این در که را خود جوان نتوانند که باشند خودخواه

 ار عشقشان و محبت که مادرم و پدر مثل یکي ، نمیکرد آزاد را فکرم ها ساعت تا و بود متمرکز تضادها روي فکرم

 جایي در را عشق و محبت و زد پس را همه که فرهاد مثل یکي و گذاشتند هایشان بچه اختیار در رایگان طور به

 اعصاب جنگ و میکنند دریغ او از آنها و هست مادرش و پدر محبت ي تشنه که علي مثل یکي و ، کرد پیدا دیگر

 ، میشوند خود جوان روان و روح ویراني باعث و میکنند پسرشان ي گرفته پا نو زندگي چاشني را مهرباني نا و

 مملو و دل سنگ ، مهربان نا هم اي عده و سخاوتمند و گذشت با و مهربان اي عده... دارند فرق هم با آدمها چقدر

 ...کینه و حسادت ریگزار از

 تا بماند پدرش ي خانه مدتي باید عاطفه داشت اعتقاد بهرام ولي ، برگردانیم را عاطفه که بودیم این دار گیرو در

 رد حوادث این تا بگذرد مدتي که دیدیم بهتر آورد مي مادرش از علي که هم خبرایي با ، دستش بیاید عافیت قدر

 هاي حرف از بعد که شنیدم علي از... بگذارد پوش سر نفرتش و خشم بر بتوانند و ، بشود تر رنگ کم عاطفه نظر

 هاي حماقت براي دلم واقعاً... کردند قهر همدیگه از دعوا کلي با و شده خراب خواهر دو ي میانه ، من با عطیه

... انداخت مي آن و این چشم از را خودش و میکرد بد خودش به داشت رفتارش این با فقط که سوخت مي عاطفه

 بود پدرش پیش گاهي ، خورد مي را عاطفه نفرت و غرور تاوان داشت که بود عاطفه کوچک پسر عرفان وسط این

 کمک بهش هایش درس تو منهم و ما اتاق آمد مي علي با بود پدرش پیش که مواقعي ، مادرش پیش گاهي و

 يعل هم گاهي چند هر و ، خورد مي لذت با که پختم مي کشمشي شیریني و کیک برایش مواقع بعضي و میکردم

 رندبخو ندارند حق گفتم مي و زدم مي دستشان پشت قاشق با که زدند مي ناخنک ها شیریني و کیک به بهروز و

 خو من به مدت این اینقدر ، میکردم درست برایش را شادي هاي لحظه خنده و شوخي با و عرفانه مال همش چون
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 تو اشک حرفش این با ، بودید مادرم شما کاش اي که گفت بهم روز یک رودروایسي هیچ بي که و بود کرده

 يتنهای براي و گریه زیر بزنم خواست مي دلم ها لحظه آن در ، بود خیره من به نگراني با علي و شد جمع چشمایم

 ...زدند مي پرپر محبت کردن پیدا صدد در ها بچه از بعضي چطور... بزنم زار پسر این

 پیش قدم خودش که کردیم راضي را بهرام باالخره بود مکافات هر به و برنگشت خانه به عاطفه و گذشت ماه یک

 نگاهش که بود عاطفه همان هنوز اما... برگشت عاطفه ماه یک از بعد و... برگرداند ها بچه بخاطر فقط را او و بگذارد

 از المس یک به فقط و بود سنگین سر هم مادرجان با حتي... گذاشت خانه به قدم غرورتر پر و بود لبریزتر نفرت از

 ...میرفت پیش آرام همچنان و بود گرفته را خودش طبیعي مسیر دوباره زندگي... بود گذشته او کنار

 ، دبو کرده وزیدن به شروع هم مالیمي باد و بود پاییزي سرد نسبتاً روز که هفته آخر هاي شنبه پنج از یکي در

... آمده مهمان برایم گفت بهم و اتاق تو آمد بود شده جور من با دیگه االن که عرفان صبح ده ساعت حدود

 زا هنوز ، بیرون اتاق از رفتم و نبودم بد ، کردم برانداز آینه در را خودم و شدم بلند خیاطي میز پشت از متعجب

 با داشتند حیاط وسط که دیدم را حمید و ملیحه آمده در حدقه از هاي چشم با که بودم نرفته پایین ها پله

... ملیحه آغوش تو پریدم خوشحالي از و رفتم پایین ها پله از سراسیمه... میکردند احوال و حال و سالم مادرجان

 کردم گرمي احوالپرسي و سالم حمید به رو شدم سیراب ملیحه وجود از وقتي ، بود بخشي لذت ي لحظه چه واي

 ...کردم دعوت اتاقم به را آنها و

 : کرد تمجید و تعریف به شروع گذاشت تو را پایش که اتاق در از ملیحه

 شوهر اون با اونم میکني زندگي داري جایي همچین تو که حالت به خوش... صفایي با و بزرگ ي خونه و حیاط چه

 ... ات پیشه عاشق

 تاقا باالي طرف به را او و گرفتم بازویش از نیشگوني آهسته و کشیدم خجالت حمید جلوي ملیحه پروایي بي از

 هایش ریه به را آن بوي وجود تمام با شد وارد ملیحه وقتي که بودم پخته سبزي قورمه ناهار براي... دادم هل

 : گفت و کشید

 ...دارد جهاني ي آوازه سبزیش قورمه که ، مادري همان دختر که الحق

 ...هستیم زده قحطي ما میکنه فکر ساراخانوم االن... بشین بیا:  گفت و کشید را دستش شوخي به حمید

 ...نخوردم جا زیاد اخالقشه همین همیشه خانوم این... حمیدخان نترسید:  گفتم و خندیدم

 خوشحال خیلي شنید وقتي بهروز... بدم خبر بهروز به تا تلفن سراغ رفتم خوشحالي با و بنشینند که کردم تعارف

.. .کنم دم چایي تا رفتم آشپزخانه به دوباره آمدگویي خوش از بعد... خانه میاد دیگه ساعت نیم تا گفت و شد

 تو آمد ملیحه... بپزد تا قابلمه تو گذاشتم هم کوچکي مرغي و کردم خیس دیگر برنج لیوان چند بالفاصله

 : گفت و آشپزخانه
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 ؟...نپختي سبزي قورمه مگه ؟...میکني چیکار داري

 کم چیزي تا کنارش گذاشتم هم کوچولو مرغ یه ، خودمونه ي اندازه سبزي قورمه... هوش با:  گفتم و خندیدم

 ؟...دادي مي خبر بهم مُردي مي... نباشه

 ...کنم ات زده هیجان که نکردم خبرت:  گفت شیطنت با ملیحه

 ...میکردم سکته شاید ، نمیشدم که زده هیجان:  دادم ادامه و گفتم ایشي

 : گفتم میکردم تعارف چایي که طور همان... حمید پیش برگشتیم چایي با و خندیدیم

 ...تهران بیاید پیش ماه یه شما بود قرار ؟...بزارید راه به چشم وقت همه این رو ما بود رسمش این حمیدخان

 به ، تگذش ماه یه کنیم بازش اومدیم تا که خورد گره بهم دبیرستان تو کارام ، کردیم قولي بد بخشید مي:  حمید

 ...خوام مي معذرت حال هر

 ...بگیرید انتقالي خواید مي که شنیدم بهروز از... میکنم خواهش:  گفتم

 و بگیره انتقالي شاید تا تهران پرورش آموزش به داده نامه حمید... ساراجان آره:  داد جواب ملیحه حمید جاي به

 ...همینجا بیاد

 ؟...تهران بیاید خواید مي ؟...میگي راست:  گفتم خوشحالي با

 هترینب و نبودم تنها شهر این تو دیگه میشد درست حمید انتقالي اگه ، نمیشناختم پا از سر خبر این شنیدن از

 ...کنارم آمد مي دوستم

 : گفتم ملیحه به رو و آمد یادم به چیزي ناگهان که بودم ها اندیشه این دار و گیر در

 ...میکنه زندگي همینجا که خواهرتم ؟...بزاري تنها رو مادرت و پدر خواي مي هم تو

 : گفت او جاي به حمید اما ، نگفت چیزي و کرد حمید به نگاهي ملیحه

 هترب براي ، بسازیم رو مون آینده کوچیک شهر اون تو عمرمون آخر تا تونیم نمي ما ، بیشتره کار پیشرفت اینجا

 ...گذشت باید چیزها خیلي از کردن زندگي

 ، یستن تنها شهر این تو دیگه خواهرم که خوشحاله گفت حتي و کرد قبول راحت خیلي بابام:  گفت ملیحه بار این

 ...تهران اومدند و فروختند رو خونه هم اونا شایدم

 بهجع یک با بهروز که میکردم تعارف میوه داشتم ، آوردم میوه برایشان رفتم و کردم خوشبختي آرزوي برایشان

 آنها دیدن از بهروز... حمید آغوش تو رفت خودش و من دست داد رو شیریني... شد وارد صدا و سر با و شیریني

 : گفت گوشم در سر ملیحه... شناخت نمي پا از سر و بود خوشحال خیلي
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 ...کنه بغل منم بیاد ترسم مي ، است زده هیجان چقدر جنابعالي شوهر این... بابا اي

 ...نیست بعیدم:  گفتم و خندیدم

 ...ندیدند رو همدیگه سال صد اینکه مثل ؟...خبره چه... اوه:  گفت بهروز به رو جدي طور به بعد

 ...کرد فوران حسادتت تو بازم... سالم علیک:  گفت کنایه با بود شده ملیحه ي متوجه تازه که بهروز

 اي دقیقه. ..بپزم را برنجم تا آشپزخانه تو آمدم میکردند کل کل ملیحه با داشتند تا و بود شگفته بهروز گُل از گُل

 : گفت خاصي حالت با و نشست میز پشت و اومد اش میوه بشقاب با هم ملیحه بعد

 ...ساخته بهت شوهر اینکه مثل... ناقال میشي تر خوشگل روز به روز میکني چیکار... سارا

 ...دید نتواند که آنکس هر شود کور تا:  گفتم و کردم پرت طرفش به رو دستم تو ي دستگیره حرص با

 ...میاد بهت خیلي روسري این هم و شدي تر خوشگل هم میگم جدي... ایشاهلل:  گفت و خندید

 ...پوشم مي یادش به اونو میشه تنگ براش دلم وقتي ، فرهاده آخر یادگار روسري این:  گفتم و کشیدم آهي

 کدبانوي نباشي خسته ، میشه بیهوش آدم بویي عجب... به به:  گفت و آشپزخانه تو آمد بهروز وقت این در

 ...بخرم برم تا بگو داري خریدي یا هست کاري اگه... خودم

 ...بدید دستور فقط و حمیدخان کنار برید شما ، خوام مي چیزي نه و دارم کاري نه... عزیزم نه:  گفتم

 ليخی بیچاره اینکه مثل ، مهمونمون پیش برم پس... چیه دستور سرمي تاج تو... میکنم خواهش:  گفت و خندید

 ...پریده روشم و رنگ ، پره دلش

 به رو زد مي گاز سیب به که طور همین خونسرد هم ملیحه... کرد نگاه ملیحه به شیطنت با و گفت رو ها این بهروز

 : گفت بهروز

 ...کني آب شکر رو حمید و من بین توني نمي ، نمال دلت به صابون بیخود... دانه پنبه بیند خواب در شتر

 پا به جنگ یه خواد مي نیامده هنوز ، داري بدجنسي شوهر واقعاً:  گفت حرص با ملیحه و رفت کنان خنده بهروز

 ...کنه

 و خوب روز... خواهرش ي خانه رفتند و دنبالشون آمد خواهرش شوهر بعد و ماندند حمید و ملیحه شب آخر تا

 هب سر و بودند افتاده هم به ملیحه و علي ، دلقک تا دو این چون ، داشتیم بهتري بعداظهر و گذراندیم را خوشي

 با و بودند مجلس هر نقل ملیحه و علي واقعاً... خندیدیم و کردند کل کل هم با کلي و گذاشتند مي بهروز سر

 نزدیکانم از یکي نفر دو این اینکه از... میکردند تداعي همه براي را خوبي روز قشنگشون و جا به هاي شوخي

 ...میشدم دور موقتي حتي ناراحتي هر از کنارشون در ساعتي و بالیدم مي خودم به بودند
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 پانزدهم فصل

 

 ( رهایي یابم نمي چنگش از که.....  جدایي اقلیم به کردي سفر) 

 ( خالیست تو جاي میروم جا هر به.....  حالیست افسرده سفر زین نصیبم) 

 ( نامت دنبال ها قصه میان.....  قیامت تا امیدم چشم بود) 

 

 بیرون آن از ناهمگون تصاویري و میشود بسته و باز خاطراتم روي به اي دریچه همچون ذهنم ، سالها از پس هنوز

 و یاد... نشده خاموش هایش شعله هنوز که قلبم بر است آتشي ، پدر بازگشت بي هجرت و سالها آن یاد... آید مي

 خوشي ي همه و غم به هایم شادي زود چه... آخ ، میکند هایم گونه مهمان را اشکي گلرخ پدر مرگ ي خاطره

 هنوز سالها آن یاد... شد اشک و غم و درد و هجران سمبل ، زمستان فصل و داد ناخوشي به را خود جاي هایم

 پس هم هنوز... زد رقم برایم را جدایي و پرداخت سنگیني بهاي اش تکه هر که ام پاره تکه قلب بر است خنجري

 ره به و ترکاند مي ناکس و کس هر جلوي را بغضم بادکنک و شکند مي قلبم او از یادي کوچکترین به سالها از

 هزاران و پیچد مي خاطرم میان ناقوسي چون بیمارش قلب طنین... ریزد مي صورتم روي بر را تمنا باران اي بهانه

 ...رُوید مي احساسم ي برکه در خاطره

 و لغزید مان کوچه سنگفرش روي به ناگه ، نارون درخت سرانجامي بي هاي برگ زرین که روزي آن آمد یادم به

 را پدر عمر دفتر ناگهان مرگ انگیز نفرت دست و آمیخت زمین با را ها لحظه سکوت عابر هر پاي صداي آهنگ

 رفتي که تو بگویم بگذار... پدر... پژمردند کوچه سنگفرش روي به اندوه و ماتم با ها برگ ، آمد خزان... بست

 ربانتمه چشمان و رفتي وقتي... کنم دل درد بگذار... پدر... شد پرپر بود نشده بزرگ هنوز آنکه با قلبم ي شکوفه

 مي ، بودي تنهاییم سالهاي این توي ، اگر که ، گریه زیر زند مي اختیار بي دلم ، گرفتي من از همیشه براي را

 اما ، ینمبنش نظاره به آبیت نگاه برق در را ها ستاره تبسم و بسپارم چشمانت ضریح به را هایم دلتنگي توانستم

 رو و زیر را خاطرهها و بپیوندد تو یاد باغ به که راهي جستجوي در دلم و است ستاره بي شب من شب تو بي اینک

 در قلبم نامرئي هاي ستون و توست قرار بي باز من دل و شدم گم جاده این خم و پیچ در که افسوس اما... کند

 ي اندازه به من و شوي گاهم تکیه که طلبد مي را تو گرم هاي شانه سرم... گذرانم مي را ها لحظه ، لرزیدن حال

 ...خسته رفتن از پاهایم و... تاریک چمن خشک مزرعه ، است تهي جاده که افسوس... ببارم نبودنت سالهاي تمام

 و اشمب صبور آموختم دریا از تو از بعد که شادم اما... بیایي تو که ، است عبث انتظار این که دانم مي و نیستي تو

 طلب استقامت او از و بزنم صدا را خدا میشوم رویت دلتنگ وقت هر که گرفتم یاد همراهم همیشه از ، بخشنده

 کنم احساس را تو همیشه براي تا بزنم گره زندگیم ي لحظه لحظه در را ات خاطره و یاد همیشه که بخواهم و کنم
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 باور و گذاشتم سر پشت را سختي لحطات چه و تاریکي نقاط چه... برسم رواني کامل امنیت به یادت کنار در و

 ...است بند مو یک به حتي و کم خیلي ، من زندگي تلخي و شیریني ي فاصله که کردم

 خوب پدر حال که داد خبر باراني و سرد روز یک در مادرم که بود نگذشته زمستان ماه اول از اي هفته هنوز

 شههمی از تنهاتر حاال که او کنار در و برویم دامغان به که خواست ما از و است شده بستري بیمارستان در و نیست

 و خودم غربت براي... گریستم غریبانه و گذاشته غم زانوي بر سر گذاشتم را گوشي وقتي... باشیم است شده

... زدم زار و نشستم شوم ي آورنده پیغام این ، تلفن کنار حرکت بدون ساعتي تا روز آن... مادرم و پدر غربت

 و کرد ناز را موهایم دستي اینکه تا... نشنیدم هم را مادرجان صداي که بودم غرق خودم اندوه و غم در اینقدر

 ؟...دخترم شده چي پرسید ازم بود شده عجین ناراحتي با که مهربانش صداي

 : گفت و بوسید را صورتم... گفتم گریه با برایش را چیز همه و گذاشتم اش مادرانه ي سینه بر را سرم

 ارهد قلبي بیماري ي سابقه پدرت خوب ، میکني اینطور خودت با که نشده طوري نکرده خداي... باش صبور عزیزم

 ...باشه بیمارستان روزي چند دکتر نظر زیر باید حتماً و

 ...بیفته براش اتفاقي ترسم مي ، جدیه خیلي پدرم بیماري دفعه این اینکه مثل:  گفتم هام گریه هق هق میان

 اینقدر که نیفتاده اتفاقي هنوز ، نکن ناجور فکرهاي این از... عزیزم شو پا:  گفت و داد دلداري منو صبورانه او

 به مادرت االن دونم مي ، کن رفتن ي آماده رو خودت و بزن صورتت به آبي یه اول شو پا... میدي عذاب رو خودت

 سریع که شو آماده میاد اون تا... میگم بهش رو موضوع و زنم مي زنگ بهروز به خودم... داره احتیاج شما وجود

 ...کنید حرکت

 من يوقت و رسید سراسیمه بهروز که بود نگذشته ساعتي ، بشوم رفتن ي آماده تا رفتم و کردم تشکر مادرجان از

 : گفت نگراني با و بوسید را سرم و گرفت بغلش در دید حال آن به را

 اینقدر تو نزاره که نبود اینجا کسي ، شدي شکلي چه ببین ، نیفتاده اتفاقي هنوز ؟...دختر کردي چیکار خودت با

 ؟...کني گریه

 ...میرم مي من بیفته پدرم براي اتفاقي اگه ، نیست خودم دست:  گفتم میکردم گریه که همچنان

 تا شو آماده گیرم مي دوش من تا ، بزني مرگ از حرف نشنوم دیگه:  گفت اخم با و کرد جدا خودش از را من بهروز

 ؟...فهمیدي... مادرت و پدر پیش برمت نمي و میشم عصباني کردي گریه باز ببینم اگه... سارا ، بریم

 ترف بهروز اینکه محض به ، بشم آماده تا رفتم و کردم مهارش را لعنتي بغض این سختي به و دادم تکان را سرم

 آماده کجا از یکباره به اشک همه این دانستم نمي ، ریختم اشک آرام آرام بار این و شکست بغضم دوباره حموم

 : گفتم خودم با و کشیدم آه... نمیشد خشک اي لحظه که بود

 ...آراستي سیاه گریه و بغض با را گلویم خوشبختي طالیي گردنبندهاي جاي به که باد تو بر نفرین دنیا اي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

284 

 

 و رسیدیم دامغان به که بود گذشته شب از ساعتي چند ، شدیم راهي عصر و کردم جمع را وسایلم درد و گریه با

 نیمکت روي که اي گوشه تنها و غریبانه را مادرم دور از... رفتیم بود داده آدرس مادرم که بیمارستان به یکراست

 تا و انداختم آغوشش در را خودم... پوشاند را صورتم اشک سیالب دوباره و آمد درد به قلبم و دیدم بود نشسته

 از را اشک درشت هاي دانه... نبود خوبي ي نشونه این و بود پریده رنگ مادر ي چهره... کردم گریه توانستم مي

 : پرسیدم نگراني با و نشاندیم A C U روبروي نیمکت روي را او بهروز کمک به و کردم پاک هایش گونه

 ؟...افتاده روز این به پدر چرا ؟...شده چي دوباره

 روز این به کرده ازدواج فرهاد فهمید وقتي پدرت ؟...بشه چي خواستي مي:  گفت و کرد پاک را هایش اشک مادرم

 ...افتاد

 این عقلشو ، شده دیوونه پسره این ؟...کرد عروسي:  گفتم و دوختم چشم مادر به بعد و بهروز به اول ناباورانه

 ...کُشم مي رو فرهاد بیاد پدر سر بالیي اگه خدا به... خورده جهانگیر

 از درد... خدایا... اینجاست االن نامرد اون بخاطر ام بیچاره پدر ، زدم زار دوباره و گذاشتم مادر زانوي روي را سرم

 ؟...بندازد بخطر رو مادرش و پدر جون خودش خودخواهي و خوشي بخاطر آدم ي بچه که بیشتر این

 ازدواج کسي بي و تنهایي تو داشتم آرزو خیلي براش که پسرمون تنها:  بود همیشه از تر شکسته مادرم صداي

 یزيچ پدرت که بردم بکار رو سعیم تموم ، کنم سکته بود نمانده چیزي گفت بهم رو موضوع و زد زنگ وقتي ، کرد

 همیشه مثل و شده چیزیم یه فهمید اول همون ؟...کرد پنهون ازش رو چیزي بشه که بود آدمي پدرت اما ، نفهمه

.. .گفتم بهش رو چیز همه و کردم مطمئنش ، سارا سراغ رفته باز فرهاد نکنه گفت مي و بود تو نگران ، نیستم

 چي هر... بود رفته فرو خودش تو و بود ساکت دیروز تا و نداد نشون هم العملي عکس حتي ، نزد حرفي دیگه

 سامون و سر تو و من چتر زیر نداشت لیاقت این از بیشتر فرهاد ، شده که کاریه ، نکن رو فکرش عزیزم گفتم

 کرده بدي ي سکته گفته دکتر... اینجا ي گوشه افتاد که شد این تا ریخت خودش تو همش و نگفت هیچي ، بگیره

 ...شده رفع خطر شکر رو خدا اما

 رمب باید چطوري بپرس پرستار یه از برو... ببینمش برم خوام مي:  گفتم بهروز به رو و کردم پاک را هایم اشک

 ...دیدنش

 ... کني نگاه اونو شیشه پشت از بزارن شاید ولي... ممنوعه مالقات... عزیزم زارن نمي:  گفت و گرفت را دستم مادر

 چسبیدم ضریح یه مثل من و رسید راه از دکتر که زدم مي پا و دست برزخ در داشتم و بودم پدر دیدار قرار بي

 رفتیم بهروز همراهي به و ببینمش نزدیک از نداد اجازه اما ، ببینم را پدرم بگذارند خواستم مي عاجزانه و بهش

 ، پدر ي تکیده هیکل دیدن... کردم هق هق بهروز آغوش در و زدم زار و دیدم رو او شیشه پشت از و اتاقي داخل

 بیمارستان تخت روي االن ، بود کوه مثل برایم که کسي ، بود آورده درد به را قلبم ، دستگاه و سیم همه آن زیر
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 بزرگ را او که کسي با داد اجازه خودش به چطور فرهاد... هم روي بود ریخته خورده موریانه چوبي دیوار یه مثل

 ...دانستم مي رنج و بدبختي همه این مسبب را او من... بکند را کار این داشت گردنش به حقي و بود کرده

 برنمي ما دست از کاري آنجا چون ، برگردیم خانه به که دادیم رضایت مادر و من باالخره بهروز و دکتر اصرار با

 دلم که حالي در ، برد زور به خودش با را من و نگذاشت اما بمانم من الاقل بگذارد بهروز کردم اصرار خیلي... آمد

 جا دلم توي عالم هاي غم تمام ، گذاشتم خانه درون پا وقتي...  شدیم راهي گذاشتم جا ACU ي بسته در کنار را

 تاقما به دوان دوان و ترکید لجباز بغض این هم باز... باشد پدر حضور بي که ببینم را اي خانه توانستم نمي ، شد

 ... کردم خالي را بغضم تمام اتاقم بالش بر سر و آوردم پناه

 : گفت نگراني با و فشرد آغوشش در را من آمد اتاق به هم بهروز بعد دقایقي

 هاي چشم این به چرا ، شده رفع خطر گفت دکتر که شنیدي ؟...میکني رو اینکار خودت با چرا دلم عزیز آخه

 ؟...نمیکني رحم قشنگت

 ...بیاره طاقت نتونه ترسم مي ، شده ضعیف خیلي بار این پدر... بهروز:  گفتم اش سینه بر سر کنان هق هق

 اون شيبا مادرت فکر به باید االن تو ، میشه خوب پدرت میدم قول بهت:  گفت و بوسید را پیشانیم عاشقانه بهروز

 ...داره احتیاج تو تسلي و دلداري به تو از بیشتر

 و هتاریک اتاق دیدم رسیدم مشترکشان اتاق به وقتي ، رفتم سراغش به هراسان و افتادم مادرم یاد به یکباره به

 در همانجا... خواند مي پدر سالمتي براي حاجت نماز داشت خوبم و صبور مادر و بود روشن شمع یک فقط

 خواست من از و کرد حس را وجودم شد تمام نمازش وقتي... شدم او زیباي مناجات تماشاگر و ماندم در چارچوب

 بي دل و میکرد آرام را من وجودش عطر ، گذاشتم محبتش پر دامان بر را سرم و نشستم کنارش... کنارش بروم

 کردن قبول اما ، برسانم صبح به را طوالني شب این کنارش امشب خوام مي گفتم بهش... بخشید مي قرار را قرارم

 : گفت و

 سر صبح تا خوام مي ، بخوابم خوام نمي من ، باشه شوهرش بالش از جدا سرش دهد نمي اجازه وقت هیچ زن یک

 ...بگیرم خدا از را پدرت شفاي ، سجاده بر

 ، کردیم صرف پدر حضور بدون و روح بي و سرد محیط در را صبحانه و رساندیم صبح به را شب بود سختي هر به

 ، دادم پایین زور به هم من و داد من به زور به بهروز که لقمه تا دو با فقط ، خوردم من نبود صبحانه این که چند هر

 ...بخورم چیزي داد نمي اجازه و بود کاشته گلویم در را سنگیني بغض پدر نبود

 مثل هم او و کردم گریه باز او آغوش در من و آمد ملیحه که بیمارستان برویم شدیم آماده که بود صبح نه حدود

 از و کرد راضیم مادر باالخره ، برم بهروز و مادر همراه داشتم که اصراري با... داد مي دلداري مرا صبورانه همیشه

 بهروز و مادر و دادم رضایت وقتي... کنیم درست ناهاري همدیگر کمک به ظهر براي و بمونم ملیحه با خواست من

 : فتگ ناراحتي با ملیحه که کردم گریه به شروع باز من و نشستیم میز پشت آشپرخانه تو ملیحه و من رفتند
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 ؟...بشي بیمارستان راهي تو پدرت شدن خوب از بعد خواي مي ، نداري رو به رنگ... سارا کن بس

 بخاطر پدرم ؟...کرد خودشو کار لعنتي فرهاد اون ملیحه دیدي:  گفتم و کردم پاک دست پشت با را هایم اشک

 ...بخشمش نمي وقت هیچ ، کرده سکته اون

 هدیگ که اینه گرو در پدرت سالمتي ، کرد نمیشه کاریش و بیراهه به زد فرهاد:  گفت فرهاد کار از متاثر ملیحه

 کمتر و باشن تنها کمتر تا تهران ببریش خودت با و بزني حرف پدرت با باید سارا...  نکنه فکر فرهاد ازدواج به زیاد

 ...کنند فکر خراب کله ي پسره این ازدواج به

 ...اومده سرش بالیي چه و چطوره پدر ببینه نیامد اصالً غیرت بي:  گفتم

 دترب حالش ببینه اونو پدرت اگه شاید گفت ، بده خبر بهش کسي نخواست مادرت... سارا نکن قضاوت زود:  ملیحه

 ...میشه

 ...میکنم شا پاره تیکه دندونام با ببینمش اگه ، کنه گم زندگیمون از رو گورش همیشه براي ایشاهلل:  گفتم خشم با

 ...شد گرسنه دوباره پلنگ ماده واي:  گفت و خندید ملیحه

 نگراني جاي و خوبه حالش پدر که کرد مطمئنم و بود بهروز ، خورد زنگ تلفن که بدم رو ملیحه جواب رفتم

 : گفت شوخي با باز بهتره پدرم بود فهمیده که ملیحه و آشپزخانه تو برگشتم راحت خیال با بار این... نداره

 ؟...کني چپش لقمه یه رو بیچاره فرهاد این خواي مي هنوزم

 حال و کیف دنبال رفت و گذاشت تنها رو مادرم پدرو اینکه بخاطر وقت هیچ:  گفتم و کردم بهش کجي دهن

 ...بخشمش نمي خودش

 هاومد در گور از ي مُرده مثل ، برس خودت به یکمي و بزن صورتت به آبي یه برو:  گفت و شد بلند جاش از ملیحه

 ...کنه تحمل رو نشسته صورت این باید که سوزه مي بیچاره عاشق این براي دلم... شدي

 زن هی داشتن دوست همیشه مگه ، خواد مي عشقشو جوره همه عاشقه که کسي... بابا برو:  گفتم گي حوصله بي با

 ؟...بیاد مرد چشم به زدن سرخابه و ماتیک با باید

 دید با اول رو زنا چون ، مغزشونه از تره یافته تکامل مردا چشم نمیگن مگه ؟...چي پس:  گفت و خندید ملیحه

 ...بده قورتت خواست مي خواستگاري شب همان تو که بهروز مثل... میشن عاشقشون بعد و میکنند انتخاب زدن

 آستین در جوابي یک همیشه ، پرو ي دختره آورد نمي کم که زبان از ، کردم پرت طرفش به ناني تکه و خندیدم

 ...داشت برایم

 همراه به بهروز و شد یک ساعت ، رسیدم خودم به هم یکمي ملیحه زور به و کردیم درست ناهار ملیحه کمک با

 حالخوش بهروز ، شدم پدر حال جویاي... بود مانده پدرم پیش مادر و خانه برگشتند بیمارستان بود رفته که حمید
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 ناهار و رفتمگ روحیه یکمي امید همین به... میکنند منتقلش بخش به فردا نکنه تغییر وضعیتش اگه و بهتره گفت

 مي لبخند و بودم شده آرام یکي من اینکه از و نکرد پنهان را خوشحالیش هم بهروز ، خوردیم هم دور اشتها با رو

 : گفت حمید و ملیحه به رو زدم

 ؟...نه یا بیارم طاقت تونستم مي دیگه من کنه گریه باز خواست مي سارا امروزم اگه دونم نمي

 ، تيگذاش لوس ي دختره این الالي به لیلي بسکه... حقته که تو:  گفت بهروز به رو و کرد نثارم پوزخندي ملیحه

 ...کنه ناز برات مرتب بایدم

 ...زدم مي ملیحه ي کله و سر تو خشم با منهم و... خندیدند دو هر و داد تکان سري و کرد حمید به نگاهي بهروز

 اتاقش در دم ، لرزید مي بدنم اعضاي تمام رفتم دیدنش براي وقتي و شد منتقل بخش به پدر روز آن فرداي

 و میکرد نگاه را بیرون و بود پنجره به رو صورتش که دیدمش مي دور از... شوم مسلط خودم به کمي تا ایستادم

 یک در... کنم راست کمر توانستم نمي دیگر بودم داده دستش از اگر که بودم کوهي گر نظاره طرف این هم من

 کرده حس مرا حضور اینکه مثل ، خورد گره من خیس چشمان در فروغش بي چشمان و برگشت ناگهاني لحظه

 جدایي از نشان نگاهش این کردم حس ، کشید وجودم به آتش غمگینش و آلود تب نگاه این ي جرقه...  بود

 بي دستان ، گرفتم جا بود کرده باز برایم دستش یه با که آغوشش در فوري و دادم کف از طاقت دیگر... داشت

 هق هق میان... میکردیم گریه شدت به دو هر و گذاشتم صورتش روي را صورتم ، شد حلقه لرزانم تن دور رمقش

 : گفتم گریه

 ...ببینمت بیمارستان تخت روي باید دیدنت میام وقتي عزیزم چرا

 : خواند شعري گُوشم دم لرزوني صداي با و بوسید را سرم

 

 ( نور امواج از روشن بهار در.....  رسید خواهد فرا روزي من مرگ) 

 ( شور و فریاد از خالي خزاني یا.....  دور و آلود غبار زمستاني در) 

 

 شنیدن طاقت دیگه که نزنید حرفي مرگ از خدا رو تو پدر:  گفتم و شد بیشتر هایم گریه شعر این خوندن با

 ...ندارم

 : گفت و زد جوني بي لبخند و کرد بلند اش سینه روي از را سرم پدر

 منتقلم بخش به که نبودم خوب اگه ، باشه باروني اینقدر قشنگت هاي چشم این خوام نمي و خوبم من... عزیزم

 مي فقط ؟...نزنم حرف مرگ از باید چرا ، جدیده زندگي یه سرآغاز مرگم... دخترم میگم کُلي دارم.. کردند نمي
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 مرگ و جنگید نمیشه مقدرات با... گُلم دختر ، نبري یادت از رو خدا و باشي آروم افتاد برام اتفاقي اگه خوام

 ...بگذري افتخار با اون از کني سعي باید که خداست الهي امتحان نوع یه هم عزیزان

 جان حرفي سه ي کلمه این شنیدن بار هر با دانست نمي چرا ؟...زد مي حرف مرگ از مدام و نمیکرد بس پدر چرا

 تا آمدند دیدنش به هم ملیحه مادر و پدر وقتي حتي ، بود خوب پدر حال شب تا روز آن ؟...میشود خارج بدنم از

 من و خانه برگرداند را من خواست مي بهروز شد تمام مالقات وقتي... خندیدند و زدند حرف هم با ساعتي نیم

 آرزوي برایش و گفت هم فرهاد مورد در حتي زدیم حرف هم با خیلي ، ماندم پدر کنار شب و نکردم قبول

 پدر حرکات و ها حرف تمام... کرد عوض را سرنوشت نمیشود دیگه و شده که کاریه گفت مي ، کرد خوشبختي

 دست... بودم گیج بود بخشیده را فرهاد زودي این به اینکه از ، لرزاند مي را قلبم ته و بود خاصي طور یه امشب

 بار براي گویي که میکرد محبت و زد مي حرف طوري ، نداشت کردن رها خیال و بود گرفته هایش دست در را من

 طرز این و کند حک جانش عمق در همیشه براي را نگاهم خواهد مي گویي که میکرد نگاه اي گونه به ، است آخر

 ... بروم حال از که رفت مي آن هر و بود کرده تهوع و دلهره دچار را من رفتار

 که شدم امیدوار ، میکرد نگاه ام شده بیدار تازه صورت به لبخند با و بود سالم پدر و شد صبح شب آن وقتي

 حساب به رو ها دلشوره این ي همه همین براي... خانه گردد برمي و میشود بهتر حالش پدر آینده روز چند همین

 این و برنداشت سرم از دست سیاه سرنوشت... اما... گذاشتم مي خودم ي شده تحریک و خسته اعصاب

 نم شد قرار و شد منتقل بخش به پدر که شبي فردا... کرد پرپر را ما وجود گل و گرفت حقیقت رنگ دلشورههایم

 اتاق ي روانه را او دوباره و داد دست پدر به دیگر سختي ي حمله ، بماند کنارش بار این مادر و خانه برم بهروز با

 زا خارج کشید مي آن از پدر که رنجي و عصبانیت فرهاد ازدواج که دانستم مي وضوح به... کردند ویژه مراقبتهاي

 ... شده تکرار حمله این دوباره و بوده اش فرسوده قلب توان

 ي حمله این از بعد پدر بعد ساعت چهار و بیست... آمد برنمي دستمان از کاري و زدیم مي زار اتاق در پشت

 زندگي واقعي پناه و پشت تنها ترتیب بدین و کرد تسلیم آفرین جان به جان و نیاورد طاقت دیگر قلبش سنگین

 همراهیمون ، هایمان زجه و ها اشک با بود کرده باریدن به شروع میشد ساعتي که هم باران ، دادم دست از را

 ، شد خاموش پدر زود چه... بود گرفته را نفسم راه که دیدم مي تنگي حصار مثل را زندگي لحظه آن در... میکرد

... پژمُردي زود خیلي ، خوبیها نماي تمام ي آیینه اي ، شد خاموش زودي این به چرا بود من راه فانوس که پدري

 چطور ؟...نیستي کنارم دیگر که کنم باور چطور... تنهایي وادي این در کردي رهایم زود خیلي من دوم خداي اي

 ؟...بیاورم تاب را نبودنت

 در دانست نمي مادرم بیچاره ، ریختند مي اشک من همراه و کنند آرام مرا نتوانستند کردند کار هر مادر و بهروز

 سوزناک اینقدر ، گفتنم پدر و آمد برمي ام سوخته جگر از که هایي زجه... من یتیمي یا ، کند گریه عزیزش مرگ

 که بهروز هاي دست از را خودم بود ترتیبي هر به... بودم انداخته گریه به هم را اطراف پرستار چند حتي که بود

 مالفه فوري... رساندم پدر تخت به را خود و کشیدم بیرون ، ریخت مي اشک من همپاي و بود گرفته آغوش در مرا
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 میکند قراري بي چقدر که دید نمي را دخترش مگر ، بود خوابیده راحت و آرام پدر چقدر ، زدم پس پدر روي از را

 : زدم ناله و دادم تکانش و گرفتم را بازوهایش ؟...نمیدید مرا هاي اشک و ها زجه مگه ،

 همیشه که همان ، آبیت چشم دخترک ، تو ساراي منم... پدر شو بیدار ، بزاري تنها را ما بود زود بخدا... عزیزم

 ...ببر خود با هم مرا ، پدر نزار تنهام ؟...کنم چیکار مسخره دنیاي این توي تنها تو بدون ، بودي نگرانش

 قلب این شدي باعث تو... گذاشت تو هاي خودخواهي راه سر را جانش پدر... فرهاد کند لعنتت خدا:  زدم فریاد

 ...دادي هدیه پدر به را مرگ خودت هاي خوشي براي تو... شود خاک نصیب و بایستد حرکت از مهربان

 مردي و داشت ام نگه زور به و خواباند تختي روي به را من و برد بیرون آنجا از و کرد بغل زیاد زحمت با مرا بهروز

... تمرف فرو سنگیني خواب در و نفهمیدم چیزي دیگر بعد دقایقي تا که زد من به قوي بخش آرام سفید لباس با

 را پدر دفن جواز و بودند داده را کار ترتیب فاصله این در صدر آقاي و حمید ، بودم خواب در ساعت چند دانم نمي

 مي تار و سوخت مي هایم چشم اول ، شدم بیدار اي مردانه ي گریه صداي با ساعت چند از بعد... بودند گرفته هم

 و بود نشسته صندلي روي تخت کنار که بهروزي و دیدم تختي روي را خودم شدم هوشیارتر که بعد اما ، دیدم

 هچ افتاد یادم تازه او گریه با... میکرد گریه غریبانه و بود گذاشته تخت روي را سرش و داشت دست در مرا دست

 هر بهروز و شد شروع هایم زجه دوباره... بود شده وارد زندگیمان به طوفاني چه و گرفته را گریبانمان مصیبتي

 ؟...میگرفت آرام زودي این به کجا من یتیم و داغدیده دل این ، نتوانست ولي ، کند آرام کمي مرا تا کرد کاري

 ابرهاي ، بود غمگین و گرفته ما دل مثل هم آسمان ، کردیم ابدي منزل ي بدرقه را پدر جان بي جسد بعد روز

 ...بود کرده شروع را ترسناکش ي زوزه ، باد و بودند کرده آسمان تسخیر به شروع ابرهه سپاه مثل سیاه

 وقتي مخصوصاٌ ، گذشت ما بر ساعتهایي و دقایق چه و ها ثانیه چه ، ام گفته کم بگویم چه هر که روز آن از واي

 و فامیل و آشنا ، غریبه مردم... کرد تر افزون مادرم و من دل در را آتش این و نیامد هم خاکسپاري براي فرهاد

 لیتتس براي و کسي بي و تنهایي گور تا پدر همراهي براي نداشتند پدر با نزدیکي قرابت هیچ که پدر همکاران

 مي جا همه را خالیش جاي بود کرده رشد او کنار در و بود او خون از که پسرش ولي ، بودند آمده اش خانواده

 ...بود شده اطراف مردم جواب بي سوال و سوژه و دیدند

 اشک من همپاي هم او و زدم مي زار مادرجان آغوش در... بودند آمده علي و بهزاد و بهرام اتفاق به هم مادرجان

 و بهزاد و بهرام باراني هاي چشم به نگاهم شدم مادرجان از فارع وقتي... رفت مي ام صدقه قربان و ریخت مي

 مي نم از بود کنارم که مدت تمام بود دیگري چیز علي نگاه اما... گفتند تسلیت بهم دل ته از هم آنها و افتاد علي

 و صبر سخت هاي لحظه این در و بود تصورم حد از بیشتر درد این ولي ، باشم صبور و آرام همیشه مثل خواست

 تنها را آنها چرا که فرستادم مي لعنت را خودم مدام و نمیکرد رهایم اي لحظه وجدان عذاب... طلبید نمي آرامش

 آرامم و داد مي دلداري مرا مدام ، داشت همدردي و تسلي به احتیاج خود که من صبور و مهربان مادر و گذاشتم

 هاي قراري بي این بخاطر پدرت روح گفت مي ، میکنم سرزنش و دانم مي مقصر را خودم چرا گفت مي و میکرد

 ...سرنوشت پاي به بگذاري را اتفاقات این تمام باید و عذابه در زیاد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

291 

 

 ار شکستنت پدر نگذاشتي و شکستي خود و کشیدي دوش به را دوري و تنهایي درد صبورانه که مهربانم مادر

 ي همه و شدي تنهاتر همه از که تو براي بمیرم... نمیشد آرام چیز هیچ با که دختري دل تسلي شدي حاال ، ببیند

 و بهرام و صدر آقاي کمک با پدر سوم و خاکسپاري روز... ماندند تو نحیف هاي شانه روي ها غصه و جدایي بار این

 و رانته برگشتند بهزاد و بهرام... برگشتیم خانه به پدر بدون ما و رسید پایان به تر تمام چه هر شکوه با بهروز

 ولي ، شود خبري پسرش از شاید که بود در به هنوز مادرم چشمان... ماندند ما کنار پدر هفتم تا علي و مادرجان

 قول خودم به نفرتم تمام با منهم... وفا بي پسر این نداشت خارجي وجود اصالً اینکه مثل ، نبود فرهاد از آثاري

.. .بردارد قدم از قدم گذارم نمي و شکنم مي را پاهایش نیرو تمام با بگذارد خانه این در را پایش فرهاد اگر که دادم

 این که فرستاد ما براي تحسیني خور در و بزرگ گل تاج و بود داده نشان خودي جهانگیرخان میان این در فقط

 ریادف و کنم له پا زیر را گُل تاج این نیرو تمام با و بروم خواستم مي وقتي و کرد بیشتر را من تنفر و داغ کارش

 مکرش با و شد ما زندگي وارد مکاري روباه چه که بفهمند همه تا ، گُله تاج همین صاحب پدر مرگ باني که بزنم

 : گفت و شد مانع بهروز ولي ، داد باد به را خانواده این بنیاد

 تدس گزک نباید ، میکنم حساس زندگیمان ي مسئله به را مردم و اندازم مي خطر به را خانواده آبروي کارم این با

 ...سازند مي کوه ، کاه از و رقصند مي نزده که داد مردمي

 عکس قاب و بودم کرده حبس اتاقم در را خودم من ولي ، بود شلوغ ما ي خانه هنوز ، گذشت پدر مرگ از روز دو

 ، دبودن من حال نگران همه ، نگیرد من از را یادگاري تنها این کسي تا بودم چسبانده ام سینه به دستي دو را پدر

 غذا قاشق یک میکرد هرکاري... داد مي دلداریم گاهي و ریخت مي اشک من همپاي گاهي و بود بدتر همه از بهروز

 مي آرامش بهم کنارم پدر بودن فقط ؟...کنم چکار خواستم مي غذا احوال و اوضاع این در ، میکردم امتناع بخورم

 بود شده پرستارم روز چند این که او برعکس اما... افتاد رختخواب توي و کرد تب هم بهروز روز همان... بخشید

 بهبودي براي من جاي به مادرجان و مادر البته ، ببخشم التیام را او ي آزرده روح و کنم مراقبت او از نتوانستم من

 بي و ها گریه که دانستم مي بخوبي ، خواست مي مرا بهروز اما... نداشت نگراني جاي و میکردند کاري هر بهروز

 از کاري چه زخمي دل این ولي... کشانده بیماري بستر به و کرده خسته را او نخوردنم غذا و من هاي قراري

 ینا دیگر جایي هر به را اتاق ي گوشه همیشه مثل و بردارم قدمي بهروز بهبودي براي بتوانم که آمد برمي دستش

 ...دادم مي ترجیح خانه

 دستم از را پدر عکس قاب خشم با و آمد اتاقم به عصبانیت با و شد داوطلب ملیحه ، کارم این با هم باالخره

 و نکرد خالي را میدان ها زودي این به او ولي ، بگیرم پس را عکس قاب خواستم مي و زدم فریاد سرش... کشید

 نم و داد هل عقب یه بودم برده بکار را نیرویم تمام پدر عکس قاب گرفتن صدد در که را من حتي و زد فریاد سرم

 و داشتبر کوچکي شکاف و کرد برخورد تخت تاج به پیشانیم ي گوشه افتادن این اثر بر که کرد پرت تخت روي را

 : زد فریاد و نداد بود داده آب به که گُلي دست این به بهایي ملیحه اما... چکید آن از هم خون اي قطره

 ، اراس باشي بین واقع باید تو... توست مال فقط ها ناراحتي این ي همه میکني فکر که هستي خودخواهي دختر تو

 تو براي فقط پدرت مرگ میکني فکر چرا ، بود روز و ساعت همین تا پدرتم عمر ، میریم مي روزي یه ما ي همه
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 يب تو مثل اونا... پدرت مرگ نه کنن مي دق تو ي غصه از دارن ببین بکن مادرت و بهروز به نگاه یه برو ، دردناکه

 مي تحمل رو درد این دارن صبورانه پس ، میاد آدما تک تک سراغ روزي یه و حقه مرگ فهمن مي و نیستن عقل

 ...میکشي جنون مرز به رو مادرت و بهروز بازیات دیوونه این با داري که احمقي یه تو ولي... کنن

 پس ، چیه من درد فهمي نمي و سرته باالي پدرت ي سایه هنوز تو ، چي یعني پدر مرگ فهمي نمي تو:  زدم فریاد

 بیاي دادي نمي اجازه خودت به وقت هیچ کشم مي رنجي چه دارم دونستي مي اگه ، نیار مسخره دلیل من براي

 ...بزني صدا خودخواهي و احمق دختر منو و اینجا

 اما ، سخته چقدر پدر مرگ دارم خبر بخدا ، میکني تحمل رو دردي چه داري میدونم:  گفت تر آرام بار این ملیحه

 خیلي مادرت و بهروز ، بفهم خدا رو تو سارا ؟...میشه زنده پدرت میري جلو داري که روشي این با بدونم خوام مي

 روح اینطوري بخدا ؟...بشه چي که کردي حبس اتاق تو خودتو و نخوردي غذا روزه چند االن ، هستن نگرانت

 دونم مي ، خورده مادرت رو روحي ي لطمه بیشتر وسط این االن ، کن تمومش خدا براي بیا ، میشه اذیت پدرتم

 رو بزاري سرتو و بري آغوشش تو که داري بهروز تو الاقل عزیزم ولي ، وحشتناکه حادثه این چقدر هم تو براي

 کسي تو غیر و تنهاس خیلي مادرت اما ، باشه داغدارت دل تسلي اونم و کني خالي رو بغضت ي همه و اش شونه

 اندوه و غم چراي و چون بي تسلیم خودتو چرا... باش صبورتر مادرت بخاطر یکمي الاقل ، نمونده براش دیگه

 ریهگ و اتاق این تو بچپي وقت تموم که نه بفرس فاتحه پدرت روح شادي براي و خدا رضاي به باش راضي ؟...کردي

 ...کني

 اشک دل ته از و گرفتم سردم دستاي پناه در رو صورتم و نشستم تخت لب و شد بلند باز ام گریه هق هق

 : گفتم زجه با... کرد گریه خیلي م پاي به هم او و گرفت آغوشش تو منو و نشست کنارم اومد ملیحه... ریختم

 باور... خورد مي غصه کمتر پدر بودم مونده کنارشون اگه ، گذاشتم تنها رو آنها چرا که سوزم مي این از ملیحه

 حهملی... کنم نگاه رو خالیش جاي همیشه باید بعد به این از و دادم دست از همیشه براي رو مهربونم پدر نمیکنم

 ات بشم دار بچه زودتر نزاشتم چرا ؟...کنم چیکار غصه و درد همه این با من آخه ، ببینه منو ي بچه داشت آرزو پدر

 ...نره ما پیش از دل به آرزو پدرم

 آخه ، میدي عذاب خودتو اینقدر چرا ، برم قربونت:  گفت میکرد هق هق هم او که طور همان و بوسید منو ملیحه

 ونيد مي... بشي دار بچه زودتر بخواي که میفته اتفاق این دونستي مي کجا از ؟...زني مي چیه ربط بي حرفاي این

 وقتي میکرد دق تو ي غصه از بار این پدرت شاید و آورد مي سرت بالهایي چه دیوونه فرهاد اون بودي مونده اگه

 يداد حرفاش به گوش که باش خوشحال الاقل... کنه کمکت تونست نمي و میشي آب لحظه به لحظه داري دید مي

 شد راحت خیالشون نظر همه از بودي آورده بدست که تو خوشبختي و رفتن با اونا چون ، کردي ازدواج بهروز با و

 وت زد مي حرف تو مورد در پدرت که رو شادي برق همیشه من که میگم جراًت به... سارا... نبودند تو نگران دیگه و

 سرفراز رو مادرش و من ، کوچولوم دختر گفت مي و میکرد یاد تو از غرور با پدرت همیشه و دیدم مي چشماش
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 ارايک و رفتن بابت درسته ، نبود بدنیا عمرش این از بیشتر پدرت ، جنگید نمیشه خدا خواست با عزیزم... کرد

 ...نمیفته درخت از هم برگ یه نخواد خدا تا ، باشه فرهاد نمیتونه دلیلش اما خورد غصه خیلي فرهاد اشتباه

 هب بیشتر مادرت و بهروز االن ، کن استغفار پدرت روح شادي براي و بده نجات پیله این از خودتو... عزیزم شو پا

 وت ي غصه از بهروز میگم من اما ، اتاق ي گوشه افتاده و خورده سرما بهروز میگن بزرگترا درسته ، دارن احتیاج تو

 تا بمخو بگو بهش و بهروز پیش بریم بیا... بشکني این از بیشتر رو واقعي عاشق این دل نیست روا ، شده مریض

 ...بگیره جون تو دیدن با اونم

 مثل ملیحه هاي حرف با کمي ، آمدم بیرون اتاق از ملیحه همراه سر دادن تکان با و کردم پاک را هایم اشک

 ..کرد فراموش بشود ها راحتي این به که نبود اي ساده اتفاق پدر ي غریبانه مرگ ولي... شدم آرام همیشه

 هم آنها ، بودند او دور همگي و بود خوابیده پریده رنگي با بهروز ، شدم دیگر اتاقي وارد ملیحه همراهي به وقتي

 به طوفاني چه که واي ، داد تشخیص بخوبي آنها ي کرده ورم و سرخ چشمهاي از میشد را این و بودند کرده گریه

 خودش به زودتر مادر باالخره و کردیم گریه دل ته از دو هر و گرفت آغوش در مرا مادرم...  بود خورده زندگیمان

 : گفت و آمد

 زا بیشتر تو ي غصه بخدا ، استخوان و پوست تیکه یه مثل شدي ببین ؟...نمیکني رحم خودت به چرا... عزیزم

 ...میده رنجم پدرت مرگ

 نگاهم نگراني با علي و جان مادر ، گذراندم نظر از را همگي... باشم صبور که دادم قول بهش و بوسیدم را مادرم

 با که بهروز سمت رفتم و دادم تکان سري کدام هر براي ، بود لبهاش روي محزوني لبخند هم حمید و میکردند

 به هک خواست برمي اي شعله چنان نگاهش از ، من منتظر مشتاق چشماني با و بود خیز نیم تخت روي پریده رنگي

 دمز زانو تخت پایین منهم و گرفت مرا هاي دست شدم نزدیکش وقتي... بخشید مي صبح روشني هم تاریک شب

 نگراني با و کرد بلند را سرم بهروز اي لحظه از بعد... شد جاري اشکم دوباره و گذاشتم هایش دست روي را سرم و

 : گفت

 و ممید کف از اختیار میدي شکنجه خودتو داري بینم مي وقتي شده تموم طاقتم دیگه بخدا... عزیزم دیگه بسه

 ... میشم عصباني

 در ، درهم اي چهره با و شد پیشانیم زخم ي متوجه تازه که کرد پاک را هایم اشک هم او و زدم محزوني لبخند

 : گفت نشست مي سیاهش چشمان ني ني روي اندوه رنگ زرد گردهاي که حالي

 ؟...آورده سرت رو بال این کي ؟...شده چي سرت

 اننگر فوري افتاد مي برایم اتفاقات این از یکي غیابش در وقتي و نداشت خوبي ي خاطره ها کبودي و زخم این از

 : گفتم و انداختم نگاهي ملیحه به رو و زدم آرامش با لبخندي بار این ، میشد عصباني و
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 ...بشه من جون قاتل بود نزدیک امروز پریده ور ي ملیحه این

 پرت هملیح طرف به محکم را بود کنارش که قرصي بسته عصبانیت با بهروز ، کردم تعریف برایش را چیز همه بعد

 : گفت و کرد

 ؟...کني بلند سارا روي دست کردي جراًت دیگه حاال ، کنم چیکار باهات دونم مي بشم بلند جام از فقط

 : گفت بهروز به رو و کشید را ملیحه گوش و زد پوزخندي شنید را ما حرفاي و بود اتاق تو وقت تمام که حمید

 ...نکنه اذیت رو تو ساراي دیگه که میکنم اش تنبیه خودم دارم ببین نشو عصباني خدا رو تو

 : گفت رفت مي بیرون اتاق از داشت که طور همان و زد پس را حمید دست اخم با ملیحه

 ، زارهن باال طاقچه ما براي دیگه که بیرون کشید مي اش لونه از رو مارمولک این میشد پیدا باید یکي... کردم خوب

 ...نداره نمک که دستم بشکنه

 لحظه در... رفتند بیرون اتاق از ملیحه همراه به یکي یکي و خندیدند ملیحه جواب و بهروز شوخي این به همگي

 : گفت و گرفت قرار من روبروي علي آخر ي

 ...خوردیم مي باید هم اونو حلواي االن بودي کرده دیر ساعت یه اگه ، باش ما عموي این مواظب

 ...نزن مفت حرف... علي:  گفتم حرص با

 هروزب که بیرون اتاق از بره رفت و آورد باال را دستش تسلیم ي نشونه به ، کرده بیجایي شوخي دید وقتي علي

 : گفت

 ...میرم مي بعد و خورم مي رو تو حلواي من اول باش مطمئن

 تکرار را حرفي سه انگیر نفرت ي کلمه این مدام و میشد مزه بي حد از بیش آنها هاي شوخي داشت دیگه

 زا بیچاره علي... کنند تمام را مزخرفات این دیگه که زدم فریاد آنها دوي هر سر بر و نبود خودم دست ، میکردند

 ...رفت بیرون اتاق از عذرخواهي یه با و بود مات من جدي برخورد

 شوخي ي جنبه دیگه تو ، نبود درست اصالً رفتارت این:  گفت ناراحتي با که کردم نگاه بهروز به برگشتم خشم با

 ؟...نداري هم

 این با ؟...بود ها شوخي این وقت االن اصالً... بود مزخرف و جا بي علي و تو هاي شوخي:  گفتم تمام عصبانیت با

 ؟...داغ و غصه همه

 حصار از کردم کاري هر ، کشید آغوش در را من و شد کشیده بهروز دست با بازوم که بیرون اتاق از بروم رفتم

 زا رفتن با خواستم مي دلخور همچنان من اما... چسباند خود به بیشتر را من و نگذاشت بیایم بیرون دستهایش
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 لوس حد از بیش را خود کردن قهر با که بودم شده لجوج هاي بچه مثل ، دهم نشان را دلخوریم میزان کنارش

 : گفت و مالید اي گونه روي بر را اش گونه... کند خودش رام مرا بود بلد خوب بهروز اما... میکردند

 از همیشه علي و من... دلم عزیز آخه... باشیم هم کنار لحظه یه تونیم نمي که میکني چیکار من و خودت با ببین

 ...بودم ندیده خشمگین اینطور را تو وقت هیچ ، میکردیم ها شوخي این

 روزم به چه شنوم مي را شوم ي کلمه این وقتي که نمیکنید درکم چرا:  گفتم و ریختم اشک اش سینه بر سر

 ...کشید خودش کام به را پدرم که بود لعنتي مرگ همین... بشنوم خوام نمي هم شوخي به حتي که میاره

 : گفت مي و بوسید مي را صورتم مدام و داد مي چرخ موهایم البالي را دستش بهروز

 ...کني قراري بي همه این نیست راضي پدرتم ، زندگیه از جزیي هم مرگ ، نزن رو حرف این دیگه

 شکا زندگیم کس عزیزترین دادن دست از براي ندارم حق:  گفتم اشک پر چشماني با و برداشتم اش سینه از سر

 ...دادم دست از رو پناهم و پشت من ؟ داري توقعي چه من از بهروز... بریزم

 : گفت و چسباند اش سینه به را سرم دوباره میکردم هق هق که طور همین

 درکت بخدا ، مانده قلبت تو غصه این داغ و سخته میدونم ، باشي بین واقع دارم انتظار... شیرینم جان... عزیزم

 و خودت فکر به اگه ، نیست راهش این اما ، گذاشتم سر پشت رو پدري بي سخت روزهاي این منهم چون ، میکنم

 ، شده گیر زمین تو حد از بیش هاي قراري بي و پدرت دادن دست از با اون ، باش مادرت فکر به الاقل نیستي من

 ...خدا رضاي به باش راضي و بگیر آرام شده هم اون بخاطر

 و زری هاي غصه از پر شده زندگیم ؟...بگیرم ندیده رو مرگش چطوري آخه ؟...کنم چیکار دونم نمي:  گفتم بغض با

 ... بایستم پا سر نتونم دیگه و بیفتم پا از آن هر ترسم مي اما ، میرم راه پاهام روي زور به دارم... درشت

 میشم و مونم مي پات به جوره همه و بیفتي پا از زارم نمي ، کن تکیه من به ، هستم من نترس... ساراجان:  بهروز

 ، بخون قرآن و نماز براش کن پدرت روح براي کاري ، غذا اعتصاب و زاري گریه همه این جاي به... صبورت سنگ

 روح هم و رسي مي آرامش به خودت هم طوري این ، کن شاد رو مادرت دل مهمتر همه از و کن مغفرت طلب

 ...میشه شاد پدرت

 هب همه از بیشتر که بود مادر این ، کنم تکیه بهش بتوانم که داشتم دومي کوه هنوز من گفت مي راست ملیحه

 حساس خودم به نسبت را آنها دوباره که نمیکردم قراري بي زیاد بودم آنها بین تا... داشت نیاز حمایت و دلداري

 بعد هک بستم عهد خودم با... گرفت مي را پدر ي بهانه دلم و گریه زیر زدم مي میشدم تنها تا بالفاصله ولي ، کنم

 وا از تر عاطفه بي که بفهمانم بهش و کنم خالي سرش را دلیم دق تمام و بروم فرهاد سراغ به پدر هفت مراسم از

 نای ولي... کنم نفرین و لعن را بود روزگار نامرد چي هر و انداخته جهانگیر صورت تو هم تفي و ندیدم دنیا این در

 ...داد قرار راهم سر داشتم نظر در که وقتي از زودتر را فرهاد و آمد بدست زودتر فرصت
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 برگزار را مراسم داشتیم محل مسجد در... داد مي برف از نشان ابرها و بود سردي بعداظهر بود پدر هفت روز

 بارهیک به که ببرم برایش آب یکمي تا آمدم بیرون مسجد از عجله با ، خورد بهم حالش مادرم ناگهان که میکردیم

 ي لحظه آن در... آمد مي مسجد طرف به داشت کنان گریه که دیدم ها غریبه مثل ، گل از بزرگي تاج با را فرهاد

 ور حمله فرهاد طرف به و کردم فراموش حال آن در را مادرمم حتي که شد جمع وجودم در دنیا نفرت تمام کوتاه

... پایین کردم پرت مسجد هاي پله از را آن و گرفتم دستش از را گُل تاج تمام شدت با شدم نزدیکش وقتي... شدم

 : گفت ناراحتي با و خورد جا خیلي من کار این از

 ؟...شدي دیوونه ؟...سارا میکني چیکار

 هب بود گرم سرت اي طویله هر تو حاال تا ، میکنم خرد پاتو قلم برداري دیگه قدم یه اگه:  زدم نعره او اعتراض با

 ...ببینم رو تو ي عاطفه بي ي قیافه خوام نمي دیگه ، برگرد همانجا

 ليع آنها از یکي که میکردند نگاه را ما بودند برگشته بودند ایستاده مسجد دم که مرد تا چند من صداي و سر با

 : گفت نگراني با و ما به رساند را خودش زود خیلي که بود

 ...نیست درست کارا این مردم جلوي... باش آروم ساراجان

 هوار دوباره که برداشت دیگر قدم یه دوباره واکنشي هیچ بدون فرهاد ، نبود ها حرف این بدهکار گُوشم من ولي

 : زدم

 و پدر احترام و حرمت که پسري ، داره حرمت مسجد این ، بزاري مسجد تو پاتو نداري حق ؟...فهمي نمي مگه

 ...نداره هم رو خدا ي خونه حرمتي بي حق نداشت نگه رو مادرش

 جان به اما ، میدم حق بهت ، هستي عصباني دستم از دونم مي:  گفت آرامي به بار این و کرد پاک را هایش اشک

 ...شده سرم تو خاکي چه فهمیدم و رسیدم تازه ، نبودم اینجا مادر

 ي پسره حاال نه ، شد سرت تو خاک شدي لعنتي جهانگیر خوار جیره که وقتي اون:  گفتم تر تمام چه هر فریاد با

 ...مقتولش مراسم بیاد نباید که قاتل ، شدي پدر مرگ باعث تو... عاطفه بي

 ...آبرو بي ي دختره ، میشه پروتر نمیگم هیچي چي هر ؟...بافي مي هم به چیه پالها و پرت این:  هما

 دیده هم را فرهاد و من بین ي مشاجره و بود فرهاد کنار وقت تمام که شدم او ي متوجه تازه ، هما هاي حرف با

 هب و نشست وجودم تو دنیا خشم تمام ، نفرتش از پر هاي حرف آن و دیدنش با یکباره به... بود شنیده هم و بود

 هایم دلي دق تمام بودم نتوانسته اینکه از... گرفت بغل به پشت از مرا بهروز راه ي میانه در که بردم یورش طرفش

 از مرا بهروز ولي... برسم او حساب به تا کند رها مرا که خواستم مي بهروز از و زدم مي فریاد کنم خالي هما سر را

 ...بودم کرده پاره تکه را هما و شدم مي پلنگ ماده مثل ملیحه قول به شک بي وگرنه کرد دور آنها
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 بخوبي بهروز... شدیم پدر خاک سر راهي علي و ملیحه و حمید اتفاق به و کرد ماشین سوار زور به مرا بهروز

 سر... کنم خالي همانجا را خشمم تمام تا پدر خاک سر بود آورده مرا مستقیم که خشمم از پر چقدر که میدانست

 : زدم فریاد و ریختم اشک و زدم زجه پدر مزار

 عاطفه بي اون رفته پدر که حاال ، میکنه من خاموش پدر حال به فرقي چه دیگه سهراب مرگ از بعد نوشدارو

 این چقدر که میفته یادشون تازه مرگ از بعد و دونند نمي رو همدیگه قدر هستن زنده تا آدما چرا... شده پیداش

 ... کنم درک رو آدمها رفتار این تونستم نمي واقعاً... بوده مهم براشون رفته دست از عزیز

 هبرگشت و شده خبردار تا و دبي بوده رفته عسل ماه براي فرهاد میگفت مدام و کند آرام را من میکرد سعي بهروز

 ...داشته تاًخیر روزي چند ،

 از خارج داشت او... گذاشتم مي او وفاي بي و عاطفگي بي حساب به ، را او هاي توجهي بي این ي همه من ولي

 این ، میداد جون پسرش تنها ي غصه از داشت اینجا پدر و گذراند مي را روزگار خوش زنش دست در دست ایران

 ...نبود عادالنه

 و شوم بلند جایم از که بودم آن از تر خسته من ، آمدند خاک سر بر مادر همراهي به هم مردم بعد ساعتي

 پر آغوش در مرا و نشست کنارم مادر... بودم خیره بود گرفته بر در را پدر که قبري به ها خاک کنار همچنان

 نکهای تا گذشت دقایقي... لغزید صورتم روي صدا بي من هاي اشک هم باز که کرد گریه به شروع و کشید محبتش

 تو که مکثي از بعد و نشست پدر قبر کنار مادر و من روبروي غم از پر هایي چشم با جهانگیرخان ناباوري کمال در

 تا ، بود شده مرگم چه دانستم نمي ، شدم دیوانه او دیدن با بار این... گفت تسلیت مادرم به رو کرد من هاي چشم

 هایم چشم جلوي پدر عمر آخر هاي لحظه ي تکیده و مظلوم ي چهره ، دیدم مي را فرهاد یا و برادر و خواهر این

 ي قیافه توانستم نمي و بودند شده پدرم هنگام زود مرگ باعث نفر سه این... زد مي آتیشم دوباره و میزد نقش

 با تنها را حال و گذشته ي گسیخته افسار هاي کینه آتش میشد مگر... کنم تحمل را خونسردشان و خودنما

 بر دم و بزنم سکوت مُهر را ام سینه درون دردهاي تمام چرا ؟...نگویم چرا ؟...کرد خاموش ام زده ماتم سکوت

 براي خودش حاال و کرد نابود را او و زد پدرم هستي خرمن بر که بود کسي همان ، مرد این که باشم شهد و نیاورم

 همین براي ، بگیرم ندیده را آنها بودن و بنشینم آرام توانستم نمي نه... نشسته اش خانواده روبروي تسلیت عرض

 : زدم فریاد و گرفت فرا را وجودم خشم هاي شراره دوباره

 و تو منطق بي کارهاي ي غصه از پدرم ؟...خواي مي ما ي خانواده جان از چي دیگه ؟...اینجا اومدي چي براي

 هم هنوز ، کردي جدا اش خانواده از را برادرم و گرفتي را مادرم و من سر باالي ي سایه ، کرد دق غصه از فرهاد

 ام سر از دست چرا ؟...تسلیت عرض براي اینجا اومدي و کرده لطف که باشي نکرده ما حق در که مانده دیگري کار

 برید... بیفته عاطفه بي و پست هاي آدم شما به چشممون خوایم نمي ، مادرم نه و من نه دیگه ؟...داري برنمي

 ...اینجا از گمشید
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 ینهک و بغض این تمام که بودم کرده پیدا را کساني تازه ، نبودم بشو آرام من ولي کند آرام مرا میکرد سعي مادرم

 ادهافت اتفاقي چه ببینند تا شدند چشم و گوش همه دید که جهانگیرخان... کنم آوار سرشان بر را روز هفت این ي

 : گفت خونسرد و آرام همیشه مثل من به رو

 ...اومدیم تسلیت عرض براي فقط... خانوم سارا نداشتیم جسارت قصد

 ...نداریم احتیاج پدرم قاتل تسلیت به مادرم و من:  زدم فریاد

 همین هم را تو وگرنه ، باش زني مي که هایي حرف مواظب سارا:  گفت فریاد با بود رسانده را خود تازه که فرهاد

 ... میرم بعد و میکنم چال پدر کنار جا

 شدم پا جایم از و کرد پا به درونم طوفاني دوباره برادرم حساب نا حرف و بود شده بیشتر که مادر هاي زجه صداي

 : زدم فریاد خودش مثل و بستم قامت جلویش و

 که تنیس بعیدم هم همچین ، کردي رو کار این کجا و گُشتي رو کي فهمه نمي کسي و بُري مي سر پنبه با که تو از

 یاد عزیزت استاد از(  جهانگیرخان به اشاره)  هایي درس خوب ، بخوابوني خاک خروارها زیر به پدر مثل هم منو

 ...بدن افتخار لوح دوتون هر به باید.. مریضا دست ، گرفتي

 هشب تا ننشستم عقب قدمي و بستم را هایم چشم ، بخواباند گُوشم بیخ تا برد باال را دستش فرهاد وقت این در

 فشار بشقل به و نباشد نگران زیاد که بود پدر بخاطر فقط ترسیدم مي که زماني ، ترسم نمي او از دیگر که بفهمانم

 ودمب دستش ضرب منتظر... ترسیدم نمي الناسي و احد هیچ از دیگر بود گرفته آرام پدر قلب که حاال اما ، نیاورد

 هم به کینه با داشتند و بود شده بهروز دست شکار فرهاد دست کردم باز را هایم چشم وقتي و نشد خبري اما

 : گفت محکم و قاطع خیلي بهروز... میکردند نگاه

 گذرم ينم بار این اما ، گذشتم سارا پدر بخاطر بار اون ، طرفي قانون با بشه آشنا زنم صورت با دستت دیگر بار یک

 ...دادگاه به کشم مي رو همتون پاي و

 جهانگیرخان بار حسرت و کینه از پر چشمان جلوي و گرفت آغوش در را من و کرد رها شدت به را دستش بعد

 از را داشت بهروز به که ، جهانگیرخان ي کینه از پر نگاه دارم عمر تا... کرد دور آنجا از مرا و زد سرم به اي بوسه

 ... گرفت من از مرا چیز همه روز یک که اي کینه همان ، برم نمي یاد

 ، داشت ادامه هنوز مادرم و من براي که سختي روزهاي ، گذشت پدر مرگ اندوهبار و سخت روز هفت این باالخره

 گاه هیچ پدر ي غریبانه مرگ که بودم مطمئن خودم به من و... اشک و آه و درد روزهاي ، جدایي سخت روزهاي

 بیش اصرار با... گذارد مي بسزایي تاًثیر روانم و روح روي اول روزهاي مثل آن ي غصه و رنج و نمیشود کهنه برایم

 به خودش غربت در را پدر و شدیم تهران راهي مادرم و بهروز همراه به پدر هفت از روز دو از بعد ، مادر به حد از

 و نکردم گوش کس هیچ حرف به بار این اما ، نیاید ما همراه که کرد مخالفت خیلي مادرم... گذاشتیم تنها ناچار

 ي خانه آن توي تنها مادرم و بشود تکرار تراژدي این گذاشتم نمي دیگر...  باشد ما همراه که کردم وادار را مادر

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

298 

 

 دیگر... بدهم دست از هم را او و شود آب آرام آرام شمع مثل خودش تنهایي و پدر مرگ فکر با و بماند درندشت

 ما از بعضي زندگي... کنم تکرار خود براي را آن دیگر بار بخواهم که بود انداخته پا از مرا کافي حد به درد این

 را حوادث آن مدتها تا هم ما خود که گردد مي دنیا حوادث دستخوش چنان و میشود پیچیده و بغرنج چنان آدمها

 همیشه و گنجید نمي باورم در پدر مرگ هنوز من و... بپذیریم را تازه سرنوشت این خواهیم نمي و نداریم باور

 ...بگذارد ام خانه به پا هم باز تا داشتم در به چشم

 یدادب سرما و بود کرده سفیدپوش را تهران تمام برف بارش و گذاشت نمایش به را قدرتش باالخر سال آن زمستان

 رو میکرد سعي مادرم که چند هر... نداشت سوز استخوان سرماي این از کمي دست هم مادرم و من حال ، میکرد

 از دور به و میشود آب شمع مثل که دیدم مي روز به روز ولي ، دهد نشان صبور و محکم را خودش من روي در

 مرگ ، کشید مي آتش به را دلم که میکرد نثارم محزوني لبخند و میکرد پاک هایش گونه از را اشک نم من چشم

 ايج و میشدیم دردناک مصیبت این ي متوجه بیشتر گذشت مي که روز هر و نبود کردني باور مادر و من براي پدر

 هکرد وزیدن به شروع رویاهایم سرزمین در میکردم فکر که سعادت نسیم... داد مي نشان رُخ ما به جور بد خالیش

 ...بود شده تبدیل سوزان جهنمي به ، بهروز کنار در وجودم بخش آرام گرمي و ، سهمگین طوفاني به ، بود

 و خلوت در مدام ، شود خشک اشک از ام بیچاره هاي چشم که نبود اي لحظه و نبودم غافل پدر یاد از اي لحظه

 با و بزند گره هراسانم نگاه در را آبیش چشمان که داشتم آرزو هنوز و میشدم پدر دلتنگ و میکردم گریه جمع

 به بهروز ي خانواده افراد... بود زده ام هستي ي همه به آتش اش غریبانه مرگ... برساند آرامش به را من زدن پلک

 رضاي به بود راضي باید که خواند مي گوشم در مدام مادرجان و داشتند را مادرم و من هواي همه عاطفه از غیر

 فرقي حالش به کسي درد و بود چیزي هر از فارغ که کسي تنها زده ماتم روزهاي این در گویم مي جراًت به... خدا

 و زد مي موج نگاهش در شادي برق بوضوح گرفتیم مي قرار هم روبروي خواسته نا وقتي که بود عاطفه ، نمیکرد

 ود را قلبم آتش هایش نگاه این پدر مرگ از بعد که بود نشسته لبهایش روي مسخره پوزخند یک خدا ي همیشه

 از پدر تازه که من با سنگدالنه بود مادرانه رقیق احساسات داراي که زن یک میشد مگر... میکرد چندان صد

 به ؟...دشمني کي تا ؟...نفرت و کینه کي تا آخر... کند رفتار اینگونه داشتم همدردي به احتیاج و بودم داده دست

 ؟... بودم گرفته قرار زن این ابدي نفرین مورد گناهي چه به ؟...دادم مي پس تقاص داشتم گناهي چه

 تيوق که مادرم بیچاره... شدیم حاضر پدر خاک سر و رفتیم دامغان به دیگر بار دو پدر چهلم و هفت بین ي فاصله

 من هاي گریه و التماس اما ، دامغان به برگردد شده اي بهانه هر به خواست مي و نداشت قرار و آرام بود ما کنار در

 مرا هم او گذاشتم میان در ملیحه با تلفني را موضوع این هم وقتي... بود بسته را او پاي و دست داشتنش نگه براي

 ناراحتي با من اما ، بگذارم آزاد تصمیم این در را مادرم و نباشم خودخواه اینقدر گفت مي من به و میکرد شماتت

 این براي فقط ام آورده تهران به اجبار به و خودش ي خواسته بدون را مادر اگر و نیستم خودخواه من گفتم مي

 با که داشت نظر در من مشکل هر براي را هایي راه همیشه ملیحه اما... بگذارم تنها را او خواهم نمي دیگر که است

 روانش و روح که شهر آن در را مادرم دغدغه بي و کنم پیدا برایش مناسبي حل راه توانستم مي کردن فکر کمي

 ...بگذارم آزاد زد مي پرسه آن در هم
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 رد لحظه همان را پیشنهاد این من و برگردد فرهاد بار این باشد تنها مادرت اگر شاید:  داد پیشنهاد ملیحه

 دمنمیکر فکر و نبود تنها دیگر فرهاد طرفم آن از... شود نزدیک مادر به قدمي فرهاد خواستم نمي دیگر ، میکردم

 ملیحه... بگیرد اسکان من پدري ي خانه در و بکشد دست ویالیي هاي خانه و تجمالت آن از شود راضي هما که

 این و نباشد تنها دیگر او الاقل که کنید پیدا مادرت براي مستاجر یک بهتره پس گفت شنید را هایم حرف وقتي

 ...بگذارم میان در بهروز و مادر با پدر چهلم بعد شد قرار و آمد تر خوش مذاقم به پیشنهاد

 برایم بود کشانده مرگ کام به را پدرم که شهري در کشیدن نفس ، شدیم دامغان راهي چهلم به مانده روز دو

 چنان بهروز چهلم از قبل روز یک... شد زنده برایم اخیر ماه چند این خاطرات تمام و بود فرسا طاقت و سخت

 ي بهانه به و شمرده غنیمت را آزادي این و چرخید نمي من بر و دور زیاد که بود مراسم دیدن تدارک سرگرم

 بدون را قلبم مدت این دردهاي ، پدر و خودم تنهایي در که خواستم مي... شدم پدر مزار راهي تنهایي به خرید

 مزار سر که بود اي دقیقه ده حدود... ام سینه سنگیني این شود سبک شاید ، بگذارم میان در او با مزاحمي هیچ

 ... کردم گله او از و زدم حرف پدر با و زدم زجه

 هپرند حتي که حالي در ، بودم نشسته پدر خاک سر ساعت اون تو تنها و تک من و گذشت ساعت نیم به نزدیک

 تن زودي این به شد چطور که کردم فکر روزهایي به هم باز و کشیدم سرم روي را چادرم... زد نمي پر آنجا هم اي

 ، هایش نصیحت و حرفها دلتنگ ، بودم دیدنش دلتنگ... تمام من براي دیدنش آرزوي و شد خاک نصیب پدر

 ومن تو هاي تسلي ، آرامشم محتاج بیشتر دیگر موقع هر از که ؟...پدر کجایي ، داد مي من به که آرامشي دلتنگ

 رغی ؟...بود چي زندگي اصالً... روز را شبهایم و کنم شب را روزهایم امیدي چه به االن ، میکرد امیدوارتر زندگي به

 را خوشش روي زندگي وقت هیچ چرا... دادن جون اش نشده برآورده آرزوهاي دیوار زیر و خوردن دل خون از

. .. کردي پرم و بال بي که ، کثیف دنیاي اي میشه عایت چي ؟..میزنه آسیب بهم داره هم هنوز چرا ؟...نداد نشانم

 ...کردي کسي بي و تنهایي هاي کوچه ي آواره ، غم دنیا یک با را من و کُشتي وجودم تو را شادي و شور

 نجهانگیرخا دیدن با و بگیرم باال سر کرد مجبور مرا هایي قدم صداهاي که دنیا از شکایت و میکردم دردل داشتم

 که ردم این به لعنت... کنم راست قد مقابلش و پریدم جایم از ها گرفته برق مثل بود لبهایش روي محوي لبخند که

 او و میکردم نگاهش فقط خشمم پر نفسهاي با و توزانه کینه... بود نگذاشته باقي برایم امني و خلوت جاي دیگر

 : گفت و چرخاند کام به زبان اما... برنداشت من از چشم هم

 که بود این آرزویم تمام و بود داده جا خود در عشقمو که بودم دوخته اي خونه در به چشم ، منتظر وقته خیلي

... هبگیر آرام بیمارم قلب این و ببینمت لحظه یک من و بگیري بیرون خانه حیاط در از کوچک سرکي شده حتي

 تا گذاشت ام قدمي چند در تنها و کامل طور به را تو و آمد در خجالتم از دیگه طور و بود من دل با خدا بار این اما

 ... بزرگش لطف این براي بدم قرباني و رو یار خوش عطر و بو کنم حس

 شتپ شد آذین هم یتیم ي کلمه بعد به این از... یتیمم و زخمي قلب روي کشید مي خنجر کلمه به کلمه حرفاش

 امان در هم اینجا دیگر حتي ، گرفت را گلویم بغض... رسید مي زبانم به و خراشید مي را ام سینه که دردي هر
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 گرفت من از خبیث مرد این هم را دنج ي گوشه این که بود من رنجهاي و دردها ي همه آرامش ماًمن اینجا ، نبودم

 دبو بسته راه زبانم اما ، صورتش تو بکوبم یک به یک و کنم ردیف را دنیا زشت واژهاي ي همه خواست مي دلم... 

 يهای چشم ، نگاهش به گرفت نشانه هایم چشم از بلکه ، زبان از نه را لقبها آن ي همه نگاهم زهرآگین تیر فقط و

 هیچ بدون لحظه یک در ، گذاشت مي نمایش به بهتر را بیزاري و نفرت اوج و میکرد عمل زبان از بهتر گاهي که

 گذاشت نمي... چرخیدم او سمت به و شد کشیده بازوم راه میانه اما... شدم راهي غرور کوه این به پشت ، حرفي

 بدترین که بودم شنیده بهروز از... شود کالم هم من با خواست مي بود طریقي هر به ، را او کنم ترک حرفي بدون

 بانز مقابلش و داند نمي هم حرف کلمه یک قابل حتي را او که مقابلشه طرف سکوت ، عاشق مرد یک براي کابوس

 و کشیده گند به را مرد نام هاست مدت که چند هر ، عاشق خودش قول به و بود مرد یک هم او ، گیرد مي کام به

 مردها دنیاي به باالخره اما... گرفته قرار گذرش زود هاي هوس طومار ردیف عشقش و شده روزگار نامردهاي جزء

 ...داشت تعلق

 : فتمگ و بیرون کشیدم کثیفش دست از را دستم و زدم نعره شیر ماده یک مثل آتشینم خشم و عصبانیت اوج در

 کثیف دست همین دیدار آخرین تو که نرفته یادم هنوز ، بزني بهم رو کثیفت دست نمیدم اجازه بهت دیگه

 نمي آرامم لحظه یه ها بوسه اون درد هنوز...  کرد نثارم انگیز هوس هاي بوسه و گرفت را اعتراضم جلوي چطوري

 ...آوردي روزم به چه حال به تا نامرد توي که ، بگم کس هیچ به تونم نمي که دارم وجداني عذاب و زاره

 حال به تا که توست روز آن لبهاي شیرین شراب از هنوز من اما:  گفت پروا بي و شد عشق و مهر از پر نگاهش

 ...میارم تاب را دوریت و هستم سرپا

 ...نامرد شو خفه:  زدم فریاد و کشید زبانه وجودم آتش حرفش با

 توانستم نمي و شده برابر چندین نفرتم و کینه ، بود مزخرف مرد همین بانیش و باعث که پدرم مرگ از بعد

 : دادم ادامه و بگذارم آن روي سرپوشي

 ناف به رو ات ترشیده خواهر ؟...نبود بس گرفتي من از را پدرم ؟...دنبالمي شوم ي سایه مثل میرم جا هر چرا

 نمک چیکار ؟...لعنتي خواي مي چي دیگه ؟...نبود بس کردي سیاه رو مادرم و من زندگي ؟...نبود بس بستي فرهاد

 ؟...برداري سرم از دست که

 تا مادرت کنار برو و شو جدا شوهرت باصطالح اون از ، کني چیکار گفتم بهت قبالً:  گفت عصبانیت و خشونت با

 ، نیست ترشیده من خواهر ضمن در... کافیه برام نداري تعلق کسي به بدونم که همین...بردارم سرت از دست

 منت این هست هم منتي اگر ، گذاشت پیش پا موضوع این دانستن با فرهاد اما بزرگتره فرهاد از سالي دو شاید

 ...من خواهر نه فرهاده سر

 ...حقارت همه این حقشه ، رفت کثیف منت بار این زیر که فرهاد سر تو خاک:  گفتم نفرت با
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 هک بیاد شیرین بزي دهن به باید علف... عزیزم باش خودت فکر به تو:  گفت خونسردي کمال در و زد لبخندي

 ...نداره دخلي تو و من به... اومده

 خیلي بزي دهن به منم علف حتماً... بیاد شیرین بزي دهن به باید علف ، درست حرفت:  گفتم و زدم پوزخندي

 کسي تو ، جناب خوندي کور... نمیکنم عوض دنیا یه با اونو موي یه و دارم دوستش وار دیوانه که اومده شیرین

 ...کني جدا شوهرم از منو بتوني که نیستي

 شانآتشف کوه.... بود بهروز فقط ضعفش نقطه ، بشکنمش هم در توانستم بهروز عشق به کردن اعتراف با باالخره

 : گفت فشرده هم به هاي دندان و عصبي هاي نفس و شده گره ابروهاي با و ، کرد غضب ، کرد اخم ، شد

 ...نهک عشق من عشق با کثافت اون زارم نمي ، نیستم جهانگیرخان نکردم تبدیل تلخي به رو شیریني این اگر

 راهي کردم بهش که آخري نگاه با و بشود دور صورتم از پوزخند نگذاشتم اما پایین ریخت هري دلم تهدیدش از

 : زد فریاد سرم پشت و نبود بردار دست او اما... شدم

 وت تا میشم متوسل چیزي هر به ، میکنم سیاه زندگیتو وگرنه ، بشي جدا ازش میدم مهلت بهت عید از بعد تا

 ...باشه گرم او به پشتت که نداري هم پدري دیگه ، نباشي مرد اون کنار دیگه

 سخت روزهاي حامي عنوان به پدر نبود از و شنیدم هم را آخر ي جمله میشدم دورتر و تر دور او از که طور همین

 ونيست دیگر جهانگیرخان قول به که شدم اي خانه راهي تاکسي اولین با فوري و ریخت فرو اشکم دوباره زندگیم

 ..بود نمانده باقي برایش

 هک نوشته خط چند و فرستاد مادر براي بزرگ گلي تاج فقط و نیامد فرهاد بار این ، گرفتیم جوري و جمع مراسم

 ميک فقط و بخشیده را فرهاد مادر که بودم دلخور و ناراحت این از بیشتر... باشد کرده قانع نیامدنش براي را مادر

 مي مادرم به را حق هم بهروز ، زدم مي حرف بهروز با موضوع این مورد در وقتي ، میشد دیده بینشون دلخوري

 مه پدرت سایه که حاال مخصوصاً بگیرد دل به کینه آن از و کند فراموش را فرزندش تواند نمي مادري هیچ که داد

 نفرت اب ساعتي تا و میکرد عصباني دالیل این با را من و دارد پسرش تنها به امید چشم حتماً ، نیست سرش باالي

 نگه دور فرهاد از را مادر که میکنم کاري آید برمي دستم از که جایي تا دادم قول خودم به و میکردم یاد فرهاد از

 ...دارم

 ودب افتاده جانم به خوره مثل پدر نبود و شدیم تنها دوباره شد انجام آن به مربوط کارهاي و شد تمام مراسم وقتي

 سنگین غمي و میکرد تقال گلویم شاهراه در کال بغضي ، خواستم نمي را پدر بدون ي خانه... خورد مي را وجودم و

 روي بود عالج بي دردي هم جهانگیر با مالقات... رساند مي جنون مرز به مرا داشت و بود نشسته ام سینه روي

 مي کي تا مرد این... گرفت نمي کام به من عاشقي و عشق از زبان و میکرد تهدید مرا مدام که دردهایم ي همه

 به را خانه آن ناموس و برد بین از را کسي زندگي راحتي همین به میشد مگر ؟...دهد ادامه روش این به خواست

 روزي که شوم شهر آن از که کرد وادار را من و داد هم دست به دست اتفاقات این تمام ؟...برد خود ي خانه
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 همین براي ، برسم آرامش به بهروز پناه در خبیث مرد این از دور به خود ي خانه در و کنده دل بوده زادگاهم

 به شدت به مادر ، بار این که بیاد تهران به ما با همیشه براي و کند جمع را وسایلش خواستم مادر از زود خیلي

 خودم زندگي به باید منهم و دارد را خودش زندگي کس هر که گفت تمام جدیت با و برخواست من با مقابله

 ما همراه و کرده رها خدا امان به را آن تعلقات تمام و خانه این تواند نمي که آورد دلیل هزاران برایم و برگردم

 ...شود

 ار او منهم:  گفتم جدیت با منهم و بست را منطقم راه لجبازي هم باز و نشدم قانع طریقي هیچ به بار این من اما

 این... دهیم ادامه زندگیمون به اینجا و برگردد دامغان به هم او باید خواهد مي را من بهروز اگر و گذارم نمي تنها

 راه تا و شد صدر آقاي دامان به دست ناچار به مادر و برآشفت را بهروز هم و کرد متعجب را مادرم هم ها حرف

 دور همگي وقتي شام از بعد و کرد دعوت شام براي را آنها مادرم شب همان...کنند پیدا تازه مشکل این براي حلي

 : گفت من به رو صدر آقاي ، بودیم هم

 مي من که اونجا تا ، میکني سخت مادرت براي رو تصمیم لجبازي با داري چرا ؟...میگه چي مادرت دخترم

 ...بگیري تصمیم مادرتم زندگي مورد در بخواي که نبودي خودخواه اینقدر شناسمت

 با و آورد خود به را من ملیحه ریز ي خنده ، خوردم جا کالمش صراحت این از و کردم نگاه صدر آقاي به تعجب با

 : گفتم دلخوري

 ؟...دارید نظر اتفاق خودخواهي به من کردن متهم در دختر و پدر اینکه مثل

 خواست مي من از هم بهروز و شدم ترک زهر که رفت بهم اي غره چشم مادرم اما ، خندیدند ملیحه و صدر آقاي

 : گفت مادرم به رو بود شده بهروز حرف و مادر نگاه ي متوجه که صدر آقاي... بدم جواب تر مودبانه

 مي حرف باهاش پدر یه مثل دارم منم و مونه مي ملیحه مثل سارا ، نباشید ناراحت میکنم خواهش... خانوم مریم

 ...زنم

 ...بگو خواد مي دلت چي هر... بشنوم رو کارت این دلیل خوام مي خب:  داد ادامه من به رو بعد

 هک اش نتیجه شد این و گذاشتم تنهاشون موقع اون ، بزارم تنها را مادرم نمیتونم:  گفتم و کردم مادر به نگاهي

 غیر هب منکه ، بیفته مادرمم براي اتفاق این خوام نمي ، ببنده دنیا این رو چشم و بشه غرق غصه و تنهایي تو پدرم

 ...ندارم رو کسي دیگه اون از

 : گفت و میکرد پاک را چشمش اشک داشت هم او که کرد مادرم به نگاهي صدر آقاي

 ايبر باید و تهرانه تو شما زندگي و کار ، نیست درست تصمیم این ولي ، درسته و جا به خیلي دلیلت... عزیزم

... کني دور داره اینجا که تعلقات این ي همه از نمیتوني رو مادرت مسلماً و برگردید همونجا به زندگیتون ي ادامه

 ؟...تهران برگردي مادرت بدون و کني قبول حاضري باشه اومده پیش مشکل این براي حل راه یه اگه
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 وپاش دیگه نداره حق اون ؟...نباشه فرهاد به منظورتون امیدوارم:  گفتم و کردم نگاه بهش سوال از پر صورتي با

 ...بزاره اینجا

 باشه بد هم چند هر فرهاد ، نزني حرف اینطوري برادرت مورد در دارم انتظار ازت:  گفت من به رو نگراني با مادرم

 ...من پسر هم و توست برادر هم باالخره ،

 ونوا چطور شما ، پدر مرگ بشه اش نتیجه که شد ما جدایي و بدبختي همه این باعث اون... مادر:  گفتم آشفتگي با

 ...شما بخشش حتي نیست هیچي الیق دیگه احمق اون ، بخشیدید

 : گفت و نگذاشت صدر آقاي که بزنه بهم حرفي رفت دلخوري با مادر

 بین ي رابطه مانع توني نمي ، دخترم اما ، میشي عصباني اینطور تو که برگرده فرهاد نیست قرار... دخترم نه

 جاي باید خودتو گاهي... نفره دو شما به دلخوش و داره رو فرهاد و تو خدا از بعد مادرت ، بشي فرهاد و مادرت

 ، باشه بد که هم چند هر اوالد بفهمي که نشدي مادر یه هنوز ، کني قضاوت موردش در بتوني بعد و بزاري مادرت

 مورد در پس... کند دور خودش از همیشه براي رو اون اشتباهاتش بخاطر تونه نمي و اس بچه یه مادر یه براي

 من رفح اما ، نه یا بگیره ندیده رو پسرش اشتباه تونه مي ببینه مادرت خود بزار نگیر تصمیم تو مادرت بخشش

 ختس شرایط تونند مي دوشون هر و تنهاس اونم... بتوله خاله کنه زندگي مادرت پیش بیاد قراره که کسي ، اینه

 ...کنند درک رو همدیگه

 : گفت زد مهري پر لبخند که دوختم چشم بتول خاله به تعجب با

 این رودربایستي توي یا اجبار به من میگي خودت با حتماً و گذره مي چي فکرت تو االن دونم مي... ساراجان

 ، همادرت شرایط شبیه منم شرایط ، مادرت پیش بیام خوام مي خودم میل با کن باور عزیزم اما ، گرفتم رو تصمیم

 نارک که بهتر چه پس ، میشه تهران ي روانه دیگه مدتي تا هم پسرش تنها و رفته زندگیش شریک که زنم یه منم

 یيتنها نزاریم و کنیم درک رو همدیگه تونیم مي بهتر نفر دو ما ، بیایم در تنهایي این از دومون هر و باشم مادرت

 از بعد که طور همین نمیکنه توقف آدما از کدام هیچ مرگ با و داره ادامه زندگي... جان سارا... بندازه پا از رو ما

 مشخص رو راهمون تونیم مي که هستیم ما این و میده ادامه راهش به پدرتم مرگ از بعد نکرد توقف شوهرم مرگ

 زمان و وقت به هم ما رفتن نوبت تا برسیم زندگیمون به بزنیم صدمه اطرافیان و خودمون به اینکه بدون و کنیم

 ...برسه خودش

 دونب که شدم راضي و شد حل ترتیب این به بزرگترها مشورت با شب آن ، زندگیم الینحل ي مسئله این باالخره

 تهدید و پدرم مرگ از بعد دانستم مي که چند هر... بدهم ادامه زندگیم به بتول خاله قول به و تهران برگردم مادر

 جانب از اي حادثه انتظار در باید لحظه هر من و برد نمي پیش را خودش عادي روال من زندگي دیگه نامرد اون

 این هب بود کرده تمام عشق نام به که هوسش بخاطر مرد این که بودم مطمئن االن تا و زد نمي بلف... باشم جهانگیر

 باهاش بار یک اگه گفتم مي خودم با میکردم فکر تهدیداش به که روزها بعضي... دارد برنمي سرم از دست زودي

 مرمع سالهاي ي بقیه و برمیگشت عادي روال به زندگیم شاید کنم تمام همیشه براي را هوسش اون بتوانم و باشم
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 و میکردم دور خودم از را هولناک افکار این که گذشت نمي دقایقي اما... گذراندم مي خوبي به بهروز کنار در را

 : گفتم مي خودم با و کشیدم مي وجدان ي محاکمه میز پاي به را خودم

 بهروزي ، کني خیانت بهروز به فکرت تو توني مي و میکنه گذر مغزت از هم پلیدي افکار همچین چطور... احمق

 مين و زدم مي پرپر کار سر از برگشتنش براي که خواستمش مي اینقدر ، بود شده خاص خیلي برایم روزها این که

 دبو شده بهروز که بود شده مبتال دردي چه به و بود شده چي نمیدونم ، باشم دور آغوشش از زماني هیچ خواستم

 ریش به گفتم مي ملیحه براي ظهور نو عشق این از هم وقتي و پرستیدمش مي مرگ حد به من و دومم خداي

 اینطور که ، آن از بعد تنهایي و بود پدر مرگ خاطر به شایدم... داد مي لقب دیوانه منو و خندید مي ام نداشته

 این که داد مي هشدار بهم قلبم هاي ته ته ،اما میکردم تبدیل عشق به را حس این و بودم شده او به وابسته

 ...میکردند معني دیگري جور اطرافیان که چند هر بیندازد اشتباه به را من تونه نمي که مقدسه اینقدر و عشقه

 و نبود غافل من از اي لحظه بهروز ولي ، نداشتم خوبي روز و حال هفته چند تا برگشتم تهران به مادر بدون وقتي

 ات توانستم کردن خیاطي با... بگیرم سر از را خیاطیم کار که کرد راضي را من هایش حرف و تشویقها با باالخره

 همه که بود آسایي معجزه داروي بهروز مهرباني و محبت... برگردم زندگي به و کنم فراموش را پدر مرگ حدودي

 هم علي و مادرجان مراقبتهاي... داد آشتي زندگي با دوباره را من و کرد پاک پیشانیم از را طوالنیم راه هاي رنج ي

 يم جهانگیرخان تهدید یاد به که گاهي اما ، برسانند قبل شادي و نشاط به را من توانستند همگي و نداشت حرف

 درپ یاد باز اینکه خیال به بهروز و میشدم خلق بد و خورد مي بهم آرامشم دوباره بود داده بهم که مهلتي و افتادم

 اش کننده امیدوار و عاشقانه هاي حرف با و داد مي من به را اش توجه و وقت تمام انداخته روز و حال این به را من

 مي آرام داد مي پناه بهم که امنش آغوش حرارت و او با دوباره و کشید مي بیرون سرد و سخت الک آن از را من

 ... گرفتم

 بیشتر بهروز و من ازدواج سالگرد دومین و عید به تا اي هفته و گذشت مي تار و سیاه روزهاي آن از ماه دو اکنون

 روزگار که چند هر... بودم نکرده فکر هم ازدواجمان سالگرد به حتي روحي بد اوضاع این در ولي... بود نمانده باقي

 بودیم زنده که ما براي عادي زندگي و میکرد تر رنگ کم برایم روز به روز را رفته دست از عزیز آن ي خاطره و یاد

 انسان نهاد در خداوند صبري عجب... زد مي پر او هواي در دلم و بودم پدر داغدار هنوز اما... میشد گرفته سر از

 سرد خاک که گویند مي راست ، میشدند زندگیمان از جزیي و کرده عادت دردها این به زود خیلي که داده قرار

 ...آورد مي فراموشي و است

 براي را صبحانه بساط و شوم بلند جایم از نداشتم حالي ، بود خدا سرد روزهاي از یکي که هفته اول روز صبح

 ستهب هایم پلک اینکه با... شیرینم و تلخ خاطرات به رفت فکرم و بستم را هایم چشم همین براي کنم آماده بهروز

 هاي چشم با همین براي میکردم حس را خورد مي گردنم و صورت به که ، داغش نفسهاي و بهروز حضور اما بود

 : گفتم بسته

 ؟...شده عوض ام قیافه نکنه ؟...بزني زل من به که شده باعث چي
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 ...نکردي درست صبحونه برام و بیداري مارمولک اي:  گفت و گرفت را بازویم دستش با و خندید بهروز

 ...بخوابم خوام مي کن معافم امروز:  گفتم و خوابیدم او به پشت و زدم لبخندي

 وقت صورتت دیدن ، کردي من به پشتتو چرا حاال:  گفت و زد اي بوسه گردنم به و فشرد آغوش در پشت از را من

 ؟...کردي چه من ي بیچاره و عاشق دل این با ببین... منه صبحگاهي عبادت شدن بیدار

 ؟...نلرزونم رو تو ي بیچاره دل اینطوري تا نخوابم میخواي ؟...چیه:  گفتم لبخند با و کردم باز را هایم چشم

 خوابم به من آخه ، ببندي پلکاتو لحظه یه زاشتم نمي دیگه ، بود من دست اگه:  گفت و زد مهري پر لبخند

 ...خودش تو میبره طوالني و عمیق اینقدر رو تو که میکنم حسادت

 : گفتم مکثي از بعد و کرد حل خود در بیشتر را من هم او و گذاشتم آغوشش در را سرم و خندیدم

... محتاجم تو به عاشقونه منم ، مني ي تشنه تو که اندازه همان ، داریم رو دنیا هاي عشق زیباترین ما بهروز

 ... نگیره تو و من از را عشق این زماني هیچ در ، کس هیچ امیدوارم

 را جدید سال ، صدر آقاي ي خانواده اتفاق به و چید پدر مزار سر را سین هفت ي سفره مادرم تحویل سال براي

 تهانداخ خانه در سفره این کاش اي که بود این آرزویم تنها و کردم گریه خیلي تحویل سال موقع... کردیم نو آنجا

 عیدي ما به قران الي از که پدر دست به نگاهم و منتظر من و بود نشسته سفره سر بدست قرآن هم پدر و شده

 دبای نه و بود پدري نه دیگر ، میکرد فرق آسمان تا زمین از من ي شده دوزي پولک رویاهاي با واقعیت ولي ، بدهد

 ردیگ که اي نقطه به ، ام شده نزدیک پرتگاه ي لبه به میکردم حس بارها...  میشدم او دست از دادن عیدي منتظر

 سر از را چیز همه دوباره و یافتم مي رها و آزاد را خود و آمدم مي در پرواز به دیگر بار اما ، دهم ادامه توانم نمي

 ...گرفتم مي

 و لخت درختان دیدم مي وقتي ، بود دوباره تولدي و زندگي فصل ، خداوند زنده موجودات ي همه براي بهار فصل

 خدا مخلوقات اشرف که من چرا ، میشوند متحول و زنند مي شکوفه و پوشند مي سبز ي جامه بهار آمدن با عریان

 متحولي و نداشت لطفي بودم داده دست از را پدرم تازه که من براي بهار این اینکه با... نشوم عوض چنین بودم

 بودم داده دست از که را تواني نو از ، میکردم شروع نو از باید و داشت ادامه زندگي هم باز اما نمیکردم حس درونم

 ندلبخ به که بودند کساني هنوز... آورد در پاي از مرا دردناک مصیبت این گذاشتم مي نباید و آوردم مي بدست را

 چند این هاي رنج و درد غبار و گرد و دادم مي خودم به تکاني و میشدم بلند باید ، داشتند احتیاج من شادي و

 دست از عزیز آن یاد و کنم شروع را اي تازه زندگي دادم قول خودم به بهار آمدن با... تکاندم مي دلم از را ماه

 ...انزوا و ماتم در نه و... آه و اشک در نه ، دارم نگه همیشه براي قلبم در را رفته

 تا بود عشقمان ي ثمره آوردن بدنیا و شدن مادر براي پذیرفتن آن و ، بود زده جوانه دلم در نویي امید ها تازگي به

 را ها خیلي آرزوي و کرده عوض را من زندگي توانست مي بچه ، کنم عوض وجودش شیریني با را زندگیم تلخي

 حتماً و بود نشنیده خانه این توي را اي بچه صداي بود وقت خیلي که بود مادرجان آنها از یکي ، کند برآورده
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 همه آن از توانست مي بچه وجود با که بود خودم مادر طرفم آن از و داشت دل به هم را بهروز ي بچه دیدن آرزوي

 ار پیشنهادش بهم بهروز وقتي... بشود غرق پدر رفتن دست از غصه و غم در کمتر و کنه پیدا رها تنهایي و رنج

 آمدن با ندارد حق که خواستم او از شوخي با فقط ، کردم قبول دل و جان با آورد برایم قبولي قابل دالیل و داد

 مثبت بهروز به جوابم وقتي... دهد قرار دوم الویت در را من داشتن دوست و شود کم من به نسبت عشقش بچه

 خنده با و کرد شادماني کلي و گرفت آغوش در را من و شد جمع چشمانش در اشک و شد خوشحال خیلي او بود

 : گفت

 ودنب فقط... بچه حتي ، کنه تسخیر رو قلبم تو وجود با تونه نمي کس هیچ و چیز هیچ هرگز... خوشگلم حسود اي

 ...میکنه کامل رو عشقمون و کرده برابر هزار تو به را من عشق او صداي و سر و بچه

 که قبیل این از هایي حرف... بود عاطفه آنها منشاً سر که پیچید مي خانه توي هم اي تازه هاي حرف و ها زمزمه

 زنش پاي به عمر آخر تا باید و چشید نمي را شدن پدر طعم هرگز بهزاد مثل بهروزم یا و نمیشود دار بچه سارا

 و شده من قرص به پا دشمن عاطفه اینکه ، بود کینه و دشمني سر از ها حرف این ي همه... بسازد و بسوزد

 زاده آدمها از بعضي... بود شده من زندگي ناپذیر انکار مشکالت از یکي ، بود نکرده ترک را خود مواضع همچنان

 دریغ چیز هیچ از و بریزند دیگران سر بر را دارشان نیش هاي حرف ، کنند ویران را دیگران زندگي تا اند شده

 ... بود گرفته قرار راهم سر اینطور بار این عاطفه و شود تغذیه روحشان ترتیب این به تا نکنند

 ؟...بندي نمي بچه آوردن با رو بعضیا دهن و نمیشي دار بچه چرا سارا:  پرسید من از زهره روز یک

 ؟...کي مثالً:  گفتم و زدم تعجب به را خودم عمداً اما بود عاطفه به منظورش دانستم مي

 همب پیش وقت چند ؟...کي پرسي مي تعجب با که داري عاطفه از غیر به دشمني تو مگه... سارا:  کرد اعتراض زهره

 عطال اینکه مثل ولي ، بود آورده زري کاکل پسر یه براش سال سر بود کرده ازدواج بهروز با عطیه اگه ، گفت مي

 ...شبه از تر سیاه بهروزم آقا

 پرتاب تو طرف به رو هاش کنایه و زد حرف من سر پشت که نخورد بر تو به:  گفتم خونسردي کمال در و خندیدم

 ...کرد

 بجوا اینقدر زد مي رو حرفش صریح اگه ، شدم خیلي که ناراحت... بخدا چرا:  گفت نگراني با و کرد فکر اي لحظه

 ...صورتش تو کنم تف که داشتم

 ...میدونه خدا میشه عایدش چي ، بزنه رو ما دوي هر ي ریشه برداشته تیشه عاطفه این:  گفتم و کشیدم آهي

 بیفته جا زندگیمون بزار گفت مي ، خواست نمي بچه بهروز خود اول مدت یه:  دادم ادامه و گرفتم را دستش بعد

 با و خوبم االن اما... بود خراب خودم ي روحیه و دادم دست از رو پدرم که بعدم... میکنیم بچه برا فکریم یه بعد

 ...کنیم اضافه خانواده این به وروجک یه بخواد خدا اگه زودتر چه هر خوام مي ، دومون هر تصمیم
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 : گفت و بوسید و گرفت آغوش در را من و کشید شادي فریاد بعد اي لحظه و کرد نگاهم ناباورانه زهره

 ...نکنه ور ور هي و بشیند جاش سر رو جادوگر عاطفه این تا بیاد بدنیا بهروز و تو ي بچه منتظرم خیلي

 پسر تا دو سال چند سر عاطفه قول به ، نیست هنر آوردن بدنیا بچه... عزیزم زهره:  گفتم و گرفتم رو دستش

 دنبال و زنند مي پرپر مادرشون محبت براي هاش بچه اما ، آورد شوهرش ي خونواده و شوهر براي زري کاکل

 و بشیم دار بچه هم تو و من باشه قرار اگه ؟...محبت این کو ، آغوش این کو اما ، هستن مادرشون گرم آغوش

 هنر انداختن پس بچه... باشه کور اجاقمون که بهتر همان ، بزنیم رقم براشون سرنوشتي همچین یه بخوایم

 ...بدیم جامعه تحویل شده تربیت و خوب و بکنیم مسئولیت احساس اونا برابر در که اینه هنر ، نمیخواد

 ، بودم نکرده نگاه قضیه به اینطوري حاال تا... سارا واي:  گفت اي لحظه از بعد و میکرد نگاهم تحسین با زهره

 ...بدم جوابشو بلدم خوب زد بهم اي کنایه عاطفه اگه دیگه حاال... کردي روشن منو که ممنونم

 هاي کنایه مورد اینطور بود گرفته نظر در برایش خدا که حکمتي بخاطر که سوخت زهره براي دلم خیلي روز آن

 توانست مي چطور زن این... بود خورده دل خون چقدر حال به تا و بود گرفته قرار خبیث زن این ي سوزنده

 ؟...میداد پس جواب خدا به چطور و باشد هایش ظلم این جوابگوي

 به بیفتد اتقاقي اینکه از زودتر من میل رغم علي ، زهره و کرد صدا خانه تو بمب مثل ما شدن دار بچه خبر

 در مادرجان با داشت زهره وقتي... دهیم مي آنها به را بارداریم خبر روزها همین بهروز و من که داد خبر مادرجان

 با مادرجان... میکرد نگاه زهره و من به غضب با داشت و بود مادرجان کنار هم عاطفه زد مي حرف مورد این

 و بهروز ي بچه دیدن ، دنیا این تو من آرزوي تنها گفت و کرد شادي اظهار و گرفت آغوش در را من خوشحالي

 دستش ، میکرد ذوق اینطور من ي بچه براي که دید مي را زهره کردن ورجه ورجه و خوشحالي هم وقتي...  بهزاده

 یک و زند مي جار را خودش بارداري خوشحالي خبر زودي همین به هم او گفت و داد دلداري را او و گرفت را

 تاًثیر تحت ما شادي اینکه براي اما ، نداشت چنداني امید زهره که چند هر... گیریم مي او براي هم مفصلي جشن

 ...داد ادامه مورد این در شادیش به هم باز و گفت انشاللهي و داد تکون سري نگیرد قرار او ناراحتي

  گفت زهره به رو ممکن لحن بدتري با ، دید را زهره حد از بیش شادي عاطفه وقتي

 تدل به زیاد نشدي مطمئن تا... باره به نه و داره به نه هنوز که چیزي براي میکني ذوق همه این بیکاري جون زهره

 ي بچه براي ایشاهلل ، کنه ذوق اینقدر دیگه یکي ي بچه براي اس دیوونه آدم مگه ضمن در...  دخترجون نده وعده

 ...میکني خوشحالي خودت

 این خودم براي... خراشید مي را روحش و میشد آواره بیچاره ي زهره سر بر پتک مثل سرد و سخت کلمات این

 شمآتی من به مظلومش نگاه با که بودم زهره ي شکسته دل نگران بیشتر و نبود مهم عاطفه زنکي خاله هاي حرف

 : گفتم و گرفتم را دستش زهره به خطاب و گرفت حرصم همین براي ، زد مي
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 هنر آوردن بدنیا بچه... میشه همون باشه چي هر خدا خواست ، نباش ماًیوس وقت هیچ خدا رحمت از عزیزم

 رایتد اینقدر باید و سنگینه خیلي مسئولیتش که اونه درست تربیت و کردن بزرگ درست مهم... عزیزم نمیخواد

 ...بربیاي پسش از بتوني که باشي داشته

 ي کنایه جواب ادب کمال در و زیرکانه اینقدر که راضي و زد برقي مادرجان چشمان ، آمیزم احترام ي کنایه این با

 از میشد را این و دادم مغرور زن این به شکني دندان جواب فهماند من به که چشمي برق ، بودم داده را عاطفه

 تماشا به را چشمانم طوفانیش چشمان که اي لحظه از بعد... کرد درک راحتي به عاطفه خشم و تنفر از پر نگاه

 : گفت بود نشسته

... یمگفت مي یاد جنابعالي از هم رو ها بچه کردن تربیت درست تا میشدي اخالق معلم ، خیاطي بجاي بود بهتر شما

 هم زهره و من برا ها بچه تربیت براي کالسم یه ، گذاشتي خونه این مردهاي براي عاشقي و عشق کالس که شما

 ...میکردي کامل رو تخصصت و زاشتي مي

 سکوت اما... داشت درد خیلي این و بودم هرزه یک او چشم به هم هنوز ، قلبم روي شد تیري هم باز حرفهایش

 به اینچنین که شده تمام سنگین خیلي برایش زهره با من حرف بود معلوم ، نکردم باز لب مادرجان بخاطر و کردم

 : گفت عاطفه به رو و شد خشمگین مادرجان من جاي به... بود برخواسته خودش از دفاع

 ...نیست شکایتي و گله هیچ جاي دیگه ، شنیدي یکي و گفتي تا ده... کن بس عاطفه

 : گفتم و کردم دستي پیش که برود شد بلند ، بود گرفته قرار سرزنش مورد مادرجان طرف از هم باز که عاطفه

 ...بشکني بزني بدتر اونو که نه ، بیاري بدست رو کسي دل سخت وضعیت تو که اونه هنر... خانوم عاطفه

 لطف از خونه این آدماي کافي قدر به ، بدي من به اخالق درس تو نیست الزم:  زد داد و کرد فوران خشمش

 االح تا و بلدم کار خودم من ، باش نداشته من کردن ارشاد براي کاري دیگه ، بردند فیض کامل طور به جنابعالي

 ...بگیر یاد برو رو خودت از بزرگتر به احترام یکم میگي راست اگه...  فروختم قناري جاي رو کالغ

 اتاقش به داشت هایم حرف و من به که نفرتي تمام با هم او و کنه تمامش خواست عاطفه از و زد فریاد مادرجان

 هک خواست مي توان زن این با برابري ، دادم بیرون را ام سینه درون ي شده حبس نفس و کردم پوفي... برگشت

 ...دیدم نمي واقعاً وجودم در من

 کندن که بود کرده نگران را من و نشد خبري که برسد دستمان به ملیحه عروسي کارت اردیبهشت اوایل بود قرار

 وقتي و شدم خودش حال جویاي اول و زدم زنگ مادر به همین براي ، باشد افتاده ملیحه براي اتفاقي نکرده خداي

 از سري یه بخاطر و نیفتاده خاصي اتفاق کرد مطمئنم مادرم که پرسیدم ملیحه از شد راحت خیالم مادر بابت

 بهروز براي را چیز همه شب شد راحت که خیالم... افتاده عقب حمید و ملیحه عروسي دوهفته مدت به مشکالت

 کلي هگفت چي بهروز گفتم و زدم زنگ ملیحه به وقتي فردا که زد ملیحه به حرفهایي شوخي به کلي هم او و گفتم

 نفر دو این همیشه... خندیدم نفر دو این بین مناظره این به کلي من و کرد تهدید دور راه از را بهروز و خورد حرص
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 مه خسته و کرده کل کل هم با طوالني ساعاتي تا و کنند پرتاب همدیگر به هم ضد بر که داشتند نقلي و حرف

 ...الکي هاي جوش و جنب همه این از نشوند

 وجودم بطن در را پاک اي نطفه و شد ما حال شامل خدا لطف و رسید راه از هم بهروز و من رویایي روز آن باالخره

 را همه ، بود آشوب ام معده و رفت مي گیج سرم و نداشتم خوبي حال شدم بیدار خواب از که روز یک... کاشت

 رسیده صفر به تحملم و بود خراب حالم بیشتر دیگه روزهاي از امروز اما ، ام فرسوده اعصاب پاي بودم گذاشته

 دکتر به را من تا و نیود بردار دست ها راحتي این به چون بفهمد چیزي بهروز نگذاشتم بود سختي هر به ، بود

 و نیاورم طاقت دیگر خودم اما ، کردم راهي را او بود رنجي هر به همین براي ، نمیشد راحت خیالش داد نمي نشان

 خالي را ام معده محتویات ي همه و رساندم حیاط تو دستشویي به را خود شتاب پر و سراسیمه دهانم به فشار با

 فوري زهره دیدند روز و حال آن به را من وقتي و دویدند طرفم به زهره و مادرجان ، من صداي و سر از... کردم

 ...رساندند نزدیکي همان بیمارستان به را من و گرفت تاکسي

 درونم را تغییراتي اخیر روزهاي این که بود این واقعیت... رفت مي سیاهي چشمانم و بود پریده شدت به رنگم

 همیشه که بهروز بوي از شدن دور و پي در پي تهوع حالتهاي و آلودگي خواب و ضعف احساس ، بودم کرده حس

 ات نگفتم کسي به چیزي ولي ، بارداریه عالئم همه اینها که بودم سپرده ذهنم از اي گوشه... بود دردهایم مسکن

 به هم خون آزمایش یک دستور فوري هم بعد و شد بهتر کمي حالم زد بهم دکتر که سرمي با... بشوم مطمئن

 مواظب چرا گفت مي مدام مادرجان و بودند زده زل من به حالم نگران زهره و مادرجان... داد دستش بغل پرستار

 اب بگیرد خون بود آمده که پرستاري... افتادي روز و حال این به که خوردي مسموم چیز یه حتماً ؟...نبودي خودت

 : گفت من به رو بعد و کرد مادرجان به نگاهي اول مهرباني

 ؟...نیستي خودت مراقب چرا ، نگرانته خیلي مادرت

 : گفتم پرستار به رو و انداختم مادرجان سمت به نگاه یک اول مهرباني با

 ...دارم دوستش بیشتر مادرمم از که خوبه اینقدر اما... مادرشوهرمه

 ...عزیزم داري داشتني دوست مادرشوهر چه... واي:  گفت و انداخت باال ابرویي تعجب با پرستار

 هی که نره یادتون ، ترسناکند عروسا چشم تو چقدر... مادرشوهرها بیچاره:  گفت مهربانانه و کرد تشکر مادرجان

 ؟...زنید مي رو حرف همین هم موقع اون بدونم خوام مي میشید مادرشوهر خودتون روزم

 ردوا نگران و سراسیمه بهروز و شد باز اتاق در ناگهان که میکردیم شوخي پرستار با داشتیم و خندیدیم همگي

 : گفت و آمد من سمت به و شد اتاق

 ؟...بود خوب حالت صبح که تو ، اینجا آوردنت چرا ؟...شده چي... عزیزم سارا

 ...نبود بعید هم پسري همچین مادري چنین از:  گفت و زد بهم چشمکي پرستار بدهم جوابي اینکه از قبل
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 : گفت عصباني مادرجان که بدهم را بهروز جواب رفتم... رفت بیرون اتاق از و داد تکان دستي هم او و خندیدم

 برخ تو به بیمارستان تو از بود احتیاج اگه و نزنه حرفي گفتم بهش خوبه ، کنه چیکار رو عاطفه این بگم خدا

 ...میدم

 اتفاقي چه میگید بهم ، بعد براي بزارید رو گله ، نیست حرفا این وقت االن مادرجان:  گفت نگراني با بهروز

 ؟...افتاده

 : گفت خنده با و شد وارد پرستار همان همراه به دکتر که بزنه حرفي رفت مادرجان

 و میشه مادر داره اینکه از غیر نیست چیزیش هیچ خوب دختر این ، انداختي راه صدا و سر اینقدر که شده چي

 ...همین ، رسونه مي پدري مقام به هم رو شما

 انچشم با هم بهروز و جان مادر و گفت تبریک و بوسید منو بار چند و کرد بغلم پرید دکتر حرف شنیدن با زهره

 : گفت شوخي با و انداخت بهروز به نگاهي دکتر... بودند خیره نفر دو ما به نشسته اشک به

 ، بیاره رد حسابي رو پدرت و بیاد سالمتي به بزار ، نیست گریه وقت االن کن باور... نمیکنه گریه بچه برا گنده مرد

 ...داره کره چقدر ماست من یه بگم بهت اونوقت تا بزن زار من جلوي و اینجا بیا بعد

 و فتر بیرون اتاق از دوباره تبریک و نوشت که داروهایي و سفارش کلي با او و خندیدیم کلي دکتر حرف به همگي

 بهروز که را اي لحظه وقت هیچ... گذاشت تنها بود گرفته فرا را وجودمان که ناپذیري وصف خوشحالي با را ما

 هب شوق اشکي و بود لبهایش روي آسمان روشني به لبخندي ، نمیکنم فراموش را بود شده شدنش پدر ي متوجه

 ، رتشک خدایا ، شدم پدر زودي این به من یعني نمیشه باورم که جمله این با و بود پوشانده را صورتش دریا زاللي

 جهان تمام خواست مي دلم که بود بخش لذت بهروز خوشحالي برایم خیلي... میکرد چندان صد دو را خوشحالیم

 ...کنم شکر فقط و بگذارم آستانش بر سر ثانیه به ثانیه خدا لطف این بابت و بگیرم آغوش در را

 رفتمگ دوباره جاني خورد صورتم به که خیابان سرد و مطبوع هواي آمدم بیرون بیمارستان از بهروز اتفاق به وقتي

 آزاد و سرد هواي تا ایستادم ، کاشت مي گلویم در را بغض و انداخت مي پدر یاد به بدجور را من بیمارستان هواي ،

 و رسید خانه اهل ي همه به خبر شب تا... داد مي امید و عشق و جواني بوي که هوایي ، ببلعم وجودم تمام با را

 تپش ولي ، کشید مي را انتظارمان خوبي شب و بودیم شاد همگي ، آمدند اتاقمان به گفتن تبریک براي همگي

 زني هر که بودم شنیده مادرم از... آورد مي درد به را دلم که بود نشسته سنگیني غم بهزاد شاد ظاهر به چشمان

 مثل زني هر موقع آن چون ، میشود برآورده بخواهد خدا از حاجتي هر بچه آمدن دنیا به و زایمان درد موقع

 را حاجتش و بخشد مي را او گناهان کشد مي که زجري این بخاطر خداوند و است مقدس و پاک مریم حضرت

 و کند عطا بهزاد و زهره به هم اي بچه بخواهم خدا از حتماً موقع آن در که دادم قول خودم به... میکند برآورده

 ...ببینم چشم به هم را آنها شادي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

311 

 

 کاش اي گفت مي علي... میکردند شوخي بچه ي درباره و رفتند مي باال همدیگه کول و سر از مدام بهروز و علي

 به باز علي و خوام مي پسر من ولي گفت مي بهروز و مادرش مثل آبي چشم و مهربون دختر یه ، باشد دختر بچه

 همه علي حرف این با... بمونه باقي نسلش خواد مي زرنگ ، خوراکه خوش خیلي باش رو ما عموي گفت مي شوخي

 : گفت مادرجان و خندیدیم

 ...خداست خواست دیگه بودنش پسر و دختر ، باشه قدم خوش و سالم کرد دعا باید اول

 گرم بهروز و علي هاي شوخي به سرم اینقدر... رساندیم آخر به را خوبي شب و بودند ما کنار وقت دیر تا شب آن

 و شد مانعم بهروز که بزنم زنگ مادرم به خواستم مي شب آخر ، بدهم مادرم به را خوش خبر این رفت یادم که بود

 بهروز خود صبح فردا... زنیم مي زنگ بهش فردا وقت اول بزار ، بگیري مادرت از امشب را خواب خواهي مي گفت

 منتوانستی کداممان هیچ گرفتم بهروز از را گوشي وقتي... داد مادرم به را خبر شخصاً خودش و بود من از مشتاقتر

 برده گور به را اش نوه دیدن آرزوي که پدر نبود غصه هم بود شوق اشک هم ، کردیم گریه فقط و بزنیم حرفي

 : گفت شد مسلط خودش به مادرم وقتي... بود

 ههم با زندگي که فهمونه مي بهمون و میکنه امیدوارتر زندگي به رو ما دوي هر خبر این رنج و غصه همه این از بعد

 رو تو ي بچه که هستم روز آن منتظر صبرانه بي ، عزیزم کردي خوشحالم... داره جریان هم هنوز بدش و خوب ي

 ...بگیرم بغل به

 با و شده خبر با هم ملیحه که بود نگذشته ساعتي... کردیم خداحافظي هم از باالخره درشت و ریز سفارش کلي با

 : داد ادامه و گفت تبریک و زد زنگ بهم شادي از فریادي

 ، پیشت بیام میارم در پر خوشحالي از دارم ، شنیدم رو خبر این وقتي دوني نمي... کوچولو مامان میگم تبریک

 زودي این به نمیکنم باور... سارا واي...  زنه مي رو فسقلي اون و تو حرف داره مدام و خوشحاله خیلي مادرت دختر

 ...بابا بشه پوکم کله بهروز و مامان بشي تو

 فقط ، نداره کاري شدن دار بچه کن باور ، نکردیم القمر شق ؟...خبرته چه خب خیلي:  گفتم و کردم غش خنده از

 ...بدي انجام خوب عملتو کافیه ثانیه یه

 ...بردي سوال زیر را جهان زناي بزرگ کار زدن حرف طرز این با... سارا سرت تو خاک:  گفت و خندید ملیحه

 : داد ادامه... بود نمک کوه دختر این ، رفتم ریسه خنده از

 هک سوزه مي نیومده دنیا به هنوز که بچه این براي دلم که بشو یادآور و بگو تبریک بهروز بابا به منم طرفم از

 ...بگه تبریک بهت خواد مي حمیدم نکن قطع رو تلفن... داره بابایي و ننه همچین

 ینقدرا و بود نشسته دستت بغل حمید... دیوونه:  گفتم و ملیحه به توپیدم و شدم عصبي حمید اسم شنیدن با

 ...نزاشتي آبرو برام دیگه بخدا ، کردي وراجي
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 نم به و کرد سالم متین و آرام خیلي حمید... داد حمید به را گوشي و کرد خداحافظي سریع و خندید فقط ملیحه

 : داد ادامه و گفت تبریک بهروز و

 پا ، مادر و پدر ي سایه با و قدم خوش و سالم بچه امیدوارم ، شدم خوشحال خیلي شنیدم ملیحه از رو خبر وقتي

 ...اینجا میاید عروسي براي که دیگه ي هفته یراي باشه اصلي تبریک ، بزاره ما دنیاي به

 خالي ، بود کرده شاد را اي عده که زندگیم خوب اتفاق این... کردم خوشبختي آرزوي برایشان و کردم تشکر ازش

 نمي ها آشفتگي همین و بودم جهانگیرخان یا و فرهاد واکنش منتظر لحظه هر و نبود هم نگراني و دلواپسي از

 ...ببرم را کافي لذت ، حساس دوران این از کامل طور به گذاشت

 تگذاش نمي و بودم بهروز ي قرنطینه در شویم دامغان راهي ملیحه عروسي براي خواستیم مي که دیگر ي هفته تا

 و نمیشد بند ام معده تو چیزي هیچ ، خورد مي بهم حالم مدام و نبودم روبراه زیاد ، بگذارم سفید و سیاه به دست

 رد را من پیر ، دکتر سفارش این و... آوردم مي باال که چند هر بخورم باید چیز همه که بود کرده سفارش هم دکتر

 حتي و اخم با یا و خوش زبان با بهروز میکردم امتناع خوردن از چي هر... بود انداخته من جان به را بهروز و آورده

 ...خرید مي من طرف از زیبایي هاي فحش دکتر روح براي و داد مي خوردم به خشونت با مواقع بعضي

 در مرا شوق با آمد استقبالم به مادر و رسیدیم وقتي... شدیم دامغان راهي ، بهروز سفارشات قبول و ترفند هزار با

 چسبونده دستي دو و محکم و نمیکردم رها را مادرم آغوش اي دقیقه تا... گفت تبریک بهم و گرفت آغوش

 سمت رفت ما از زودتر مادر و شدیم جدا هم از وقتي... بود شده من چیز همه مادر ، پدر از بعد ، خودم به بودمش

 : گفت دلخور گوشم کنار بهروز ، ساختمان

 ...رسم مي حسابت به امشب ؟...میکنه بد حالتو من بغل فقط

 ورد بینش تیز نگاه زیر از چیز هیچ ، مارمولک این بود اي نابغه گیر مچ عجب ، کردم نگاهش شده گرد چشماي با

... بود نشنیده را بهروز هاي حرف و ساختمان تو بود رفته زودتر مادرم شد خوب... خنده زیر زدم آروم... نمیشد

 : گفت لب زیر بود ساختمان به نگاهش که طور همین و شد تر جري ام خنده از بازم بهروز

 ...بینم مي هاتم گریه شب آخر... عزیزم بخند

 اخم و او کار این با و گرفت آغوش در رو من و بیرون پرید ساختمان در از ملیحه که بدهم رو جوابش خواستم مي

 يخوب شب... خندیدم کلي بهروز پنهان هاي حسادت به و خنده زیر زدم بلندتر و نبود جلودارم کسي دیگه بهروز

 آمدن بخاطر که شدم شرمنده بتول خاله مهرباني همه این از و بودیم بتول خاله مهمان همه ، گذراندیم هم دور را

 يم بهم را قلبم بدجور که بود عزیزم پدر وجود داشتم کم شب این تو که چیزي تنها ، بود دیده تدارک همه این ما

...  نمک ناخوش را خوششان اوقات و ببرد ام آشفته درون به پي کسي نگذاشتم کردم که تالشي تمام با اما ، فشرد

... خندیدم مي بهش آرام و میکردم نگاهش مرتب ، کرد مي کم را هایم آشفتگي از کمي هم بهروز ساختگي اخم

 ...میکرد دور پدر غم از لحظاتي مرا و بود شده تفریح برام خواستنیش تهدیدهاي و خوردن حرص همین
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 دهکر مکان نقل ما هاي اتاق از یکي به پدر چهلم از بعد بتول خاله... گذراندیم بقیه و مادر کنار در را خوبي روز دو

 تني خواهر تا دو مثل و بودند شریک خانه کارهاي ي همه در دو هر ، بود داده ادامه زندگیش به مادرم کنار و

 مادرم تنهایي بابت مرا خیال ، شدن همدیگر همدم زودي این به و آمدن کنار همین و ، گذراندند مي را روزگار

 و درخشید مي صدف درون مروارید مثل ملیحه ، گذاشتیم سر پشت هم استثنایي عروسي شب... میکرد آسوده

 ...گذاشت مي خوشبختیشان این بر صحه خندانش صورت و بود خوشحال پیوند این از هم حمید

 حرکت در آرام عروس ماشین کنار ما ماشین وقتي ، دادیم مي چرخ خیابانها در را داماد و عروس داشتیم وقتي

 : گفت حمید به رو و گرفت بیرون سر ماشین ي شیشه از بهروز بود

 کردي رو کار این اگه ، جاده چاک به بزن و بزار رو جیرجیرک و لوس عروس این همینجا... رفیق نشده دیر هنوز

 ...میکنم تظمین رو خوشبختیت یکي من

 : گفت و کرد من به اي اشاره و خندید صدا پر بهروز حرف با حمید

 ...نبرد خوابت چرا بودي بلد الالیي که تو

 تو... دهد نشان بهروز به رو اعتراضش اینطوري تا ، زد جلو ما از و گذاشت گاز روي پا و زد چشمک ملیحه به و

 آماده ما ي خانه هاي اتاق از یکي توي را حمید و ملیحه ي حجله... داشتند برنمي کل کل از دست هم خیابان

 ارکن در حمید و ملیحه کند پیدا تهران در آنها براي مناسبي ي خانه ملیحه خواهر شوهر تا شد قرار و بودیم کرده

 به اش خاله پسر دست در دست من عزیز دوست ملیحه ترتیب این به... دهند ادامه زندگي به مادرم و بتول خاله

 مراسم شادي از پر و آرام محیطي در که داشت را شانس این ملیحه الاقل ، آمد در متاهل آدمهاي ي جرگه

 فیدس لباس با دیگر دخترهاي از خیلي مثل من چرا که بودم متاًسف خودم براي بابت این از ، کند پا به را عروسي

 ادب بر آرزوهاي همه این و بروم بخت ي خانه به نتوانستم خیابان در زنان بوق و زده گل ماشین بر سوار و عروسي

 ...دانستم مي جهانگیرخان و فرهاد ي شائبه بي هاي لطف مرهون را رفته

 مرور به اما... گرفت مي جاي دلم در بیشتر جهانگیرخان و فرهاد از من تنفر ازدواجم ناخوش خاطرات یادآوري با

 دو آینده به را امیدم و کرده فراموش را سیاه روزهاي این ، ازدواج از بعد بهروز محبت و عشق با توانستم زمان

 بکار ار تالشم تمام فرزندم سالمتي براي باید و نداشتم تعلق خودم به فقط دیگر که االن مخصوصا... کنم چندان

 زندگیم سخت روزهاي و بگیرم آرام گذاشتند نمي اما... داشتم مي نگه دور احتمالي هاي استرس از ا خود و برده

 ...بسپرم فراموشي به بود رشد حال در بطنم در که اي بچه شوق به فکر با را

 بغل در محکم را ملیحه... آمدند بیرون اتاقشان از داماد و عروس باالخره که بود ظهر هاي نزدیکي عروسي فرداي

 : کردم پچ پچ گوشش در آرام و گفتم تبریک بهش و گرفته

 ؟...گذشت خوش دیشب

 ؟...خانوم فضولي مگه ، بیاد در تو چشم تا:  گفت و زد بازویم به مشتي ساختگي اخم با
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 دیدن با هم بازم که ملیحه با بهروز کل کل به دادم گوش فقط و رفتم ریسه خنده از سرخش صورت دیدن از

 ...بودند کرده همدیگر به پراندن تیکه به شروع همدیگر

 ...بده صبر بهت خدا ، میگم تبریک بدبختیتو:  گفت گرفت مي بغل به را حمید که طور همین بهروز

 خودت حال به دلت ، شدي بدبخت حمید از زودتر که تو:  گفت و کرد نازک چشمي پشت ملیحه حمید جاي به

 ...بسوزه

 دست تو ، مهربونه و آروم من ساراي چي هر ؟...میکني مقایسه سارا با خودتو تو:  گفت و خندید ریز بهروز

 ...میکني جیرجیر و زني مي نق هي بسکه ، بستي پشت از رو دنیا هاي جیرجیرک

 رد کفرمو داره ، نمیگي دلقک این به هیچي... حمید:  گفت و شد آویزون حمید بازوي به عصبانیت زور از ملیحه

 ...میاره

 هب دست زندگیم اول روز تا برو و بگیر شوهرتو این دست خدا رو تو... خانوم سارا:  گفت و کرد من به نگاهي حمید

 ...بزنم کتکش شما جلوي خوام نمي ، نشدم یقه

 ممیکن زمینت پخش همچین ، داماد شیر کني امتحان توني مي ؟...بخورم کتک من:  گفت اخم با بهروز و خندیدم

 ...کنه جمعت کاردک با بشینه خانوم عروس که

 بهروز و دادیم تشکیل تري صمیمي جمع خواهرش و ملیحه مادر و پدر آمدن با ، کل کل و شوخي ساعتي از بعد

 دايص که برسم خودم به یکمي تا اتاقم تو رفتم... بود سیامک ،آقا ملیحه خواهر شوهر با کردن صحبت سرگرم هم

 : گفتم و برداشتم را گوشي درنگ اي لحظه بدون و پراند جا از بود آینه به حواسم ي همه که مرا تلفن زنگ

 ...بفرمایید

 : ریخت فرو قلبم جهانگیرخان صداي با ناگهان

 تو شانسي بد یا خودم شانسي خوش حساب به بزارم اینو دونم نمي ، برداشتي رو گوشي خودت که خوشحالم

 ؟...خانومي

 در... بود شده من زندگي آهنگ بدترین صدا این ، خورد مي بهم حالم بارداریم ویار مثل صدایش شنیدن از دیگر

 مچش... بزنم لرزانم لبهاي بر سکوت مُهر هم باز یا بدهم را جوابش که زدم مي پا و دست ذهنم بالتکلیفي برزخ

 گذشت هم او ذهن از فکرم انگار اما ، کنم قطع را تلفن حرفي بدون تا گذشت ذهنم از لحظه یک و بستم را هایم

 : گفت قاطعانه که

 این اتفاقاتي چه نیست معلوم دیگه و اونجا میام میشم پا مادرت دیدن ي بهانه به کني قطع رو گوشي... سارا

 ... باشه داشته تو براي حضوري دیدار
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 نمي ، بکوبم اش سینه تخت به را دردهایم تمام تا گذاشت نمي ، بکشم هوار سرش گذاشت نمي لعنتي بغض این

 روانه سختش و سنگ قلب به شدن رها براي بودند بسته صف ام خسته هاي پلک پشت که هایي غصه گذاشت

 : داد ادامه و کرد ریزي ي خنده شد طوالني سکوتم وقتي... زندگیم تمام از کند گم را گورش زودتر تا ، کنم

 ناسزاهاي شنیدن براي زده لک دلم من اما ؟...بدي نشونم رو نفرتت اوج خواي مي عصبیت هاي نفس و سکوت با

 ...درشتت ریزو

 شد اکو دوباره صدایش... میشد سرازیر خونم به آرام آرام داشت که بود خشمي ي نشانه ام شده مشت دستهاي

 : مغزم تمام تو

 دل اون تو که چیزي هر ، بکش هوار سرم بر ، بزن داد... یاال... بریزي دلت تو رو نفرتت خواد نمي... عزیزدلم

 ... باشي عصباني که چند هر ، صداتم شنیدن مشتاق ، بیرون بریز کردي انبار کوچیکت

 نم از دید وقتي... بود کافي غرورش شکستن براي سکوت همین ، دادم تحویلش سکوت هم باز و نگفتم چیزي

 : گفت ناراحت و دلخور صداي با بار این بکشد حرفي تواند نمي

 ...وکوچول مامان بگم تبریک بهت زدم زنگ... بشنو تو بار این و بزنم حرف فقط من بزار... نگو هیچي... سارا باشه

 ...کوچولو مامان:  داد ادامه و کرد عصبي و صدا پر ي خنده

 وير... ریخت فرو اشکم و ترکید بغضم باالخره...  بود شده دیوانه ، کرد تکرار هم دیگر بار چند را کلمه تا دو این

 ...بود بر از را زندگیم جزء به جزء نامرئي آدم یک مثل ، رفتم وا تخت

 نه ، نزاشتي باقي برام هیچي دیگه ، نمانده نابودیم به چیزي دیگه... سارا:  داشت بغض ، داشت خش صدایش

 رو تو داشتن دوست تاوان لحظه به لحظه دارم ، گرفتي ظالمانه ازم رو همه... آرامش نه و غرور نه ، آبرو نه ، اعتبار

 ...نمیشه صاف دنیا با دلم دیگه ، تکمیله تکمیل ظرفیتم دیگه ، میدم پس

 به را او همیشه از بیشتر جدیدت شاهکار این با ، مرد اون از شدن جدا بجاي که نمیشه صاف هم تو با:  زد داد

 رايب رو آرزو این و گرفتي من از اینم اما ، بگیرم آغوش تو جفتمونو ي بچه داشتم آرزو منم... کردي سنجاق قلبت

 ...سارا... رسیده صفر به تحملم ، ندارم دیگه ، نکن امتحان اینجوري منو تحمل لعنتي... کردي برآورده مرد اون

 مي و میشم طوفان وگرنه.... جدایي فقط... جدائیته خبر اونم... چیز یه فقط ، کنه آروم منو تونه مي چیزي یه فقط

 ...زندگیت به زنم

 پرت زندگیم اول ي نقطه به مرا هم باز و بودم آورده بدست اندکي مدت که بود آرامشي پایان تلفن ممتد بوق

 یانهتاز ، بود طاقتم فوق تهدیدها این ، بودم نشسته مجسمه مثل دست به گوشي آشفته و گیج هنوز... بود کرده

 اشک و شدم سرپا دیوار کمک به باالخره...میکرد غرق و پیچاند مي خودش در را وجودم که عظیم رنجي هاي

 من داشت بود من هاي آرامش مامن همیشه که اتاقي هواي... بیرون زدم اتاق از سالنه سالنه و کردم پاک را هایم
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 را کشیدن نفس و شده مخلوط جهانگیرخان نفسهاي با هواش هم اتاق اون دیگه ، رساند مي خفگي مرز به را

 ...بود کرده سخت برایم

 ي مانده باقي به بود خالصي تیر ، میکرد صحبت جمع براي داشت که مادرم تک به تک هاي جمله شنیدن با اما

 یک کردم باز را چشمانم وقتي... نفهمیدم چیزي دیگر و رفت سیاهي هایم چشم لحظه یک تو و ساعتم این توان

 : گفت صدا در بغضي با بهروز... بود خیره صورتم تو نگران چشم جفت

 ؟...خوبه حالت عزیزدلم

 مچش شدم مجبور هم باز و نشست آنها روي به بهروز ي بوسه که کردم بسته و باز ، بله ي نشانه به را هایم پلک

 چشمان با که بودند ملیحه و مادر ، کشاند سمت آن به را دویمان هر نگاه اتاق در شدن باز صداي...  ببندم را هایم

 نتکو سري... پرسید را حالم و کرد پاک را هایش اشک و بوسید را پیشانیم مادر... آمدند سراغم به خیس و نگران

 : زدم لب آرام و کشیدم شکمم به دستي و دادم

 ؟...ام بچه

 ...باش خودت فکر به فقط تو ، نباش نگران خوبه حالش وروجک اون:  گفت و زد لبخندي بهروز

 ...کردم خراب روزتو بهترین... ملي ببخش:  گفتم ملیحه به رو و شد راحت بچه بابت خیالم

 ... عزیزم میکنم جبران ، روش یکیم این ، حالي ضد همیشه که تو:  گفت و خندید

 هب زندگي براي هم آنها اینکه شنیدن شوک با که جهانگیرخان سمت شده کشیده فکرم دوباره و زدم لبخندي

 از وقتي قبال ، نداشت معنا آرامش برایم بعد به این از... بود انداخته تخت این روي را من ، بودند آمده تهران

 دور نما انسان آدمهاي و شهر آن از که کشیدم مي آسودگي سر از عمیق نفس یک تهران گشتم برمي دامغان

 میشد جهانگیرخان یا من مرگ با فقط ، نبود امن دیگر کجا هیچ ، نبود امن برایم هم تهران دیگر اما ، بودم شده

 اینکه از بعد...  میشد پیدا دیگري براي آرامش ، نفر دو ما از یکي مرگ با فقط ، کرد پیدا پایتخت در را آرامش

 آن به دیگر فرزندم سالمتي بخاطر کردم سعي ، شدیم تهران راهي مادرم ي مادرانه سفارش کلي با شد بهتر حالم

 شیرین انتظار در و دهم ادامه زندگیم به میکرد رشد داشت وجودم بطن در که تري تازه امید با و نکنم فکر مرد

 ايخد به آوردن پناه و صبر با را تلخ روزهاي این و بنشینم بود ام هستي تمام که کوچولو موجود این آمدن بدنیا

 ... کنم تحمل بزرگ

 شانزدهم فصل

 

 خوبي ، بد گاهي و بود خوب روزها گاهي ، داشتم آرامي زندگي رفته هم روي ، زندگیم از جدیدي فصل شروع با

 ي دیرینه دشمني و جهانگیر تهدیدهاي فکر هایش بدي و گذشت مي او توجه و عشق و بهروز کنار در هایش
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 زهره و مادرجان هاي محبت ولي ، شکست مي را دلم هایش کنایه و میشد تر رنگ پر روز به روز که بود عاطفه

 توجه و حمایت و عاطفه هاي متلک و ها کنایه به ندادن بها...زخمیم و شکسته دل بر بود بخش آرام اي الیه

 وقتي حتي... بود کرده پهن اطرافم همیشه از بیشتر را دشمنیش ي دامنه و کرده تر جري را او زهره و مادرجان

 برایم آوردم مي زبان به ناخواسته و کرده هوس که هایي خوراکي اش برادرانه محبت روي از گاهي علي فهمید مي

 برندارد چشم علي و من از اي لحظه که میکرد وادار را عاطفه ، بخورم تا رساند مي دستم به سفارشي و خرید مي

 ...آورد فرود قلبم بر را هایش کنایه و دار نیش ي ضربه بتواند واحد آن در و

 نم قاموس در ، کنم سرکوب را احساسش و بشکنم را دلش و بزنم پس را علي هاي محبت تندي به توانستم نمي

 نگیرد دل به او که آرام خیلي فقط ، نداشتم را انجامش توان که آمد مي حساب به اي کبیره گناه شکستن دل

 نه او ولي ، کند عصباني را مادرش کارش این با خواهم نمي و نیستم زحمتش همه این به راضي که گفتم مي بهش

 برادر یک من براي علي... داد مي انجام را خودش کار و مادرش عصبانیت به نه و داد مي من هاي حرف به بهایي

 پایم مردانه علي و افتاد برایم که اتفاقي از بعد و بود کرده نصیبم فرهاد جاي به خداوند که بود مهرباني و دلسوز

 بود امیدي یک یا و دهنده نجات یه حکم برایم علي روز آن از ، شود خبردار موضوع از کسي نگذاشت و ایستاد

 ...میکرد سیراب اش برادرانه توجه با مرا تشنه روح و بود همراهم همیشه زندگیم ناامیدي و سخت روزهاي تو که

 ، میکردم سرخ زمیني سیب آشپزخانه تو داشتم که بود بعداظهر چهار ساعت حدود خدا خوب روزهاي از یکي در

 رد بزرگي کادوي که علي به تعجب با آمدم بیرون آشپزخانه از وقتي ، شد اتاقم وارد گویان اهلل یا و زد در علي

 : گفتم لبخندي با آمدم خودم به وقتي... میکردم نگاه داشت دست

 ؟...میارن زودتر کادوشون ، بچه تولد از قبل که اینه تهرانیا رسم نکنه

 ...نزن صابون دلت به نیست من طرف از:  گفت و کرد نگرانم کمي که زد غمگیني لبخند

 ..خسیس دونستم مي اولم از که اونو:  گفتم و زدم پوزخندي سینه به دست

 و نبود همیشه مثل رفتارش... تخت روي گذاشت را کادو و خواب اتاق سمت رفت حرفي بدون و داد تکون سري

 : گفتم و زدم تکیه اتاق در به و رفتم سرش پشت... بود کرده مشغول سخت را او فکر چیزي یک

 ....میکني اذیتم اینقدر بفهمه بهروز اگه... فرستاده اینو کي بگو بکن جون... علي

 تو دمش خیره فقط و ماند زبانم نوک حرفم ي بقیه ، طرفم به بود برگشته که علي ناراحت و گرفته ي چهره دیدن با

 : گفت و جلو آمد قدم یک شد نگرانیم ي متوجه وقتي علي... بفهمم را االنش نگراني این دلیل تا چشماش

 ....باشه عوضي مردک اون طرف از کنم فکر.... فکر ، نشو نگران خدا رو تو سارا... سارا

 از دبع... بست آذین گلویم بر بغض دوباره که گذاشتم دهان بر دست و کشیدم هییییي شنیدم را علي حرف تا

 : زدم فریاد سرعلي و شدم عصبي زدم مي گیج که اي لحظه
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 ؟...بدي دق منو خواي مي ؟...اینجا آوردیش چي برا پس

 : گفت التماس با و گرفت را جلویم علي که حیاط تو کنم پرت و بردارم را جعبه عصبانیت با رفتم

 ...افتاده اتفاقي چه بگه بهروز عمو به و بفهمد مادرم که خواي نمي... شده چي بگم بزار... باش آرام سارا

 دیگر ، گرفتم دستم دو بین را سرم و رفتم وا تخت لب رمق بي و وجودم تو ریخت را ترس بهروز و عاطفه یاد

 خودم به علي صداي با ؟...برود پایین گلویم از آرامش جرعه یه گذاشت نمي مرد این چرا ، بود شده تمام تحملم

 : آمدم

 ؟...سارا خوبي

 ؟...داد بهت رو اینا کي:  گفتم و شدم نگرانش نگاه تو خیره و دادم تکون سري

 ...نشناختمش بود غریبه:  گفت و کرد راست قد و کشید موهایش به چنگي علي

 ؟...اونه طرف از فهمیدي چطور:  گفتم

 وشتهن لعنتیشو اسم و روش بود چسبونده کارتم یه که بود باهاش گلم دسته یه:  گفت و کرد نگاهم نگران علي

 ...کوچه سر آشغال سطل تو انداختم هم رو گل دسته و کردم پاره رو کارت همونجا... بود

 برا ، همونجا بندازي هم(  زمین رو کردم پرت را جعبه دست با)  رو لعنتي این خواستي مي خب:  گفتم عصبانیت با

 ؟...اینجا آوردي برداشتي اینو چي

 ...داري اش نگه بخواي باشه برادرت طرف از یکي این شاید گفتم:  گفت آرامش در همیشه مثل علي

 : گفتم علي به ریخت مي فرو اشکم که طور همین و کشیدم عمیقي نفس

 ...بگیرم آروم تونم مي چطوري دیگه ، کرده پیدا رو خونه لعنتي اون

 دور بندازیش خواي مي اگه ، نیست گریه وقت االن سارا:  گفت تمام جدیت با نمیشه تمام اشکم دید که علي

 ...ندید منو کسي باال آورم که من ، نفهمیده کسي یا و نیومده عمو تا شو بکار دست... یاال

 ؟...کنیم چیکارش خب:  گفتم و کردم پاک تندي را هایم اشک

 روش مه رو خونه آشغاالي و کیسه تو بریزیم رو محتویاتش و کنیم باز رو جعبه تا بیار زباله کیسه یه برو:  علي

 ...است کیسه این تو چي نفهمه کسي تا بریزیم

 از اي کیسه باالخره ، ها کابینت در کردن بسته و باز بار چند از بعد و آشپزخونه تو رفتم فوري و دادم تکون سري

 و هترینب از که پسرانه و دخترانه لباس دست چند دیدن با و علي پیش برگشتم و بیرون کشیدم آخري کابینت تو

 : گفت و خندید دید در کنار رفته وا را من که علي... زد خشکم جا در بود بازار هاي لباس ترین قیمت گرون
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 ...خودم ي بچه براي دارم نگه خواي مي... بشه آشغاال نصیب نیست اینا حیف

 نشستم زانو دو ، بودم زخمي پلنگ مثل و نمیشد سرم شوخي من االن اما ، میکنه شوخي داره علي دونستم مي

 : گفتم و زباله کیسه تو انداختم یکي یکي رو ها لباس ریختم مي اشک که طور همین و زمین رو

 ؟...برنمیداره سرم از دست چرا ، میشم داغون دارم علي... کُشه مي ذره ذره منو داره مرد این

 پا زا ، ضعیفه بهروز عمو عشق و تو مقابل مرد این... سارا باش آرام:  گفت آرامي به و گرفت دستم از رو کیسه علي

 اگه ، بکنه نمیتونه غلطي هیچ مطمئنم من... میکنه خالي خودشو دل هاي عقده طریق این از داره و است افتاده

 ستیکپال یه تو جداگانه رو لباسا این بهتره من نظر به... بشید دار بچه اینکه از قبل ، بود کرده االن تا خواست مي

 تفادهاس اون از هاش بچه براي بتونه الاقل کرد پیدا یکي اگه که کنیم جاسازي کیسه همین ته بعد و بزاریم دیگه

 ...موافقي... کنه

 زیبایي لبخند شد تموم کارش وقتي کرد درست را چیز همه و شد بکار دست فوري علي و دادم تکون سري فقط

 : گفت و زد

 ...نباش هیچیم نگران ، پریده بدجور رنگت بخور کن درست قند آب لیوان یه برو

 هم باز و دید رو ما دوي هر عاطفه بدم شانس از که آمدم دنبالش تراس تو تا علي سفارش به دادن اهمیت بدون

 : شد شروع هاش طعنه

 ؟...کردي استخدام کارگر تازگیا... روشن چشمت خانوم سارا

 ادرشم به رو بعد و اتاقم تو برگردم خواست من از اي اشاره با علي... کرد تر سنگین را گلویم بغض عاطفه ي طعنه

 : گفت رفت مي پایین ها پله از که جور همین

 ...باشه کبیره گناه باردار زن یه به کردن کمک نکنم فکر

 خیره سقف به و انداختم تخت روي را خودم و اتاق تو آمدم و نفهمیدم را شد زده بینشون که هایي حرف دیگه

 میکرد برخوردي چه بود دیده را کادو بهروز اگه ، پایین ریخت مي صورتم کنارهاي از تند و تند هایم اشک... شدم

 این از را من که بود علي کمک بعد و خدا فقط ؟...میکردم جمعش را رسوایي این چطور بود فهمیده عاطفه اگه ،

 همچین هم باز اگر ولي ، نفهمید چیزي ماجرا از کسي و شد راحت خیالم االن درسته ، بود داده نجات مخمصه

 نآ به کردن فکر اصالً... واي ؟....میشد چي گرفت مي تحویل را کادو بهروز علي جاي به بار این و افتاد مي اتفاقي

 و کردم ناله را خدا و کشید آسمان سمت به نگاهم... بودم بریده واقعاً ، نداشتم دیگه من که خواست مي تحمل هم

 .... را هایم دلواپسي و رنج همه این دهد پایان که خواستم کمک آن از

 براي ملیحه آمدن هم آن و دهد نجات خمودگي همه آن از مرا توانست خوش خبر یک تنها احوال و اوضاع این در

 خواهرش ي خانه کنار اي خانه ملیحه... آورد ذوق سر و کرد شادمان مرا حد از بیش که ، بود تهران به همیشه
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 ي خانه به آنها هم بار یک اي هفته و بودیم آنها مهمان ما بار یک اي هفته... کردند مکان نقل آنجا به و کرده اجاره

 آمدها و رفت این طي و داشتیم شوهرش و خواهر با ملیحه عروسي از که قبلي شناخت با... آمدند مي من

 هم با همیشه آمدها و رفت همین در که گرفتند قرار صمیمي دوستان جزء هم آنها و شد بیشتر ما بین صمیمیت

)  مرجان داشتني دوست قلوهاي دو گرم سرمان اینقدر رفتیم مي خواهرش یا و ملیحه ي خانه به وقتي... بودیم

 نوازي مهمان و مهرباني ، کنم ترک را آنجا خواست نمي دلم شب آخر تا که شدیم مي پرهام و پریا(  ملیحه خواهر

 پوش خوش و ساله دو و سي حدود بود مردي سیاوش آقا ، داشت خود جاي دیگر هم(  مرجان شوهر)  سیاوش آقا

 چشم در را او و نشست مي دل به صحبتیش خوس و مهرباني همین باطنش و ظاهر هاي صفت ي همه از و جذاب و

 که بود امتیازها همین و داشتند شوهر نظر از خوبي بسیار شانس خواهر دو هر... میداد نشان محترمي مردي ما

 ...بود کرده سرازیر آنها جمع به را خوشبختي

 اواخر در ، ریختم شوق اشک فقط بهروز آغوش در و شنیدم را بچه قلب صداي بار اولین براي بودم ماهه سه وقتي

 بچه این... کردم شریک زیبا حس این در دوبار یکي هم را بهروز و مبکردم حس را او هاي تکان ماهگي چهار

 کرد حواله پول برایم مادر شدم ماهگي شش وارد وقتي... تپید مي برایش قلبمان که بود ما دوي هر وجود از جزئي

 با ودب خانه بهروز که ها شنبه پنج ، کنیم تهیه بود نیاز مورد که را بچه لباسهاي و لوازم خودمان ي سلیقه به تا

 که بازي اسباب هر بهروز... میکردیم خرید بچه براي و رفتیم مي بازار به هم با ناپذیري وصف شادماني و شوق

 ناسالمتي من که میشد یادآور همیشه و داد نمي بهایي هم من اعتراض به و خرید مي آمد مي خوشش و میدید

 از هم را بود کرده انتخاب خودش که وسایلي پول گذاشت نمي حتي او ، دهم انجام را وظایفم باید و هستم پدرش

 ...میکرد خرید خودش ي بچه براي او قول به و میشد جیب به دست و بردارم مادر پول

 دکتر... گذشت مي بودم شده سنگین خیلي که من براي سخت البته و کننده امیدوار و خوب روزهاي حال هر به

 بود بارداریم هشتم ماه اواخر... رساند مي شادماني اوج به را بهروز و من و دارم سالمي و درشت ي بچه گفت مي

 هب من به کمک براي مادرم که بود روزها همین تو و بروم جایي یا و کنم کاري تنهایي به توانستم نمي دیگر که

 نفس روزهاي این براي مرا خیال و بماند کنارم هم آن از بعد هفته چند و زایمان پایان تا که شد قرار و آمد تهران

 ودب بیشتري فضاي و جا نداشتن ، خورد مي چشم به بیشتر حاال که ما مشکالت از یکي... کرد راحت سخت و گیر

 ایلوس تا نداشتیم بچه براي اي جداگانه اتاق ما که بود این هم آن و خورد مي چشم به بیشتر بچه آمدن با االن که

 در زور به را دیگر وسایل و کمد و گذاشتیم خودمان خواب اتاق تو را بچه تخت ناچاراً پس بچینیم آن در را او

 همگي و شد انجام خوبي به بهروز و مادر کمک با من زایمان و بچه به مربوط کارهاي ي همه...دادیم جا خانه سالن

 ...بودند بهروز و من عشق ي ثمره آمدن دنیا به منتظر

 طاقت درد با ها سحرگاه از یکي در... بود شده سرد شدت به هوا ، بود ماه دي اوایل... رسید هم آن وقت باالخره

 نفس توانستم و کرد فروکش دوباره درد بعد دقیقه چند ولي ، بودم کرده عرق خیلي ، پریدم خواب از فرسایي

 ، آمد نمي در صدایم و پیچاند مي خود در مرا و آمد سراغم به درد دیگر بار چند صبح روشنایي تا... بکشم عمیقي

 کنار شد روشن هوا وقتي... میکردم صبر صبح تا باید ، کنم بیدار خوش خواب از را بهروز و مادر خواستم نمي
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... ودب کرده اعالم را خود استقرار قاطعانه زمستان و بود خاکستري و سفید نقاشي بوم مثل آسمان ، رفتم پنجره

 ، میکرد رهایم ناگهان بعد و کاوید را وجودم اعماق تا زهرآلود خنجري مثل بار این و آمد سراغم به درد دوباره

 حمله بهم دردها این بارها... دادم مي دست از را توانم تمام میکرد رهایم وقتي که بود سنگین بقدري دردها فشار

 ، زدم صدا را مادرم زیاد زحمت با و شد تمام صبرم و طاقت دیگر و بود شده کمتر آنها فواصل ، میشد آرام و کرد

 ماشین توي مرا مادرجان کمک با و زده صدا را بهروز زود خیلي رسیده فرا بچه آمدن بدنیا وقت فهمید که مادرم

 ...شدیم بیمارستان راهي و گذاشته

 مک کم ولي ، شنیدم مي را مبهمي هاي زمزمه ، شدم بیهوش تقریبا که بود سنگین اینقدر درد ماشین تو بار این

 يطبیع بودم نتوانسته بچه درشتي و من شدن بیهوش با گویا... رفتم حال از دیگر بار و شد محو هم ها زمزمه این

 من کنار که دیدم را پدرم تعجب کمال در بیهوشي حال در... بودند سپرده جراح تیغ دست به را من کنم زایمان

 کنم تحمل باید که داد مي دلداري بهم و بود داده جاي اش مردانه و بزرگ دستهاي در را دستم و بود ایستاده

 ي همه که بودم خوشحال بقدري پدرم دین از... گذارد مي دنیا این به پا دارد ماماني کوچولوي پسر یه چون

 و ها حرف که گذشت چقدر دانم نمي... شدم پناهنده پدر هاي دست به و کردم فراموش را وجودم سراسر دردهاي

 آرامي به که کسي و زد مي صدا مرا که بود مادرم نرم صداي... شنیدم مي را اي عده کردنهاي پچ پچ صداي

 و باز را هایم چشم بار چند شدم مجبور و ندیدم سیاهي جز چیزي گشودم چشم وقتي... میکرد نوازش را صورتم

 ودب سرم باالي مادر... نبندم دیگر و کرده باز دیگر بار را هایم چشم که کرد مجبور مرا مادرم صداي اما... کنم بسته

 : گفت مي و بوسید مي را صورتم و

 ؟...ببیني کوچولوتو پسر خواي نمي ، شدي خوشگل تپل پسر یه صاحب... دخترم چطوره حالت

 : ریخت فرو چشمانم ي گوشه از اشک و زدم لب ولي نداشتم زدن حرف ناي

 و بود گرفته دستمو و بود پیشم پدر مادر... گفت بهم پدر اومدنش بدنیا از قبل ، داده پسر بهم خدا دونم مي

 ..داد مي دلداریم

 چشم دوباره و نبود خوب منم حال... زد هق پیشانیم به پیشاني و ریخت فرو هایم حرف شنیدن با مادرم اشک

 هعاطف از غیر به همه ، بود باران گل اتاق شدم بیدار وقتي... رفتم فرو عمیقي خواب به و بستم را آلودم اشک هاي

 اب هم بقیه و خوردند نمي تکان بچه تخت کنار از بهروز و علي... بودند کرده پا به اتاق در جنجالي و بودند آمده

 ...کردم زمزمه را بهروز اسم ناخودآگاه... زدند مي حرف هم با شاد صورتهاي

 غریبي حال هم خودش ، لرزاند را وجودم عمق تا نگاه این ، کرد نگاهم سکوت در و بوسید و گرفت را دستم بهروز

 از عدب ، میکرد القا من به را تشکرش و عشق تمام نگاهش با فقط بزند حرفي نمیگذاشت بغض بود معلوم داشت

 : گفت و زد اش شانه به خنده با و دید مه بهرام را اشک این و چکید چشمش ي گوشه از اشکي قطره اي لحظه

 رو چیز همه تا خونه میرم شما از زودتر من ، جشنه وقته ، شادیه وقته ، این از بعد باباي نیست گریه وقت که االن

 ...کنم آماده عزیز فرزند و مادر این ورود براي
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... هستند محبت با و مهربان آدمهاي همه این اطرافم که بودم خوشحال من و رفت ما کنار از بهبودیم براي دعا با

 ، کند استراحت کمي و برود خانه به هم او خواستم بهروز از ، بهروز و مادر و ماندم من فقط و شد خالي اتاق وقتي

 دادم شیر زیبایم پسر به بهروز و مادر کمک به وقتي... بماند مادر و من کنار شب تا شد قرار و نرفت بار زیر اما

 اممد و میکرد تماشا را پسرش خوردن شیر و پلکید مي اطرافم کودکانه شوقي با هم بهروز و داشتم عجیبي حال

 شوق سر هم را بخش آن پرستارهاي بهروز شیرین رفتارهاي و کارها... رفت مي اش بچه و من ي صدقه قربان

 قول به و آمدند مي اتاقمان به ، بود وصل بهم که سرم و من وضعیت و کردن چک ي بهانه به کدام هر و بود آورده

 دیدهن زیبایي و درشتي این به اي بچه حال به تا که میکردند اعتراف ، بود پسرم دیدن آنها ي بهانه تنها خودشان

 و دکتر تعجب باعث که خرمایي پشت پر موهاي با داشت وزن کیلو چهار به نزدیک من کوچولوي پسر... اند

 ...بود شده بخش پرستارهاي

 من با شدن روبرو محض به ملیحه ، آمدند دیدنم به خواهرش اتفاق به حمید و ملیحه روز همان مالقات وقت

 صداي باالخره تا ، نمیکرد رهایم طریقي هیچ به و بوسید و گرفت آغوش در محکم مرا و شد سرازیر اشکش

 همان خاص ي قیافه به شرایطي هر در ملیحه...بکشد دست قالبي ضریح این از کرد وادار را آن بهروز اعتراض

 وجد به اینقدر بچه دیدن با االن و ریخت مي اشک و میکرد خفه را من داشت پیش دقایقي تا آمد، مي در شرایط

 پیش دقیقه یک دختر همان این نمیشد باورش کسي که رفت مي بچه ي صدقه قربان بلند صداي با و بود آمده

 آنها از بهروز... میکردند ذوق و زدند مي حرف بچه زیبایي از هم مرجان و حمید... زد مي زار اینگونه که بوده

 : گفت حمید به رو و کرد تشکر

 ...باشه من ي بچه زیبایي به که نزن صابون دلت به اما ، کني بغل خودتو ي بچه دیگه سال انشاهلل

 ...لعنت منکرش بر:  گفت و کرد من به مهرباني نگاه حمید و خندیدیم همگي

 : گفت بهروز به رو و آمد در ملیحه داد ، بچه زیبایي به حمید اعتراض با

 ...میشد شیربرنج بود رفته اگه تو به ، رفته سارا به خوشگله بچه این اگه ، نگیر خودت به زیاد تو

 ...میکنه برزخي آدم چطوري ببین.... االاهلل الاله ؟...شیربرنجم من:  گفت پریده باال ابروهاي با بهروز و خندیدم

 ، ندک استراحت کمي تا خانه برود خواستم بهروز از منهم و کردند رفتن عزم باالخره خندیدن و شوخي کلي از بعد

 صبح دماي دم ولي ، خانه فرستاد را او مادرم بود ترفندي هر به شب آخراي و ماند کنارم شب تا و نکرد قبول ولي

 که ودب یازده ساعت حدوداي... تو بیام کردم راضیش دربان به پول یکمي با گفت تعجب کمال در و برگشت دوباره

 نداسپ دود و صلوات با و کرد قرباني گوسفندي پایم جلوي بهرام... شدیم خانه راهي همگي و کرد مرخص مرا دکتر

 مي را صداها فقط اتاق درون از من و بود اي سابقه بي و عجیب بدوي بدو خانه در... شدم خانه وارد مادرجان

 و نشست تخت لب و آمد من طرف به بعد و گذراند نظر از را بقیه پنجره پشت از رضایت با مدتي بهروز... شنیدم

 ...شد خیره من به مدتي
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 ؟...شده چپ چشمام درد زور از نکند ؟...میکني نگام اینطوري چرا:  گفتم شوخي به و خندیدم

 : گفت و زد پیشانیم به اي بوسه و گرفت آغوش در را من و خندید دل ته از

 به منحصر و نمونه مادر یه شدي... شدي ام همیشه از تر خوشگل هیچي نشده چپ که چشمت... عزیزدلم نخیر

 ...فرد

 : گفتم بچه به رو و گرفتم سینه از را بچه و خندیدم خاطر رضایت با

 ...داري عاشقي باباي چه ببین ، ببالي خودت به باید

 ....عاشقتونم ، دارم دوستون خیلي:  کرد زمزمه و کشید آغوش به سخت را بچه و منو بهروز

 کارهاي و بچه سرگرم اینقدر ، بود کرده عوض را هوایم و حال و بود بخشیده اي تاره رنگ و بو زندگیم به بچه

 یمارستانب به برایم گلي دسته که بودم هولناکي انتظار در... میکردم فکر جهانگیر به کمتر که بودم آن به مربوط

 بیهوده تالش همه این از دیگر شاید که دادم مي امید خودم به و بودم شاد دلم ته و نکرد را کار این اما ، بفرستد

 ما اتاق تو همگي امشب و گذشت زایمانم از روز ده زود خیلي... نمیگیرد را ماجرا این پي دیگر و برداشته دست

 زبهرو... سهیل گذاشتیم را بچه اسم همه مشورت با باالخره... کنند انتخاب بچه براي اسمي که بودند شده جمع

 این با و... ببره ارث به هم رو سارا رفتار و اخالق تا باشه نزدیک سارا اسم به که باشه اسمي خوام مي گفت مي

 شوخي و حرفها با شدت به را من و بده شانس خدا میکرد زمزمه و آمد مي ابرو و چشم برایم مدام علي کارش

 ما دوي هر دنیاي و شده پیدایش بهروز و من عشق آسمان تو که بود سهیلي ي ستاره سهیلم... خنداند مي هایش

 بقیه و شنیدیم مي را صدایش میشد گرسنه که موقعي فقط و بود صدایي بي و آرام بچه پسرم... بود کرده رنگي را

 دید مي و اتاق تو آمد مي علي وقتي ، بود آورده در را علي کفر زیادش خواب این که بود خواب را ساعات ي

 خرهباال تا میکرد بازي او با ساعاتي تا و داد نمي بهایي هم من اعتراضات به و و میکرد بیدارش زور به خوابه سهیل

 ...رفت مي خودش کارهاي دنبال به و میکرد رها من بغل در گریان و آورد مي در را صدایش و کرده خسته را او

 مادریم وظایف به همیشه از بهتر و آوردم بدست را ام رفته دست از قواي اطرافیانم و مادر و بهروز خوب مراقبت با

 ، میکردم تربیت سالم و شاد محیطي در را او باید و داشتم مسئولیت ام بچه مقابل در و بودم مادر... رسیدم مي

 يم لبخند هم ما دیدن با حتي که میشد شادي این ي متوجه هم بچه این گویي ، بود شده بیشتر ما زندگي نشاط

 داد نمي اجازه هوشیارانه هم او و گذشت مي بچه براي خواندن آواز و کردن حمام و دادن شیر به روزم تمام... زد

 مرا عشق و توجه تمام ، بازیگوش و شیطان کوچولوي این ، بگذرانیم او به توجه بدون را اي لحظه حتي که

 ...میشد بهروز حسادت باعث هم وقتا بعضي و خواست مي طلبکارانه

 نو از را ام تازه زندگي علي یا یک با و شدم زانو به دست ، بود بهروز و مادر ي قرنطینه در که اي هفته دو از بعد

 کوک رفتن ساز ، آیم برمي خوبي به بچه وظایف پس از بعد به این از من شد مطمئن وقتي هم مادر ، کردم شروع

 پذیرایي آشنا و دوست از همانجا و بگیرند مزار سر را پدر سالگرد شد قرار... بود پدر سالگرد هم اش بهانه و کرد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

324 

 

 اسخوان سرماي این تو نشده ماهش یک هنوز که اي بچه با خواست من از تمنا و خواهش هزاران با مادر و شود

 ندمفرز سالمتي بخاطر که شدم متقاعد باالخره بهروز و خودم با رفتن کلنجار کلي با منهم... نروم دامغان به سوز

 تاقا تو و بهروز دست سپردمش و کرده تیمار را بچه ، پدر فوت سالگرد شب ولي... کنم نظر صرف آنجا به رفتن از

 هب بودم نشسته سجاده سر که طور همان و خواندم پدر براي نماز رکعت دو... گرفتم مراسم تنهایي به پدرم براي

 ...کردم دل درد و ریختم اشک پدر یاد

 

 ( بگذشت حالي چه به ما و من به نداني خود.....  بگذشت سالي یک و روزه یک کرده سفر اي) 

 ( بگذشت خیالي و خواب چو که باور نیست.....  دراز فرداي به امید همه آن با تو کوتاه عمر) 

 

 براي دوباره دیداري حسرت در را ما و کرد خاموش را ما کانون چراغ ، رهگذرش در فراق آفرین محنت طوفان

 رفتن هنوز که میکنم آغاز حالي در را پرپرشدنت روز سالگرد... گذاشت جاي به اندوه و غم از اي هاله در همیشه

 هر و روم مي کجا هر... است گسترده سایه سرمان بر سیاه ابري چون ات دوري غم و نکردیم باور را ات غریبانه

 ، محال آرزوییست آرزویم تنها ، پیداست چشم در کامال ات خالي جاي و جویم مي را تو بینم مي جمعي کجا

 ...بودن تو با و تو ي دوباره دیدن

 زا... کنم دل در باهات و مزار سر بیایم وجودت ي ستاره شدن خاموش سالگرد براي نتوانستم که ببخش مرا پدر

 مي نبودنت در دارم چقدر داني نمي ، کشم مي عالم و آدم رخ به را دلتنگیم و بینم مي کنارت را خودم جا همین

 تو خوشحالي و شادي با منهم و دیدي مي را عزیزت ي نوه و بودي خواست مي دلم ، میشوم خاکستر و سوزم

 به و رمآو مي پناه مکان ترین خلوت به میفتم عمرت گل ناگهاني شدن پرپر یاد به وقتي... گرفتم مي دوباره جاني

 چشمه سر تو محبت پر وجود نبودن از درونم دردهاي بیانگر که هایي اشک ، ریزم مي اشک دیگران چشم از دور

 ...نمیکردیم گم را آرزویمان هرگز کاش ، نمیکردیم درک را غم ي واژه معناي هرگز کاش... گیرد مي

 : دادم ادامه بود روان هایم گونه روي اشک سیل که طور همان و گذاشتم قلبم روي را پدر عکس

 من بر که هایي حادثه و بود تو پاي پیش که اي جاده و من و بودي تو... پدر اي را تو وداع آخرین روم نمي یادم

 خاطرات به ام گشته باز بارها من ، راهي دو آخرین به ام گشته باز تو بدون بارها من ، بازگشت بدون اي ، آمد فرود

 ننگرا هنوز آیا ؟...هستي من یاد به هنوز پدر آیا... بودن تو بي روزهاي اندوه کنار ام نشسته همچنان و بودن تو با

 ؟...هستي دخترت تنها زندگي

 برص خواستم خدا از و گذاشتم سجده به سر ریزان اشک کردم استغفار برایش و شد تمام پدر با دلهایم درد وقتي

 ...بگذارم سر پشت را زندگي هاي دوري و ها سختي بتوانم تا کند عطا بهم استقامت و
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 با و بود ایستاده در ي آستانه در بغل به بچه بهروز ، بردارم سجده از سر کرد وادار را من بچه ي گریه صداي

 و گرفتم آغوش در را بچه وقتي... بدهد بهم را بچه که خواستم او از اشاره با ، میکرد نگاه را من نگران چشمان

 و غمگین ي چهره و بود آشکار صدایش در که غمي با و نشست روبرویم بهروز... دهم شیر او به کردم شروع

 : گفت و زد زل ام کرده ورم و سرخ هاي چشم به خسته

 ؟...کني تابي بي و بریزي اشک برایش اینطور که راضیه پدرت یعني ؟...میکني خودت با داري چکار

 : گفتم و شدم خیره مهربانش نگاه تو و کردم پاک نمازم چادر پر با را هایم اشک

 دست ، دلتنگشم و ندیدم پدرمو ساله یه ، میشم آب و سوزم مي دارم پدرم دوري از ساله یه ؟...کنم چیکار میگي

 ...بسپرم فراموشي به رو ناگهانیش مرگ و بگیرم آروم تونم نمي ، بهروز نیست خودم

 حق تو ، نریزي اشک یادش به یا کني فراموش رو پدرت تو خوام نمي من... عزیزم:  گفت و گرفت را دستم بهروز

 و بري مقدرات جنگ به نمیشه... اما... کشیدي سختي چقدر و بودي وابسته پدرت به چقدر دونم مي و داري

 اب بتوني تا بخواه صبر خودش از فقط و خدا رضاي به باش راضي ، کني شکایت و گله اتفاق این از خدا ي همیشه

 دل التح این با ، گرفتي پیش در رو رویه این که نیستي تنها خودت به متعلق دیگه تو... بیاي کنار مصیبت این

 هک است بچه این طرفم اون از ، بکنم کاري یه ات روحیه بهبودي براي تا برنمیاد کاري هیچ دستم از و خونه منم

 یراش چقدر تونه مي میدي بچه این به داري که شیري این دوني مي ، داره مادرش مراقبت به نیاز همه از بیشتر

 از رو خودت و کني صبر باید شده ام بچه بخاطر... جان سارا... برسونه آسیب بهش آینده در و باشد داشته ضرر

 وت هم اون روح تا بخون فاتحه و کن استغفار پدرت براي غصه و غم و گریه بجاي ، بدي نجات رنج و تنش همه این

 ...باشه شاد دنیا اون

 وقت االن و بود بس گریه همه این و عزاداري دیگه گفت مي درست بهروزم ، دادم تکان سري و فشردم را دستش

 زندگي هاي غم و مشکالت مقابل در توانم مي هم هنوز که دادم مي نشان همه به باید که بود من مادرانه فداکاري

 و کردم قانع را بهروز... بخشید مي آرامش بهم رضایت همین ، خدا رضاي به باشم راضي و باشم صبور و مقاوم

 : گفت و بوسید را پیشانیم داني قد براي هم بهروز... نمیکنم دریغ چیزي هیچ از بچه بخاطر که کردم مطمئنش

... گُلم شو پا... داره احتیاج مادرش محبت و آرامش به بچه این چقدر که فهمي مي و میکني درکم که ممنونم ازت

 ...خوابه وقت اي خسته خیلي

 مردانه دستهاي پناه در و کردم خوش جا بهروز مهربان و گرم آغوش در هم خودم و خوابوندم را سهیل زود خیلي

 صداي و خوش چندان نه خوابي با سحر هاي نزدیکي اما... رفتم عمیقي خواب به شد پیچیده بدنم دور که اش

 خودش و دهم شیر او به تا گذاشت آغوشم در را بچه بود شده بیدار که هم بهروز... پریدم خواب از سهیل ي گریه

 خواب ، آوردم یاد به را خوابم جزء به جز کم کم دادم مي شیر بچه به داشتم که طور همان... خوابید گرفت دوباره

 ؟...چیست او تعبیر دانستم نمي هم و بود کرده ام آشفته هم که بود عجیبي
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 به انار و سیب از درختهایي از پر آنجا جاي جاي که خرم و سبز سر و وسیع دشت یک تو بودم رفته دیدم خواب

 این غرق که طور همین ، بود برده ماتم میوه از پر درخت همه آن دیدن از من و خورد مي چشم به باشکوهي طور

 که شوقي و پدر دیدن از ، رفت مي جلو سمت به من به پشت که دیدم را پدرم رفتم مي جلو آرام آرام و بودم لذت

 : زدم فریاد بود نشسته وجودم تو

 ...شده تنگ برات دلم چقدر دوني نمي ، دیدمت باالخره ، اومدي باالخره پدر

 آغوشش در و جلو بروم زودتر خواستم مي... کرد نگاهم اشک از پر چشماني با و برگشت من صداي شنیدن با پدر

 : زدم فریاد عصبي... میشد رفتنم مانع رنگ سبز نوري یه اما ، بگیرم جا

 ...شده تنگ برات دلم چقدر دوني نمي ، پیشت بیام خوام مي پدر

 شتربی اون سهیلت پیش برو حاال ، کافیه برات همین ، ببیني منو دور از داري اجازه فقط... عزیزم نه:  گفت پدر اما

 ...داره احتیاج بهت اي دیگه زمان هر از

 گوشم به آشنایي ي خنده صداي که زارم نمي تنهات دیگه کردم پیدات که حاال بگویم و بزنم زار خواستم مي

 : گفت محکم و دید مرا پدرم که شدم کشیده صدا سمت به ناخودآگاه ، خورد

 ...اونجا بري نباید تو... نرو طرف اون از

 ناباوري کمال در رسیدم محل آن به وقتي ، کشید مي سمت همان به داشت را من نیرویي یه میکردم حس ولي

 و خندیدم... خوردند مي انار داشتند و و زدند حلقه باري پر انار درخت زیر هم دور که دیدم را نفري چند و بهروز

 : گفتم بهروز به رو

 ...تنهام چقدر من نداري خبر مگه ، خوري مي انار نشستي اینجا راحت خیال با تو

 و تنشس پیشانیش به اخمي و آمد کنارم به پدر ناگهان... شنید مي را صدایم نه و دید مي را من نه اصالً بهروز ولي

 آب دهانم میشد دیده درخت روي انارهاي ترک از که انار درشت هاي دانه دیدن از اینقدر... زد زل من به فقط

 : گفت ام خواسته به توجه بدون پدر اما... بدهد من به را انارها آن از یکي خواستم پدر از که بود اقتاده

 ...میزنه صدا رو تو و میکنه گریه داره ؟...نمیشنوي رو بچه صداي مگه ، بري بهتره

 سبز و یعوس دشت یه وسط که من از غیر نبود کسي ولي ، ببینم را سهیل و بکنم سرم پشت به نگاهي تا برگشتم

 ام کله و سر از عرق... میکنه گریه داره سهیل که دیدم و پریدم خواب از وقت همان...  بودم ایستاده نوراني و

 فکارما تو... میکرد تنگ برایم را نفس و کشید مي ام سینه ي قفسه به چنگ آشفتگي و ریخت مي پایین شرشر

 دلم مرتبه یک... میکرد چیکار سبز سر دشت اون تو پدر همراه به بهروز که نداشتم توجیهي هیج و بودم غرق

 مي خدایا ؟...بود چي خواب این تعبیر یعني ، شدم پناهنده خدا به و ریخت فرو هایم اشک و شدم نگران و زد شور

 ؟...بیفتد برایم اتفاقي چه خواهد
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... بودم خیره او خوردن شیر به نمیشد خشک که هایي اشک با منهم خورد مي شیر ولع با سهیل که طور همان

 مقلب توي دردش و زد مي چنگ را گلویم که شد دردي بهروز نگراني و نشدن بیدار بخاطر من صداي بي هاي گریه

 را درد این و بمانم زنده توانستم نمي دیگر میکرد جدا او از را من و افتاد مي بهروز براي اتفاقي اگه... میشد تلنبار

 ...کنم تحمل

 نرفت با و جاریست همچنان زندگي که میکردم درک خوبي به ، گرفتم سر از را عادیم زندگي پدر سالگرد از بعد

 این اندوه باید ، میدادم ادامه باید هم من پس ، دهد مي ادامه راهش به و کند نمي توقف هم آدم کس عزیزترین

 آغاز را جدیدي زندگي همین براي ، میکردم اطرافم ي زنده هاي آدم وقف را خودم و بردم مي پایان به را سال یک

 که بود او به مربوط کارهاي و سهیل سرگرم اینقدر حتي... داشتم نگه همیشه براي قلبم در را پدر یاد و کردم

 خودم و برده یاد از هم را آن باالخره ، بودم دیده که خوابي مورد در آشفتگي و نگراني روز چند از بعد زود خیلي

 ...کردم سهیل رشد و سالمتي و رفاه مشغول را

 و زهره و علي ، بود کرده تسخیر را دلها ي همه زیباییش و شیریني ، میشد بزرگتر سهیل و گذشت مي که روز هر

 قشنگش حرکات با هم سهیل... خواندند مي آواز برایش و میکردند بازي او با بهروز و من از بیشتر مادرجان

 در ، میکرد همکاري من با سهیل به مربوط کارهاي ي همه در بهروز ، بود کرده جا همه دل تو را خودش حسابي

 دخندی مي است بچه و مادر به مربوط کارها این که میکردم اعتراض هم وقتي ، پوشیدنش لباس در ، کردنش حمام

 این میشدیم تنها هم وقتي... دارم سهمي او کردن بزرگ در و هستم بچه این پدر منهم ، داره ایرادي چه میگفت و

 رفت مي راه که طور همین و گرفت مي آغوش در را او خواب موقع و نمیشد جدا پسرش از اي لحظه که بود بهروز

 خواب به پدرش آغوش در عجیب آرامشي در هم سهیل و خواند مي برایش را شاملو شعر همیشگي الالیي جاي به

 : رفت مي

 

 ( نبود بسته سر پیغوم.....  نبود قصه ما دنیاي) 

 ( بدونه خواد مي که هر.....  عیونه ما دنیاي) 

 ( داره مار بیابوناش.....  داره خار ما دنیاي) 

 ( داره خبردار دلش.....  داره کار باهاش که هر) 

 ( گرگه و شغال از پر.....  بزرگه ما دنیاي) 

 ( اینه نخواي بخواي.....  همینه ما دنیاي) 
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 تابستان از دلپذیري عصر در هم آن ، است باغ یک خنک سار سایه در زدن قدم مثل زندگي میکردم فکر همیشه

 هک هست رعدي ، باغ گلهاي شگفتن و درختان ي سایه کنار در داشت باور باید اما... طبیعت شدن بارور زمان در ،

 ، ها خوشبختي و خوشي کنار در... کند پرپر زمانه تیغ با را زیادي گلهاي و بگیرد را درختي خنک ي سایه روي

 ...داشت نخواهد و ندارد معنایي دنیا این آنها بدون که دارد وجود هم غصه و غم

 مدنآ بدنیا از قبل را تکاني خانه و نداشتم خاصي کار عید از قبل ، میشدیم نزدیک ماه اسفند اواسط به کم کم

 موعد از زودتر مادر و بهروز کمک به دهیم جا خوابمان اتاق و سالن تو را او وسایل خواستیم مي وقتي ، سهیل

 ، جهانگیرخان از نه و بود خبري فرهاد از نه... بود شده راحت کننده خسته کارهاي این از خیالم و داده انجام

 ، خورد مي چشم به آسودگي این پس در نگراني کمي و نبودم خیال بي هم خیلي اما ، بود راحت حدودي تا خیالم

 و عمل که نبود مردي و بود کرده تهدیدم قاطعانه جهانگیرخان چون ، باشد طوفان از قبل آرامش این ترسیدم مي

 کردم سعي ، زندگیم خوش روزهاي این تو فعالً... ماند مي دهد انجام خواست مي که کاري پاي و باشد یکي زبانش

 ...بکنم تهدیدهایش و جهانگیرخان درگیر را ذهنم کمتر و ببینم را لیوان پر ي نیمه

 و ریز هاي کنایه از و شد آرام و ساکت ناگهاني طور به عاطفه که بود این افتاد که خاصي اتفاق ایام این در فقط

 توي که حسادت و کینه همه آن از دیگر ولي بود سنگین سر من با هنوز که چند هر... برداشت دست درشتش

 بین خوش عاطفه سکوت به زهره اما ، بودم خوشحال خیلي لحاظ این از ، نبود خبري بود کرده خوش جا نگاهش

 این به که بعیده بود کینه و حسد از انباشته که عاطفه از وگرنه ، است تازه اي نقشه صدد در حتماً گفت مي و نبود

 مثبت موردش در دادم ترجیح اما ، داشتم قبول را زهره هاي حرف گاهي ، بردارد زشتش کارهاي از دست راحتي

 پایان هب کینه و دشمني با را عمرش روزهاي و بجنگد من با عمر آخر تا تواند نمي که بود پذیرفته شاید ، کنم فکر

 آورده در اشتباه از را او حوصله و صبر با ام توانسته شاید ، میکردم توجیه خودم براي هم طرف یک از ، برساند

 ، ندارد دیگري چیز خودش براي ناراحتي و زجر جز حاصلي دشمني و کینه همه این بودم فهمانده بهش و باشم

 ناگهاني رفتار تغییر این علت که فهمیدم بعدها ، رسیدم زهره حرف به گذشت مي که روزهایي طي کم کم ولي

 مهیا برایش که آلودي گل آب از و نبود شدني عوض زن این و گشت برمي خودش شخصي منافع به فقط عاطفه

 ...بوده ماهیش گرفتن انتظار در بود شده

 بار اولین براي ، رفتیم بهرام اتاق به بازدید و دید رسم به عید دوم شب و بودیم تهران توي را عید اول روز دو

 اب ، داد او به حسابي عیدي و بوسید و گرفت بهروز از هم را سهیل حتي و کرد استقبال ما از رویي خوش با عاطفه

 تغییر این از هم خودم ، دیدم مي خوبي به علي و بهرام ي چهره توي را رضایت برق و لبخند گل کارش این

 نمي و زدم مي پرسه خودم نقیض و ضد افکار در بودم آنها کنار که لحظه آخرین تا و بودم شگفت در ناگهاني

 مي شفکر در که دیگري طوفان براي عاطفه صورت روي بود نقابي این یا ، را تغییر همه این کنم باور باید دانستم

 علي بیشتر همه از و بود کرده فراهم خانه اهل براي را شادي بساط و میشد دست به دست مدام سهیل...  گذشت

 زیر از را پسرش و کرده بلند را بهروز اعتراض صداي وقتها بعضي و میکرد بازي او با بازي اسباب یک مثل که بود

 علي با بازي از شیرینمم پسرک ، آورد مي وجد به مرا سهیل با علي کردن بازي... کشید مي بیرون علي دست
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 هک هایم بوسه با و لرزید مي وار دیوانه برایش قلبم که رفت مي ریسه خنده از چنان گاهي و برد مي را کافي لذت

 ...میکردم سیراب تپلش هاي لپ عطش از را خودم نداشت تمامي گاه هیچ

 از تحسین و کردن نگاه بدون توانست نمي کس هیچ که طوري به میشد زیباتر روز به روز من عزیز و دُردانه پسر

 با ار نگرانیم این وقتي و نخورد او به زخمي چشم موقعي یه که بد چشم از ترساند مي مرا کمي این و بگذرد او کنار

 سهیل براي زخم چشم رفع براي مدام و میکرد دعوت آرامش به مرا صبورانه او ، گذاشتم مي میان در مادرجان

 بود شاکي من از یا ، خدا ي همیشه بهروز... خرید مي جان به را بهروز هاي حسادت و متلک و میکرد دود اسپند

 مرا دیگر مادر آمده فسقلي این تا ، گفت مي و داشت گله مادرش از یا و است سهیل پي حواسم ي همه که

 : گفت مي او شیرین هاي حسادت جواب در مادرش و کرده فراموش

 بیشتر را بادوم مغز همه البته و بادوم مغز سهیل و بادومي تو ، آدمه خود ي بچه از عزیزتر نوه گفتند قدیم از

 ...دارن دوست

 بهار تمیز و پاک هواي از سرخوش و شاد... شدیم زادگاهمان راهي حمید و ملیحه همراهي با عید سوم صبح

 وجه هیچ به ملیحه و خورد مي چرخ حمید و ملیحه دستهاي در سهیل ، گذراندیم مي جاده در را خوشي ساعات

 از هایش بوسه و خنداند مي را او و آورد مي در شکلک برایش مدام ، شود جدا سهیل از اي لحظه که نمیشد راضي

 ...گذاشت مي ملیحه سر به سر مدام و بود کرده پیدا اي سوژه هم بهروز... نداشت تمامي سهیل هاي گونه

 ...نخوري رو سارا و من گنج باش مواظب... خانوم ملیحه:  بهروز

 : گفت مي داشت آستین در جوابي خدا ي همیشه که هم ورپریده ي ملیحه

 ...داشتي دسترسي بهش من از زودتر مامانش و تو بود خوردني اگه... باباجان نترس

 خواستند مي و زدند مي همدیگر کول و سر تو ملیحه با مدام دامغان تا که بود وابسته سهیل به اینقدر هم حمید

 بهروز زا زور به بیفتیم راه خواستیم مي که وقتي از... باشند داشته را سهیل داشتن نگه از بیشتري سهم کدام هر

 ربخاط میلش رغم علي هم بهروز ، بزنیم پدر مزار به سري یه اول ، مادرم ي خانه به رفتن از قبل که بودم خواسته

 هدرواز به وقتي... شدیم آنجا ي روانه و خریده زیبا گلي دست راه سر ، بود پذیرفته باالخره من حد از بیش اصرار

 ...نبود خبري دیگر پیش ساعتي خوشحالي و شادي از و پاشیدند ما روي غم گرد انگار رسیدیم خاک خفتگان ي

 مرتبه یک زمین روي شدم آوار پدر مزار سر وقتي ، نمیفهمیدم را خودم حال و بست شدت به را گلویم راه بغض

 بود برگرفته در را پدر که سنگي بر سر... کرد گرم را ام زده یخ صورت بستر ، داغ هاي اشک و شکست بغضم

 : کردم زمزمه و گذاشته

 ينم ، گذاشتي یادگار به ما براي رو دوري درد و رفتي ما پیش از که عیدیه دومین این ، مبارک عیدت... پدر سالم

 ام چهب ، ببینیش تا ام آورده برات سهیلمو ببین و شو پا پدر ، خواد مي گرمتو آغوش دلم و دلتنگتم چقدر دوني
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 آرزوت که ببین و عزیزدلم شو بلند خوب ، ببیني منو ي بچه نداشتي آرزو همیشه مگه ، میخواد بزرگشو پدر

 ...بگیري آغوشش در تا بیرون بیاي دخمه اون از کافي فقط و اینجاست ات نوه ، شده برآورده

 کرده زنداني گور این تو را پدر رحمانه بي ، نمیشد پاک قلبم از ها زودي این به درد این اما ، کردم ناله ، زدم زار

 ...بگیره آغوش در منو ي بچه داشت حق پدرم ، داشت زندگي حق هنوز پدرم ، بودند

 : گفت و ریخت اشک من همپاي و انداخت گردنم دور دست ملیحه

 ممکنه و سرده هوا ، نده آزار اشکا این با پدرتو روح این از بیشتر ، کن بس رو زاري و گریه دیگه... عزیزم شو پا

 ...بخوره سرما سهیلت

 ، قولت بود این ، نکني قراري بي زیاد ندادي قول مگه... پاشو ساراجان:  کرد تایید را ملیحه هاي حرف هم بهروز

 ...عزیزم پاشو ، راهه به چشم مادرت

 سینه یعني... من تدریجي کندن جان یعني پدر از کندن دل... شدیم راهي و کرد بلندم خاک سر از زور به بهروز

 سیر خودش افکار در کدام هر و کرده سکوت همه خانه به رسیدن تا...  کشیدن سختي به نفس و شدن تنگ

 بهروز به آینه تو از نگاهي... نداشتیم زدن حرف به میلي هیچکداممان و بود انگیزي غم فضاي فضا ، میکرد

 را کردنش تمام قصد و نداشت تمامي انگار که من هاي قراري بي همه این از بود دلخور و اخمو هنوز که انداختم

 اضطراب با و جونم تو ریخت هایم دلشوره باز و افتادم خوابم یاد به آشوب پر هاي لحظه آن تو ناگهان ، نداشتم هم

 ستادای کناري و ترمز روي زد آن یک بهروز که بود تابلو خیلي نگاهم اینکه مثل... شدم خیره بهروز به آینه توي از

 : گفت نگراني با و برگشت طرفم به و

 ؟...خوبه حالت ؟...سارا شده چي

 ردمک بسته و باز بار چند را هایم پلک بودند دوخته چشم من به که ملیحه و حمید تعجب و بهروز نگران صداي با

 ماميت هایش سرزنش اما ، بیفته راه شد راضي باالخره تا ، خوبم که کردم مطمئن را بهروز و کشیدم عمیقي نفس و

 : گفت عصبي و زد ماشین فرمان به مشتي ، نداشت

 وشگ خواهشت به اگه ، لنگه مي پام یه تو خواهشاي بخاطر همیشه که خودمه تقصیر... نیست تدبیر را کرده خود

 ...دیدمت نمي روز و حال این به االن بودم نداده

 رشبدت دیگه تو ، بده کافي قدر به حالم ، بهروز کن بس خدا رو تو:  گفتم نداشت شدن بلند ناي که صدایي با

 ...نکن

 در ار خودم توانستم مي نبود معلوم وگرنه ، نزد حرفي دیگر و داد بیرون سینه از را عصبیش و عمیق نفس بهروز

 ودندب ایستاده در دم بتول خاله با و بود شده نگران ما آمدن دیر از مادر رسیدیم وقتي... نه یا کنم کنترل مقابلش

 : گفت نگراني و کرد باز را ماشین در مادر... خرید برایم را بهروز طرف از دیگري ي غره چشم هم صحنه این که
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 ...دلواپسي از ،مُردم ماندید کجا شماها

 اندازه به که بهروز... دوخت چشم بهروز به وار سرزنش و برد پي چیز همه به دید روز و حال آن به را من وقتي اما

 : گفت بلندي نسبتاً صداي با بود کفري من دست از کافي ي

 شدم مجبور ، پدرش خاک سر ببرمش اول که بود مخم رو و گرفت قول ازم تهران از ، ندارم تقصیري من بخدا مادر

، 

 ، عصبیه اینقدر که کردي باهاش چیکار:  گفت گُوشم دم آرام و گرفت آغوش در مرا لبخندي با مادر

 تشدس از حاال که داشتم پدریم کنم فراموش اصالً باید ، باشه اون به اگه:  گفتم تلخي لبخند با و شدم جدا ازش

 ...دادم

 ...خدا رضاي به باش راضي ، جنگید خدا خواست به میشه مگه ؟...تابي بي اینقدر اول روزاي مثل هنوز چرا:  مادر

 : زدم داد عصباني ، رفتم مي حیاط طرف به و میشدم جدا مادر از که طور همین

 با هم ، کنه لعنت رو بانیش و باعث خدا ، نرفت خدا اذن به پدر ، وسط نکشید رو خدا پاي میکنم خواهش

 دنبال برن راحت اینقدر تونن نمي تا دو اون ، بیرون میکشم حلقومشون از حقمو هم و میجنگم سرنوشت

 ...کردن خاک تو زور به رو پدر که حالي در ، زندگیشون

 ورد را ها دلتنگي این اومدیم اینکه مثل ، بیا کوتاه... سارا:  گفت و بود نگران من خشم و عصبي همه این از بهروز

 ؟... کردي پیدا رو روز و حال این که چته تو آخه... کنیم پا به آشوب بدتر نه بریزیم

 به ات دو اون تا... بهروز نمیشه کنده اینجا از لعنتي بغض این:  گفتم و گذاشتم گلوم به دست و حیاط تو اومدم

 درموپ آغوش اینکه بجاي و اینجا بیام پاشم که نبود این من حق... نمیگیره آروم دلم نرسن حقشونه که مجازاتي

 با االهاح حاال... بشه خاک اسیر زود اینقدر ، ندیده منو بچه که نبود این پدر حق ، بگیرم بغل قبرشو برم کنم لمس

 پس تاوان باید ، بکشن زجر من مثل باید... نمیشه صاف باهاشون حسابم زودي این به و دارم کار نامرد تا دو اون

 ...بدن

 شورش به سر باالخره مظلوم و آرام ساراي این که نمیکرد باور کس هیچ بودن زده زل من به واج و هاج همه

 ، کنم تحمل رنج و درد همه این جواني راه اول که باشه من سیاه سرنوشت این میشد باورش کي ، باشه برداشته

 و بکشه زجر کسي قراره اگه... نه ، خودش خوشي دنبال بره بانیش و باعث و کنم تحمل باید من فقط چرا اصال

 براي پسر نا یه و من براي نابرادر یه از که خودم برادر بعد و نامرده و پست جهانگیرخان آن اول بده پس تاوان

 ...بود کمتر پدرم

 خواستم نمي.... را خشمم و حرص و بغض همه این کنم خالي اتاقم خلوت در تا ، آوردم پناه اتاقم به دوان دوان

 و من حق در که ستمي و ظلم همه این از نمیشد صاف که بود خودم لعنتي دل این ، بشود دلخور دستم از کسي
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 این ، پاشید هم از ام خانواده و کرد سیاه را زندگیم که بود آلود هوس نگاه یک فقط... بودند داشته روا ام خانواده

 را ودشخ نوع هم زندگي هوسش بخاطر و ببیند را دنیا هاي زیبایي نتواند دیگر تا شود کور باید همیشه براي نگاه

 باید و نداشت هم را کردن زندگي حق حتي... نداشت را دنیا هاي زیبایي دیدن حق ها چشم این... بکشد لجن به

 ...گرفت مي آرام گور در پدر مثل

 هک روز چند این که دادم قول خودم به و شد بهتر یکمي حالم ، کردم خلوت خودم با اتاق تو که ساعت نیم از بعد

 زن یه ، بود ثابت و خوب االن موقعیتم... نکنم نگران را او این از بیشتر و نگذرانم تلخکامي با را هستم مادرم کنار

 نسبتاً زندگي یه و سالم و داشتني دوست ي بچه ، عاشق و خوب شوهر ، رسیدم مي نظر به خوشبخت ظاهر به

 خوشبختي براي زن یک مگر ، بودند اطرافم که مهربان و خوب هاي آدم کلي با رفاه در هم حدودي تا و راحت

 ؟...خواست مي اینها از غیر دیگر چیزي

 این دانستند نمي اطرافم هاي آدم از کدام هیچ که جهنم به ، میشدم داغون و گرفتم مي آتش درون از که درک به

 ممدا که درک به ، فرستاده کادو و گل برایم ، میکنه تهدیدم مدام ، بوسیده بار یک مرا که ، آورده روزم به چه مرد

 بایدم... وارنگش و رنگ تهدیدهاي میشود اش دنباله و میکند آوار سرم بر را کوفتیش عشق و زند مي زنگ بهم

 احترامي بي محترم مرد این به چرا که کند نکوهشم مادر بایدم ، نفهمد کسي را مرد این از انزجارم و نفرت

 خیالش باید ، شدي تمام مرد آن براي سهیل آوردن بدنیا از بعد تو که بدهد اطمینان بهم ملیحه باید... میکنم

 ...نیامده سراغم به جهانگیر دیگر که باشد راحت

 باقي شدنش تمام به چیزي که منم این ، نشده تمام هنوز... ملي اما:  کردم زمزمه و ریخت فرو خود به خود اشکم

 در ظاهرم فقط ، بکنم ام بچه و شوهر خرج بخواهم که نمانده برایم خوشي و شادي احساس دیگر ، است نمانده

 تو.. .ببیند را شدنم خم کسي گذارم نمي اما ، شنوم مي را شکستنم ثانیه ثانیه صداي روزها این ، عالیه همه نظر

 نهان درد کس هیچ... داند نمي کس هیچ... برپاست جنگي چه و گذرد مي چه تنها دل این تو که داري خبر چه

 نشود گرفتار درد همان به خودش تا ، نمیکند حس را کسي هاي دلواپسي کس هیچ ، فهمد نمي را دیگري قلب

 ...ندارد دردناک ي واقعه این از درکي

 از و کردم نگاه بودند نگرانم که هایي چشم به و سالن تو برگشتم همیشگیم مصنوعي ي خنده و گشاده روي با

 و اخم تمام ، داشت چهره به اخم هنوز که نشستم بهروز کنار و گرفتم مادر از را سهیل ، خواستم عذر آنها

... کردم زندگیم هاي دلخوشي از یکي تنها گرم را سرم او از عذرخواهي یه با...  خریدم مي جان به را عصبانیتش

 کرشمه و ناز برابر در را ضعفش ي نقطه دانستم مي خوب ، میکنم خودم رام هم را بهروز ام زنانه ي عشوه با بعداً

 رقیق احساسات تمام با بودم زن یک من... نبُرد دل من از که کنم دلبري چطوري دانستم مي خوب ، چیست هایم

 بود فرن یک فقط که او... بگیرم دستانم در موم مثل را جهاني توانستم مي ام زنانه شیرین مکرهاي تمام با ، ام زنانه

 ...بود عشقم ،
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****** 

 ...ام لِـــــیلي نَســــل از مَن

 ...شــــیرینَم جِنـــس از مَن

 ... زنم مَن

 ... ام زنانه هاي حساســـیت تمام با

 ... میشوم بارانـــي تَلنگري با

 ... میشوم رام اي جُـــــمله با

 ... میشوم عــــــاشق اي کَلـــمه با

 ... میشوم ویــــــران کردني پُــــــشت با

 ... میشوم وابَــــــسته راحَتي به

 ... میرسم اُوج به پیــــــروزي با

 ... راز و رمز از پُر...  زنم من

 ...دانِــــست نَخواهي مرا هرگز

 ... یابي نمي را اَشکــــــهایم سَرچِشــمه هرگز

 ...نِمیفَــــهمي مرا هرگز

 ... باشي نَـــــــسلم از مَگر

 ... باشي جِنــــسم از مَگر

****** 

 براي حمید و ملیحه همراه آمد بیرون عصباني حال آن از هم بهروز و شد آرام جو کمي وقتي ، گذشت روزي دو

 ويت که کمي... برسیم خریدمان به راحتر تا گذاشتم او پیش را سهیل مادرم اصرار به ، رفتیم شهر بازار به خرید

 نازک دلم ، ریخت بیرون ناخودآگاه اشکم و کرد را پدر هواي دلم ناگهان ، کردیم را الزم خریدهاي و گشتیم شهر

 من به نگراني با نفرشون سه هر...  خواستمش مي بیشتر روزها این و نداشتمش زیاد که پدري دلتنگ و بود شده

 : گفت ناراحتي با و گرفت را دستم ملیحه ، بودند خیره

 ؟...میکني همچین خودت با چرا ، سرم تو دردت ؟...شده چي باز
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 ...خونه بریم زودتر بهتره نیست چیزیم گفتم و کردم پاک را هایم اشک

 هب خانه بجاي که ، میشد یادآور را چیز یه فقط ، بهروز عصبانیت و خیابان تقاطع دور ماشین ناگهاني چرخش اما

 را روز چند این ي همه بود خودم اختیار به اگر که ، دارم حالي چه دانست مي خوب ، بود برگشته پدر مزار طرف

 هنرسید مزار سر بر هنوز... کند آرام را من تواند مي پدر فقط االن میکرد درک بهروز... بودم گذرانده پدر قبر کنار

 فکر داشتم و بود آشنا چشمم در او هیکل پشت از ، بود نشسته پدر مزار سر ما به پشت مردي دور از که بودیم

 سپ بود نزدیک جهانگیرخان دیدن از ، برگشت ما طرف به و شد بلند جا از مرتبه یک ، دیدم را او کجا که میکردم

... ودب کرده سنجاق سیاهم بخت به را او سرنوشت اینکه مثل ، بود دنبالم به هم او از ردي رفتم مي کجا هر ، بیفتم

 گوشم کنار آرام خشم با ملیحه... گذراند مي نظر از را ما نفر چهار هر لبش ي گوشه کج لبخند با و خونسرد او اما

 : گفت

 ؟...میکنه چیکار اینجا لعنتي این... میشه سبز اش لونه در میاد بدش پونه از مار

 ...لعنت معرکه خرمگس بر:  گفت خشم با ملیحه از بلندتر بهروز

 حکيمض لبخندي با ، نشنید جوابي که اي لحظه از بعد و داد سالم ما جمع به و کرد دستي پیش که بود او باالخره

 : گفت

 ...مبارک هم شما نو سال...  سالم علیک

 علي قول به ، بود خورده تنم به عصبانیتش این پیه بار چند حال به تا ، ترساند مي مرا بهروز خشم از پر نفسهاي

 ، بزند رقم را خطرناکي ماجراي توانست مي ساله چند رقیب تا دو این شدن رو در رو... بود شیري کله هاش نعره

 : گفت صدا در خشمي با و چرخاند دهان در زبان بهروز باالخره

 دارم... اونجایي زودتر تو زاریم مي پا شهر این ي گوشه هر ، میشي سبز ما راه سر همیشه که سِریه چه دونم نمي

 ...میکني تعقیب رو ما وقت تمام شاید که رسم مي نتیجه این به

 : گفت بهروز به رو و خندید سرخوشانه جهانگیر

 ؟...بینید مي جنایي فیلم زیاد

 بیشتر همه از ، بودیم خیره او به نگران و زده بهت نفرمان چهار هر ، مرد این خیالي بي و خونسردي همه این از

 چیز یک به شاید که میکردم پایین و باال ذهنم در را هایش حرف و خودشو باطن و ظاهر و بودم کرده تعجب من

 ، ردمیک بازي بود بهروز همان که اش طعمه با داشت مرد این که رسیدم مي نتجیه این به فقط و برسم گیري دندان

 ي نهنشا بهروز خشم از پر و کوتاه هاي نفس... بزند را نهایي ي ضربه بعد و کند تضعیفش روحي نظر از خواست مي

 ینکها از قبل و بود قابلي گیر ماهي جهانگیرخان اما... بزنه رقم را اي فاجعه دقایق این تو توانست مي و نبود خوبي

 : داد ادامه دهد بروز را خشمش بتواند بهروز
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 یه ایام این تو که آشناست و دوست دیدن اینجا به من اومدن دلیل و ، شهره همین منم زادگاه که نرفته یادتون

 نمبخو اي فاتحه پدرش براي و اینجا بیام اون جاي به خواست ازم فرهاد بیام خواستم مي وقتي... عادیه خیلي چیز

 این و فروزش آقاي باشید بین خوش یکمي بهتره... باشه مملکت این قانون کتاب جرایم جزء مورد این نکنم فکر ،

 ... بهاري روزهاي این خوب اتفاق یه پاي بزارید رو دیدار

 رخچ من طرف به را هیکلش تمام بار این و زد دیگري تر جدید ترفند به دست بهروز خشم پیشروي براي هم باز و

 : گفت میکردم نگاهش توزانه کینه که من به رو فاتح لبخندي و مشتاق چشماني با و داد

 پسر یه صاحب که شنید مادرتون از فرهاد وقتي... مبارک نورسیده قدم ، شدي دار بچه شنیدم....  خانوم سارا

 بود گفته مادرت اما ، دیدنت بیاد که خواست مي آدرس مادرتون از و نداشت قرار و آروم ، شدي ماماني و خوشگل

 بي اینقدر خانوم سارا ، ندید فرهاد به رو آدرس که کردید خواهش مادرتون از و نیستید راضي امر این به شما که

 هب هم بخششي یه اشتباهي هر ، نگیرید سخت بهش اینقدر ، خونته هم و برادر فرهاد باالخره ، نباشید انصاف

 ...بگذرید فرهاد خطاي از و کنید بزرگي شما... داره همراه

 مانه با ، کند سرایي قصه بود بلد خوب مردک این ، بکشم خشم از پر و کوتاه هاي نفس که بود من نوبت بار این

 : گفتم خشم از فشرده هاي دندان و خورده فرو خشم

 در ، کردم خاک زیر رو خاطراتش تمام ، خودش همراه به و مرده که سالهاست من برادر... آقا ندارم برادري من

 و وت بهتره... نداره نیاز هم اش صحنه پشت قاتل ي فاتحه به ، نداره احتیاج تو امثال و تو ي فاتحه به من پدر ضمن

 ...بیرون شید گم ام خونواده و من دنیاي از فرهاد

 اهينگ همان ، برنداشت من از را کثیفش نگاه هم لحظه یک زدم مي جار را نفرتم تمام داشتم که هایي ثانیه این تو

 هم کثیف نگاه که بهروز... بود نشده کم هوسش حرارت از هم هنوز که نگاهي همان ، بود کرده ویران را روحم که

 و کرد خودش ي متوجه را او ، جهانگیرخان به رو بلندي صداي با من از تر عصبي شناخت مي را خودش جنس

 : گفت

 ...گذرم نمي ازت بار این وگرنه ، نبینمت مادرش و زنم بر و دور دیگه بهتره

 : گفت میکرد نگاه توزانه کینه بهروز ي چهره به که طور همان جهانگیرخان

 ...سهمم از نه ، عشقم از نه ، نگذشتم منم

 بهروز... میزد فریاد را عشقش ، عصباني بهروز مقابل ، میکرد غلطي چه داشت ، پایین ریخت هري دلم حرفش با

 اما ، کنار کشیدش و داشت اش نگه راه بین حمید که کرد حمله طرفش به زخمي ببر یک مثل ، تر خشمگین

 : زد نعره شود رها هایش دست بین از تا میکرد تقال حمید دستان در که طور همان بهروز
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 چشم دیگري ناموس به ، خودم جنس از یکي که خوره مي بهم خودم بودن مرد از حالم... عوضي اشغال شو خفه

 ...کرده سیاه رو دنیا مرداي تمام روي و داره

 گُوشم دم و گرفت گرمش دستان در لرزید مي ریشتري هشت ي زلزله مثل داشت که را ام زده یخ دستهاي ملیحه

 مثل لحظه این تو آرامش ؟...زد مي حرف آرامشي چه از ملیحه... آرامش.... هه... میکرد دعوت آرامش به را من

 وجود آرامشي...  گشتیم مي دنبالش به برهوت و خشک کویر در اشتباه به اصلیش ي رگه دنبال به که بود الماسي

 ، کنند پاره پاره را همدیگر خواستند مي و بودند کرده تیز دندان هم براي من عشق سر نفر دو این وقتي نداشت

 ...رسید نمي مشام به خوبي بوهاي ماجرا این از

 يمیکن گریه قبري سر باالي چي براي ؟...هستي چي دنبال فطرت پست تو:  کرد کر را فلک گوش بهروز ي نعره

 ي ثمره که وسطه این بچه یه پاي... منه قانوني حق ، منه عشق و زن االن سارا... نیست توش مُرده دوني مي که

 خودت خلوت تو بهتره ؟...بشه تو سهم بیاد تا میکنم ولش رو سارا من که کردي فکر چي خودت با ، عشقه همین

 ...میاري در ترکستان از سر یا درسته گرفتي پیش در که راهي این ببیني و بري محکمه این به وجدانت با

 هداشت پدرم با کوتاه دیداري بدهد اجازه بهم اینکه بدون و گرفت دستش تو محکم را دستم و من سمت آمد بعد

 تمبرگش... شد میخکوب جایش سر جهانگیرخان فریاد صداي با که برداشت قدم گورستان خروجي سمت به باشم

 : کردم نگاه بود ایستاده او که جایي سرم پشت به و

 ...نبود هم تو سهم ، نیست من سهم سارا اگه

 ، کرد غالب تو به زور به رو سهم این خوابیده اینجا که پدر همین:  داد ادامه و کرد اشاره پدرم قبر به انگشت با

 ...بده طالقش ، کن آزاداش... نیست هنوزم و نبود تو عاشق سارا ، کن باز چشماتو

 خودش به داشت خیلي... رفت ضعف دلم و ریخت جانم به را درد بهروز عصبي دستهاي تو دستم مچ شدن فشرده

 زده زندگیم به که بود اي صاعقه... بود بهروز و من زندگي ویرانگر مرد این ، نشکنه او جلوي که آورد مي فشار

 و ایستاد جلویش حمید هم باز که جهانگیرخان طرف آورد هجوم وار دیوانه و کرد رها را دستم لحظه یک... بود

 : بزن فریاد و کند خالي حمید سر بر را دقایق این خشم تمام شد باعث حمید کار این ، برود جلو نگذاشت

 ..کنم گورش تو جا همین تا... لعنتي کن ولم

 و آرام و نیاورد بار به خرابي و نرود جلوتر که بود گرفته را سهمگین موج این جلوي بود سختي هر به حمید

 : گفت مطمئن

 ینهب مي رو عشق این وقتي نامرد این و توست عاشق سارا... کنه عصبانیت خواد مي فقط مرد این... بهروز بریم بیا

 ي نقطه روي گذاشتن دست با خواد مي ، میکنه خاموش درونشو آتیش این داره فقط حرفاش با و میگیره گُر

 ...نده دستش رو بهونه این میکنم خواهش ، کنه پا کله رو تو ، ضعفت
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 رمو پیشانیش رگهاي... برویم اینجا از خواستم ازش التماس با و گرفتم را دستش لرزون دستي و پریده رنگي با

 یرجهانگ به رو فریاد با نابرابر جنگ این ي غائله براي ، بود انداخته جانم به را ترس اش شده سرخ صورت و کرده

 : زدم فریاد و کردم جمع صدایم و نگاه در را نفرتم ي همه و ایستاده

 همیشه براي منو وجودته تو غیرت و مردونگي جُو یه هم هنوز اگه ، نکن نگاه سرتم پشت دیگه و برو اینجا از

 وخودت اینقدر... باشه داشته دوست که کن خرج دیگه دختر یه براي زني مي دم ازش که عشقي این و کن فراموش

 به... بزاري پا زیر رو غرورت خواي مي کي تا ، بخري جون به رو تحقیر همه این خواي مي کي تا ، نده نشون حقیر

 و من ، نمیرسه بهم دستت وقتم هیچ و ندارم تو به اي عالقه هیچ من کني باور که بخورم قسم مقدسات کدام

 راماج این پي و زندگیت دنبال برو... کرده کامل رو خوشبختیمون بچه یه که ماهه چند و ، خوشبختیم االن بهروز

 ...خودت مرگ با یا میشه تمام من مرگ با یا بدي ادامه اگه که نگیر رو

 معج نگاهش در یکباره به دنیا هاي نفرت تمام ، دنیا هاي رنج تمام انگاري ، بود حسرت و درد ، بود آتیش نگاهش

 سدي حمید هم باز اما ، ببرد هجوم طرفش به بهروز شد باعث کارش این که شد نزدیک من به قدم یک ، بود شده

 ...بهروز ي جنازه یا و بود افتاده زمین روي او ي جنازه یا االن تا نبود اگر که ، خروشان سیل این مقابل در شد

 : داشت نگراني و دلشوره ، داشت ترس نگاه این ، زد زل چشمام تو

. ..میکنم عمل و نمیدم هشدار دیگه ، باشه ، نداري شنوایي گوش تو اینکه مثل اما ، بودم داده هشدار بهت قبالً

 ، يبکش درد باید من مثل هم تو ، پیچم مي هم در خوشبختیتو و خوشي ، زندگیتو میام و میشم طوفان روزا همین

 ...گردم برمي... باش منتظرم ، عشقت براي بزني له له باید

 و من جیغ و شد زمین پخش نشست صورتش تو که بهروز مشت با که بگذرد من کنار از رفت تهدیدهایش از بعد

 ....شکست را غمگین فضاي آن سکوت ملیحه

 هگرفت را او که مرد چند دستان در خون از پر صورت با را جهانگیرخان که حالي در ، خانه برگشتیم خراب حالي با

 پلیس با او که بودم منتظر آن هر و نداشتم قرار و آرام ، گذاشتیم جا دهند پایان دعوا به خواستند مي و بودند

 رفت فتنگ بیراه و بد کلي از بعد هم او و نکردم بهروز به اعتنایي که بود بد حالم اینقدر... برگردد بهروز بردن براي

 مي نه را بهروز این من و آورد مي بار به فاجعه مواقع بعضي عصبانیتش ، کوبید هم به محکم را در و اتاق تو

 آفتاب جون بي و کمرنگ نور زیر حیاط تو برگشتم و گرفتم مادرم از را سهیل...  داشتم دوستش نه و شناختم

 و ودب سهیل خوردن شیر به نگاهم ، دادن شیر سهیلم به کردم شروع و نشستم حیاط ي گوشه نیمکت روي بهاري

 ...بود کرده سیاه شب مثل را روزگارم که جهانگیر تهدیدهاي درگیر ، ماجرا این درگیر فکرم

 نگاهش دار بغض... شدند پنهان ذهنم از اي گوشه هر در کدام هر و پاشید هم از پریشانم افکار مادرم آمدن با

 : گفت و کشید ام گونه روي مهربان دستي ، کردم
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 رو حرفا اون غرض بدون جهانگیرخان مطمئنم من... کني فراموش شده که بهروزم بخاطر و بیایي خودت به بهتره

 ...بکنه رو کرده باهاش بازار تو که ، بهروز کار تالفي خواسته مي ، زده بهروز به

 دمر یه نظرتون در هنوز ، بهروزه و من مشترک زندگي قاتل مرد این نمیشه باورتون هنوز:  گفتم و زدم پوزخندي

 ؟...داشته دوستم و بوده خواستگارم زماني یه که محترمه

 این کردن مقصر و پدرت مرگ ؟...میدي نشون حساسیت اینقدر چرا ؟...اینه از غیر مگه:  گفت نگراني با مادرم

 اراس... گذشتم خوشبختیش بخاطر فقط سارا از من گفت پدرت به خونه این تو خودش ، برده خطا به فکرتو ، مرد

... يبگیر رو بعدش اتفاقات جلوي توني نمي دیگه که بشه حساس مرد این به تو مثل بهروزم نکن کاري... عزیزم

 ...نیست رقیب از بدتر مرد یه براي چیز هیچ

 ات دادم مي تاب را او که طور همین و کشیدم بیرون ام سینه زیر از را سهیل کالفه و کشیدم صورتم توي دستي

 این به منطق بي مادر چرا دونم نمي... میکردم فکر مادر هاي حرف به و شدم خیره پایم جلوي ي نقطه به بخوابد

 نکرده تعریف مادرم براي را چیز همه ملیحه مگه ؟...گذشت مي ازش ساده اینقدر چرا ؟...میکرد نگاه مسئله

 : گفتم مادر به رو عصبي ؟...دید نمي را بهروز روز و حال مگه ؟...کرد تهدیدم که بود نگفته مگه ؟...بود

 ، شنید هم و دید هم رو چیز همه و بود خودش امروز بهروز ، بدم نشون حساسیتي یا و بزنم حرفي من نیست الزم

 شما هک اینطور مرد این کنید باور مادر ، پرید مي پایین باال آتیش رو اسپند ي دونه مثل چي برا کردید فکر پس

 ... شیطانه یه اون ، نیست میکنید فکر

 : گفت بالفاصله... آمد مي ما سمت به داشت ساختمان از که افتاد ملیحه به مادر نگاه موقع این در

 ...پرسم مي را کارش این علت و زنم مي زنگ بهش خودم... عزیزم نباش نگران تو

 ...بده تحویلتون دروغ مشت یه باز که بزني زنگ:  گفتم خشم با

 ، بریزي آتیش این رو آب اینکه عوض... کن بس سارا:  گفت نمیکردم قبول را حرفش که من از عصبي مادر

 نک شکر رو خدا برو فقط ؟...میفته اتفاقي چه دوني مي بکنه شکایت بره اگه ؟...میکني زیاد هیزمشو برعکس

 ...بود کرده خراب سرمون روي رو خونه این االن وگرنه ، نیست اینجا فرهاد

 به هم را من هاي حرف دیگه که بود گذاشته اثر مادرم روي طوري مرد این ، بودم دلگیر مادرم اشتباه قضاوت از

 و ها حرف آخر که ملیحه و ساختمان تو برگشت سهیل با مادر... گذاشت مي خرابم اعصاب و حساسیت حساب

 : گفت و نشست کنارم ، بود شنیده و رسیده مادرم عصبانیت

 ؟...بود عصباني اینقدر که گفتي بهش چي

 ...نمیش خالي اینطوري فقط اینکه مثل ، عصبانیت فاز به زدن همه فعالً:  گفتم و گرفتم دستام تا دو با را سرم
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 شتناکوح کابوس یه از انگار ، افتاده اتفاق این پیش ساعت یه نمیشه باورم:  گفت و کشید مانندي آه نفس ملیحه

 ..شدم بیدار

 ، منه زندگي وحشتناک واقعیت این... ملیحه نیست کابوس:  گفتم و نیمکت پشت به دادم را ام تکیه کرختي با

 ... میگیره من از رو اش شکسته غرور انتقام داره جهانگیرخان

 ؟...کني چیکار خواي مي حاال:  ملیحه

 و تهگرف جدي رو جهانگیرخان حرفاي بهروز آقا که فعالً ؟...بکنم تونم مي چیکار:  گفتم و کردم نگاهش مستاصل

 ...نمیاد بیرونم و اتاق تو رفته

 ...اتاق تو رفته مردک اون حرفاي بخاطر بهروز میکني فکر چرا:  ملیحه

 هرفت ، کنه آرومم و دلجویي ازم بیاد اینکه عوض ؟...ملیحه چیه دلیلش پس ؟...نکنم فکر اینطوري چرا:  گفتم

 ...اتاق تو چپیده

 گهب و بایسته روش در رو زنش قبلي خواستگار که آسونه مرد یه برا میکني فکر ، داغونه االن اون... سارا:  ملیحه

 ؟...نگذشتم سهمم و عشق از هنوز من

 از ربیشت اگه ، داغونم منم بخدا ؟...بزنه رو حرفا اون بیاد جهانگیرخان گفتم من ؟...ملي مقصرم من:  کردم اعتراض

 ایدب دونم نمي دیگه ، گرفته زندگیمو آرامش مرد این... نیستم کمترم ، نباشم کوفتي زندگي این نگران بهروز

 ؟...کنم چیکار

 یشپ برو پاشو کني فکر اون به اینکه بجاي ، شد تموم و کرده غلطي یه عوضي اون:  گفت و گرفت دستمو ملیحه

 ...کن مطمئنش برو ، بیار بدست دلشو خرکي عشوه و زنونه مکراي اون با ، بزنه حرف باهاش و بهروز

 ...کردید باور رو لعنتي اون حرفاي همتون اینکه مثل ؟...کنم مطمئنش چي از:  گفتم و شدم بلند جام از اخم با

 ؟.. .فهمید نمي بهروز به منو عشق کسي چرا... بود توانم از خارج دیگه این ، گذشتم ملیحه کنار از عصبانیت با

 : گفت خشم با ملیحه که گرفتم قرار ملیحه روي در رو دوباره و و شد کشیده راه وسط بازوم

 ...کُشن مي خودشونو تو داشتن برا دارن مرد تا دو این که داري چي پوک کله تو عجبم در... سارا نگو چرت اینقدر

 يسخنران من برا بیخود نداري حل راه اگه ، نیست مزه بي شوخیاي این وقت االن:  گفتم عصبي و کشیدم بازومو

 ...نکن

 ... تلخي گوشت چقدر ، خوردش عسلم تُن یه با نمیشه ، عنق ي دختره خب خیلي:  ملیحه
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 نازشو باید ، داره احتیاج تو به فقط االن اون ، بهروز پیش برو:  داد ادامه میکردم نگاهش غضبناک که طور همان

 اون از حتي ، کني چیکار که بلدي ، نیست درست مردک اون حرفاي بفهموني بهش باید ، کني رامش و بکشي

 ...کنه فراموش رو چیز همه که بدي انجام روش توني مي شبم مخصوص عملیات

 يک نفهمیدي وقت هیچ ، میکنم ات خفه خودم وگرنه ، شو خفه ملي:  گفتم تمام عصبانیت با و عقب دادم هلش

 ...کني شوخي کي باشي جدي باید

 ور راحت خیلي که زدم سهیل به سر یه و ساختمان تو رفتم موردش بي هاي شوخي و ملیحه دست از عصبانیت با

 : کردم زمزمه و بوسیدم رو اش گونه ، بود خوابیده مادرم تخت

... ببرم لذت بابات و تو کنار زندگیم ي لحظه لحظه از و باشم کنارت نمیتونم آرامش تو که عزیزم ببخش منو

 ...کنم چیکار باید دونم نمي و هواست رو زندگیم

 آن در ساعته دو االن بهروز که رفتم اتاقي به اطرافیان و ملیحه خندان نگاه زیر و گرفتم رو چشمم کنار اشک

 ...بود کرده زنداني را خودش

 و نشستم کنارش ، بیداره که بود معلوم ، بود گذاشته هایش چشم روي را راستش بازوي و بود خوابیده تخت روي

 : زدم صدایش و گرفتم را آزادش دست

 ؟...خوبي عزیزم بهروز

 هی میشد ، میکرد لج ها موقع این شناختمش مي خوب ، بود دلخور حسابي اینکه مثل ، نداد نشان العملي عکس

 : زدم صدایش دوباره... لجباز کوچولوي مرد

 نم به نیست یکي چرا ، داغونم منم خب ؟...رفتاریه چه این ؟...نمیگي هیچي چرا ، نیستي خواب دونم مي... بهروز

 ...بده دلداري

 : گفت سردي لحن با و پیش ساعت چند اخم همان با ، برداشت صورتش روي از را دستش باالخره

 ...نداري کسي همدردي به احتیاجي خاطرخواه همه این با ؟...چي واسه دلداري

 چطور ، نداشتم را برداشتي همچین انتظار ازش اصالً ، بودم جدیش صورت به خیره و خوردم جا خیلي حرفش از

 خوانده نامرد اون هاي حرف با عشق این ي فاتحه یعني ؟...بشکند را دلم ها حرف این با داد مي اجازه خودش به

 ؟...بود رسیده خودش پلید مقصود به جهانگیرخان یعني ؟...شده

 ، بروم بیرون اتاق از تا شدم بلند جایم از فوري بعد و زدم زل هایش چشم تو اخم با اي لحظه تمام دلخوري با

 مپرت و کشید را دستم مچ راه بین اما... کردم خرابش زدم بدتر ، کنم آبادش بودم آمده ، نبود آنجا من جاي دیگه

 رنگ کمي نگاهش ، شد خیره هایم چشم تو و داشت ام نگه محکم و نشست سرم باالي خودش و تخت روي کرد
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 را سرش بعد و بوسید را لبهایم آرام... نداشت ارزشي برایم حرفها آن از بعد مهرباني این اما ، بود گرفته مهربوني

 : گفت گوشم دم غمگیني صداي با و کشید عمیقي نفس و کرد فرو گردنم گودي در

 ؟...نداري دوستم تو سارا

 هاي کناره ي روانه آرام را اشکم و گرفت من از را روز آن ي مانده باقي توان جمله این ، شکست قلبم حرفش از

 ردک چشمام تو که مکثي از بعد و کرد بلند سر فوري شد خیس هایم اشک از صورتش رخ نیم وقتي ، کرد صورتم

 : گفت و نشاند خودش روبروي و کرد بلند را من

 ؟...داشت گریه من سوال

 وسط ودب تیري مثل اش جمله ، پوشاند را صورتم بستر بیشتري هاي اشک و بگیرم را خودم جلوي نتوانستم دیگه

 را من دوباره که رفتم اتاق دم تا بزنم حرفي اینکه بدون و دادم هولش عقب به ، بود آورده درد به را دلم و قلبم

 : گفت عصباني و کرد اسیر در نزدیک

 ؟...نه یا داري دوست منو تو ، بده جوابمو ، من از فرار و گریه جاي به

 واندهخ زندگي این ي فاتحه افتاد مي زندگیم به اعتمادي بي و شک اگر ، نداشتم را شکستن همه این طاقت دیگه

 جلوي گرفتم را دستم ، خواست مي جهانگیرخان که همان میشد و نداشت ارزشي آن ي ادامه دیگر و میشد

 تر عمیق را قلبم زخم نگاهش سنگیني ، کنم باز بلند فریادي براي را دهانم آنکه از قبل شوم آرام کمي تا دهانم

 بود کرده شک داشتنم دوست و عشق به چطور ؟...بخواند هایم چشم عمق از را عشق توانست نمي چطور ، میکرد

 عمیق نفس چند ، گذاشت مي اگر البته کنم پیدا را ام نداشته آرامش کردم سعي ؟...داشت عاشقي ادعاي و

 حرف چشمانش عمق از خواستم مي... شدم خیره بود من جواب منتظر که صورتش تو عصبي و لجوجانه و کشیدم

 : گفت و زد بهم را تمرکزم اما ، بفهمم را دلش

 خوره مثل و نشسته جونم به که تردید همه این از منو و بده جوابمو... سارا است کلمه یک فقط من سوال جواب

 ...کن خالصم میکنه نابود روحمو داره

 زا را دستم عصبانیت با ، بود کرده باور و نشسته دلش تو خوب مردک آن هاي حرف اینکه مثل ، آمد نمي کوتاه

 باید ، نداشتم ابایي چیز هیچ از دیگر ، شنود مي را صدایم کسي که نبود مهم برایم دیگر ، بیرون کشیدم دستش

 منداشت را سنگین هاي حرف و اعتمادي بي همه این تحمل دیگه ، میکردم معلوم را زندگي این تکلیف االن همین

 ...باشد تواند مي چقدر آدم یه تحمل مگه ،

 زودي همین به ، ندارم دوست من و درسته نامرد اون هاي حرف بگم بهت که بدوني خواي مي رو چي:  زدم فریاد

 شده برات مردک اون هاي حرف و شدم ارزش بي برات زودي همین به ؟...شدي اعتماد بي من به کلمه تا دو با

 ...حجت
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 همه این دیگه ، بشنوم خوام مي تو از کلمه یه فقط من:  گفت بود خیره هایم چشم تو اخم با که طور همان بهروز

 ...نداره چیدن کبري صغري

 این ي تنه به افتاده شک ، نمیکنه پیدا ادامه اینطوري تو و من زندگي:  گفتم آرام و کشیدم مانندي آه نفس

 میکني فکر اگه ، سرمون رو میشه آوار روزام همین تو و ریزه مي فرو داره درون از ، زده موریانه مثل و زندگي

 ...بده طالقم اعتمادي بي بهم و ندارم دوست

 علومم خودش با تکلیفش تا زدم مي را نهایي ي ضربه باید ، نداشت اهمیتي من براي اما بود سنگین برایش حرفم

 زور به سارا بگه و برسه راه از یکي موقع هر که نیست بردار شوخي زندگي که فهموندم مي بهش باید ، شود

 به فشره هاي دندان و گرفته خون هاي چشم با... نبیند را من واقعي عشق و کند قبول هم او و شده تو زن پدرش

 : گفت هم

 ؟...بشي جدا من از راغبي خیلي خودتم اینکه مثل ، بشي عوضي اون زن بري که بدم طالقت

 تو مبخوابان یکي که برده باال را دستم ناگهان و دادم دست از مقابلش را مقاومتم و شکستم معنا تمام به بار این

 : زدم فریاد کنم خالي را دلیم دق اینطوري نتوانستم دیدم وقتي و گرفت هوا در را دستم موقع به که گُوشش

 مهه این و نبودم تو کنار اینجا االن خواستم مي رو لعنتي اون اگه ، بکني فکري چنین موردم در نمیدم اجازه بهت

 نداشتم دوست اگه ، نمیکردم قبول درخواستتو وقت هیچ نداشتم دوست اگه ، خریدم نمي جون به رو بدبختي

 هاگ ، کنه درست گاه شکنجه برام عاطفه که خونه اون تو اومدم نمي باهات و نمیکردم انتخاب رو غربت وقت هیچ

 زا که مردک اون ي کلمه تا دو با نمیشه باورم ، بهروز شناسمت نمي دیگه ، نمیشدم دار بچه ازت خواستمت نمي

 شریک و همراه من ، بفهمي تا کنم چیکار باید دیگه کني شک عشقم به اینطور تو زده حسادتش و غرض روي

 ...خودمه قلبي ي خواسته فقط این و نیستم تو اجباري

 : گفت ما به رو نگراني با و شد اتاق وارد و زد در به اي تقه مادر وقت این در

 ؟...همدیگه جون به افتادید چي برا ، بیرون میره خونه این از داره صداتون ؟... خبره چه اینجا

 دیگه ، شدم زنش ، پدر اجبار به من میگه و داره شک من عشق به آقا این:  گفتم مادر به رو سردرگم و کالفه

 داماد و دوني مي خودت ، احساسم و روح به زده زخمي یه اش ثانیه هر که لعنتي زندگي این از شدم خسته

 ...بدي بهش باید که جوابي و عزیزت

 و بتول خاله سوال از پر و نگران نگاه زیر و بیرون زدم اتاق از بود خورده گره گلویم در که بغضي و دلخوري با

 هک هایي بدبختي به و باشم تنها داشتم نیاز فقط االن... کردم قفل را در و مادرم اتاق تو رفتم ، حمید و ملیحه

 ي لهمسئ این به آزادتر فکري با ، دو هر که میشدم دور بهروز از روز دو یکي باید... کنم فکر نمیکرد ول را گریبانم

 ، ندک شک عشقم و من به بخواهد که موقع هر تواند نمي که فهمید مي باید بهروز ، بیندیشیم زندگیمون الینحل

 از غیر بود چي گناهم مگر ، کنند ویران را من که بودند داده هم دست به دست همه ، نبود زندگي از من حق این
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 وضعیتي آن و پدر بیماري بخاطر و نبود عاشقش اول درسته که مردي پاي به آرزوهام ي همه کردن فدا و گذشت

 ... پرستیدمش مي عاشقانه و شده جلدش کبوتر کم کم اما بودم داده جواب او به ، بود کرده درست برایم فرهاد که

 یمبیا توانستم مي هم من پدر کاش اي:  کردم زمزمه و ترکید باالخره بغضم و افتادم پدر یاد به غم زانوي بر سر

 ... است بلد خوب را آدمها احساس به زدن زخم فقط که دورو و کثیف دنیاي این از بشوم خالص و کنارت

 اهان رفتم نه ، نگذاشتم بیرون پا اینجا از هنوز ، مادرم اتاق تو آمدم و داشتم بهروز با که بحثي از بعد و صبح از

 و داشت پا یک فعالً مرغم اما ، سراغم آمدند بار چند ملیحه و مادر ، جمعشون تو رفتم شام براي نه و بخورم

 بود خورده رقم برایم که سیاهي بخت این از ، بودم دلخور هایش آدم و دنیا ي همه از ، ماندم حرفم سر لجوجانه

... سراغم بود نیامده اصالً ، کننده ناراحت هاي حرف آن از بعد که بودم دلخور بهروز از همه از مهمتر ، بودم خسته

 با که رفتاري بخاطر هم او حتماً ، شد رنگ کم دلخوریم کمي نیامده بیرون اتاق از بهروزم گفت ملیحه وقتي ولي

 ...بود نشسته بس اتاق توي هنوز که میکرد سرزنش را خودش و بود ناراحت داشت من

 ايه شیطنت مشغول و نخوابیده هنوز صلواتي پدر ، بود بازیگوشم سهیل گرم سرم و بودم اتاق تو شب یازده تا

 بود شده هایش شیطنت و سهیل ، تنش و ناراحتي همه آن از بعد ، آورد مي شوق سر مرا که بود خودش خاص

 در که بود شیرین اینقدر ام چهب... کند آرام را قلبم دردهاي ساعتي توانست مي که قوي مسکن یک برایم

 يا بامزه حالت با هم او و ، میکردم بازي باهاش وقتي ، بردم مي سر به که زیادي هاي آشفتگي و نگراني ساعتهاي

 دلخوشي و امید تنها ، میکردم فراموش را هایم ناراحتي تمام برد مي دهانش طرف به و گرفت مي را انگشتم

 ...آمد مي حساب به هم رابطه این به بخشیدن تداوم شوجود شایدم ، بود سهیل زندگیم

 

 زا بودن دور ، میزدم پرپر آغوشش امنیت براي و شده تنگ برایش دلم بودم دور بهروز از که ساعت چند این واقعاً

 قعش این اگر... فرستادم مي بیرون تنگم ي سینه از سختي به را نفسم و داشت را تدریجي مرگ حکم برایم او

 عشقم به نبود عدالت این ؟...میکرد پیدا درمان بهروز کنار در فقط که بود دردي چه پس ؟...بود چي پس نبود

 افتاده لج سر من با دنیا ي همه و نبودند فرمانم به دیگر هم ها چشم این ، شد سرازیر دوباره اشکم... کند شک

 و نرم صورت به صورت ، کردم بارانش بوسه و گرفتم آغوش در را او وجود از اي تکه بهروز جاي به... بودند

 بهم و داد مي را بهروزم بوي ، میکرد آرامم عجیب وروجک این ، رفتم او ي صدقه قربان و گذاشتم کوچولویش

 ...بخشید مي تازه امیدي

 بهروز... بود گرفته جا پدرش آغوش در کردم بلند سر وقتي و شد جدا آغوشم از سهیل ، خبري بي در ناگهان

 بهروز اخم که کردم پاک را هایم اشک زود خیلي ، بود چسبانده اش سینه به را عشقمان ي ثمره و بود سرم باالي

 سهیل با دقایقي بهروز... انداختم پایین را سرم و نداشتم را اش خورده تاب هاي سگرمه این تاب ، شد تر عمیق

 هب من براي که لحظاتي از بعد... بود من تن عطر جستجوي در هم او اینکه مثل ، بوسید مي مدام را او و کرد بازي

 : گفت عصبي لحن با و ایستاد روبرویم گذشت مي کندي
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 ...اتاقت تو بریم شو پا و کن تمومش رو بازیا بچه این

 به نمیشد دلیل ، بودم دلخور دستش از هنوز ، کردم سکوت... بازي بچه پاي بود گذاشته را من هاي دلخوري... هه

 ...ببخشمش زودي این

 مي بهش باید ، نداشت اهمیت برایم اما ، میشد عصبي دوباره داشت بود معلوم خوب که کشید عمیقي نفس

 یا تشر یک با بعد و بگوید بهم خواست مي دلش چي هر که نمیشد ، نیست او با برد همیشه که فهماندم

 ...کند خودش تسلیم را من عذرخواهي

 نای خواب ، بخوابیم بریم شو پا ، نکن بدترش دیگه تو ، نگرفته آروم اعصابم هنوز سارا:  آمد اش خسته صداي

 ...شده دیر ام بچه

 ...بمونیم جا همین امشب سهیل و من قراره ، بخوابي بري تنها تو بهتر:  گفتم و زدم پوزخندي

 : گفت جدي لحن با و صورتم تو شد دوال و خواباند مادرم تخت روي را سهیل

 ؟... خانوم سرکار نداري اي دیگه امر

 تمام دلخوري با... بود کرده آن رنگ هم را روزگارم که بود ها چشم همین ، گیرایش و سیاه هاي چشم تو زدم زل

 : گفتم

 ...بفرمایید شما... ممنون

 و شوم بلند و بگذارم دستش تو را دستم تا گرفت جلویم را دستش بعد و شد خیره هایم چشم تو لحظاتي تا

 و زد مي پا و دست داشت تخت روي که سهیل کنار رفتم و شدم بلند و زد پس را دستش ولي... بروم همپایش

 اب کمر به دست و کشید موهاش تو دستي کالفه میکردم نگاهش که چشمي زیر... کشیدم دراز میکرد خوشحالي

 : گفت نشود عصباني میکرد سعي که لحني

 تند صبح دونم مي ، خوام مي معذرت سارا... کن تمومش هم تو ، شده تموم من براي قضیه این... کن بس سارا

 ...خرابم اعصاب حساب به بزار و کن خانومي هم تو ، زدم مي بهت رو حرفا اون نباید و رفتم

 : گفتم و چشمهایش تو زدم زل و ایستادم اش سینه به سینه روبرویش و شدم بلند

 برگردي تنها هم و بخوابي تنها امشب هم بهتره ضمن در... ایه تازه شروع من براي اما ، شده تموم تو براي شاید

 مي... نه ای کنیم اعتماد همدیگه به تونیم مي ببینیم و کنیم فکر باید ، داریم نیاز تنهایي این به دومون هر ، تهران

 ...نه یا بدیم ادامه رو لعنتي زندگي این تونیم

 ار ام چانه زمان هم و زد را عمرش لبخند زیباترین ناگهان و شد خیره هایم چشم تو پریده باال ابروهاي با اي لحظه

 : گفت و گرفت
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 ...خواستنیه خودت مثل تهدیداتم

 : تگف رفت مي اتاق بیرون سمت به که طور همین و کرده بغل را او و رفت سهیل طرف به و بوسید را لبهایم محکم

 گردیم برمي تو بدون فردا سهیل و من وگرنه ، هیچي که اومدي اگه هستیم منتظرت اتاقت تو سهیل و من

 ...تهران

 بچه یه میشه مگه ، بهتره تو آبکي تهدیداي از:  زدم داد و کردم عصبي ي خنده سرش پشت هم من و رفت بهروز

 ؟... ببري خودت با اونو و گرفت مادر شیر از رو

 خود مواضع از من شود باعث که بود برده گروگان به را سهیلم و کنم خالي سرش را حرصم که نماند دیگر بهروز

 پاي ههمیش و کنم عملي را تهدیدهایم توانستم نمي که بودم متاسف و حرصي خودم دست از بیشتر ، بیایم پایین

 ، زبهرو رفتن موقع ، بود شده تنگ برایشان دلم هم االن همین... لنگید مي پایم یک بهروز گفتن زور و خواستن

 نمي هم لحظه یک ، بود برده را دلم زد ام چهره به که لبخندي و بود آویزان پدرش هاي شانه از بازیگوشم سهیل

 دبلن تهدیدم و خواسته خالف بر... را سهیلم دوري مخصوصاً نداشتم را دوریشان طاقت و باشم دور آنها از خواستم

 ناخودآگاه... بودند آمده در آب از زرد تو تهدیدهایم ي همه ، اتاقم به برگردم که کرده جمع را سهیل وسایل شدم

 و زدم مي را مضحک لبخند آن که بایدم مقابلش در بودنم اراده بي همه این از ، بست نقش لبهایم روي لبخندي

 ...دادم تکان خودم براي تاًسف از سري

 : گفت و زد مهري پر لبخند شدم روبرو مادرم با رفتن بیرون موقع

 رخنه زندگیت به بددلي و شک نزار ، بهتره بشه برطرف ها کدورت این زودتر چه هر... عزیزم میکني کاري خوب

 خیلي بهروز... دخترم سارا ، پشیمونه زده که هایي حرف و صبح بابت خیلي اونم ، گفتم بهروز به همینم ، کنه

 بهش ، داره زندگیش و بچه و تو به که زیادي عشق پاي بزار را منطقیش بي و ها حرف این ي همه و داره دوست

 گهدی جهانگیرخان ي سایه که کنم کاري میدم قول بهت ، باش داشته دوستش خودش از بیشتر حتي ، بده عشق

 ...نپلکه برت و دور

 وزر مثل برایم اما ، کنم نگرانش این از بیشتر خواستم نمي... شدم راهي و بوسیدم را اش گونه و دادم تکان سري

 را حضورش تازه اتفاق یه با هم باز و نمیشود کم سرم از ها راحتي این به مرد این منحوس ي سایه که بود روشن

 اهکوت که درسته ، بود اساس بي و پوچ تهدیدهایم درسته... خان بهروز مورد در اما... میکند تر رنگ پر زندگیم در

 زده بهم که هایي حرف هنوز ، نمیشود صاف او به حسابم حاالها حاال اما هستم اتاقم به رفتن حال در االن و آمده

 مي ، مببخش سریع را اعتمادیش بي داشتم بهش که عشقي بخاطر نمیشد دلیل ، میکرد سنگیني قلبم روي بود

 آغوش پناه من... شود میدان پیروز مردک اون گذاشتم نمي ، دادم مي ادامه زندگیم به و ام بچه و شوهر کنار رفتم

 مي را گُوشش خودم هاي روش با فقط ، داشت احتیاج ما نفر دو هر آغوش به سهیل و خواستم مي را بهروز

 ...نکند شک دیگر من عشق به ، حسابي نا حرف کلمه تا دو با که پیچاندم
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 تخت همین اتاقم... کشید مي پتو او روي داشت بهروز و بود تخت روي و رفته خواب به سهیل کردم باز که را در

 آغوش در اما بود تنگ جا ، خوابیدیم مي آن روي آمدیم مي اینجا به تهران از که موقع هر ما و داشت را نفره یک

 حق که بود شده اضافه ما ي دونفره جمع به هم وروجک این بار این اما ، نداشت معنایي من براي بودن تنگ بهروز

 و میکردند فراهم را خود فرزندان راحتي وسایل همیشه مادرها و پدر اینکه نه مگر... مادرش و پدر به داشت تقدم

 گرفته قرار مادرها و پدر همین جزء میشد ماهي چند هم بهروز و من ، گذشتند مي آنها بخاطر خود آسایش از

 ار بود گذاشته برایمان مادر که اي نفره دو تشک و اتاق ي گوشه سمت رفت و زد پیروزي لبخند بهروز... بودیم

 ي گونه به اي بوسه و کشیده داز سهیل کنار من اما ، کرد آماده خواب براي را چیز همه و کرد پهن زمین روي

 یاب کوتاه و هستم لج سر هم هنوز من دید که بهروز... گذاشتم بالش روي او سر کنار را سرم و زدم تپلیش و سرخ

 : گفت و ایستاد سرم باالي سینه به دست و اخم با نیستم

 ؟...میکردي حفظ رو سنگرت مادرت اتاق همون تو نبود بهتر بخوابي اینجا بود قرار اگه

 یادت ، بودم خوابیده جا همون مطمئناً بودي نیاورده خودت با رو سهیل اگه:  گفتم و دادم ابروهایم به اي گره

 ... خوره مي شیر و میشه بیدار سهیل دوبار یکي صبح تا که نرفته

 نيناگها حرکت یک در و داد بیرون اش سینه از اي کالفه نفس و انداخت نظري سقف به و برداشت چشمانم از نگاه

 مي زدن پا و دست و تقال با... خواباند تشک روي و گرفت آغوش در را من و انداخت گردنم و زانو زیر دست

 : گفت و کشید بلندي هیس که کنم پیدا رها چنگش از خواستم

 رداف هستن بغل همین که حمید و ملیحه یا ، خوابوندمش بدبختي با ؟...کني بیدار خواب از رو بچه که نمیخواي

 ي ملیحه ي سوژه بشیم و میکردیم صدا و سر اینقدر شب نیمه چي برا داشتیم که بگیرن دست برامون

 ...مارمولک

 رو جنابعالي صبح حرفاي هنوز من اما... آقا سرخوشي زیادي:  گفتم حرص با و زدم اش برهنه ي سینه به مشتي

 ...زنه مي زنگ گُوشم تو داره هنوزم و نکردم فراموش

 : گفت و گرفت لبم ي گوشه از کوچکي گاز بود گرفته محکم را بازوهایم و بود زده خیمه ام تنه روي که بهروز

 ، دنیا مرداي و زن ي همه ي عاشقانه درددلهاي وقت و شبه آخر االن و بود صبح صبح... برم قربونت نکن چموشي

 ...عاشق روح دو شدن یکي وقت

 : گفتم و زدم پوزخندي ، میکرد بیداد آن در لجاجت و تمسخر و خندید مي اش چهره تمام

 که حقا ، شده گرفتن دل و دادن دل وقته ساعتم این و واقعي عاشق شدم حاال ؟...داشتي شک من عشق به که تو

 همیر یادشون چیز همه موقع اون تو و نیست مهربون نا رختخواب تو مردي هیچ که گرفت طال باید رو ملیحه حرف

 ...نمیگذره هیچي از ، خوب تو قول به ي عاشقانه ي رابطه یه براي و
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 : گفت عصبي و گرفت مشتش تو محکم را ام چونه و کرد خشمگینش باالخره حرفم

 یه هک بپزم آشي یه براش ، میکنه فرو تو مغز تو رو اراجیف این کرده غلط ملیحه ، زني مي که باش حرفایي مواظب

 ... بزنه باالنس روغن روش وجب هزار ، هیچي که وجب

 امشب من نزن صابون دلت به بیخودم:  داد ادامه کمتر خشونت یکم با و داد رویه تغییر بازم و کرد ول را ام چونه

 عطر با خوام مي فقط گذروندیم رو بدي روز دومون هر... بشم مهربون مرد یه گرامیت دوست قول به که ندارم حال

 ...بخوابم و بگیرم آروم تنت

 به هم نفسي به اعتماد چه.. پرو ي پسره ، بکند ریزي ي خنده شد باعث که کردم اش سینه ي حواله مشتي دوباره

 پناه اش مردانه بازوهاي پناه در و برداشتم تقال از دست و گرفتم آرام آغوشش تو منم خداییش اما...  بود زده هم

  گفت لبخند با و چشمهایم تو انداخت را سیاهش هاي چشم برداشتم لجبازي از دست دیگه دید وقتي... گرفتم

 ...بخوابیم تا ببوس منو کردي آشتي اگه

 آنچه از زودتر و گرفت آغوش در و بوسید مرا محکم بار چند و خنده از کرد غش که رفتم بهش اي غره چشم

 از را مادرش مدتها که بود مادر از محروم ي بچه یک مثل ، رفت خواب به موهایم جنگل در سر میکردم را فکرش

 با ، بوسیدم را اش گونه... بود رسیده واقعي آرامش به او امن آغوش در بود کرده پیدا را او که حاال و داده دست

 رب داشتنش از حرارتي و خواستمش مي دیگر موقع هر از بیشتر چرا که دانستم نمي اما بود زخمي دلم او از اینکه

 سهیل آمدن بدنیا از بعد که بود اسراري چه جزء ، عجیب خواستن این ، میکرد خاکستر را وجودم و نشسته جانم

 بهم لبهایش گرمي و بود تنیده تنم دور که اش مردانه بازوان ؟...میشد ورتر شعله و بیشتر گذشت مي که لحظه هر

 بهروز که اندیشیدم مي هم مثبت حتي و نبودم دلخور صبحش عصبانیت و حرفها از دیگر و داد مي ماندن امید

 زبان به خشم اوج در و نسنجیده را ها حرف آن بدهد دست از مرا ترسد مي و دارد من به که عشقي بخاطر فقط

 ... بود شده پشیمان هم و کرده عذرخواهي من از هم بود شده کم عصبانیتش از که االن و رانده

 ار جدیدي فرداي و بسپرم فراموشي دست به را امروز تنش و خستگي تا رفتم راحتي خواب به بعد دقایقي مهنم

 و کردیم بدر را سال آن بدر سیزده دیگر هم با و ماندیم بتول خاله و مادر کنار بدر سیزده روز آخر تا... کنم آغاز

 مي راه از طوفان مثل ناگهان ، نبود خبري هم مردک آن از خوشبختانه... شدیم تهران راهي چهاردهم روز صبح

 کند خدا ، میکرد ادعا خودش که طوفاني همان مثل... میشد محو دوباره و پیچید مي هم در را چیز همه و رسید

 ...زد نمي جسممان و روح به آسیبي و گذشت مي خیر به دفعه این مثل میشد پیدا اش کله و سر هم باز اگر

 نشت پر شرایط در سهیلم خواستم نمي چون ، کردم گذشت هم بار این ، بود برقرار بس آتش بهروز و من بین فعالً

 با ، میکرد درک خوب را چیز همه من باهوش و داشتني دوست ي بچه ، ببیند آسیب روحش و شود بزرگ زندگي

 را زندگیم و ایستادم محکم هم بار این ، میکرد بغض و میچید ور لب عصبانیتم با و خندید مي من ي ها خنده

 بهم را بهروز و من زندگي ، جمله تا دو با تونسته خوب چه که نشود مغرور خود به جهانگیرخان که کردم حفظ

 مبودی هم پیش وقتي بهروز و ملیحه کل کل و ها شوخي و متلک هم باز و بود جریان در قبل مثل چیز همه...  بزند
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 کل لک هم با توانستند مي تا بیشتري توان با و شدند نمي خسته هم کدام هیچ اینکه عجیب و شد گرفته سر از

 و ، نبودیم امان در ، هم شدیم مي هایشان بازي مسخره شاهد وقت تمام که هم حمید و من حتي که میکردند

 وزبهر و ملیحه شاد ي روحیه میکردم فکر مواقع بعضي... میکرد برخورد هم نفر دو ما به هایشان طعنه هاي ترکش

 يخال براي هم گاهي و میشدیم خیره دو آن به سکوت در وقت تمام که حمید و من به تا بود نزدیک هم به بیشتر

 هم ها وقت گاهي ، آمد مي نظر به آرامش مظهر و بود عزیز برادر مثل برایم حمید... خندیدیم مي ، عریضه نبودن

 ها تازگي به که میکردیم گرم سهیل با را سرمان ، دو هر و گذاشته خود حال به را ملیحه و بهروز او پیشنهاد به

 مثل ، دهد مي ترجیح حمید به را من که رسید مي نظر به طور این و رفت مي حمید پیش باز آغوشي با سهیل

 قیمتي هیچ به بود او آغوش در وقتي تا که بود کرده پیدا انتقال سهیلم به هم مرد این آرامش و متانت اینکه

 ...کرد جدا حمید از را او نمیشد

 و سهیل بودن و بودم خوب ؛ رفت مي پیش و بود آمده در خودش عادي روال به تهران به برگشتن از بعد زندگیم

 بهایي دنیا این در چیزي هر...  میکرد بهترم هم روز به روز ، او گي بچه دنیاي کشف و کردن رشد لحظه به لحظه

 بهاي شاد و سالم زندگي یک و حقیقي عشق بهاي ، بپردازد را آن باید آوردنش بدست براي انسان که دارد

 مي شکني کمر بهاي باید هم آن براي که داشتند را حقیقي عشق لیاقت کساني تنها ، داشت تري سنگین

 نم و... برسند واقعي سعادت و آرامش به کم کم تا دادند مي نشان خود از بیشتري مقاومت راه این در و پرداختند

 . .پرداختیم مي را تري سنگین بهاي آن براي داشتیم و بودیم واقعي سعادت و آرامش همین دنبال به هم بهروز و

 بشر به خداوند که است نعمتي ، واقعي عشق آن همراه به و آرامش ، نیست بیش زاري شوره عشق بدون زندگي

 در میشد ماهي چند... میگرفتند افراد از را خدادادي آرامش این و دادند مي خدا بندگان را غمها اما ، کرده هدیه

 زندگیم آرامش و عشق ، بودم برگشته عادیم زندگي به تهدیدهایش و جهانگیرخان وجود از ترس بدون و آرامش

 هم تر کامل سهیل شدن بزرگ و همدیگر کردن درک و شدن تر عاشق روز به روز با که بودند سهیل و بهروز

 یجگ هاي آدم مثل مدتها تا که زد زمین به دیگر موقع هر از تر محکم مرا سرنوشت بار این ، اینکه از دریغ... میشد

 ...همد ادامه ام مبارزه به و بایستم پا سر هم باز که نبود پاهایم در دیگر تواني و میکردم زندگي گرفته آلزایمر و

 ودب خودش کار به سرش و برداشت من با برابر نا جنگ از دست هم عاطفه که شد کامل وقتي موقتیم خوشبختي

 را سهیل که خواست مي علي از روزها از بعضي و داد مي قرار لطفش مورد من چشم از دور به را سهیلم هم گاهي

 کردمی شروع و گرفت مي خوابش یا و میشد گرسنه سهیل وقتي و دیدم نمي را بچه ساعت دو یکي ، ببرد او پیش

 ...گرداند برمي من به را او علي ، زدن نق به

 به شروع هم خنکي باد و بود شده کمتر درجه چند هوا گرمي که ماه شهریور اوایل ي جمعه شبهاي از یکي در

 هک کبابي به و کرده پهن حیاط در را بساطمان که شد قرار و کرد دعوت شام براي را همگي بهزاد بود کرده وزیدن

 کارهاي و سهیل وجود و بودیم هم کنار در را خوبي ساعات...  بیاید ما استقبال به میکرد درست ماهرانه خودش

 همه از بیشتر بهزاد... بود نشانده خانه اهالي ي چهره بر را خنده و شادتر را جَو ، خنده از رفتنش ریسه و بامزه

 تربیش گرفت مي سهیل ي گونه از که محبتي با هاي بوسه و گرفتن آغوش در با و داد مي قرار لطف مورد را سهیل

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

349 

 

 مي او آرزوي در و بود محروم بچه از خودش اینکه پاي به را رفتار این ، همه و خورد مي چشم به چیزي هر از

 ...انداخت مي چنگ قلبم به او از بدي حس و پسندیدم نمي را رفتار این دلم ته من اما ، بودند گذاشته سوخت

 رفتارش ، بود شده نزدیکتر و بیشتر اش توجه این سهیل آمدن با و داشت من به چشمي گوشه هم هنوز بهزاد

 مي نگاهش ي تله در را من و داشت برنمي من از چشم دیگران چشم از دور به مواقعي اما نبود دهنده آزار زیاد

 آمدن با حتي ، نداشت را کردنش بازگو جراًت که بود حرف هزاران حسرتش از پر چشمهاي آن پشت... انداخت

 لبتها... میکرد نگران مرا نگاه همین و بود شده هم بیشتر بسا چه و نکرده تغییر خواستنش و نگاه نوع هم سهیل

 ئلهمس همین و نبود برادرانه هم طرفي از اما ، نبود کثیف جهانگیرخان افکار و نگاه مثل زیاد تفکرش و نگاه این

 به... ببرم را کامل لذت ها شدن جمع هم دور این از گذاشت نمي و میشد جمع تو من پرتي حواس و نگراني باعث

 هب لحظه از که بود رسانده باور این به را من ها ترس همین و گذشت نمي دلواپسي و تنش بدون من زندگي هرحال

 تکرار برایم خوش هاي ساعت این دیگر نزدیک اي آینده در شاید که بکنم را استفاده نهایت زندگیم ي لحظه

 ... نشود

 عاطفه ، گرفت قرار مقابلمان چاي بساط و شد خورده زهره و بهزاد توجه و شادي در ، آنها ي خوشمزه شام وقتي

 هاي حرف اینکه مثل ، کرد زدن حرف به شروع مادرجان به رو میکرد تماشا فقط و بود ساکت بیشتر االن تا که

 کرده باز زبان باالخره که دارد مادرجان با مهمي حرف چه عاطفه ببینند تا شدند ساکت همگي که داشت مهمي

 ...است

 ؟...یادتونه میکنه زندگي شیراز تو که رو مادرم دایي... مادرجان:  عاطفه

 پسرش تنها و هستن شیراز تو پولداري و نام به و بزرگ ي خانواده:  داد ادامه او و داد تکان سري مادرجان

 مادرم ي خونه که پیش وقت چند ، بده تحصیل ي ادامه تا اینجا بیاد مهر براي قراره و شده قبول تهران دانشگاه

 که کنیم پیدا پسرش براي اتاق یه شون خونه هاي نزدیکي که خواست مادرم از و زد زنگ مادرم به مادرش ، بودم

 ...بخونه درس اینجا سال چهار و تهران بیاد تنهایي به پسرش تک بده اجازه ، خاطر رضایت و اطمینان با بتونه

 نمیخواد مادرش طرفم اون از و نمیده اتاق مجرد پسر به کسي متاًسفانه اما گرفت سراغ براش رو جایي چند پدرم

 که گشت خونه دنیال براش اطراف همین ، هم بهرام و زدم حرف بهرام با من همین براي ، بمونه هم خوابگاه تو

 و کردم فکرامو من... مادرجان... بده دربست ي خونه یه حتي یا اتاق تنها پسر یه به نیست حاضر کسي هم اینجا

 دمونخو سر زیر و اینجا بیاد تا کنیم خالي براش رو حیاط کنار اتاق همین بدید اجازه شما اگه که گفتم بهرامم به

 علي با تونه مي هم طرفي از ، میکنم مراقبت ازش هام بچه مثل و میکنم قبول رو مسئولیتش خودم ، باشه

 ااون ي خونواده و من به بزرگي لطف بدید اجازه شما اگه... کنن کمک دیگه هم به درسا تو و بشن خوبي دوستاي

 ...کردید
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 که میکردم درک بخوبي ، کرد نگران کمي را من و رفت درهم بهروز هاي اخم شد تمام عاطفه هاي حرف وقتي

.. .گیرد مي را کار این جلوي بتواند که هم جایي تا و هست پیشنهادي همچین سخت سر هاي مخالف از یکي بهروز

 : گفت عاطفه به رو مادرجان وقت این در

 داشتم خالي اتاق یه اگه بخدا ؟...کني چیکار خواي مي اونا با ، اس اثاثیه اسباب از پر اتاق اون... جان عاطفه آخه

 ...بود خودم پسراي یا علي مثل اونم ، نمیکردم قبول که چرا

 کاریش یه و خودمه ي اثاثیه اسباب بیشترش ، میدم جا زیرزمین تو رو اونا ، وسایله شما ي مسئله اگه:  عاطفه

 فقط ، بدن خوبیم پول اتاق این ي اجاره بابت حاضرن و هستن ثروتمندي ي خونواده اونا... مادرجان... میکنم

 ام سر منت کردید قبول اگه کنید مشورت بهزادم و بهروز با... باشن مطمئن پسرشون جاي از که اینه فکرشون

 ...گذاشتید

 يول ، برگشت اتاقش به زهره و بهزاد از تشکر از بعد و شد جدا جمع از بهرام از زودتر درخواستش گفتن با عاطفه

 : گفت گوشم در سر زهره... بشنویم هم را او هاي حرف تا ماند بهرام

 زيبا رو خوب زن یه نقش مدت این ؟...شده عوض ناگهاني اینقدر که سرشه تو اي نقشه یه حتماً گفتم بهت دیدي

 قبل ي عاطفه همان عاطفه دوباره که بخورم قسم حاضرم نکنه قبول مادرجان اگه ، بگه رو درخواستش تا کرد

 ...میشه

 ...کشید او سمت به را حواسم بهرام صداي که بودم زهره حرف فکر تو

 از پسر این که بگم اینو فقط ، کنید قبول شما که ندارم توقعم ، زیاده خیلي عاطفه ي خواسته دونم مي:  بهرام

 لفامی زد زبان که پاکیه دل و چشم پسر که بدم تضمین شخصاً حاضرم ، زنه مي رو اول حرف نجابت و پاکي لحاظ

 که نزدم رو حرفا این... نداره کم بگید چي هر آقایي از کردم تحسینش و دیدم اونو بارها خودم من ، است عاطفه

 هر ، هستي زندگي و خونه این اختیار صاحب خودت مادرجان ، کنید قبول رو عاطفه ي خواسته بشید مجبور

 ...میکنیم قبول ما بگیري تصمیمي

 : گفت بزرگتر برادر به رو بود گرفته حسابي که بهروز وقت این در

 ...نیست درست کار این و هستن جوون خونه این تو هم سارا و زهره ، مجرده و جوون پسر یه اون... داداش آخه

 دادم نمي عاطفه به اجازه هرگز شناختمش نمي اگه ، است دیگه چیز یه پسر این ولي ، درسته تو حرفاي:  بهرام

 مزن و من سر که کردي قبول اگه کنید مشورت مادر با حاالم ، میکنم تضمینش خودم من ، کنه مطرحش اصالً که

 ...رفته خاني نه و اومده خاني نه وگرنه ، گذاشتید منت

 بهروز رفتنش با و رفت علي همراه به زهره و بهزاد میزباني از تشکر با و شد بلند جا از هایش ازحرف بعد بهرام

 : گفت مادرجان به رو عصبي و کرد فوران خشمش باالخره
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 جاي اگه من ، کنه زندگي اینجا بیاد غریبه و مجرد پسر یه میگه چطور آخه... دیوونه زن ، نمیکنیا قبول مادر

 ...بده ما به پیشنهادا این از نکنه جراًت دیگه که پرش تو زدم مي همچین بودم بهرام

 ، ريب مي کار به رو زشت الفاظ این چرا دیگه مخالفي اگه ؟...زني مي چیه حرفا این:  گفتم بهروز به رو ناراحتي با

 ...بگه رو نظرش مادرت تا باش آروم میکنم خواهش ، مادرته گیرنده تصمیم

 نظر به اگه ، کرده بد تو به همه از بیشتر عاطفه ؟...میکني دفاع پیشنهاد این از اینقدر چرا تو:  گفت خشم با بهروز

 مي... دارم خونه این تو جوون زن من ، بشه باز خونه این تو مجرد پسر یه اونم غریبه یه پاي زارم نمي که منه

 ؟...سارا فهمي

 من ، مجرده اون اگه که بفهم اینو هم تو... میشي منطق بي چقدر مواردي همچین تو که فهمم مي خوبم آره:  گفتم

 ...سرمونه باال قلچماق یه دومون هر و نیستیم بخت دم دختر هم زهره و

 : گفت و زد برادرش ي شونه به دست بهزاد و خندیدند بهروز از غیر به همه گفتم شوخي به که حرفم با

 ...برادر متاسفم برات

 فمتاس جفتمون براي باید ، بود دومون هر به اینکه مثل:  گفت و زد پس اش شونه روي از رو دستش عصبي بهروز

 ...باشي

 تو و بري حیاط تو تا آزادانه نتونستي و خونه این تو اومد پسر این وقتي ، بخند آره:  گفت بهروز که خندیم ریز

 ...داره کره چقدر ماست من یه فهمونم مي بهت آنوقت ، شدي زندوني اتاقت

 يم بحث همدیگه با اون سر که مهمه چقدر مگه... دیگه کنید بس:  گفت نیست بیا کوتاه بهروز دید که مادرجان

 ...نمیکنیم یا میکنیم قبول ما یا حاال داده پیشنهاد یه عاطفه ، کنید

 ؟...میگي چي تو ، مخالفه که بهروز:  گفت بهزاد به رو بعد

 : گفت مادرجان به رو و کرد بهروز و من به نگاهي خندید مي من هاي حرف از داشت هنوز که بهزاد

 دونم يم اینو فقط... بگیرید تصمیم شما جور هر ، مادر خودتونید گیرنده تصمیم اما ، نیستم مخالف بهروز مثل من

 وادبخ که میاد عاطفه دست اي بهونه یه باز و میشه تر سیاه این از هاش بچه و بهرام روزگار کنید مخالفت اگه که

 ...کنه اذیت رو زهره یا و سارا

 : گفت عصبي بهزاد به رو باشه موافق خواسته این با نداشت انتظار برادرش از اصالً که بهروز

 من ؟...هستي کي دیگه تو بابا ؟...خونه این تو بیاد غریبه و مجرد پسر یه حاضري جوونت زن وجود با ؟...موافقي تو

 ...نوشتم یادگاري کیا دیوار رو بگو رو بدبخت
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 هاشم بچه و بهرام فکر به باید ، میگه درست برادرت نظر یه از... باش آروم پسرم:  گفت بهروز به رو مادرجان

 ... باشیم داشته عادي زندگي یه مردم مثل هم ما و بشه تموم عاطفه ي کینه و دشمني اینطوري شاید ، باشیم

 زا ، مقصره خودش بهرام ؟...گیرید مي نظر در کارم این عواقب هستید بهرام فکر به اینقدر که شما... مادر:  بهروز

 ، بزنید من نام به رو خونه این گفت فردا عاطفه شاید ، بخوره چوبشو باید حاالم اومد کوتاه دیو این جلوي اول

 ؟...میدید انجام کارم این نخورده تکون بهرام دل تو آب اینکه براي شما اونوقت

 هاي شرایط از بعضي قبول به مجبور آدم که هست ها موقع بعضي اما ، میکنم درک رو نگرانیت عزیزم:  مادرجان

 ...باشه اون در خیري شاید ، میشه زندگي

 من براي شما حرف ، قبول مادر باشه:  گفت و اومد کوتاه ، هست راضي امر این به با هم مادرش دید که بهروز

 به گاهن نیم یه و اینجا بیاد پسره این اگه میگم االن همین از اما ، باشه کار این تو خیري شاید شما قول به و حجته

 ...کنهن نگاه سرشم پشت و بره دیگه که میارم سرش بالیي و نمیشه جلودارم کسي دیگه اونوقت ، بکنه من ساراي

 ، انداختم پایین را سرم اون اشتباه منطق از زده خجالت منهم و خندیدند بهروز دلیل بي خشم و حرف از همگي

 این ي شرمنده هنوز من و رفت اونجا از گفت مادرش به کنده پوست و رک که حرفایي با اینکه از بعد بهروز

 : گفت و کرد بود شده لبو مثل ام چهره که من به رو خنده با مادرجان... بودم نشسته آنجا رفتارش

 میکنم درک رو نگرانیش ، کنه مراقبت اینطوري تو مثل گلي از داره حق بهروز ؟...کردي سرخ اینقدر چرا حاال

 ...عزیزم

 به... میکرد هول را من بیشتر مرموزش نگاهاي اون با هم بهزاد ، بمیرم خواستم مي بهزاد روبروي خجالت زور از

 : گفتم بود سختي هر

 کار همون دونید مي صالح چه هر شما ، شده حساس زیادي فقط و مورده بي نگرانیش اما ، نگرانه بهروز دونم مي

 ...کنم راضي رو بهروز میدم قول ، بکنید رو

 دستهایش میان را سهیل پا سر که طور همین بود داده گوش فقط حرفي بدون وقت تمام زهره که وقت این در

 : گفت داد مي تاب

 هب قالبشو بار این عاطفه که من نظر به ، رسه نمي بهش جنم عقل که است عاطفه این سر تو اي نقشه یه حتماً

 ....گُوشش بیخ اینجا بیاره رو پسره دوزه مي هم به آسمون و زمین داره که ، انداخته بدبخت ي پسره این طرف

 ؟...سرشه تو چي عاطفه فهمیدي که بیشتره جنم از تو عقل پس:  گفت و خندید زهره حرفهاي به بهزاد

 ات شدم اتاقم راهي آنها خوب میزباني از تشکر از بعد و گرفتم زهره از رو بچه و شدم بلند من و خندیدیم همگي

 ...خاکي جاده بود زده باز که چیه بهروز آقا این حساب حرف ببینم
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 و نشسته ناهارخوري میز پشت که دیدم آشپزخانه در را بهروز و انداختم اطراف به نگاهي اتاق تو رفتم وقتي

 یک ات آشپزخانه تو برگشتم و خواباندم جایش سر را بود رفته خواب دستم روي که را سهیل ، بود فکر تو حسابي

 روبرویش میز کنار و کردم پوفي... نشد من ي متوجه اصالً که بود مشغول فکرش اینقدر بهروز ، بخورم آب لیوان

 همه این چرا ، بُریدم مي داشتم دیگه رفتارش این از... بود خیره چاییش از خالي لیوان به طور همان اما ، ایستادم

 بدبیني و شک این ؟...کنم زندگي گذاشت نمي چرا ؟...نمیکرد رهایم و من به بود چسبیده بختک مثل مخمصه

 روي کوبیدم محکم را آب لیوان رفتارش از عصبي ؟...بودم نفهمیده خودمم که بود کرده رشد من زندگي کجاي

 لز و شد ظاهر جلویم برسد خواب اتاق به پایم اینکه از قبل و شد من ي متوجه باالخره ، گذشتم کنارش از و میز

 : گفت و ام گرفته صورت تو زد

 ...زدم رو حرفا اون تو آسایش و راحتي بخاطر من ؟...شدي ناراحت من حرفاي از

 دهز خجالت ات خونواده جلوي منو حرفات با امشب تو ؟...من آسایش:  گفتم و او به پریدم عصبانیت و ناراحتي با

 ...کردي اعتبار بي منو تو ، کردي

 ؟...چیه منظورت ؟...اعتبار بي:  پرسید پریده باال ابروهاي با

 ...نداري اعتماد من به تو میکنن فکر االن اونا که اینه منظورم:  گفتم

 بکنه فکري همچین تو ي درباره نداره حق کس هیچ ؟... داري من حرفاي از تو که غلطیه برداشت چه این:  بهروز

 ؟...فهمي مي اینو ، باشي راحت خودت ي خونه توي ، تو خوام مي ، مخالفم اگه... مادرم حتي

 بهزاد جلوي چقدر دوني نمي ، میشه رنجشم باعث ها موقع بعضي تو حساسیت این ولي ، فهمم مي آره:  گفتم

 ...کشیدم خجالت

 دمکشی دستش از را دستم ، کند توجیه را رفتارش هم باز اینکه از قبل اما ، گرفت را دستم و شد مهربان نگاهش

 : گفتم و اش سینه تو زدم بار چند اشاره انگشت با و بیرون

 اینطوري خواي مي کي تا ، میشم خسته دستت از دارم دیگه ؟...هست حواست ، میکني روي زیاده داري بهروز

 دنبال عالم مرداي تموم چشم میکني فکر ، دنیا زناي تموم مثل زنم یه ؟...چیم ؟...کیم من مگه ؟...بدي ادامه

 ؟...بشم متنفر خودم بودن زن از که میکني کاري چرا آخه ؟...منه

 یچه که بفهمونم بهش چطور ؟...کنم رفتار باهاش چطور باید دانستم نمي دیگه ، شدم خواب اتاق راهي او به پشت

 گُوشم ي الله و کشید آغوش در را من پشت از اتاق به نرسیده هم باز ؟...بیاورد در چنگت از را من خواد نمي کس

 : گفت و گرفت کوچکي گاز را

 ؟...کنم محافظت ازت خوام مي بده ؟...تو چته... خب خیلي

 ...کردي اسیر جسممو و روح تو ، اسارته نوع یه ، نیست محافظت این:  گفتم حرص با
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 شک مگه ، دیگه مني عاشق قلب اسیر دیوونه خب:  گفت مهر با و کشید ام گونه به بار چند را صورتش رخ نیم

 من ، کشه مي خط منطق و عقل دور ، باشد داشته عالقه کسي به حد از بیش آدم اگه میگن قدیم از ؟...داشتي

 ...حالیمه منطق نه و دارم عقل نه االن

 ...بده شفات خدا:  گفتم و عقب دادم هلش

 و بوسید را گردنم و گرفت آغوش در را من کشیدیم دراز هم کنار وقتي... آمیخت هم در خندیدنش و گفتن آمین

 ...حساسم بهت اینقدر که نیست خودم دست ، میشم دیوونه دارم عشقت از ، دارم دوست خیلي سارا:  گفت

 : گفت و زد زل هایم چشم تو خنده با بهروز... شد بلند سهیل ي گریه صداي که بدهم را جوابش رفتم

 ...من یک درجه رقیب شده وجبي نیم این ، کنیم خلوت تو و من گذاشت پدرسوخته این اگه

 ...بگیره تو از منو حق تونه مي بچه این فقط... حقته:  گفتم و بوسیدم را اش گونه و خندیدم

 جدایي تو و من میان بخواد بچه این اگه:  گفت و دستم داد و آورد را سهیل شد بلند و داد تکون سري و خندید

 ... نشه وارد برهنه پا خلوتمون وسط که گیرم مي پرستار براش بندازه

 ... بند خالي آدم اینجاي:  گفتم و زدم دماغش رو بار چند و خندیدم

 : گفت خنده با مادرجان ، نیست مشکلي دیگه و شده راضي باالخره بهروز که دادم خبر مادرجان به صبح فردا

 ... بربیاي من سرتق پسر این پس از توني مي تو فقط

 مهمانش براي را اتاق داخل وسایل و شد بکار دست زود خیلي بگیرد را خانه اهل موافقت توانست وقتي عاطفه

 ات سپرد نقاش و بنا به هفته دو براي را اتاق و برد زیرزمین به علي و بهرام کمک به را آن وسایل اول... کرد آماده

 عزیز عاطفه براي اینقدر مهمان این زهره قول به... شد عاطفه مهمان رسیدن ي آماده اتاق هفته دو از بعد باالخره

 براي را بیچاره پسر این عاطفه هم بار این که بودم زده حدس منهم... بود گذاشته مایه برایش جان از که بود

 نای و عطیه کم کم داشت تصمیم و باشد خودش سر زیر خانه همین تو خواسته همین براي ، گرفته لقمه خواهرش

 مي عطیه براي دلم...  دهد نجات شوهري بي از را اش بیچاره خواهر بار این بتواند شاید و کند آشنا هم با را پسر

 ...بود شده مکر هزار زن این دست ي بازیچه اینگونه که سوخت

 هفدهم فصل

 

 سرد رنگ را او گرماي پاي جاي ، هوا خنکاي و میکرد جا به جا روز هر را اش سوزنده و گرم هاي گام تابستان

 به را سهیل منهم و بودند رفته بیرون خرید براي عاطفه و زهره خدا خوب روزهاي از یکي در... زد مي پاییزي

 از را شالم... آمد در صدا به خانه زنگ که میکردم جارو را حیاط تو درختان هاي برگ داشتم و سپرده مادرجان
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 بود ایستاده در به پشت پوشي خوش و جوان مردي... کردم باز را در و انداختم سر روي و برداشته لباس بند روي

 ، کوتاه مکثي از بعد و شد من ي چهره به چهره و برگشت ، در شدن باز صداي با ، میکرد نگاه را اطراف داشت و

 : پرسیدم و کرده دستي پیش ناخودآگاه که بزند حرفي خواست مي

 ؟...داشتید کار کسي با بفرمایید

 ...بخشید مي زدم در اشتباهي اینکه مثل:  جوان مرد

 ؟...دارید کار کي با آقا:  پرسیدم دوباره

 ؟... کجاس شون خونه میدونید شما ، گردم مي فروزش بهرام منزل دنبال:  جوان مرد

 ؟...هستید خانوم عاطفه دایي پسر شما نکنه:  گفتم لب به لبخندي با

 ...رسیدم شیراز از تازه ، معیني سعید... هستم خودم... بله:  گفت و کرد نگاهم واج و هاج جوان مرد

 با مادرجان... کردم خبر با او آمدن از را مادرجان زود و کردم دعوت خانه درون به را او رویي خوش با بالفاصله

 براي عاطفه داد مي توضیح او براي داشت که طور همین احترام با و آمد جوان مرد این استقبال به خوشحالي

 خوش و جذاب ، استیل خوش و بلند و بود قیافه خوش... کرد راهنمایي اتاقش درون به را او رفته بیرون خرید

 مردي را او که بود اش تیره سبز چشماني و سفید پوست ، خورد مي چشم به اش چهره تو که بارزي صفت... پوش

 ...رسید مي نظر به کالس با و شیک ، اش بهاره کت و مردانه سفید پیراهن و جین شلوار با ، داد مي نشان جذاب

 ردک مکثي اول سعید دیدن با هم سهیل... رفت او سمت به راست یک افتاد سهیل به چشمش و اتاق تو آمد وقتي

 محکم و گرفت آغوش در را او جوان مرد باالخره تا ، کرد زدن پا و دست به شروع بعد و کرد نگاهش خیره و

 : گفت و بوسید

 ؟...عمو خوبه حالت... ماماني و خوشگل کوچولوي پسر چه... به به

 مي را ما بود سالها انگار ، شدم زده شگفت دیدار ي لحظه نخستین در بودنش خاکي و تکلفي بي همه این از

 هب نیامده هنوز پسر این بود معلوم ، دیدم اش چهره توي را رضایت لبخند و انداختم نگاهي مادرجان به... شناخت

 ازیب لبخندي با دوباره و او به میشد خیره گاهي ، بود کرده خوش جا آغوشش تو سهیل... بود نشسته مادرجان دل

 رپس این که بود فهمیده هم وروجک ، میکرد بازي گردنش آویز گردنبند با ، پسر این دادن تکان سر پاسخ به

 پسرم ، بود کرده متعجب منو کارش همین و نمیکرد غریبگي چرا دانم نمي اما ، ندیده را او حاال تا و است غریبه

 ...پسر این ولي... نمیکرد برقرار ارتباط اول ي وهله در آنهم ها غریبه با راحتي این به گاه هیچ

 : گفت لبخندي با و کشید عقب را دستش که بگیرم او از را سهیل رفتم

 دوست و خوشگل هم اینقدر که بچه این مخصوصاً ، دارم دوست رو کوچیک هاي بچه خیلي من ، بمونه بزارید

 ...داشتنیه
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 ...پسرم لطفته نظر:  گفت خنده با مادرجان و رفتم عقب قدم یک

 عشقشون ي ثمره اینم ، بهروز آقا زن ساراجان ، کوچیکمه عروس این:  داد ادامه و کرد من به اي اشاره بعد

 ...کرده جا حسابي دلتون تو خودشو نیامده هنوز که سهیله

 ...خوشبختم بازم:  گفت و داد تکون برایم سري

 آقا به خودشو چطوري سهیل بیني مي ساراجان:  گفت من به خطاب بار این مادرجان و دادم رو جوابش منهم

 ؟...نمیکنه غریبي و چسبونده سعید

 مي ، وروجکه این فکر تو که اینطور و نکرده گي غریبه اون با که سعیده آقا بده شانس از اینم:  گفتم و خندیدم

 ...بشه مزاحمشون همیشه خواد

 شانس پاي زارم مي اینو من ، نکنید لطفي کم اینقدر خدا رو تو:  گفت مهري از پر نگاهي با و خندید سعید آقا

 زا... گیرم مي نیک فال به اینو من ، افتاده نواز مهمان و زیبا آدمهاي به چشمم ، خونه این به ورود بدو از که خوبم

 ...اینجا بیام دادن اجازه و گذاشتند منت ام خونواده و من سر که ممنونم مادرجانم

 ات بگیرم او از را سهیل که خواست من از و کرد تشکر سعید آقا از لبخند با و انداخت من به مرموزي نگاه مادرجان

 دکشی شادي از فریادي آغوشم در گرفتم را سهیل وقتي... بخورد راحتر ، بودم آورده پیش لحظاتي که را چاییش

 : گفت سهیل فریاد این پاسخ در سعید آقا... واداشت خنده به را ما همه و

 فریاد شوق با چقدر ندیدید ، میدن ترجیح اي دیگه کس هر آغوش به رو مادرشون آغوش بیشتر همه از ها بچه

 ؟...کشید

 پرت مرا حواس حسابي پسر این رفتار و افکار... کرد دعا مادرها ي همه سالمتي براي و داد تکان سري مادرجان

 ريتکب نوع هیچ بدون ، خاکي و ساده اینقدر ، میشدم آشنا شخصیتي چنین با که بود اولي بار این ، بود کرده

 تعریفي یا حرفي او مورد در بهروز مقابل در باشد یادم... دیدار نخستین در اونهم ، راند مي زبان به را دلش حرف

 ...انداختم مي دردسر به را خودم حسابي که نکنم

 به ، رسیده راه از مسافرش که شد خبر با تا عاطفه و برگشتند بیرون از زهره و عاطفه که گذشت ساعتي نیم

 آقا دیدن از من مثل هم زهره... شد گرم او فامیل و مادر و پدر از احوال و حال به سرش و کرد استقبال او از گرمي

 : گفت گُوشم در سر و بود زده شگفت صورتش سعید

 ...توانستنه خواستن میگن نیست بیخود ، انداخته دام به بار این اي تیکه عجب عاطفه

 : گفتم و زدم بیراهه به را خودم اما ، میکند فکر من مثل هم زهره دانستم مي که چند هر

 ، میدن قورتش شبه یه تهران دختراي ، داره که خوبي ي قیافه این با و فامیلشه خوب ؟...چیه انداخته دام به

 ...امنه لحاظ همه از خونه این چون ، کرده کار خوب اینجا فکرش عاطفه اتفاقاً
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 ؟...امنه بیچاره این براي خونه این تو کردي فکر:  گفت خنده با زهره

 ؟...چیه منظورت:  گفتم تعجب با

 ...میگم بهت اونوقت نزدیک ي آینده در باشد سوالت این جواب:  گفت و بازوم به زد زهره

 کنایه با و بغلم تو انداخت را بود رفته سعید آقا بغل باز که را سهیل زیاد حرص با و آمد ما پیش عاطفه وقت این در

 : گفت

 ...کردي ام زده خجالت پاک ، تو ي بچه پرستار شده نرسیده راه از هنوز من مهمون... سارا بابا اي

 اآق که بدهم را عاطفه جواب خواستم و میکرد نگاه مرا نگراني با داشت که کردم سعید آقا به نگاهي تعجب با

 : گفت عاطفه به رو و کرد دستي پیش سعید

 اشهب یادتون اگه ، کنم بغل رو شیرین پسر آقا این داشتم دوست خودم من... خانوم عاطفه زنید مي حرفیه چه این

 ...دارم دوست رو کوچیک هاي بچه خیلي من

 بخندل با مهمونش به رو بعد و گرفت نفرت رنگ نگاهش و شد عصبي بیشتر دید رو سعید آقا دفاع وقتي عاطفه

 : گفت

 تا ، شدي بچه صاحب خودت و کردي ازدواج وقتي ایشاهلل ؟...میره ضعف مردم هاي بچه براي دلت چرا... پسرم

 ...کني ضعف و غش خودت هاي بچه براي داري وقت بخواد دلت

 چشم داشت خبر عاطفه ي کینه از که مادرجان... انداخت پایین را سرش فقط و نداد را عاطفه جواب سعید آقا

 : گفت سعید آقا به رو و رفت عاطفه به اي غره

 دردسراي و بچه اونم از بعد ، سراغت میاد خودش زمان تو که طبیعیه و مهم امر یه ازدواج... پسرم نداره خجالت

 که مادریه و پدر هر آرزوي صالح و سالم هاي بچه داشتن و خوشبختي وسط این تنها ، نداره تمومي دیگه که اونا

 ...میشه هم شما نصیب انشاهلل

 هاگ میکنم سفارش فقط... سعید آقا:  گفت و گرفت دست در را سخنراني میکروفن زهره بار این ، مادرجان از بعد

 ...کنید ازدواج رنگي چشم دختر یه با حتماً ، باشید داشته خواید مي خوردني پسر این مثل اي بچه

 نای و نبود آنجا بهروز که کردم شکر رو خدا لحظه اون فقط که انداخت من به غریبي نگاه سعید آقا ، زهره حرف با

 با مکن خفه رو زهره خواست مي دلم... بود شیراز به برگشت راه در االن پسر آقا این ، بود دیده اگر که ندید را نگاه

 زا و زد سهیل ي گونه به دیگر اي بوسه ما ي همه از خجالت و تشکر کلي و لبخند با سعید... زدنش حرف طرز این

 : گفت زهره به رو غیظ با و ماند عاطفه اما... رفت بیرون مادرجان اتاق

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

358 

 

 کلي و بودي خانوم سارا منبر پا حتماً ؟...میدي خط ما ي رسیده تازه مهمون به ، خانوم زهره شدي دراز زبون

 ؟...گرفتي یاد تازه چیزهاي

 ...کرد نمیشه کاریش ، دیگه اینم ما:  گفت زد مي گاز را سیبي که طور همان خونسرد زهره

 زن نای اما ، نفهمد چیزي عاطفه که کردم گرم شیطانم پسرک به را سرم و گرفتم گاز را لبم اما بود گرفته ام خنده

 : داد هشدار بهم و داد قرار هدف من طرف به را هایش مالمت و سرزنش تیر بار این و نیود بردار دست

 هک نیست علي دیگه اون ، کني خودت ي بنده منو دایي پسر ، فاطمیت اخالق اون و بازي مظلوم این با نداري حق

 ...باش رفتارت مراقب... خانوم باشه خوبت بااصطالح اخالق و تو تابع

 ردک پذیرایي خوب مهمونت از سارا که تشکرته عوض این ، کردي شروع دوباره عاطفه:  گفت عصبانیت با مادرجان

 ...زدن کنایه و آزار همه این از بردار دست و کن صاف قلبتو برو زن... برگردید خرید از خانوم تا

 خوب و ندارم شما ي موعظه به احتیاجي من:  گفت وقاحت کمال با رفت مي بیرون اتاق از که طور همین عاطفه

 ...میکنم چیکار دارم دونم مي

 : گفت و شد منفجر زهره ولي ، بدهد را جوابش مادرجان نگذاشت و رفت عاطفه

 ...کرده گل نوازیش مهمون که دیده بیچاره پسر این براي خوابي چه نیست معلوم... رواني زن

 او با داشت که طور همان و گرفت من از را سهیل زهره... رفت بیرون اتاق از کند خیر به خدا گفتن با مادرجان

 : گفت سهیل به خطاب میکرد بازي

 ي نقشه حتماً مُرده ذلیل ي عاطفه این بودي دختر اگه ، اومدي بدنیا پسر کن شکر رو خدا برو... عزیزم سهیل

 ...ندزدي داییشو پسر قاب موقع یه که کشید مي قتلتو

 : گفتم و گرفتم زهره از را سهیل... خندید مي سهیلم اینکه جالب ، خنده زیر زدم زهره هاي حرف با

 ...نشدم دیوونه عموهات زن دست از تا باال بریم عزیزم بیا

 بود مزخرفي روز عجب ، آمد نمي بند ام خنده منهم... خندید مي سرم پشت همچنان زهره بیرون زدم که اتاق از

 ، کنه دشمني من با داشت بهانه کم عاطفه... کند خیر به عاطفه این دست از رو ما ي آینده روزهاي خدا ، امروز

 ...قوز باال قوز بود شده هم یکي این

 ، مرموزش ي چهره و سیاه رنگ با شب و میکرد نشیني عقب ثانیه هر خورشید و میشدیم نزدیک غروب به کم کم

 اتاق راهي شام از بعد ، وارد تازه جوان مرد با شدن آشنا و دیدن براي همه... انداخت مي بیرون شهر از را روشنایي

 و ندک کنجکاوي هم باز مبادا که رفتم بهروز خواست به ولي ، بشوم روبرو عاطفه با خواست نمي دلم ، شدیم بهرام

 ...شود پا به دیگري درگیري و جنگ یه هم باز و گذشته چي عاطفه و من بین صبح امروز بفهمد
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 بود بهروز یا علي صحبتش طرف بیشتر... نشست همه دل به زود خیلي که بود ریا بي و خودماني پسر این اینقدر

 ساعتي از بعد ، میکرد نظر اظهار هم گاهي و داد مي گوش بهروز هاي حرف به و خندید مي علي هاي شوخي به

 هیلس داشتم و شدم بلند جا از ، بود کرده ام خسته بیشتر بغلم در هم سهیل زدن نق و ، گذشت من بر که کشدار

 سر و شلوغي آن تو ، شد سبز برابرم سعید ناگهان... خواست مي را خودمان خلوت اتاق کنج دلم و میکردم آرام را

 : گفت گرفت مي من از را سهیل که طور همین... میکند آرامي نا سهیل که شد متوجه سعید فقط ، صدا و

 شاذیت شما خانوم عاطفه اشتباه برداشت و من بخاطر خواستم نمي ، بدهکارم شما به عذرخواهي یه صبح بابت من

 ...ببخشید منو امیدوارم... متاسفم واقعاً ، بشید

 گوشه یه مات هنوز... برد پذیرایي دیگر طرف به خودش با را سهیل ، بدهم را جوابش بدهد اي اجازه اینکه بدون

 نم از بودم شنیده درست ، میکرد تر گیج مرا لحظه هر پسر این... میکردم فکر حرفهایش به و بودم ایستاده اي

 هب متعجبانه و کشیدم صورتم توي دستي ؟...عاطفه رفتار بخاطر هم آن ؟...بخشیدمش مي باید و کرد عذرخواهي

 تو هک بود شانسیم خوش از... بود من به حواسش تمام اما ، زد مي کله سرو سهیل با اینکه با ، کردم نگاهي سمتش

 بهم که تهمتهایي چه دیگر نبود معلوم وگرنه ، ندید هم با را ما و بود آشپزخانه تو عاطفه گیر نفس هاي لحظه آن

 تشکر زا بعد و کردند رفتن قصد همگي ساعتي نیم از بعد باالخره... نمیکرد پا به دیگر اي شنگه الم یک و زد نمي

 به و میکردم فکر سعید هاي حرف و شب آن به مدتي تا اما ، برگشتیم اتاقهایمان به کدام هر ، عاطفه و بهرام از

 ...نبود رفتارش و او از دور فکرم ساعت یک قیمتي هیچ

 کار به خانه اهل از کدام هر... کرد پهن شهر روي را خزانش و سرما چتر و رسید راه از هم رنگ هزار پاییز باالخره

 به شروع بانکداري امور ي رشته تو پدرش مثل سعید ، گذاشت دانشگاه به پا هم سعید و بود مشغول خودش

 به پدرش مثل بگیرد عهده به را شیراز هاي بانک از یکي مدیریت بتواند نزدیک ي آینده در که کرد خواندن درس

 و بود دانشگاه روز چهار اي هفته...  دهد ادامه را شغل این خواست مي و داشت خاصي ي عالقه شغل و رشته این

 بازي سهیل با و زد مي گپ بهروز با و آمد مي ما اتاق به علي با هم مواقع گاهي و خواند مي درس اتاق تو اش بقیه

 جذب چنین بود سعید آمدن مخالف اول از اینقدر که کسي ، بود شده او طرفدار هم بهروز ، اینکه جالب... میکرد

 برشبرا در وقتي هم من به نسبت حتي و میکرد تعریف او از مرتب که بود گرفته قرار سعید آرام و خوب شخصیت

 حس بخوبي اطرافیان که بود آرامشي پسر این رفتار و بیان طرز در... نمیداد نشون خاصي حساسیت بودم

 دل به چنان کوتاه مدت این در... داد مي نشان نقص بي و عالي فردي همه نظر در را او امتیازش همین و میکردند

 ي دیده به که داشت آن بر مرا اوصاف همه این با ، میشد شنیده دهانها از ، او از تعریف فقط که بود نشسته همه

 که دارد را آن ارزش او که داد مي هشدار من به وجودم عمق در چیزي ، کنم نگاهش محترم و متواضع فرد یک

 ...کنم نگاه بهتري دید از را او و داده اهمیت بهش آشنا یک از بیشتر

 بعد ، کردیم دعوت شام براي را سعید مخصوصاً ، را همه جمعه شب یک نوازي مهمان رسم و بهروز خواست در به

 با ، کرد تشکر زحمت همه این بابت من از و کرد غذا بودن خوشمزه از سعید که هایي تعریف و شام خوردن از

 : گفت و کرد گُل شوخیش دوباره زهره که میکردیم جور و جمع را شام بساط داشتیم آشپزخانه تو زهره
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 به و خورد مي اشتها پر چطوري دیدي... بره دنیا از جوون سعید آقا بود نزدیک ، ات خوشمزه شام این با ساراجان

 ؟...بود انداخته راه چه چه به

 ...بود روزه هر معمولي غذاي نبود که نطنز ي تحفه ، بیچاره پسر بگیر گاز زبونتو:  گفتم و کردم اخمي

 ور بیچاره بهروز این نیست بیخودي... گرفت طال باید را شما دست... خانوم سارا نفرمایید:  گفت و خندید زهره

 ...شد وارد مردا قلب به شکم راه از باید گفتند قدیم از ، کردیا خودت عبیر و اسیر

 ي عاطفه ، عاطفه این اما ، بود داده افتخار ما به امشب که عاطفه به افتاد چشمم که دادم تکون سري و خندیدم

 کرده فتعری من از کي ، باز یا بود شنیده چي دانم نمي... آشپزخانه تو بود پریده زخمي پلنگ مثل و نبود شبي سر

 ترس با دید را عاطفه و کرد دنبال را نگاهم رد که زهره... کند پاره تکه را من خواست مي جا همان از که بود

 : پرسید

 ؟...عاطفه شده چي باز

 : گفت بود نشسته وجودش تو که خشمي و حرص تمام با و آمد جلوتر کمي عاطفه

 مشه نگیره یاد خونه این مرداي مثل اونم که باشم سعید مواظب که اینجا بیام امشب کردم قبول این براي فقط

 ...کني اغفال هم رو پسر این زارم نمي... بیفته تو مهربوني دام به یا بگه رو تو تملق

 رتشپ اتاق از و دهنش تو بزنم یکي جلو برم بود مونده کم که خوردم یکه کرد بهم که توهیني و برخورد از اینقدر

 ...بود اول از که بود ذاتي بد و اي کینه زن همان هنوز ، نبود بشو عوض ، زن این... بیرون کنم

 : گفت و زد داد عاطفه سر بود شده من ي اندازه از بیش عصبانیت ي متوجه که زهره

 تا ؟...کرده نوازي مهمون داییت پسر از اینطور که تشکرته عوض ، داري برنمي زشتت رفتاراي این از دست چرا

 ؟...بدي ادامه ات احمقانه رفتار این به خواي مي کي

 اسمش این... نزدم حرف تو با من ، باشي ساکت تو بهتره:  گفت خشم با و رفت زهره به اي غره چشم عاطفه

 هچ چه به به براي بیشتري آدماي تا و بده نشون بیشتر خودشو خواد مي ، نمایشه نوع یه ، نیست نوازي مهمون

 ...کنن

 ...زارم نمي راحتت وگرنه باشي رفتارت مراقب که باشه یادت فقط:  داد ادامه من به رو بعد

 اطربخ و شد اذیت ام بچه کم ، شدم خسته امشب کم ، بزنم حرفي گذاشت نمي و بود گرفته را گلویم بیخ بغض

 زحمت خودم به کم ، گذشتم هم خوردنش شیر و خواب وقت از و چرخید آن و این دست تو شام کردن درست

 هک دست این به لعنت ؟...شود پذیرایي آنها از بخوبي و نباشد کسر و کم هیچي هستند مهمان اینجا که شب دادم

 بدون و کند بارم آید مي در دهانش از چي هر عوضي ي عاطفه که ماندم نمي ساکت دیگه دفعه این... نداشت نمک

 : زدم فریاد...  بگذارد بیرون پا در این از جوابي
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 بفهمي تا... داره اي مزه چه کردن توهین بفهمي تا ، دهن بد و اي کینه ، خودت مثل بشم بعد به این از خوام مي

 وت مثل من... کارت رد بري راحت بعد و کني اذیت رو کسي یا بگي خواد مي دلت که چیزي هر موقع هر توني نمي

 نمایش و میدي کاري هر به تن خواهرت دادن شوهر بخاطر داري که هستي تو این... صافم دست کف مثل و نیستم

 دایي پسر به برسه چه ، نداري و نداشتي کس هیچ با خوبي ي رابطه وقت هیچ تو که دونن مي همه ، میکني اجرا

 رو فداکار و خوب عروس نقش و اینجا کشیدي رو بیچاره اون حیله با ولي ، بوده دور ازت ها فرسنگ که مادرت

 يکرد بازي نقش خوب ، خانوم عاطفه ذکاوتت به آفرین ، خونه این تو بیاد کني راضي رو مادرجان که کردي بازي

 این.. .میکني غلطي چه داري فهمه نمي کس هیچ میکني فکر و برف تو کردي سرتو کبک مثل... گرفت ات نقشه و

 ايپاه نداري حق دیگه ، کني گم اتاق این از گورتو بهتره ، من نه انداختي راه رو مسخره نمایش این که هستي تو

 کسي به کاري و خودشونن منافع فکر به فقط که خوره مي بهم آدمایي همچین از حالم ، بزاري خونه این تو کثیفتو

 و تو اسیر که میکنم دعا روز هر ، باشم داشته ارزش خدا پیش سوزني سر اگه ، بزرگه هم سعید خداي ، ندارن

 ...بخوره رو خوشبختیش حسرت عمر آخر تا باید بهرام آقا مثل که نشه تو ي خونواده

 رهباالخ نمیکرد باور اصالً ، گرفت رو او جلوي زهره اما ، بهم کرد حمله که کردم عصبانیش حسابي حرفایم این با

 و آشپزخانه تو آمد علي بزنه حرفي آمد تا... صورتش تو میکوبم را هست الیقش هرچي و میشوم ریز سر هم من

 ، برافروخته ام چهره دید تا و ماند علي اما... رفت بیرون اتاق از هم بعد و آنجا از و بست پسرش بخاطر را دهنش

 : گفتم حرص با بپرسه چیزي رفت تا... کرده پا به جنجال که مادرشه این باز فهمید

 ...کنم خالي تو سر عصبانیته و خشم چي هر ، توهیناش و زنک اون بخاطر نزار... بیرون برو علي

 تسوخ برایش دلم... بیرون زد آشپزخانه از ببخشید یه با و کرد صورتم تو مکثي غمگین و باخت رنگ اش چهره

 اما ، بزنم حرف خشن طور آن باهاش خواست نمي دلم ، خورد مي را مادرش بودن عوضي و نفهمي چوب داشت که

 ناسزا عاطفه به مدام و گرفت جلوم آبي لیوان زهره...  فهمیدم نمي چیزي هیچ و بود تعطیل مغزم لحظه آن تو

 همین همیشه مثل منهم و نفهمد بهروز تا کنم جمع خودمو که گفت بهم و داد خوردم به آب کمي زور به... میگفت

 تا که بهروز مخصوصاً... نفهمد چیزي عاطفه و من دعواي از کسي که بردم بکار را ام سعي تمام و کردم را کار

 و لوج آمد نگراني با که دید صورتم تو چي سعید دونم نمي خداحافظي موقع... داشت برنمي دست نمیکرد تالفي

 : گفت فراوان تشکر و نباشید خسته از بعد

 الح این به را شما اینجا به اومدنم با که فرستم مي لعنت خودم به بینم مي را خسته و غمگین ي چهره این وقتي

 ...کنم جبران باشه عمري... خانوم سارا متاسفم واقعاً ، انداختم روز و

 گویمب بهش توانستم نمي و بود شده قفل لعنتیم زبان و میکردم نگاهش فقط بود زده که هایي حرف از تعجب با

 و ودب زده دیوار به تکیه هم علي ، کردم اکتفا جوني بي لبخند به فقط ، نیفتادم روز و حال این به او بخاطر که

... بود شرمندگي از پر اش چهره مادرش بخاطر ، بود دوخته چشم من به فقط غمگین اي چهره با سینه به دست

 : گفت و انداخت ام شونه دور دست و کنارم آمد خندان رویي با بود شده سعید هاي حرف ي متوجه که بهروز
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 دوست را مهموني و بودن هم دور که اینقدر ما عزیز خانوم این... خستگي و سارا ؟... کردي فکري همچین چطور

 ...نداره دوست منو داره

 خاطرب حال هر به ، شدن خسته خیلي امشب اینکه مثل فقط... لعنت منکرش بر:  گفت و زد محزوني لبخند سعید

 ...ببخشید مزاحمت

 مزاحمید نکنید فکر موقع هیچ ، نکردم کاري... میکنم خواهش:  گفتم و افتاد بکار لعنتي گوشت تیکه این باالخره

 ...ببخشید شما نگذاشت خوش بهتون اگه... هستین عزیز برادر مثل برام علي و شما

 رد سر رفتند همه وقتي و ایستاد کناري علي اما... رفتند بیرون اتاق از فراوان تشکر از بعد و خندیدند همگي

 : گفت گوشم

 ...افتاده اتفاقي چه مادرم تو بین بگي برام باید

 : گفت و زد کجي لبخند و نرفت رو از اما... اي چکاره تو یعني که کردم بهش اخمي

 ...خوام مي جواب ازت فردا ، بترسوني اخمت با توني نمي منو ، نداز زحمت به خودتو

 ي لحظه هر از خواست مي و من مدافع وکیل بود شده پسر این ، رفت بیرون اتاق از دستوریش هاي حرف از بعد

 مي مادرش روي در رو همیشه و بود من طرف که بودم خوشحال فقط ، بیاورد در سر مادرش و من برخورد

 او گرم را سرم ، زد مي نق داشت تختش تو که سهیل سراغ رفتم و دادم ام خسته بدن به قوسي و کش... ایستاد

 خیلي و افتاد تخت روي که بود خسته اینقدر بهروزم شکر را خدا ، نفهمد چیزي روزم و حال از بهروز که کردم

 آمدن با ، کردم فکر بود شده گفته عاطفه و من بین که هایي حرف به شب از پاسي تا من اما... رفت خواب به زود

 آرام زندگي توانست مي که بزند حرفي یا تهمت عاطفه که رفت مي آن هر و شد تر مشکل من براي کار سعید

 روي را هایم چشم و کشیدم عمیقي نفس لحظاتي از بعد... کند طوفان دچار دوباره را من ي ماهه چند ي گرفته

 ...بستم ظالمش و بد هاي آدم و دنیا این

 بش تمام ، بدهم توضیح براش را دیشبم نگراني علت و بزنم حرف باهاش که بود منتظرم علي و رسید راه از فردا

 جهانگیرخان مثل زن این وجود ، میکردم کاري باید ، زدم مي حرف علي با باید... کردم فکر موضوع همین به رو

 حرف... کند تاریک شب مثل را روزگارم سیاه تهمتي با توانست مي و بود خطرناک آرومم چندان نه زندگي براي

 تيوق و گرفتم اجازه بهروز از خیاطي لوازم خرید ي بهانه به ، همین بخاطر ، نبود امکانش اصال خونه تو علي با زدن

 هماهنگ علي با موقع همان ، ببیند را سهیل تا اتاق تو آمد مي سر یه اش روزه هر طبق علي و سرکار رفت بهروز

 ...ببینیم را همدیگه خانه بیرون کردم

 و دید منو تا ، شدم زده بهت ، میکشد سیگار دارد دیدم و شدم نزدیکش وقتي ، بود منتظرم کوچه سر علي

 : گفت و داد نشونم سیگارشو ته و زد لبخندي برده ماتم چي براي فهمید
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 ( آورد در منو اداي)  ، شده چپول چشمات این براي

 ؟...شدي سیگاري کي از تو:  گفتم و کردم اخمي

 ...میده آرامش بهم ، نیست وقت خیلي:  گفت و زد غمگیني لبخند

 کشیده رو ها کرکره مخت انگار ، شدن غرقش که دادن و شعار همین روزي یه معتادا همه:  گفتم و زدم پوزخندي

 ...تعطیالت رفته و پایین

 ...شناسم مي خودمو حد نترس:  گفت رفت مي خیابون طرف به که طور همین

 تدم خدایا... داشتم کم را قلم یه همین واگیر و هاگیر این تو ، رفتم دنبالش به و دادم بیرون سینه از بلندي آه

 : گفتم و شدم خیره علي به نگراني با تاکسي تو... گرم

 ...بده قول بهم ، نکن کارو این دیگه علي

 ...آرامش برا کشم مي نخ یه عصبیم که گاهي... نباش نگران:  زد لبخندي

 تمادر با لجبازي سر زندگیتو و آینده ، نکن توجیح خودتو بیخودي ، نمیده آرامش لعنتي اون:  گفتم عصبي

 ...میکنم خواهش ، علي نکن خراب

 داخ:  گفت و میکرد نگاهمان مشکوک ماشین ي آینه تو از داشت که کرد راننده به اي اشاره چشم با و خندید ریز

 ...خانومي میکني اش بیچاره بدي گیر چیزي به اگه ، برسه بهروز عمو داد به

 و بردم ماشین ي شیشه طرف به را سرم حرص با کردم صورتش تو که مکثي با و کشیدم هم در بیشتر اخمامو

 : خوردم مي حرص و زدم مي حرف خودم با فقط ، نزدم حرف باهاش دیگر

 مهربون و خوب زن یه ، شکر حکمتتو خدایا ، میکنه بدبخت هاشو بچه خودخواهیش با داره که زن این به لعنت

 مين حتي که صفت بي زن این به داده گل دسته پسر تا دو خدا آنوقت و زنه مي له له داره بچه یه بخاطر زهره مثل

 ...کنه خرجشون رو اش مادرونه محبت باید چطوري دونه

 افیون این سیگار سمت به اعصابش آرامش برا ، مادرش رفتار و خونه ي ریخته هم به فضاي خاطر به علي

 علي ، میکرد نگران منو جدید ي مسئله این و بود آورده پناه دنیا مخدر اعتیادهاي تموم فصل سر و اعتیادآور

 نوزه ، شدیم پیاده و ایستاد پاک روبروي تاکسي...  بگذرم ماجرا این از خیال بي توانستم نمي و بود برادرم مثل

 جیک صداي ، نشستیم و کردیم پیدا رو خلوتي جاي زنان قدم ، کرد سکوت فهمید علي وقتي و بودم دلخور

 گذاشته نمایش به را هایشان برگ کمون رنگین درختان ، بود کرده پر رو پارک فضاي ي همه گنجشکان جیک

 ، آورد طاقت نشود که سردي آن به نه اما بود سرد کمي هوا ، ریختند مي فرو اندک فواصل تو یکي یکي و بودند

 خدا خوب روزهاي از یکي امروزم ، کردم شکر رو خدا و کشیدم عمیقي نفس ، آسمون سمت شد کشیده نگاهم

 ...میکردند بدش که بودن آدما این ، بود
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 : گفت و چرخید نیمکت رو سمتم به کامل و شکست را بینمان سکوت علي باالخره

 ... بري زود باید کن شروع یااهلل ، تنهاس خونه تو سهیل که دوني مي... منتظرم کن شروع سارا

 وت خاصي مهربوني و معصومیت ، نشست مي دل به اش چهره اما ، نداشت چناني اون زیباي ي قیافه کردم نگاهش

 پسرهایي اون از... بود خواستي و سیاه ابروش و چشم و موها بهروز مثل ، نداشت حرف معرفتشم و بود صورتش

 بافت یه با امروزم ، زد مي چشم تو تیپش و پوشیدن لباس طرز ، میکرد جلب زود خیلي رو دخترها توجه که بود

 دمز منتظرش چشماي به پوزخندي... بود شده معرکه مشکي کتون شلوار و مشکي چرم کاپیشن و نازک زرشکي

 : گفتم و

 جهنم ماًمور باید تو گفتم بهش ، بود آورده در کفرمو و میکرد کنجکاوي اي مسئله یه مورد در ملیحه روز یه

 یليخ بهتون پست این خدایش ، بشید جهنم ماًمور باید ملیحه و تو ، دنیا اون تو ، میگم تو به اینم االن ، میشدي

 ...میاد

 ...نمیگیرم آروم باش مطمئن ، باشه مربوط مادرم و من و تو به که چیزي هر:  گفت و زد لبخندي

 همون ، بگم بهت بخوام که نیست اي تازه چیز:  گفتم و کردم نگاه روبرو به سینه به دست و کشیدم عمیقي نفس

 و گدب منو تملق سعید که نکنم کاري کرده نصیحتم مادرت ، شده عوض سعید با بهروز جاي فقط ، تکراري تراژدي

 شده مادرت اینجا ، مادرم ي خونه و دارم خونه اون تو جایي نه دیگه علي... کن دوري ازش میگه ، من ي بنده بشه

 هر و دادم نشون قوي خودمو بسکه از ؟...کنم چیکار دونم نمي... کمینمه در مردک اون اونجا و ام شکنجه ماًمور

 ...بُریدم ، علي بُریدم ، شدم خسته کردم تمرین رو نشکستن و دیدم چي

 شجلو ، بشه موفق مادرم زارم نمي بار این ، نباش نگران تو:  گفت عصبي و کشید موهاش تو دستي کالفه علي

 ...میکنم دفاع ازت و ایستم مي

 ... من بخاطر اونم ، بشه خراب این از بیشتر نباید مادرت و تو ي رابطه ، نمیخوام ازت اینو من:  گفتم

 بودیم همدیگه مخالف پیش وقت خیلي از مادرم و من ، نداره االن به کاري ما خراب ي رابطه:  کرد نگاهم حس بي

 ...نداره تو به کاري

 زا دفاع بخاطر حاال تا تو ، شده درست وضعیت این کردم ازدواج بهروز با من وقتي از... داره چرا:  گفتم اعتراض با

 ...بخوره هم به اونا با ات رابطه خوام نمي ، کني دخالت نمیخوام بعد به این از اما ، ایستادي مادرت جلوي من

 ، خرابه فهمیدم رو حقایق ي همه و رسیدم بلوغ سن به وقتي از مادرم و من ي رابطه... سارا میکني اشتباه:  علي

 آبروش بخاطر پدر وقتي ، زنه مي خونه تو مادرم رو آخر و اول حرف فهمیدم وقتي... است ریشه از خرابي این

 مادرت یعني که زد مي حرف طوري ما با کنه اصالح رو زنش اینکه جاي به و اومد مي کوتاه مادرم جلوي چقدر

 و شد تر وخیم وضع شما ازدواج با... خرابه پدرمم با ام رابطه حتي من ، زد حرف نباید حرفش رو و میگه درست
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 فلق مغزم وقتا بعضي... نیاد بوجود کدوممون هیچ برا خونه اون تو آرامشي مطلقاً دیگه سعید اومدن با کنم فکر

 و باشه ظالم و خشن تونه مي لطیفه همه این و شه عهده به مادري سنگین مسئولیت که زن یه چطور که میکنه

 هک میکنم عهد خودم با بینم مي مادرمو وقتي... بزنه تهمت و کنه توهین خواد مي دلش که کس هر به راحت خیلي

 ي همه و باشه جنس بد و بد طینتش که کني زندگي مادري با سخته خیلي سارا... نمیکنم ازدواج وقت هیچ

 همچین با خونه اون تو کردن زندگي ، معناس تموم به خودخواه یه مادرم ، بخواد خودش برا رو خوب چیزاي

 ...سخته خیلي میکنه تحقیر رو اطرافش آدماي ي همه که مادري

 ، بودم اون مثل من هم زماني یه ، بود ناامید زندگي از خیلي ، آورد درد به رو دلم حرفاش تو غم و علي صداي لحن

 ، بکنم توانستم نمي خاصي کاري ، بدهم نجات رو علي که بود من نوبت االن ، داد نجاتم و رسید راه از بهروز اما

 امید بهش و کنم کمکش موقع به بتوانم که خواهر یه هم و شنیدم مي دالشو و درد و میشدم گوش هم باید فقط

 : گفتم بهش رو... داشتم احتیاج بهروزم هاي راهنمایي به سخت راه این تو و ، بدهم

 خونه تو ، میکرد رفتار مادرت مثل برادرم ، مادر جاي فقط ، بودم تو مثل منم چون ، میکنم درکت کن باور علي

 ، میزد کتکم یا و میکرد پا به جنگ یا رفتم نمي بار زیر هم وقتي ، بود اون دستور دستور ، بود اون حرف حرف

 ارمد رو سهیل و بهروز و نیستم تنها االن چون ، بگذرم برادرم از تونستم من... کنه دق غصه از پدرم که کرد کاري

 توگُوش یه ، کني تحمل باید ، علي تنهایي تو اما... زندگیه این ي ادامه به عشقم و امید ي همه چون نیستم تنها ،

 ...بدي ادامه و نشکني بتوني اینطوري تا دروازه رو یکي و کن در

 ، عزیزي برام خواهر مثل که تو بخاطر... شماها بخاطر فقط... سارا میکنم تحمل دارم:  گفت و داد تکون سري

 بجاي که مادرجان بخاطر ، کرده راهنماییم و بوده همراهم همیشه واقعي دوست یه مثل که بهروز عمو بخاطر

 این با باید نکردم پا و دست کاري یه و نشده تموم درسم تا ، سرم رو نشست اون دست ، مادرم محبت پر دست

 ...بیام کنار وضعیت

 ...کردم تعریف سعید برا رو چیز همه دیشب من... سارا:  گفت و کرد بهم داري معنا نگاه بعد

 ؟...کردي تعریف رو چي:  پرسیدم کنجکاوي با

 مادرم دشمني از ، دنبالته ناپاکش چشم هنوز که فطرت پست مرد اون از ، ات خونواده و تو از ، رو چیز همه:  علي

 مشدا به که کن جمع حواستو و اینجا کشیده منظور با رو تو مادرم که فهموندم بهش حتي ، گفتم تو به نسبت

 ...نیفتي

 چه موردم در االن ؟...کنم نگاه سعید صورت تو چطوري دیگه... بود شده دیوونه علي میکردم نگاهش ناباورانه

 ...بشود خبر با من زندگي سناریو از زودي این به سعید خواست نمي دلم ؟...میکرد فکري

 من يزندگ اسرار از باید که داره من با نسبتي چه سعید ؟...کردي چیکار تو علي:  گفتم خشمي پر و بلند صداي با

 ...کاشتي گُل واقعاً ؟...میکنه فکر چطوري موردم در سعید االن نکردي فکر لحظه یه خودت با ؟...میشد خبر با
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 زچی همه کم کم و میکنه زندگي ما با داره االن سعید ؟...میگفتم نباید چي برا:  گفت و کرد نگاهم گیج علي

 و شاد خیلي مهموني اول ؟...بود چش سارا پرسید ازم ، شده چیزیت یه فهمید دیشب سعید... میشه دستگیرش

 ستهنش چشماش تو بزرگي غم یه و نتونست ولي ، کنه جلوه طبیعي میکرد سعي اینکه با آخرش اما ، بود سرحال

 ...کردم تعریف براش رو چیز همه منم گفت اینطور وقتي ، بود

 ي خونواده از چرا اما ، مادرته زنم اون و مربوطه خودت به ، نداره ایرادي گفتي مادرت دشمني از:  گفتم حرصي

 ...چیز همه به زدي گند علي ؟...داشت هم با ربطي چه اینا آخه ؟...گفتي من

 : گفت عصبي و گرفت روبروم و باال آورد دستاشو تا دو علي

 لقو اون... بدونه رو چیز همه باید و کنه زندگي با سال چهار قراره سعید ؟...زدم گند چي برا ، بریم هم با کن ترمز

 مي ، گرفته قرار بهروز عمو و تو خالصانه محبت جذب اون ، کنه حمایتت و بمونه پات دلسوز برادر یه مثل داده

 مغرور و جدي خودشم جاي به ، مهربونه و شیطون اون مثل ، ندازه مي کوچیکترم خواهر یاد منو سارا گفت

 ...میشه

 کار تدرس مغزم االن ، نه یا کردي خوبي کار دونم نمي:  گفتم و شدم بلند جام از و کشیدم صورتم تو دستي کالفه

 ...برگردم باید ، نمیکنه

 ...میریم هم با ، گفت و شد بلند هم غلي

 ...باشم تنها میخوام... ممنون نه:  گفتم و کردم بلند نه ي نشونه به دستي

 ؟...يمیش ناراحت اینقدر زدم سعید به که حرفایي بخاطر دونستم نمي ؟...نگراني اینقدر چرا:  گفت رنجش با علي

 ؟...فهمم نمي ناراحتیتو دلیل

 تو فکر هزار خانه در پشت رسیدم و کردم خرید تا... شدم دور ازش لبي زیر خداحافظي یه با و ندادم بهش جوابي

 ، بودم راضي علي کار از دلم ته که بود وجودم تو حسي چه دونم نمي... کرد ام کالفه بیشتر منو و خورد چرخ سرم

 حس ، آینده در چه االن چه ، داشتم نیاز حمایتش هب انگار ، بود کرده تعریف سعید براي زندگیمو ي همه علي

 سالمش صداي با که میکردم سیر خودم هپروت عالم تو... بود عزیز برام برادر مثل ، میکردم باهاش نزدیکي

 نقاشي تابلوي یه به انگار ، بود کرده فرق نگاهش اما ، بود خودش... کردم نگاه عقب به و پریدم جا از حسابي

 عتواض با دید را سکوتم وقتي... بود مهرباني و تحسین از پر نگاهش ، بود کرده کشفش تازه که هزد زل معروفي

 : گفت

 ؟...ترسوندمتون اینکه مثل خانوم سارا ببخشید

 ...شد پرت حواسم لحظه یه من... نه... نه:  گفتم و آمدم خودم به حرفش با

 ؟...بودید بیرون:  گفت و زد لبخندي
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 ...داشتم الزم دوز و دوخت براي خرید مقدار یه:  گفتم

 تون هخونواد به تا بگید هستید تللي یللي دنبال اگه ؟...نبودید دانشگاه مگه شما:  دادم ادامه که داد تکون سري

 ...نداده اش خونواده و خودش دست کار تا برگردونن رو پسرشون بیان زود که بدم خبر

 سرش به سر خواست مي دلم و بود کرده گُل شیطونیم حس چرا دونم نمي... شد نگاهم مات و باال پرید ابروهاش

 : گفتم و گرفت ام خنده بود مات هنوز که نگاهش از... میکردم باهاش راحتي حس علي حرفاي از بعد... بزارم

 ...ترسوندم رو شما من بار این انگار... بخشید مي

 : گفت و داد شیریني شیطنت به را جاش چشمایش ماتي کم کم هم او... خندیدم ریز همچنان

 ...گرفتم حرفشو منظور االن ، هستید خاصي دختر شنیدم علي از

 مثل بهروز و هستم خواهرت مثل من... گفت رو چیز همه برام ، میام علي پیش از االن:  گفتم و دادم تکون سري

 ...هستیم کنارتون اینجا ما داشتید نیاز کمک به موقع هر ، برادر

 ، ردک تعریف شما از برام رو چیز همه علي وقتي:  گفت و کشید عمیقي نفس و انداخت بهم عمیقي نگاه مهربوني با

 شقع و خواسته از که دختري... معنا تمام به انسان یه واقعاً ، هستنید تحسیني قابل دختر شما ، شدم شوکه واقعاً

 ...باشه استثنایي دختر یه باید ، بده ازدواج به تن و بگذره بیمارش پدر بخاطر خودش

 مردیه همان فهمیدم شناختم رو بهروز وقتي ، نبود پدرم بخاطر همش... کنید مي شرمنده:  گفتم و زدم لبخندي

 منو هم خدا شکر رو خدا... پدر وضعیت بخاطر هم و بود خودم بخاطر هم اصل در ، دیدم مي رویاهام تو همیشه که

 ...دنیام زن ترین خوشبخت سهیل داشتن و بهروز عشق با االن و نگذاشت تنها

 ربیتت خوب و احترامیه قابل و خوب مرد واقعاً ، بهروز آقا بابت گفت تبریک شما به باید هم:  گفت ذوق با و خندید

 اشتند بابت گفت تبریک بهروز به هم... قائلم براشون خاصي احترام بزرگتر برادر عنوان به شخصه به من که شده

... نیست مهم اش بقیه ، داره وجود دونفر شما بین که عشقه و تفاهم مهم... واقعي و عاشق همراه و همسر یه

 آسیب واقعي عشق ي پیکره به تونن نمي وقت هیچ ، بزنن زخم چند هر هستن زندگي گود بیرون که افرادي

 شما مرع بزرگواره اون خاکه چه هر ایشاهلل ، بوده سخت براتون خیلي واقعاً ، متاسفم پدرتونم بابت... بزنن آنچناني

 نیاز کمکي به موقع هر خواد مي دلم و بینید مي خودتون برادر منو شما که افتخاري واسم... باشه مادرتون و

 ...نزارید خبر بي منو داشتید

... کرد پیدا زدن تهمت برا سوژه یه باز و بود حیاط تو عطفه ،... شدیم خانه حیاط وارد دو هر و کردم تشکر ازش

 : گفت سعید به رو مصنوعي لبخند با بعد و کرد سعید و من به مشکوکي نگاه اول

 ؟...نمیشه تعطیل االن که دانشگاه
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 سمت رفتم حرفي بدون ، گرفت را نگاهش معني سعید که انداخت من طرف به تحقیرآمیز و خشن نگاه یه بعد

 : گفت مي داشت سعید که شنیدم اما مادرجان اتاق

 خرید براي هم ایشون که دیدم در دم خانومو سارا که اومدم زودتر همین برا ، نداشتیم استاد رو آخر ساعت

 ...بود رفته بیرون

 مئناًمط که بدم گوش عاطفه اراجیف به و بایستم خواستم نمي... مادرجان پیش رفتم و نشنیدم رو حرفاشون دیگه

 ...نبود من نفع به

 ، بود مانده جدید سال به دیگر ي هفته دو درست... زمستان از ماه دو و پاییز ماه سه ، گذشت ماه پنج زود خیلي

 فصل دو این ، ماهه چند این آرامش با اما ، پدر مرگ و جدایي و درد تو بود شده خالصه برایم زمستان و پاییز

 سر پشت هم را پدر ناگهاني مرگ سالگرد دومین... میکردم فکر پدر دوري و دردها به کمتر و بود غنیمت برایم

 تهدیدهایش ي همه دانم نمي... فرهاد از نه و بود جهانگیرخان از خبري نه ماه چند این که حالي در ، گذاشتیم

 بي فرهاد از مادر... بود داده بهم را آمدنش نوید که بود طوفاني از قبل آرامش این شاید یا بود اساس بي و پوچ

 ، کندن کاري و باشد خبر بي ذکورش فرزند از ماه چند مادر میشد مگر ، بودند تماس در تلفن با همیشه و نبود خبر

 برایم دیگر ، پرسیدم نمي منهم و زد نمي حرفي فرهاد مورد در وقت هیچ مادر... بود کار خطا پسرش که چند هر

 مادر حال که همین ، ببخشمش توانستم نمي گاه هیچ و دانستم مي پدر مرگ باعث را او هنوز ، نداشت اهمیتي

 ...بود کافي برایم گذراند مي را روزهایش بتول خاله کنار در و بود خوب

 کنار در را نوروز تعطیل روزهاي و برگردد شیراز در اش خانواده پیش که میکرد آماده را خودش داشت سعید

 و علي هدفش بار این و برداشت شورش به سر عاطفه هم باز رفتنش از قبل شب دو اما... بگذراند اش خانواده

 ینا خواست نمي عاطفه بار این و داشتند لفظي درگیر هم با بهرام ي خانواده که بود روزي چند... بود بیچاره سعید

 مه اتاقشان دیواري چهار بیرون به دعواها ، اي هفته از بعد باالخره ولي ، کند پیدا درز بیرون به خانوادگي دعواي

 هب را عاطفه همه دیگر که بردیم پي بزرگي الینحل و تازه مشکل به ما ي همه ، علي هاي تعریف با ، شد کشیده

 نداشت جراًت کسي و نبود بیش جزامي انگار ، میکردند دوري او از بود ممکن که جایي تا و دیدند مي دیگر چشم

 ...شود نزدیکش

 هب بخواد سعید از تا کرده وادار را پدرم و برده بکار را تالشش ي همه مادرم مدتیه:  کرد تعریف بهروز براي علي

 ردهک خالي شانه اشتباه و بزرگ مسئولیت این زیر از دعوا و بحث و جر با بار هر پدرم ولي ، بیاد عطیه خواستگاري

 هب پیشنهادشو و شد داوطلب خودش ، هیچ نکرد که کارا این مادرم اما ، بیاد پایین شیطان خر از مادرم شاید تا ،

 درمپ به اول واج و هاج ، کنه سکته بود مانده کم شنید مادرم از رو پیشنهاد این وقتي سعید بیچاره ، گفت سعید

 و ندارم ازدواج قصد االن که گفت مادرم به رودربایستي هیچ بدون اي لحظه از بعد و دوخت چشم مادرم به بعد و

 خوندن درس مانع ازدواج گفت سعید به و نبود بردار دست مادرم ولي... خواندنه درس فکریم ي دغدغه فقط

 : گفت مادرم به مقتدرانه سعید باز که ، بگیري عروسي دانشگاه از بعد و کني نامزد فقط توني مي و نمیشه
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 که اینه دمق اولین ، بگیرند تصمیم گذشته سنت رعایت براي بزرگترا که نیست چیزي زناشویي و مشترک زندگي

 ...زندگیه هر ي الزمه عشق ، باشن داشته دوست رو همدیگه و باشن عالقمند هم به پسر و دختر

 پدر ، اتاقش رفت سعید وقتي ، بشه گیر پي دیگه نتوانست و خورد جا خیلي سعید کالم صراحت شنیدن با مادرم

 : زد فریاد و برداشت شورش بر سر من زیر به سر و آرام

 ، کردي آن و این دست ي مضحکه رو خواهرت و خودتو ؟...برداري ات احمقانه کاراي این از دست خواي مي کي تا

 کي تا...  کردي حقیرش و خوار اینقدر که باش خواهرت فکر به نیستي خودت غرور فکر به اگه ، نیست بس دیگه

 و خودتو منزلت چرا آخه ؟...خواستگاري بره دختري شنیدي حاال تا ؟...کني گدایي مردم از عشقو خواي مي

 ...شدم خسته دستت از دیگه... پایین میاري رو ات خونواده

 به رو بخت دم پسر و دختر یه خواهم مي و ام واسطه یه من ؟...چیه منزلت:  گفت پدرم جواب در عصباني مادرم

 و تر بیکارم شما خیال به ؟...است احمقانه کجاش ؟...زشته کجاش کار این ، نکردم عشق گدایي ، برسونم هم

 ...بره اینجا از باید وگرنه کنه ازدواج عطیه با باید اون ، کنم مراقبت ازش مادر یه مثل بیکارم ، کنم خشکش

 با خواست مي مادر چرا که نبود کردني باور اصالً ، میکردیم نگاه رو مادرم ناباوري عین و تعجب با پدرم و من

 ...بگیره بازي به رو جوون یه زندگي تمام خودخواهي

 داشت که شد بلند عاطفه صداي و سر ، میکرد تعریف را پدرش و مادر بحث و جر ، داشت علي که طور همان

... سعید و عاطفه سمت رفت حواسمون و نگاه ي همه و حیاط تو آمدیم همگي ، میکرد مگو بگو سعید با علني

 حرف ي شنونده فقط و بود هنشست حوض لب غریب و ناراحت سعید ، کند آرام را عاطفه میکرد سعي مادرجان

 بیچاره ، شدیم جمع مادرجان و سعید دور ما همگي و اتاق تو برد زور به را عاطفه بهرام... بود عاطفه زشت هاي

 گاهن من به که کرد وادار را او بود بغلم تو که سهیل ي گریه صداي ، داشت گریبان به سر نگران و آشفته سعید

 حوض لب کنارش بهروز... زد مي موج رنگیش چشماي تو هم اشک برق و بود رگيبیچا و درد از پر نگاهش ، کند

 : گفت و زد اش شانه به دستي و نشست

 ؟...پریشوني اینقدر چرا ؟...کرده چیکار باهات عاطفه ؟...سعید شده چي

 نکردم قبول من ولي ، کنم ازدواج خواهرش با خواد مي من از عاطفه:  گفت و شد درهم اش چهره اي لحظه سعید

 حتي ، ندارم رو ازدواج آمادگي االن من ولي ، خیره عاطفه نیت دونم مي که گفتم و زدم حرف خواهرشم با حتي ،

 بهش و بزنه حرف خواهرش با خواستم عطیه از ، همسر یه نه دارم قبولش خواهر عنوان به اونو که فهموندم بهش

 ...بخوره بهم من بخاطر خونه این آرامش خواد نمي دلم بخدا... عصبانیه همین براي ، نمیشه زوري ازدواج بگه

 تهران به آمدن که داشت خبر چه بیچاره پسر این ، نشست مي دل به و بود ساده حرفاش ، سوخت مي براش دلم

 ...میشود تمام گران برایش چقدر خواندن درس و
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 يم حرف عاطفه با خودم ، پسرم نباش هیچي نگران تو:  گفت سعید به رو و دوخت ما به تاًسف با نگاهي مادرجان

 ...زنم

 : گفت و خندید گوشم در زهره ، داد مي دلداري سعید به مادرجان که همانطور

 ریتهعف این وجود با ، کن باور و ببین حاال... نکردي باور ، نیست امن پسر این براي خونه این گفتم روز یه یادته

 ...نیست امن کدوممون هیچ براي

 عاطفه ناگهان وقت این در... نداشت جواب حساب حرف اصالً ، نداشتم جوابي فهمیدم مي خوب رو زهره منظور

 : گفت سعید به رو و بیرون آمد اتاق از باشد شده رها کمان از که تیري مثل

 واهرمخ و من دیگه تا برو اینجا از ، بکني خودت برا فکري یه بهتره ، بدي گوش من حرف به نیستي حاضر که حاال

 ...نداشتي تو که خواد مي لیاقت چیزي هر... نیفته تو به چشممون

 : زد داد عصبانیت با بود شده کفري عاطفه دست از حسابي مادرجان که وقت این در

 دنکر اذیت فقط تو زندگي لذت بزرگترین ، سنگه مثل دلت تو ، نداشتي دوست خودت غیر رو کسي وقت هیچ

 ...نداره تعادل که رواني بیمار یه ؟...فهمي مي ، مریضي تو ، اطرافیانته

 وقتي تا و منه ي خونه مهمونه سعید ، نمیره جا هیچ پسر این:  داد ادامه محکمتر و کرد سعید به اي اشاره بعد

 رفتارت مورد در تو بهتره... بگیري تصمیم براش نداري حق هم تو و مونه مي خونه همین تو بشه تموم درسش

 يیک هم سعید بعد به این از ، اي دیگه کس نه هستي تو این بره خونه این از یکي قراره اگه ، کني نظر تجدید

 ...کنه بدرفتاري اون با نداره حق کسي و منه پسراي از دیگه

 زن این جلوي که بود شده پیدا یکي باالخره ، داد آرامش قلبم به بود زده قاطعانه و محکم که مادرجان هاي حرف

 بار این نمیکرد باور ، ریخت مي فرو کم کم داشت غرورش... کند خطا پا از دست دیگر نگذارد و کند علم قد

 بي که زد نعره زخمي پلنگ یک مثل و انداخت من به نفرتي از پر نگاهي ، کند برخورد باهاش اینطور مادرجان

 : بود رفته کوچه آخر تا فریادش شک

 رو چیز همه تالفي... بشیند سیاه خاک به امیدوارم ، میشه بلند کي گور از ها فتنه این ي همه دونم مي خوب

 ...نمیشینم ساکت راحتي این به ، میارم در سرتون

 کند گُل عصبانیتش دوباره رفت و دید بهروز را ام پریده رنگ و بدن لرزش و انداخت لرزه به را قلبم عاطفه نفرین

 ام شانه دور را دستش و کرد من به نگاهي کالفه بهروز ، باشد آرام خواستم ازش اشاره با و گرفتم را دستش که

 ...کرد گلویم مهمان دوباره را بغض و خراب را حالم نفرین این چرا دانم نمي ، گرفت خودش پناه در مرا و کرد حلقه

 دبای باشه نداشته کارت به کاري کسي و کني زندگي اینجا خواي مي اگه:  او سمت رفت حواسم مادرجان صداي با

 ...میندازم بیرون خونه این از رو تو من وگرنه ، نداري رو سارا و بهروز به توهینم حق دیگه و باشي آدم
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 هنوز که سعید به رو مادرجان... کرد نشیني عقب و آمد کوتاه باالخره ، دید را مادرجان قاطعیت وقتي عاطفه

 : گفت و کرد بود متفکر و ناراحت

 درس فکر به فقط ، باشه نداشته باهات کاري دیگه عاطفه میدم قول بهت ، نکن فکر هیچي به دیگه... پسرم

 ...نشم مادرت و پدر ي شرمنده من که باش خوندن

 همب عروستون و پسر و شما میانه من خاطر به نیستم راضي بخدا:  گفت مادرجان به قدرداني و مهرباني با سعید

 ...دیگه جاي یه دنبال بگردم فردا همین از دونید مي صالح اگه ، بخوره

 رو چیز همه دَرست بخاطر و بموني باید تو ، نزن رفتن از حرف دیگه:  گفت و زد سعید ي شانه به دستي بهروز

 ...میبري رو مردا ي همه آبروي که نگو هیچي هست اگه ؟...کمتره صبرت سارا از یعني ، کني تحمل

 نم به تحسین از پر نگاه با سعید اي لحظه از بعد ، آورد همه لبهاي به را لبخند بود شوخي که بهروز آخر ي جمله

 : گفت

 ...میکنم خودمو سعي اما ، نیستم صبور ساراخانوم مثل من که کنم اعتراف باید

 ينیروها با ما دنیاي ، بدیه همیشه خوبي برابر در ، ظلمته همیشه نور برابر در:  داد ادامه و مادرجان به کرد رو بعد

 نومخا سارا مثل خوبي و مثبت تیپ ، باشه نداشته حضور دنیا این تو بد آدم اگه ، گرفته شکل منفي و مثبت

 مبتون باشه عمري ، بینید مي خودتون برادر و پسر مثل منو که ممنونم شما ي همه از من... داد نمي نشون خودشو

 ..کنم جبران محبتاتونو ي همه

 داد نشان بهم که احساسي همین ، فشرد آغوش در محکمتر را من و دوخت من چشمان به را مهرش پر نگاه بهروز

 نمي منحونس اي سایه وقت هیچ و بخشید مي قلب قوت بهم پاکش احساس و عشق ، میکنم افتخار بهم یعني

 ...بندازد اي سایه خوشبختي این روي به توانست

 که راهي فقط ، میکنم فکر مشکل این حل راه براي دارم اما... شد شروع هم تو ي مبارزه:  گفت سعید به رو بهروز

 ...بریم خونه این از که اینه برسونه آرامش به رو ما تونه مي

 گها ؟...بري خواي مي خودت اونوقت ، بمونم و کنم صبر میکني تشویق منو... حسابي مرد:  گفت تعجب با سعید

 ...بکشید خودتون ي خونه تو آسوده نفس یه بتونید شما تا ، منم فقط کس آن بره کسي قراره

 پیش در رو روش این بخواد عاطفه اگه ، نبود این بهروز منظور... پسرم نشو ناراحت:  گفت سعید به رو مادرجان

 جدا و هبگیر اي خونه خودش برا بتونه تا بدیم سهمشو کس هر به و بفروشیم رو خونه باید ، نکنه تمومش و بگیره

 ...بده ادامه زندگیش به نگراني و استرس همه این از

 اقبالم و بخت اینکه مثل ، دارم رو پیش هم تري سخت روزهاي دانستم نمي و گذاشتیم سر پشت را سختي سال

 مسراغ به اي آشفته خوابهاي ، بزنم پا و دست دلواپسي و دلهره و ترس و هیجان و شور بین همیشه که بود چنین
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 قدراین حتي ، بودم پریشان و آشفته اینقدر چرا دانستم نمي ، میشدم بیدار خواب از کابوس با شب هر و بود آمده

 من از مدام بود شده من نگراني ي متوجه زود که مادرمم و نشدم بهتر رفتم مادرم دیدن به وقتي که بود بد حالم

 هک میکردم مطمئن را او بار هر ، ریخته بهم را من اینقدر که آمده بوجود من زندگي تو مشکلي چه که پرسید مي

 بود گذاشته اثر هم ملیحه و حمید و بهروز روي هم خرابم ي روحیه حتي ، نمیشد قانع مادرم اما ، نیست مشکلي

 کنم حبس ام سینه درون را هایم کابوس و ها نگراني میکردم سعي... بودم گرفته را شوخي دماغ و دل هم آنها از و

 ...بود شده مرگم چه دانستم نمي خودمم و نبودم موفق اما ، کنم نگران کمتر را اطرافیانم تا

 

 ( کردم خو خویش درد به نبخشیدي درمانم چو.....  کردم رو صبر بکوي من روي به در بستي چو) 

 ( کردم سبو به حکایت پنهان ي گریه حال ز.....  را صبوري سنگ دل به هستي همه با فشردم) 

 ( کردم شستشو ندامت اشک با دیده سراي.....  تو غیر نقش از من که دل عزیز اي ، آ فرود) 

 ( کردم آرزو هم ترا پنهاني باز من ولي.....  را ما خلوت خیالت با دیشب بود صفایي) 

 

 ها هغص و غم و جداییها از است حقیقتي ، ماندني یاد به و انگیز دل لحظات تمامي وسعت به است حقیقتي زندگي

 مقابل در ، شکنم مي فروتنانه... دهد مي قرار خودش شعاع تحت را آدمها ما زندگي از لحظه هر که هایي رنج ،

... ام نکرده که گناهي تاوان است عقوبتي سهمناک چه ، نوشم مي قطره قطره را حیات شوکران و اندوهت گردباد

 تک تک و تنم گاهي ، باشد رفته باال وقفه بي را آن ي قله تا کوه یک ي دامنه از که کسي مثل... ام خسته

 دلم ، نشنوم را صدایي و نبینم را کس هیچ خواهد مي دلم که ام حوصله بي آنقدر گاهي ، میکند درد سلولهایم

 ...صدا بي و آرام مرگي ، خواهد مي مُردن

 زندگیمان ي حوضچه آرام ي الیه زیر دانستم نمي هنوز و رسید خود اوج به هایم دلشوره سال آن فروردین از بعد

 ي لحظه یک و شب یک در... خشکاند مي را عشقمان و آرامش گُل ي ریشه و افتد مي وحشتناکي اتفاق دارد

 که مني ، هستم منگ و گیج هنوز سالها از بعد هم خودم که کرد تغییر درجه هشتاد و صد من سرنوشت شوم

 زخمیم ي پیکره به را دیگري جدایي درد و گرفت بختي سیاه را آن جاي ولي ، بودم کامل خوشبختي دنبال

 ...نشاند

 اليح آشفته دوباره و بود کرده دیر او خانه به بهروز آمدن موقع که شد بیشتر وقتي و نداشت تمامي هایم کابوس

 کنار دیدگانم جلوي از اشک که نبود اي لحظه ، کرد حبس را ام سینه درون نفس و وجودم تو ریخت پریشاني و

 پیموده راه سعید و علي نگران نگاه زیر را خانه حیاط سطح هزارکیلومتر شاید بهروز از خبري تالطم در و برود

 هرمُ تنهایم و شکسته دل بر سرنوشت داغ هم باز و نبود دلیل بي ماهه چند این هاي آشفتگي این باالخره... بودم

 ...کرد پرپر دیدگانم مقابل در را جوانم شوهر و گذاشت دیگري مصیبت و جدایي
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 متما ، کماست تو االن و کرده تصادف بهروز که گفت و خانه آمد خونبار چشماني با و شکسته درهم بهرام وقتي

 جگرخراش فریادهاي صداي فقط شوم شب آن در... شد خاکستر و سوخت نابهنگام آتش این در عشقم و زندگي

 را بش سنگین سکوت و رسید مي گوش به بود گرفته قرار طبیعت مهرباني نا دستخوش که مادري آمیز التماس و

 سمح بي دستان از بود نزدیک که را سهیل و نشستم زمین روي پریده رنگي و شده کرخت پاهاي با... شکست مي

 را دل خون و دیده اشک ، ماهه چند این هاي نگراني و کابوس یاد... سپردم سعید دستهاي به را شود زمین نقش

 اب و داده خبر کي آمد نمي یادم ، آمده سرم بالیي چه فهمیدم تا کشید طول ساعت چند دانم نمي ، کرد هدیه بهم

 سیل بارش زیر یکباره به آرامم دنیاي... دهم مي دست از را زندگیم عشق دارم که فهمانده بهم هایي جمله چه

 طور همین و نداشت وجود چیزي هیچ دنیا اول از انگار... گشت ناپدید سرابي مثل و شد گم اندوه ابرهاي آساي

 ...بودم غریب و تنها

 روزام ، آید نمي درد به قلبم گذشته ندانستن و دانستن از دیگر امروز ؟...کجاست ام ایستاده که اینجا دانم نمي

 خاطرات آن تمامي مرور با شاید ، کنم مرور را جدایي و رنج سالهاي آن ي همه ، روحي تالطم بدون توانم مي دیگر

 ظاهر در هنوز من... کنم معني را بود خورده رقم برایم که تقدیري از بعد را ها آوردن بدست و ها خواستن ،

 ...نیست بیش اي ویرانه پاهایم زیر دانم مي اما ، مقاوم و صبور ، ام ایستاده

 

 زمین روي به و کرد فرار پاهایم از حس ، دیدم حال آن به را بهروز وقتي ، شدم بیمارستان راهي زهره کمک با

 تخت به را خودم لنگان لنگ ، نبود هایم اشک براي مهاري ، ریختند مي خون اشک من روز و حال به همه ، افتادم

 و الح از خبر بي ، بسته چشماني و شده پیچي باند سر با بود وصل بهروز به مغز و قلب دستگاهاي تمام ، رساندم

 کاسته هایم گریه شدت از وقتي ، زدم زار دل ته از و گرفتم را روحش بي و سرد دست... بود رفته خواب به روزم

 : گفتم اش سینه به سر خسته روحي و شکسته قلبي با شد

 تو يک ؟...میده جون تو رنج و درد از تو ساراي نگفتي ؟...میکنه چیکار تو بدون سارا نگفتي ، راه نیمه رفیق شدي

... داخ اي ؟...کرد یتیم تو سهیل که بود رحم بي اینقدر کي ؟...کرده پرپر وجودتو گُل کي ؟...انداخته روز این به رو

 ... بمونم زنده تونم نمي اون بدون من ، خوام مي تو از رو بهروز من

 وشه به دیگه بیماران گفت مي ، بروم بیرون آنجا از کرد مجبورم پرستار که گفتم بلند اینقدر را آخر ي جمله

 نزدیک از را پسرش دقیقه چند براي که دادند اجازه مادرجان به من از بعد... دارند آرامش به احتیاج و هستند

 از دل اشک با و بوسید مي و بوئید مي مدام را بهروز ، بود شده پیر سال ده مدت به ساعت چند این در ، ببیند

 سرش به سختي ي ضربه گفت مي ، نداشت بهروز بهبودي به امیدي دکتر... خواست مي را فرزندش شفاي خدا

 هداشت که زده او به داشته زیادي سرعت که عاطفه بي ي راننده یک ، افتاده کار از مغزش قسمت بیشتر و خورده

 خورده محکم سرش و بود ایستاده که جایي از دورتر ، کرده پرت متر چند را بهروز و رفته مي خیابان طرف آن به
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 مي متوجه تاریک شب آن در مردم که ساعت یک از بعد و میکند فرار راننده تصادف از بعد ، جاده کنار جدول به

 ...میکنند خبر آمبوالنس فوري شوند

 خانواده کنار در زنده سر و شاد منهم بهروز االن ، داشت کمتري سرعت شرف بي و پست ي راننده این اگر... واي

 ودمب مجبور... بود ندیده صدمه همه این شاید بود رسانده بیمارستان به را او زودتر و بود نکرده فرار اگر ، بود اش

 ارگرفت من درد به امشب الاقل خواستم نمي ، داشت من به احتیاج سهیلم چون ، کنم ترک را بیمارستان شب آن

 را روحم که حالي در شدم راهي زهره بر تکیه ، بگذراند تنهایي درد و ترس بدون را آخر شب الاقل بگذار ، شود

 دستان در سهیل ، بودند منتظرم ماشین تو نشسته خون به چشماني با سعید و علي ، گذاشتم جا بهروز کنار

 ايصد دیگر که اي خانه... افتادیم براه خانه طرف به و سپرد آغوشم به را سهیل سعید ، بود رفته خواب به سعید

 که اي خانه ، بویید نمي را او وجود عطر دیگر که اي خانه ، شنید نمي خود فرش سنگ روي را بهروز هاي قدم

 آرزوهاي گورستان ، نبود خانه خانه این دیگر... شنید نمي را بهروز ي عاشقانه هاي حرف و ها خنده صداي دیگر

 ...داشتم ابا آنجا به رفتن از دیگر که اي خانه ، میشد ام خفته

 در اي فاجعه میگفت بهم حسي چون ، کند خبر فاجعه این از را ملیحه و حمید و مادر خواستم زهره از شب همان

 او و کرده تیمار را سهیلم لرزان دستاني و متورم و قرمز چشماني با ، گردد برنمي من پیش دیگر بهروز و است راه

 و میشدم پدر هم باید لحظه همین از ، میکردم نوازش را زیبایش و کوچک صورت و ریختم مي اشک... خواباندم را

 و حمید...  نبود حقم که رنجي ، بود گذاشته نحیفم هاي شانه روي خدا بزرگتري مسئولیت و بزرگ درد ، مادر هم

 من از بدتر ملیحه ، کردم شروع دوباره را سختي ي گریه ملیحه آغوش در ، رساندند را خودشان سراسیمه ملیحه

 اشک نم هم حمید گرفتم آرام کمي وقتي... نمیشد خشک اشک از چشمانش اي لحظه هم و بود شوکه هم ، بود

 : داد دلداریم و کرد پاک را چشمش زیر هاي

 ...میشیم جمع هم دور دوباره و میاد بهوش زود خیلي ایشاهلل ، ساراخانوم نباشید نگران

 ایدب و رفت من بهروز ، نیست او بهبود به امیدي دیگه... حمید آقا نه:  گفتم و شد بیشتر ام گریه حمید حرف با

 ...کنم آماده مصیبت این براي را خودم

 از مگه ، بودي صبورتر ما از همیشه تو... عزیزم:  گفت و گرفت را دستم و کرد پاک را هایش اشک فوري ملیحه

 ...بکن خودش به توکل ، دارد وجود هم معجزه بخدا ؟...ناامیدي خدا رحمت

 پیشم ماه چند ، داشتم دلشوره چقدر ، بودم نگران و آشفته چقدر ماه چند این بودي شاهد که خودت:  گفتم

 ...بود پدرم کنار بهروز دیدم خواب

 اب دیگه ، کني شوخي خواي مي کي با دیگه... ملي:  گفتم کنان هق هق و گذاشت اش سینه توي را سرم ملیحه

 زندگیم به بهروزم بدون دارم طاقت چطوري ؟...بیام کنار چطوري مصیبت این با من ، کني کل کل توني مي کي

 ؟...دهش یتیم سهیلمم حاال نبود بس خودم برا یتیمي درد ؟...کنم چیکار پدر بي گناه بي ي بچه یه با ؟...بدم ادامه
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 به حمید و علي... بود سنگین ما همه براي مصیبت این داغ ، میکردیم گریه شدت به همدیگه آغوش در دو هر

 ، کند مکک ما به داشتیم احتیاجي اگر تا ماند ما پیش سعید ولي ، بگیرند خبري تا رفتند بیمارستان به هم اتفاق

 هم حاال تا شب سر از ، داشتند را من هواي سعید و زهره فقط و بودند بیمارستان هنوز مادرجان با بهروز و بهرام

 ابتب شایدم ، بدهد دلداریم بیاد که نداشتم ازش هم توقعي ، نه یا بود خانه اصالً دانم نمي ، بودم ندیده را عاطفه

 دیگر که بود کرده گریه اینقدر هم سعید.. داد نمي نشان را خودش که بود شده خوشحال هم بختیم سیاه

 درسهایش روي توانست مي چطور وضعیت این با حاال و بخواند درس اینجا بود آمده بیچاره ، نمیشد باز چشمانش

 : داد مي دلداري را من مدام حال این با... باشد داشته تمرکز

 لحظه این تو بیاید حاالم ، میکردم تحسین مشکالت مقابل در را شما استقامت و صبر همیشه من... خانوم سارا

 بگذرونید رو سخت هاي ثانیه این بتونید و بشید آروم تا بخونید نماز رکعت چند برید ، باشید صبور گیر نفس هاي

 ...هست همیشه ، هست معجزه و امید هنوز ، نیفتاده اتفاقي هنوز ،

 خاطر تسلي پدرم مرگ در همیشه که افتادم مي بهروز هاي حرف یاد به ، زد مي حرف باهام اینطور سعید وقتي

 ...بشه شاد پدرتم روح و بشي آروم تا بخون نماز رکعت دو برو شو پا... عزیزم سارا گفت مي بهم... بود دردمندم

 را قلبم زخم او از خاطري لحظه هر ، میشد تکرار دوباره داشت بهروز دادن تسلي و حرفها ، شنیدم مي چي خدایا

 اام ، کنم آماده خواندن نماز براي را خودم تا شدم بلند... میکرد سلب من از را بیشتري آرامش و میکرد تر عمیق

 مي تلوتلو ، خبر بي خود از مستان همچنان و شدم پا سر زهره و ملیحه کمک به ، نداشت ایستادن قدرت پاهایم

 ... گشتم مي باز خورده شکست اند باخته را شرافتش و سرافرازي آن در که نبردي میدان از گویي ، خوردم

 اشک و زدم ناله دل ته از سجده بر سر و خواندم صبر و بهروز سالمتي نیت به رکعنت دو ، کردم پهن را ام سجاده

 : گفتم خدا به و ریختم

 ایمبر تو چه هر وگرنه ، نکن اینم از تنهاتر و برگردان من به را بهروزم دوني مي صالح اگر... خودت رضاي به راضیم

 و نکن فراموش حالي هر در منو بره بهروزم قراره اگر خوام مي ازت فقط ، میارم فرود تسلیم سر دوني مي مقدر

 ردناکد مصیبت این با تا کن کمکم ، کن عطا بیشتري استقامت و صبر بهم ، بده زانو قوت بهم ، باش باهام همیشه

 ...دادي بهم یاري دست و بودي باهام حال همه در که طور همان ، بیام کنار

 گفتند و آمدند علي و حمید که بود نکرده پیدا راه کداممان هیچ ي خسته چشمان به خواب هنوز و بود سحرگاه

 به را سهیل و زدم گره صادق صبح به را سحرگاه رفته باد بر آرزوهاي و سوخته دلي با ، نکرده فرقي بهروز حال

 با را او رسید مادرم اگر تا ماند هم بار این سعید ، شدیم بیمارستان راهي ملیحه کمک به و سپردم زهره دست

 و بهرام... رساندم ویژه هاي مراقبت بخش به را خودم لرزان پاهایي و خون پر دلي با... بیاورد بیمارستان به خودش

 ار دستش و رفتم مادرجان پیش اول ، بودند مانده مادرشان کنار شب تمام گرفته خون و خسته چشماني با بهروز

 حرف و بوسید مي را من مدام هم مادرجان ، کردم شروع را سختي ي گریه دارش داغ ي سینه به سر و بوسیدم

 : زد مي
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 ...دیدم نمي رو روز این و بودم مرده کاش اي ، جوونیت براي بمیرم الهي

 ، ودهب شده تر پریده دیشب به نسبت رنگش اما ، بود دیشب مثل ، دیدم را بهروز و ایستادم شیشه پشت وقتي

 ام بر سختي لحظات ، میکرد معاینه را او داشت دکتر ، میشدم زمین نقش وگرنه ، بود گرفته را دستم ملیحه

 نگران ي چهره اما بودم کوچک چند هر امیدي منتظر ، گرفتیم را دورش همه و آمد بیرون اتاق از دکتر تا گذشت

 : گفت بهرام به رو ، زد مي خط را امید این دکتر

 حالت این تو ، میزنه تر ضعیف لحظه به لحظه قلبشم و افتاده کار از صد در صد مغزش ، بده خیلي حالش متاًسفانه

 لحظه تو همیشه اما ، است زنده ها دستگاه این ي وسیله به فقط االن... شده مغزي مرگ بیمار میگیم دکترا ما

 ...ندید دست از امیدتونو ، داره وجود هم معجزه آخر هاي

 و مبود شده دیوونه دکتر هاي حرف با ، برگشت من صداي و سر با که بره رفت و زد بهرام ي خمیده شانه به دستي

 تردک... باشم کنارش آخر هاي لحظه این خواستم مي ، بهروز پیش برم که بیرون کشیدم ملیحه دست از را دستم

 يم دل سوز با هم جان مادر ، نشوند مانعم و بگذارند راحتم خواست بودند گرفته را جلویم که پرستارها از اشاره با

 صندلي روي و بهروز کنار بردمش خودم با و گرفتم را دستش ، باشد پسرش کنار را آخر هاي لحظه این خواست

 : گفتم مادرجان به خطاب و بوسیدم و گرفتم را بهروز دست و نشاندم تخت کنار

 مي عاشقي و عشق از دم همه این که اوني ، سفر بره تنهایي خواد مي و شده وفا بي چقدر پسرت ببین... مادرجان

 چیز همه از خواد مي چرا ؟... میره تنهایي داره حاال چرا پس ، میره مي نبینه منو روز یه اگه گفت مي که اوني ، زد

 ...کنم بزرگ پدر بي اشو بچه چطوري ، بیام کنار مصیبت این با چطوري من مادرجون ؟...بزاره تنهام و بگذره

 نمیشه و خداست خواست این ، کن صبر و باش آروم عزیزم:  گفت کنان گریه و کشید آغوش تو را سرم مادرجان

 ودب این تقدیرش ، داشت دوست خیلي رو تو خدا از بعد پسرم ، نیست وفا بي من بهروز بخدا ، جنگید مقدرات با

 ...بره ابدي سفر این به ما ي همه از زودتر که

 چه بهروز کنار چه ، داشتند را روز و حال همین هم بقیه ، ریختیم مي خون اشک و زدیم مي حرف مادرجان و من

 بلند مادرجان کنار از... زد مي صدا را بهروز و زد مي سرش تو مدام و بود همه از بدتر علي ، اي شیشه اتاق پشت

 : گفتم و بوسیدم را بهروز پیشاني و شدم

 ینا بگو پدرم به اما ، زده رقم برات تقدیر که همونجایي برو ، بشم رفتنت مانع هام گریه با خوام نمي ، برو باشه

 نم ي خفته آرزوهاي از یکي هم خوشبختي بگو ، کنید رها کس بي و تنها ، کم سال و سن این تو منو نبود حقش

 ...رفته ابدي خواب به دیگه حاال که بود

 حس بي و سست پایش و دست ، بود نمانده باقي برایش رمقي ، میکرد سپري را خویش عمر آخر لحظات بهروز

 در زندگي از اثري دیگر ، آمد مي بیرون اش سینه از سختي به که نفسهایي جز ، نکرد باز را چشمانش هرگز و بود

 را دهانش و کشید درهم چهره درد از ناگهان ، زد مي پا و دست زندگي و مرگ میان ناامیدي با ، بود نمانده باقي او
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 سرش انناگه و کشید عمیقي نفس سپس ، بطلبد یاري به را کسي یا و بکشد فریادي که بود آن بر گویي ، گشود

 ...رسید پایان به زندگي و مرگ بین نبرد ي لحظه و افتاد فرو

 بیرون آن با اش سوخته جگر هاي پاره گویي ، کشید داغدارش دل عمق از دردناکي فریاد بهروز مرگ با مادرجان

 گاهدست بالفاصله و رساندند بهروز به را خودشان شتابان پرستار چند و دکتر ، مادرجان فریاد و داد با... ریخت مي

 هکرد انتخاب برایش را راهي تقدیر ، بود فایده بي اما ، دادند شوک بهروز قلب به بار چند و کردند شارژ را شوک

 دقایقي گذاشت و کرد لطف من به دکتر ولي ، برد بیرون زور به را مادرجان بهرام ، نبود آن در برگشتي که بود

 ویران و ریخته فرو ي کعبه این جان بي پیکر به که همچنان... بکنم او با را وداعم آخریم تا بمانم بهروزم کنار دیگر

 سینه بر سر و کشیدم سوز جان آهي دردمندم و سوخته دل ژرفاي از بودم دوخته چشم آرزوهایم و آمال ي شده

 جدا وا از را ها دستگاه و آمد پرستار بعد لحظاتي... کردم گریه هاي هاي تپید نمي برایم قلبي دیگر که جایي ، اش

 ، میشدم پرت عمیق ي دره یک قعر به بلندي یک باالي از داشتم انگار ، دیدم مي سقوط حال در را خودم ، کرد

 دست مگه اما ، بودم آورده کجا از را اشک همه این من که بودند مانده همه ، جدایي و بود درد ، گریه و بود گریه

 را نم میکرد گریه شدت به که پرستارها از یکي ، بگیرم را احساستم انفجار جلوي توانستم مي مگر ؟...بود خودم

 توانستم مي چطور اما ، باشم صبور بزرگ مصیبت این در که خواست من از و داد دلداریم و کشید آغوش در

 تکیه کي به باید دانستم نمي این از بعد و بود رفته ، ام بچه پدر ، زندگیم تمام عشق ، سرم ي سایه ، کنم مقاومت

 ...بودم شده تنها تنهاي ، کنم زندگي کي امید به ، کنم

 بار آخرین براي بدهد اجازه بهم خواستم و گرفتم را دستش که بکشد اي مالفه بهروز روي خواست مي پرستار

 : کردم زمزمه و گذاشتم صورتش به را صورتم... کنم وداع باهاش

 منم که روز اون امید به ، کنه حس رو کمبودي زارم نمي نباش سهیلت نگران ، سپارم مي خدا به را تو... عزیزم

 ... روز اون امید به ، کنیم تجربه باهم باز دنیا اون تو رو دیگر اي عاشقانه و جدید زندگي و تو پیش بیام

 داشتن دوست ، بود داده آرامش ، بود کرده تزریق عشق بهم که لبهایي ، بوسیدم بار آخرین براي را لبهایش

 ، میکرد گریه و بود ایستاده کنارم میشد دقایقي که دادم حمید به را جایم و ایستادم کناري... بود داده نشانم

 ، کشید او روي را مالفه بعد و کرد نجوا باهاش اي کلمه چند و بوسید را بهروز پیشاني و کرد پاک را هایش اشک

 ...برد فرو دیگر سختي عذاب و مصیبت در را ما ي همه رفتنش با و رسید پایان به دیگر عزیزي زندگي... آري

 اگر ، گذاشتیم جا تنها و تک بیمارستان ي خانه سرد در را جانم از عزیزتر و زندگي تمام و شدیم خانه راهي همه

 مي آخر به داشتم رفتن اختیار اگر ، میشدم سپرده خاک به همراهش به و ماندم مي کنارش منهم بود خودم دست

 گم را نآ بود مدتي که میکردم پیدا بخت نام به اي ستاره دنیا آن در شاید رفتم مي ، پیوستم مي بهروز به و رفتم

 ستمنی و نبودم بیش اي گمگشته من ، شد گم زندگي طوفان در بهروز رفتن با جایگاهم و زندگي راه...  بودم کرده

 و مبمانی ما و برود زندگیمان فرد عزیزترین که است این زمانه رسم که افسوس اما ، کسي بي و تنهایي برهوت در

 ...برسانیم پایان به و بگذرانیم را عمرمان زجرآور روزهاي او دادن دست از غم در
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 خانه حیاط توي و شده خبردار شوم اتفاق این از ها همسایه ي همه ، بود عجیبي ي ولوله رسیدم خانه به وقتي

 وقت این در... گفتند تسلیت و آمده جلو و جوشید چشمانشان از اشک مادرجان و من دیدن با ، بودند شده جمع

 ، کردیم گریه هم آغوش در دقایقي تا و گرفت آغوش در محکم را من و رساند بهم را خودش سراسیمه مادرم

 : گفتم هق هق با آمدم بیرون آغوشش از وقتي

 بود زود یتیمي درد ام ساله یه سهیل براي مادر ، دادم دست از سرمو ي سایه دیدید... مادر اومد سرم به چه دیدي

 ؟...بیام کنار جدایي این با چطوري ، بردي مي بهروز همراه به منم کاش... خدا اي ؟...کنم چیکار من بگو ،

 : گفت ریخت مي اشک که همانطور و گرفت قاب را صورتم مادر

 ؟...افتاد مي تو براي اتفاق این باید چرا آخه ، برات مادر بمیرم

 رقم اینطور سرنوشتش چرا ؟...بود تر بخت سیاه من از دخترم... خدایا:  داد ادامه و چسباند اش سینه به را سرم

 ؟...خورد

 : گفت مادرم به خطاب و جلو آمد بود گذشته ازش سالي و سن که ها همسایه از یکي

 پیشونیش روي کس هر قسمت ، کنید گله خدا از خودتونم که نه ، بدي دلداري بهش باید هستي مادرش شما

 ...کرد اون با کاري نمیشه و نوشته

 تنهایي و سخت روزاي چه دونم مي ، بزرگیه درد دونم مي... دخترم شو پا:  داد ادامه و کشید سرم روي دستي بعد

 هم زهر از میدي ات بچه به که شیري این ، بخواه آرامش خودش از و کن خدا به توکل... عزیزم اما ، داري رو پیش

 ...مادر بده صبر بهت خدا ، باشه ات بچه و تو عمر ، شوهرته خاکه چه هر انشاهلل... جونم پاشو ، تره خطرناک

 : گفت مي دستیش بغل به داشت که شنیدم و کنار رفت همسایه زن

 یه و شد بیوه و پوشید رو شوهرش عزاي رخت زودي این به خوشگلي و جووني این به دختر ، براش بمیرم الهي

 ...بده صبر بهش خدا ، موند دستش رو هم یتیم ي بچه

 هآمیخت نوازش دست ، میکردند ترحم بهم ، کردند مي دلسوزي برایم ، کاسه همین و بود آش همین بعد به این از

 و احساس ي همه که میشدم هم دیگري چیزهاي خیلي منتظر باید ، کشیدند مي یتیمم پسر سر بر ترحم به

 که اتاقي ، اتاق به بردم خودش با و کرد بلندم زور به مادر... داد مي قرار خودش شعاع تحت را ام آینده و زندگي

 ، خیالم در باید بعد به این از ، بودیم کرده شروع آن توي را عشقمان و زندگي که اتاقي ، داد مي را بهروز بوي

 تنها حضورت کاش اي ، کنم مرور را عشقمان و زندگي لحظه به لحظه یادم در و بیاورم یاد به را ات جاودانه عشق

 انتچشم با و ساختي مي برایم آرامش و امنیت از سقفي مهربانت دستان با و بودي کنارم کاش اي ، نبود خیالم در

 ... سرودي مي برایم عشق از اي قصه انگیزت دل کالم با و امید
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 بود شبي چه... شد صادر فردا براي او دفن جواز و انجام حمید و سعید ي وسیله به بهروز دفن به مربوط کارهاي

 مي ها همسایه ، نشد کم خانه این از فریاد و گریه و زجه صداي اي لحظه ، رود نمي یادم از هیچگاه که شب آن

 اپ به غریبي ي همهمه بهروز مرگ با ، رفتند مي و میشدند دردمندمان دل تسلي و گفتند مي تسلیت و آمدند

 که بود دقایق همان در ، زدیم مي زجه را او رفتن امشب و بودیم خوشبخت و خوش چقدر دیروز تا... بود شده

 هاندو و رنج این تا ، اخیر آرامش و خیالي بي این از ، است کوتاه چقدر بدبختي تا خوشبختي ي فاصله فهمیدم

 او ، نبود دلخواه رفتنش ، رفت بهروزم ، طلوع یک تا غروب یک بین ي فاصله ، بود راه ساعت چند فقط ، کاه جان

 را رفتن ، آرزو و جواني اوج در تقدیر که کساني مثل ، بود شده لبریز عمرشان جام که کساني مثل رفت مي باید

 ...بود زده رقم برایشان

 ار خود جاي امید ، ریخت بهم وضعیت آن یک در ، داشت جنگ سر من با روزگار ، بگیرد پا نداشت دوست زندگیم

 مارش صبح فردا وقتي ، گرایید سیاهي به زندگي شاد رنگهاي و ، داد زاري و شیون به را جایش سکوت و یاس به

 جلوي... من تنهایي روز اولین خاکستري صبح ، رسیده راه از ابدي جدایي روز که فهمیدم شد نواخته عزا

 هم ملیحه ي خانواده ي همه... نداشتند باور را بهروز مرگ که کساني تمام براي الاقل ، بود راه پایان گورستان

 ورط همان بتول خاله ، گفتند مي تسلیت و ریختند مي اشک و گرفتند مي آغوش در مرا یک به یک و بودند آمده

 : گفت میکرد گریه که

 باورمان هنوز شنیدیم وقتي از بخدا ، دادي دست از زندگیتو محکم ستون ، بشکني درهم اینطور عزیزم داري حق

 یه در ما ي همه ، نیست تو از بهتر هم ما حال ، شده خاک اسیر زودي این به خواستني و مهربون پسر اون نشده

 يم فقط ، کنه آرومت یکمي الاقل که بگم چي بهت دونم نمي جداً ، داغداریم اندازه یه به ، شریکیم مصیبت و غم

 ... کني شریک غمت در هم رو ما و بگم تسلیت بهت تونم

 کنند دفن آن در را عزیزم خواستند مي که شدم نزدیک اي گشاده دهان مدخل به آرام آرام و کردم تشکر آنها از

 ي هشد تلنبار خاکهاي کنار منهم ، کنند دفن را تغاریش ته پسر گذاشت نمي و زد مي ناله وجود تمام با مادرجان ،

 : میکردم زمزمه بهروز با و زدم مي زجه دل ته از و ریختم مي سرم روي را هایم مُشت درون خاک و نشستم قبر

 تو بگم ؟...بدم جوابشو چي گرفت پدرشو سراغ من از و شد بزرگ سهیلت وقتي ، نزار تنها رو ما... عزیزم نرو

 ؟...مکن چکار تنهایي این و تو بدون این از بعد بگو ، میگرده تو صداي و تو دنبال اتاق دور هنوز پسرت ؟...کجایي

 جا من طالع در میکردي قسمت وقتي رو ها جدایي ي همه چرا ، نبود سرنوشت این من حق خدا:  زدم فریاد

 ...بده استقامت بهم... کنم تحمل رو دوري درد این تا کن کمکم... خدایا ؟...دادي

 تا زن از ، جوان تا پیر از ، زد مي زجه جگر بن از که ، داغدیده مادري ي زده فلک حال به و من هاي حرف با همه

 نمبرسا آسیب خودم به کمتر که بود گرفته مرا دستهاي و زد مي زجه کنارم مادرم... میکردند گریه حالمان به مرد

 و ریختم فرو بهروز مرگ با... شدن من ي سوخته بخت همپاي و ریختن اشک جز آمد برمي دستش از کاري چه ،
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 زمین دل در لحظه به لحظه او و گرفت مي بر در را پیکرش ذره ذره خاک اکنون ، شدم خاکستر و سوختم درون از

 ...شد کوبي میخ و بسته یافتنش براي امیدم هاي دریچه آخرین زمین دل در او رفتن با ، میشد ناپدید

 يرو خانواده ي همه ، گرفتند مي قرار گورش روي دیگري از پس یکي که بود گل تاجهاي سپردنش خاک به از بعد

 بسکه از علي... آورد مي درد به را بیننده هر قلب که ریختیم مي اشک وجودمان اعماق از و بودیم افتاده خاک

 منگاه لحظه یک ، ریخت مي آب صورتش روي به دستپاچگي با عاطفه ، رفت حال از قبر خاک روي بود کرده گریه

 سیاه خاک به الهي گفت اینکه ، بود گرفته زود اینقدر که افتادم او پیش روز چند نفرین یاد به و افتاد عاطفه به

 : بزنم فریاد خواستم مي ، بنشیني

 دیگه حاال ، هوا رفت و شد دود عشقم و زندگي تمام تو نفرین با ، نشستم سیاه خاک به تو نفرین با ببین عاطفه

 بغض به صدایم اما...دیدي زود خیلي را نشستنم سیاه خاک به که باشه راحت خیالت دیگه حاال ، باش خوشحال

 و جوشید مي چشمانم از مهابا بي اشک عوض در ، کرد زخم و درد از پر را گلویم و شد تبدیل نخراشیده و سنگین

 ...ریخت مي بیرون

 و کشید طول روز دو بیهوشي این... رفتم حال از در دم همانجا و بود بد خیلي حالم رسیدیم خانه به وقتي

 وقتي اما ، میکردند خوابم ساعتي چند و زدند مي بخش آرامش بهم... باشم مراسم تو بهروز سوم روز نتوانستم

 مآرا براي هم باز و کنم قراري بي هم باز میشد باعث و کشید مي صف برابرم بهروز خاطرات دوباره میشدم بیدار

 ختل شرنگ ، سیاهم تقدیر که بودم ننوشیده عشق شهد از اي جرعه هنوز... میشدند متوسل بخش آرام به کردنم

 خم داشت شبم و روز هاي قراري بي و امان بي هاي گریه بار زیر هایم شانه... بود خورانده بهم را جدایي و رنج

 را آن تحمل توان که غصه و رنج همه این از را من و بگیرد را جانم زودتر که خواستم مي خدا از روز و شب ، میشد

 ...دهد نجات ، ندارم

 حرف بهروز با و بمانم خوابمان اتاق در ساعتي تا مادرم دست سپردمش و دادم شیر را سهیل بهروز هفتم شب

 ار سنگیني همه این توانستم نمي دیگر و داشت درد قلبم ، بریزم بیرون را دوري هفته یک این هاي عقده و بزنم

 و بود مقدس مکاني برایم آنجا گویي میشدم خوابمان اتاق وارد وقتي شبها...  میشدم خالي باید ، کنم تحمل

 درگاه مثل بزنم بوسه در چارچوب به خواست مي دلم ، میکردم حس دیواري چهار همین در را بهروز بودن امشب

 به هک بود اي فرشته جایگاه تخت گویي ، نشستم تخت جلوي زانو دو ، میشدیم آن وارد سالم و بوسه با که حَرمي

 مي صورتم به و مالیدم مي تخت به را دستانم ، آمده زیارتگاهي به که حاجتمندي مثل ، کرده پرواز آسمان

 جانم از که کسي جایگاه به ساعتي تا ، نداشت ایستادن براي مجالي اشکم و لرزید مي وجودم ي همه ، کشیدم

 عطر بوي فضا ، داد مي یاریم ام خاطره از پر ذهن و اشک فقط سکوت این در و بودم خیره داشتم دوستش بیشتر

 و صورتش اجزاي تک تک روي کشیدم مي دست و بودم گرفته روبرویم را بهروز عکس... داد مي را بهروزم تن

 : کردم زمزمه
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 تو به از ، ام ستاره بي شبهاي خلوت در من و میشوند تکرار تو بي که روزهایي و ماندم من فقط تو از بعد

 برق نمیدونم هم هنوز ، نشد برآورده و داشتم برایت که آرزوهایي درازاي به ، دراز ام ساخته عادتي را اندیشیدن

 را مان عشق ي ریشه خبر بي خدا از ظالم کدام ي تیشه و کرد خیره را چشمانت ني ني ، کي حسادت نگاه

 کوي سر از هم باز که روزي تا ماند خواهم تو انتظار به ابد تا مجنون چون که دانم مي بخوبي را این اما ، خشکاند

 ...کنم گذر تو

 هاي نیمه ، رفتم خواب به تخت روي ناتوان و خسته باالخره تا زدم حرف بهروز با و کردم گریه شب از پاسي تا

 دراز آرام شترها ، بود انداخته بار استراحت براي که بودم بیاباني در کارواني همراه به ، دیدم خواب که بود شب

 کاروان جزء منهم ، خوردند مي غذا ها نخل همین زیر داشتند همه و کشیده قد دور تا دور ها نخل و بودند کشیده

 آبي ، خوردم مي آب بند یک گذشت مي کنارم از آرام آرام که کوچکي جوبیار از ، خوردن غذا بجاي اما ، بودم

 و میشد جابجا دست یک و پاک ریگزارهاي و رنگارنگ هاي سنگ قلوه روي از که آبي ، شیرین و شفاف و زالل

 شنیدم را کسي هاي قدم صداي خوردم مي آب داشتم و بود پایین سرم که طور همان... درخشید مي زرناب مثل

 و شدم بلند زده هیجان... دیدم حاجیان لباس در را بهروز ناباوري کمال در و کردم بلند سر ، ایستاد روبرویم که

 : گفتم و زدم شادي لبخند

 ؟...نبودم تو ي متوجه حاال تا چطور ؟...میري حج به ما کاروان با هم تو... بهروز

 ور تو اومدم فقط ، نخلستانه طرف اون ما کاروان...  عزیزم نه:  گفت میکرد نگاهم غمگین و حرارت با که طور همان

 ...ببینم

 گله با که شدم ناراحت او ي گریه از قدري به ، اش گونه روي چکید چشمش از اشکي قطره زد را حرف این وقتي

 : گفتم

 ؟...میکني گریه و داري وجدان عذاب کردي فراموشمون و سفر رفتي ما بدون اینکه براي ؟...چیه

 ناال وگرنه ، نکردم فراموشتون من... عزیزم نه:  گفت و کرد پاک بود دستش که سبزي دستمال با را هایش اشک

 بهت و ببینم رو تو تا اینجا اومدم فقط ، برم ابدي سفر این به شما از زودتر که بود خدا خواست این ، نبودم اینجا

 ...ساراجان ، کشم مي عذاب دارم بخدا ، نکن تابي بي و گریه من رفتن از اینقدر قسم عشقمون به رو تو ، بگم

 ...نکن دور خودت از من رفتن بخاطر اونو ، داره احتیاج تو مهر پر آغوش به همیشه از بیشتر االن سهیل

 دوني مي ؟...کنم چیکار پدر بي ي بچه یه با باید تو از بعد بهروز ؟...کنم باور رفتنتو چطوري آخه:  گفتم کنان گریه

 ...کنم تکیه بهش که ندارم ام خونواده از مردي هیچ دیگه من که

 اب همراه... بود رفته بهروز که دیدم و گرفتم باال را سرم نیامد صداش وقتي ، ریختم مي اشک و بود پایین سرم

 : زدم فریاد اشک

 ؟...میشدي خیالم بي ؟...میکردي چیکار بودم رفته تو بجاي من اگه ؟...بگیرم آروم خواي مي ازم چطوري بهرور
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 و خوابم یاد به صدا بي و فشردم بالش به دهان آمدم خودم به وقتي و پریدم خواب از زدم مي حرف که طور همان

 درد و عشق مرگ از باالتر... خدایا... کردم خالي را عمرم تمام هق هق هایش اشک و بهروز غمگین ي چهره

 بهروز و من آشنایي اول از ، نداشت را آخر ي ضربه این تحمل ام خسته تن ؟...داشت وجود هم دردي یتیمي

 شریک مرگ حاال و ، او دوري و پدر مرگ ، نشیني غربت و مادرم و پدر از شدن جدا ، بود خورده رقم برایم جدایي

 ام کشیده درد و نحیف هاي شانه روي را جداییها این بار و کنم تحمل توانم مي کي تا... خدایا...  عشقم و زندگي

 ...بکشم

 اما ، میکند شاد و مست سر را آدم که است رویایي و انگیز دل اینقدر هوا ، است اردیبهشت روزهاي از یکي امروز

 زا عزیز هفتم روز که برگشته بخت من براي نه ، باشند کرده شروع عشق و شادي با را روز این که کساني براي

 مادرجان بغل زیر علي و بهزاد... شدیم محل مسجد راهي بار خون چشماني و خسته تني با... است ام رفته دست

 زنده زیاد نمیکردم فکر داشت که روزي و حال این با مادرجان بیچاره ، آوردند مسجد مدخل به را او و گرفتند را

 به بار هر و زد مي کوک نا قلبش هم ها تازگي به و بود شده تر شکسته و پیر سال ده مدت به روز هفت این ، بماند

 ماًرس غصه بار این زیر ، میکرد استفاده اکسیژن کپسول از خانه تو یا و میرفت بیمارستان یا پسرهایش کمک

 مي باورم در کجا ، شدیم وارد مادرجان همراه آرام آرام مادرم کمک به افتاد مي پا از داشت و بود شکسته کمرش

 انرمض ماه همیشه که جایي ، کنم شرکت ناکامم شوهر مراسم در که شود باز اینجا به پایم زود اینقدر که گنجید

 : کردم گله خدا از ناخواسته شدم وارد وقتي... بود حاجات ي قبله برایم ها

 ؟...میکني مجازاتم اینطوري داري که بودم گناهکار اینقدر یعني ، دادي راه اینجا به مرا سرنوشت چرا

 زا بهروز ، گفتند تسلیت و آمدند استقبالمان به سیاه دست یک لباسهاي با همه ها همسایه و فامیل از اي عده

 هفت این انگار ، بود شده تنگ برایش دلم چقدر ، میکرد نگاهم بود مسجد وسط میز روي که بزرگ عکس قاب

 ...بود گذشته من براي سال هفت ، روز

... مادرم و من ي راننده بود شده سعید مدت این ، برویم بهروز آرامگاه به تا شدیم ماشین سوار و شد تمام مراسم

 از یرهت چشماني با و کشید پیشانیش به دستي کالفه و خسته حالت با که انداختم بهش ماشین آینه از نگاهي

 در رفته خواب به سهیل به و برداشتم او از چشم زود خیلي ، میکردم نگاهش داشتم که زد زل من به اندوه شدت

 کودکي سهیل مثل االن منهم کاش اي کردم آرزو و فرستادم بیرون ام سینه از دردناک آهي ، کردم نگاه آغوشم

 انمد نمي ، میکرد سنگیني صورتم روي سعید نگاه ، فهمیدم نمي چیزي مصیبت و درد همه این از و نبودم بیش

 ... بود کرده مشغول خود به را من ذهن آرامگاه به رسیدن تا که دلسوزي یا بود ترحم از نگاهش

 ار سختي ي گریه و گذاشتم بود افتاده قبرش خاک روي که فرشي روي را سرم گرفتم آرام بهروز قبر کنار وقتي

 اب و خواندند مي که اي فاتحه از بعد و شد پیدا شان کله و سر کم کم مردم بعد لحظاتي... کردم شروع صدا بي

 بانمانگری دنیا وسعت به تنهایي دوباره و گشتند برمي خود هاي خانه به باشد آخرتون غم و گفتن تسلیت دوباره

 داشت آن بر مرا ملیحه و مادر اصرار اما شوم جدا بهروز از نبودم راضي هنوز من و بود تاریکي به رو هوا... گرفت را
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 ، داد مي زندگي امید بهم و تپید مي قلبي روزي که بگذارم سنگ از قسمتي روي را سرم لحظه آخرین براي که

 روي را سرم آمدم مي تنگ به هایش آدم و دنیا غمهاي و ها رنج از وقتي ، شنوم مي را قلبش تپش که کردم حس

 چون ، گرفتم مي آرام زند مي عاشقانه تو براي گفت مي همیشه که قلبش تپش شنیدن با و گذاشتم مي اش سینه

 زندگیم به حمایتي چه به ، امیدي چه به ؟...چي حاال ولي ، بود همراهم زندگي سختیهاي در که داشتم را کسي

 ؟...میکرد آرامم قلبي تپش کدام دیگر... دادم مي ادامه

 در نگاهم و ام نشسته اشک روشن ي جرقه میان در ، تاریک گورستان این ي گوشه پناه بي و خسته... خدایا

 و پاییز نام با را روحم ي خسته بهار و دارد فاصله من از ها فرسنگ که بهروزي ، اوست از نشاني دنبال افق امتداد

 تو ، ولي ، دورم تو از دانم مي... گذرند دیر و گیر نفس برایم بهروز بدون که هایي لحظه ، است کرده آوا هم خزان

 ...داري جاي وجودم بند بند در

 تگف و گرفت خودش آغوش در و کرد بلند قبر سر از را من ملیحه کمک با پریده رنگي و گریان چشماني با مادرم

: 

 تو سهیل که بریم ، بگیره آروم بهروزم روح بزار ، کردي مقاومت پدرت مرگ در که طور همان... باش صبور عزیزم

 ...خورد رقم برات سرنوشت این که بمیره برات مادر الهي ، میکنه قراري بي ماشین

 لسهی خوردن شیر با ، بدهم شیرش تا گذاشت آغوشم تو و گرفت سعید از را سهیل و کردند ماشینم سوار زور به

 پدر بي باید که بود کرده گناهي چه معصوم ي بچه این ، ریخت فرو هایم اشک دوباره چشمهایش شدن بسته و

 و سرخ چشماني با هم سعید و میکرد هق هق ام شانه بر سر دید مرا ي گریه وقتي هم ملیحه... میشد بزرگ

 همان ، بود خاص سعید نگاه ، میشد خالي و پر لحظه به لحظه چشمانش ي کاسه و میکرد نگاه را ما آینه از متورم

 اشک اینکه با نگاه این چقدر... خدایا ، بودم دیده بهروز ي خفته خاک به چشمان در قبالً که دیدم مي را مهرباني

 ...داد مي آرامش بهم بود غم از پر و آلود

 بینشون که اي عالقه و عشق بخاطر ، کردن چشمشون بخدا:  گفت و کرد پاک را اشکهایش چادر ي گوشه با مادر

 ...هوا رفت و شد دود دفعه یه زندگیشون ، نداشت کسي هر که خوشبختي بخاطر ، بود

 شکي افتاد خوشبختیشون و زندگي به بد چشم که این در ، میگید درست:  گفت و کرد اي سرفه تک حمید

 به همه از اول خدا ؟...جنگید مدام تقدیر و خدا با میشه آیا ؟... خانوم مریم کرد میشه چیکار اما ، نیست

 این با باید شده هم اش بچه بخاطر خانوم سارا دوماً ، کنه تحمل رو عظیم درد این بتونه تا بده صبر ساراخانوم

 ...زاریم نمي تنهاش و هستیم اطرافش هم ما ي همه... بیاد کنار قضیه

 سنگین نگاه همچنان اما بود بیرون به ماشین ي شیشه از نگاهم و دادم مي گوش فقط منهم و کرد تشکر مادرم

 تمام با را ام کسي بي و تنهایي شد تمام بهروز هفتم مراسم وقتي... میکردم حس ماشین ي آینه تو از را سعید

 نمي او که میکرد خاطرنشان بهم حسم و نداشت خوبي حال هم مادرجان که حاال مخصوصاً ، میکردم حس وجود

 ...گذارد مي تنها را ما هم او زودي همین به و بیاورد تاب را پسرش مرگ تواند
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 تهبرگش خانه به و سپرده خاک به را شده پرپر گُل این هم زود چه و شد پرپر زود خیلي آرزو از پر دنیایي با بهروز

 پسران از یکي که اي خانه ، ریخت مي بیرون درد و زجه و گریه صداي آن دیوارهاي از هنوز که اي خانه... بودیم

 نگاه اتفاق این به ناباورانه و سردرگم دو هر بهزاد و بهرام... بود پیوسته ابدیت به و بود شده کم آن از فروزش

 بود شده شریک سعید با که اتاقي کنج به هم علي ، میشد اشک از پر چشمانشان لحظه به لحظه و میکردند

 این عاطفه اما... آمد مي بیرون اتاق از نه و خورد مي چیزي حسابي درست نه ، سعید ي گفته به و بود خزیده

 رابرب در هیچگاه که لبخندي ، زد مي لب به لبخند گذشت مي که من برابر در و بود شده عوض رفتارش کمي روزها

 تگف مي حسم اما ، بزنم تهمت کسي به خود بي خواستم نمي ، بودم آشنا نفرتش و اخم با همیشه و بود نزده من

 بخندل یک با فقط ظاهر در البته ، بود خوشحال رسیده پایان به اینطور بهروز و من مشترک زندگي اینکه از عاطفه

 : انداخت مي سعدي شعر یاد به را من که گفت مي دیگري چیز شادش حرکات و رفتار اما ، داد مي نشان

 

 ( آدمي نهند نامت که نشایند.....  غمي بي دیگران محنت کز تو) 

 

 دهش تمام برایم چیز همه بهروز رفتن با انگار ، نداشتم خوبي حال ، گذشت مي بهروز مرگ از که بود روزي بیست

...  بود شده باز هم از که بود روزي بیست االن بهروز و من سرنوشت گره ، را شب نه و فهمیدم مي را روز نه ، بود

 تو مدام صدایش ، گشتم مي بهروز دنبال به و زدم مي قدم خواب اتاق به آنجا از و آشپزخانه به سالن از همش

 مصیبت و درد این توانستم مي چطور ، رسیدم مي جنون مرز به داشتم دیگه ، زد مي صدا را اسمم که بود گوشم

 هنوز من... داشت انتظار توان و طاقت میشد چقدر مگر ساله دو و بیست ي بیوه یه از ؟...کنم تحمل را بزرگ

 ... میکردم رفتار ساله چهل هاي زن مثل بزرگ اتفاق این با که ، راه اول بودم جواني

 هب که قرمزي نوک کالغي و رنگي توپ با داشت و بود بغلم تو سهیل ، زندگیم بد روزهاي همان از یکي غروب دم

 یشپیشان روي یتیمي مُهر که بود کرده رد را ساله یک تازه سهیلم ، میکرد بازي بود خریده برایش سعید تازگي

 وت ، بود بهروز چشمان شبیه که را براقش و درشت مشکي چشمان ، گرفت طرفم به را توپ وقتي ، بود نشسته

 تو که بهروز چشمان دیدن ، میکرد ام خفه داشت و نشاند گلویم بر بغض ، ها چشم این دیدن ، انداخت نگاهم

 سر و کردم مهار چشم ي گوشه از را اشکم ، نداشتم من که خواست مي توان بود کرده خوش جا سهیل صورت

 اضير کار این با اینکه مثل اما... ندهم کف از طاقت و نیفتد چشمانش به چشمم تا چسباندم ام سینه به را سهیل

 نگاه نای هم باز و برداشت ام سینه از سر باالخره گفتن ماما بار چند با ، شود کنده ام سینه از میکرد سعي که نبود

 وت از لرزان دستاني با ، کنم پرت را حواسش موقتاً اینکه براي... خندید مي و چشمام تو انداخت را گیرش نفس

 من از را نگاهش و شد گرم شکالت به سرش شکر را خدا که دستش دادم و برداشتم شکالتي سارافونم جیب

 ؟...میشد تمام ها عذاب این کي... بستم را چشمانم و دادم تکیه مبل به را سرم ، داد دستش تو شکالت به و گرفت
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 کثم کمي کنارم که کردم حس اما ، ببینم را او که نکردم باز هم از چشم حتي هم گفتنش یااهلل و سعید صداي با

 هلحظ... میزد حرف مادرم با داشت که شنیدم را پچش پچ صداي لحظاتي از بعد و آشپزخانه سمت رفت بعد و کرد

 پر صورت و کردم باز را چشمهایم ، زد صدام و داد تکان را ام شانه شدت با و آمد سراغم به سراسیمه مادر بعد اي

 : زدم لب آرام ، بود خیره من به که دیدم را مادرم اضطراب

 ؟...شده چي

 ...!!اومدند جهانگیرخان و فرهاد:  گفت ، دادن جواب تو بود مردد که طوالني مکثي از بعد باالخره مادر

 : گفتم فراوان خشم با و گرفتم آغوش در را سهیل و پریدم جا از ها گرفته برق مثل

 ؟...دارن ما با نسبتي چه ؟...هستن کي اینا اصالً ؟...اینجا اومدند اي اجازه چه به

 ، مادر نکن پا به جنجال سهیل جان به رو تو ، باش آروم پدرت خاک به رو تو:  داد ادامه و گفت آرامي هیس مادرم

 ...اومدند تسلیت براي حتماً

 ...ببینم کدومشونو هیچ ریخت خوام نمي ، بخوره سرشون تو تسلیت:  گفتم آرام و فشردم بهم را هایم دندان

 هر و زمین به شد قفل پاهایم ، گرفتن قرار من برابر و سالن به فرهاد ناگهاني ورود با که خواب اتاق تو برم رفتم

 هک جهانگیري به بعد و فرهاد به بود افتاده جونم به که اضطرابي و پریده رنگي با... گرفت من از را حرکتي گونه

 نفر دو این که بیشتر این از شوک ، پایین فرستادم زور به را دهانم آب ، زدم زل بود شده وارد فرهاد سر پشت

 ادفره دشمن زماني که بهروزي ؟...بودند ایستاده ، میکردیم زندگي بهروز و من که اي خانه تو آنهم ، روبرویم االن

 سحب سینه در را نفسم و کوبید مي ام سینه به رحمانه بي که بود پاییز تهاجم این... جهانگیرخان رقیب و بود

 آن به را هم ناباوري ، دلسوزي بر عالوه جهانگیرخان نگاه اما... بود دلسوزي و ترحم از پر نگاهشان ؟...میکرد

 را اش خانه کلید روزي که هوا به سر و شاد دخترک آن از که گنجید نمي باورش در وقت هیچ ، کرد اضافه میشد

 رنگ و الغر و تکیده زني االن ، بود کرده عاشق را او و کرده گذر مغازه آن از برادرش هواي به و بود گذاشته جا

 دوست و عشق این ، نمانده باقي چیزي نگاهش توي تر سنگین غمي و چشمانش دور عمیق سیاهي با پریده

 دست ؟...بود کرده تبدیل آدم این به را من روز بیست این طول در حد این تا که بود بزرگ چقدر مگه داشتن

 : کرد زمزمه گوشم در و بیرون کشیدم زمان ي برهه آن از ، کشید آغوش در را من و نشست پشتم که فرهاد

 ؟...روزیه و حال چه این ؟...دلم عزیز اومده سرت به چي

 مبل روي جایي ، مادرم تعارف به و گفت تسلیتي و سالم جهانگیرخان... شد جدا من از و زد موهایم به اي بوسه

 هک فرهاد... بود خیره من به همچنان و نگرفت من روي از را نگاهش سنگیني اما ، نشست و کرد باز خود براي اتاق

 سهیل تا کرد دراز دست ، ندارد شدن باز هم از خیال خورده ترک و رنگ بي لبهاي این و کردم اختیار سکوت دید

 يوقت فرهاد ، کرد آویزان گریه براي را لبهایش و چسبید ام سینه به توانش توان با پسرکم که بگیرد من از را
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 صورتش و موها تو دست بار چند کالفه و نشست جهانگیرخان کنار و شد خیالش بي دید را سهیل نارضایتي

 ... کشید

 سرم ، آمد برمي من از که کاري تنها و شوم دور فضا آن از که نمیکرد یاري پاهایم ، شدم ولو جایم سر زار حالي با

 بار هر و میکرد پذیرایي آنها از و بود آمد و رفت در مدام مادرم... ندادم آنها حضور به بهایي و کردم سهیل گرم را

 به بهایي اما ؛ نیست تو شاًن در نوازي مهمان رسم این که میکرد نصیبم اي غره چشم میشد رد من جلوي از که

 البا را سرم هم بار یک بودند آنجا که ساعتي نیم تا ، بودم سرگرم سهیلم با و دادم نمي مادر پنهان هاي اعتراض

 ، ندبود گذاشته خانه این تو پا که کشیدم مي نفس سخت و بودم خودم خراب حال تو ، نکردم نگاهشان و نگرفتم

 يکس همان مرد این... بودند شکسته ممکن شکل بدترین به را اینجا حرمت نفر دو این که داشت حرمت خانه این

 مزندگی به و میشود طوفان بود کرده تهدیدم که بود مردي همان این ، بود ریخته بهم مدتي را بهروزم روان که بود

 با ایمبی بیرون زجرآور فکر این از اینکه براي و کشیدم آهي ؟...او نکند ؟...بود نزده زندگیم به طوفان مگر ، زند مي

 قرمزش نوک با و میکردم نزدیک سهیل به پاورچین پاورچین را کالغ ، شدم سرگرم سهیل پشمي و سیاه کالغ

 تو... ریختم مي اشک من خندیدو مي او ، خنده از رفت مي ریسه هم او که ، دادم مي قلقلک را او برف چون گلوي

 : زدم ناله صدا بي قلبم

 من باز و کني باران بوسه را تُپلش هاي گونه و بري ریسه هم خودت ، سهیل رفتن ریسه از که ؟...بهروز کجایي

 ؟...گرفت من از را هایت خنده لعنتي دنیاي این چرا...  بزني قهقهه حرفم به و خوردي را ام بچه که کنم اعتراض

 اخم با و کشیدم عقب را سرم عصبي ، دیدم روبرویم را فرهاد و کردم بلند سر ، کرد پاک را هایم اشک دستي

 رامشآ بهم اینکه تا میکرد پریشانم بیشتر که بود دستي ، کند آرامم که نبود دستي دست این ، کردم نگاهش

 : تگف و شد خم من سمت به و نشست کنارم و ، نارضایتیم این از کشید صورتش به دستي کالفه... کند تزریق

 ؟...افتاده فشارت نکنه ، دختر نداري رو به رنگ ، دکتر ببرمت خواي مي ؟...خوبه حالت

 : گفت و کرد اخم دید را دارم ادامه سکوت وقتي ، کردم نگاهش سکوت در غضبناک

 ؟...بهم زدي زل خصمانه اینطور که طرفي دشمنت با مگه ؟...کردنه نگاه طرز چه این... نگرانتم خب ؟...تو چته

 هب را سهیل... دهم ادامه مسخره نمایش این به و بمانم توانستم نمي دیگر ، رفت نمي هم رو از ، شدم بلند خشم با

 انجهانگیرخ که رفتم خواب اتاق سمت به اي کلمه گفتن حتي بدون و داشتم نگه محکم و باال کشیدم ام سینه

 : زد لب... بود حسرت و غم از پر اش چهره تمام ، ایستاد برابرم

 ؟...بدم انجام برات برمیاد دستم از کمکي

 جلوي دنیا هواي ي همه و میشد تاریک و تنگ قبري مثل آدم براي بزرگیش ي همه با دنیا که است هایي وقت

 رب فریاد خواستم مي...  بودم آورده کم نفس واقعاً ، مرد این برابر در لحظه این تو ، االن... گرفت نمي را آدم خفگي

 یمزندگ از و خانه این از همیشه براي را گورش که است این بکند من به تواند مي که کمکي تنها که بکشم سرش
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 شتدا تقدس خانه این... ریخت فرو چشمانم از که بود اشک بجایش و گرفت سنگر گلوگاهم در صدا ولي ، کند گم

 جاي این به را بازش هوس و نحس قدم داد مي اجازه خودش به چطور ، بود زده جوانه درونش بهروز و من عشق ،

 همب محکم اعتراض ي نشانه به را در و اتاق تو رفتم حرفي بدون و کردم نگاهش اي لحظه نفرت با ، بگذارد مقدس

 یه ، نشستم کنارش و تخت روي گذاشتم را سهیل... میشد خالي و پر درد از مدام لعنتي قلب این امشب... کوبیدم

 ، بارید چشمانم از اشک باران... گرفتم را سرم هایم دست تا دو با و نگیرد بهانه که دستش دادم دیگر شکالت

 ره سالها ، نزدم دم اما ، کشیدم ظلم سالها ، ظلم از آمده خروش به سیلي ، خروشان سیلي ، بود سیل ، نبود اشک

 تريبیش ظلم بهت باشي تر مظلوم چه هر چرا راستي به... بودم نرفته خواهي عدالت دنبال به دیدم عدالتي بي چه

 ؟...ات اندازه از بیش غرور پاي گذارند مي و آیي مي حساب به کمتر باشي بهتر چه هر چرا ؟...میکنند

 آمدن و بود دل ساده اینقدر که مادرم بیچاره ، میکرد عذرخواهي من رفتار بخاطر مدام که آمد مي مادرم صداي

 مالقات همچین هم باز بهروز نبودن با و بود راه اول تازه این ، دانست مي تسلیت عرض براي فقط را نفر دو این

 ار فرهاد ، مادر و من تنهایي همین و شوهري نه و بود پدري نه دیگر ، گذاشتم مي انتظاراتم لیست در باید را هایي

 و من براي را پشتیبان یا و حامي یک نقش بخواهد و برندارد سرمان از دست ها سادگي این به که میکرد وادار

 ما خانه به نفر دو این پاي شدن باز ، با که ترسیدم مي و کرده پا به دلم تو آشوبي حدس همین... کند بازي مادر

 ...بزنند رقم برایم را تري بیني پیش قابل غیر و بدتر ماجراهاي دوباره

 و آمدم بیرون خرابم حال از اي همهمه صداي با که بود نگذشته جهانگیرخان و فرهاد رفتن از اي دقیقه ده هنوز

 بدون و بارید مي آتش هایش چشم ، بود در ي آستانه در غضبناک علي و شد باز شتاب با اتاق در ثانیه یک تو

 : زد فریاد طلبکارانه اي مالحظه هیچ

 ؟...دادي راه خونه این تو رو عوضي ي مرتیکه اون جراًتي چه به

 رد ، شود پاره که بود نمانده چیزي اش شقیقه روي رگ که دوختم عصبي پسر این به را اشکم پر نگاه حیرت با

 علي ناگهاني خشم جلوي که بودند رسانده را خود اي ثانیه چند تاًخیر با که افتاد بهرام و سعید به نگاهم حین این

 : زد فریاد هم باز و نشد آرام علي اما... بگیرند را

 و عشق ي قصه دوباره تا بمیره عمو بود معطل ؟...خواست مي چي اینجا عوضي اون ، پرسم مي تو از دارم سارا

 ؟...باشه نگرفته زیر رو عمو مرتیکه همین معلوم کجا از ؟...بگیره سر از دلدادگیشو

 ...بزني داد سارا سر نمیدم اجازه بهت ، باش زدنت حرف مواظب علي:  زد فریاد علي سر توان تمام با بهرام

 ونبیر را او اتاق از و کشیده بغل به را او بالفاصله سعید ، میکرد هق هق و ترسیده شدت به علي فریاد از سهیل

 کاري اگر که بود مادرم دست دم همیشه پسر یک مثل و داشت را سهیل و من هواي خیلي سعید مدت این ، برد

 ي حوصله حتي که احوال و اوضاع این در موثرش هاي کمک از یکي ، دهد انجام برایمان فوري آمد مي پیش

 هاي زاري گریه و صدا و سر تو زیاد گذاشت نمي و بود او آغوش در سهیل مرتب که بود این ، نداشتم هم را خودم

 او آغوش در هم سهیل اینکه عجیب و میکرد گرم را سرش و برد مي اتاقش به خود با را او و بماند اطرافیان و من
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 دورش بود کرده پا به علي که مهلکه این از را سهیل هم االن... رفت مي خواب به سعید هاي زمزمه با و بود آرام

 ... بود کرده

 اش پیچیده رو چیز همه چرا ، بودن اومده گفتن تسلیت براي خان علي:  گفت علي برخورد از ناراحتي با مادرم

 ...انداخت بیرون نمیشه که مهمونو ؟...میکني

 که دونید مي خودتونم... خانوم مریم ؟...مهمون:  گفت جانب به حق و آورد پایین را صدایش مادرم برابر در علي

 ...بودن مزاحم نبودن مهمون اینا

 از برادر یه دیدن مانع که تونم نمي ، منه پسر مزاحما شما قول به اون از یکي:  گفت و کرد درهم را اخمایش مادرم

 ؟...تونم مي ، بشم اش داغدیده خواهر

 خواهر هی افتاده یادش االن که بوده کجا حاال تا برادر بااصطالح همین:  گفت و کشید صورتش تو دستي کالفه علي

 کشیده خودش دنبال به رو مردک اون چي برا ، ندارم خودش به کاري اصالً ؟...داره شهر این تو هم اي داغدیده

 هنوزم که اینه غیر ، خواسته مي رو سارا روزي یه که اینه غیر ؟...داره دخترتون و شما با صنمي چه اون ، اینجا

 ؟...میکنه هندستون یاد فیلش

 : شدند خیره من به نفرشون سه هر و شد ساکت علي ، فریادم با

 رو حرفا این اینجا اومدي احوال و اوضاع این تو ، ترکه مي درد از داره سرم ، لعنتي کن تمومش... کن بس علي

 هوار زهرت از پر حرفاي با هم تو که کشم مي درد دارم کم ؟...سوخته جیگرم کم ، بزني آتیش جیگرمو که بزني

 بمون خودت دیگه ي دفعه ، رفت در دستم از دفعه این ، دادیم مي راهشون نباید میگي درست تو ، سرم رو شدي

 ...نده راهشون و بشکن پاشونو قلم ، خونه این تو بیان نزار و

 انيعصب این از بیشتر تا بریم بیا ، نکن حرمت هتک و کن تمومش علي:  گفت تر جدي علي به رو بار این بهرام

 ...نشدم

 تو از اعتراضش صداي همچنان اما ، برد بیرونش اتاق از و کشید رو علي دست مادرم و من از خواهي عذر یه با

 اصالً که بود افتضاح حالم اینقدر خودم ، داد مي راهشون مادر نباید ، دادم مي علي به رو حق... آمد مي تراس

 ود این رفت مي سرم بود مساعد حالم اگر ، بودم هشد غافلگیر خودمم ، شدند اتاق وارد کي و آمدند کي نفهمیدم

 ..دادم نمي راه خانه این تو را نفر

 ...شده میت مثل رنگت ، نیفتادي پس تا بخور بگیر:  گفت و گرفت طرفم قندي آب لیوان مادر

 : تگف بالفاصله و نشست کنارم تخت لب و داد تکان تاًسف از سري مادرم که گرفتم را لیوان لرزان دستاني با

 ؟...کشید فریاد چقدر و گفت چیزایي چه دیدي ، سرش به زده عموش غصه از پسره این

 ...نگفت ناحق:  گفتم درنگ اي لحظه بدون
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 نرفته بهروز هنوز که توست ي چیکاره اون ؟...نبود ناحق:  گفت و من به زد زل شدم ریز هاي چشم با مادرم

 ...کنن دخالت غلط به تو زندگي تو نمیدم اجازه بهشون ، دستش افتاده اختیارت

 کرف ، اینجا بیان شد روشون چطوري نفر دو این ، حقیقته یه ، نیست دخالت این من مادر:  گفتم و کشیدم پوفي

 کردن خیال چي ؟...اینجا اومده شده پا رویي با فرهاد ، دیده برام خوابایي چه باز مردک اون که فهمم نمي میکني

 نمي وگرنه نبود روبراه حالم من... مادرمن نه ، کنن آمد و رفت اینجا تونن مي راحت دیگه مرده بهروز چون که

 ؟...باشه بهروز قاتل و راننده همون مردک این و نگه دروغ علي که معلوم کجا از ، بزارن اتاق این به قدم زاشتم

 ؟... آوردید در شما کجا از دیگه اینو ، کرد اثر هم تو رو علي حرفاي ؟...تو میگي چي:  زد فریاد حیرت با مادرم

 زا بار چند مرد این ، علي جلوي مخصوصاً بزني رو حرف این نشنوم دیگه سارا... زد اتهام مردم به الکي که نمیشه

 مطمئن ، نزن اتهام کسي به مدرک بدون دیگه ، کرده گذشت تو بخاطر و خورده ضربه بیامرز خدا بهروز دست

 ...میده قانون دست به رو راننده اون باالخره و نشسته حق جاي خدا باش

 هم بعد لحظاتي... گذاشت تنها کهنه و تازه فکر تا هزار با دوباره را من و رفت آشپزخانه به هشدارش از بعد مادر

 و اباندخو تخت روي آرام بود رفته خواب به که را سهیل و خواب اتاق تو بعد و سالن تو آمد یااهلل یه گفتن با سعید

 : گفت نگراني با و نشست من کنار فاصله با تخت لب آمد و سهیل روي کشید را پتو

 ؟...بهتري

 ، خوره نمي من حال به بهتر ي کلمه دیگه:  گفتم و زدم تلخي زهرخند و بیرون کشیدم سینه از آهي سوالش با

 ...نمیشم بهتر دیگه من

 ...گذره مي سختم روزاي این و میشه درست چیز همه ، نباش ناامید اینقدر... سارا:  سعید

 : گفتم و انداختم گیرایش و زیبا چشمهاي تو نمیشد خشک روزها این که را اشکم پر نگاه

 ؟...هست هم امیدي دیگه مگه

 ...شرایط بدترین تو حتي ، هست همیشه:  گفت و کرد بسته و باز را هایش پلک

 ؟...میشد تموم کي ها اشک سیل این ، شود سرازیر باز هایم اشک دادم اجازه و انداختم پایین را سرم

 ...میشه بهتر حالم دیگه نه و آرامش نه هست امیدي نه ، نباشه بهروز وقتي... سعید:  دادم ادامه

 که حتماً ، بره دستش از مادرشم ، داده دست از پدرشو بچه اون اگه نزار ، کني مقاومت باید سهیل بخاطر:  سعید

 سهیل به بهایي و خودتي تو ، روز ي همه که همین ، دوري ازش که همین ، بشه تنها اش بچه تا بمیره نباید آدم

 و محبت به نیاز بچه این... میده دستش از مادرشم داره ، داده دست از پدرشو اینکه بر عالوه سهیل یعني ، نمیدي

 لحظه این تو و نداره قرار خوبي موقعیت تو سهیل که کن درک ، هات ناله و آه و گریه نه ، داره تو داشتن دوست

 ...بزنه گره رو روحش بعدها و سنگین ي عقده یه بشه اینا ي همه تونه مي که هاست
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 به و زودي همین به تونستم نمي ، نگوید هیچي سعید دیگه که کشیدم پیش رو علي از حرف و دادم تکون سري

 از درخواستي همچین که بود زود خیلي هنوز ، بگذرم سادگي به کنارش از و کنم قبول را بهروز مرگ راحتي این

 ... میکرد من

 ؟...خوبه علي:  پرسیدم

 یلسه تا بزن سرُم یه درمانگاه بریم پاشو ، نیستي خوب که هستي تو این ، نباش اون نگران ، خوبه آره:  سعید

 ...نداري رو به رنگ ، خوابه

 ...میشم بهترم کنم استراحت یکم ، نباش نگران خوبم:  گفتم

 که جهانگیري به ، سعید هاي حرف به سحر هاي نزدیکي تا... گذشت کنارم از بخیر شب یه با و گفت اي باشه

 آغوش بیقرار طرفم آن از و کردم فکر بکند خواد مي چیکار ، کرده بدر میدان از رو رقیب که حاال نیست معلوم

 ، میکرد درست قلبم تو بزرگي خالیي خالیش جاي گشتم برمي تخت طرف هر به ، نبود دیگه که بودم بهروزي

 رافماط ، نبود کس هیچ دیگه ، بکشد نفس و بگذارد موهام جنگل تو سر یا ، کند نوازش هامو گونه که نبود بهروز

 مي راحتر سهیل به مشغولي دل و اطرافم شلوغي با روزها... دوري درد و تنهایي از پر اما ، خشک بود برهوتي

 رب چشم سحر هاي نزدیکي تا گذاشت نمي که آلود وهم سکوتي ، لعنتیش سکوت و شبها این از امان اما ، گذشت

 ...بگذارم هم

 هجدهم فصل

 

 ...اند مُرده آن در گلها که است آفتاب بدون باغ همچون عشق بدون زندگي

 هب آرامبخش آمپول با ، بود افتاده بیماري بستر توي همیشه و ندید آرامش روي دیگر بهروز مرگ از بعد مادرجان

 به را همه که میکرد گریه چنان و گرفت مي آغوش در را بهروز عکس قاب میشد بیدار هم وقتي و میرفت خواب

 براي مخصوصاً ، بود مشهود جا همه در بهروز خالي جاي ، گرفت مي خود به عزا رنگ خانه باز و انداخت مي گریه

 میکرد خاطرنشان بهم ، اخیر ي ساله چند این ي تجربه... بود ام بچه پدر و زندگي عشق ، بود سرم سایه که من

 نکهآ بي بعد و باشم داشته دوست قلبم توي را کسي همیشه اینکه ، بود دادن دست از و بستن دل من تقدیر که

 پاهاي در میکند یاري هایم چشم که جایي تا و کنم تماشا را رفتنش و بنشینم ، بیاید بر دستم از یا و بکنم کاري

 هاي دادن دست از بخاطر و بگیرم دندان به حسرت انگشت گذشته یاد به و کنم دنبال زندگیم ي جاده در را او

 ...بخورم افسوس هم سر پشت

 و دامادش دانه یک دادن دست از غم در حاال ، بود نکرده راست قد هنوز پدرم مرگ از بعد که بختم نگون مادر

 دل نای تسلي مدام و بود صبور من برابر در... بود کرده تر خمیده را او اش نوه تنها یتیمي و دختر شدن بخت سیاه

 ي سجاده سر بارها خودم ، ریخت مي غم سرشک و خورد مي دل خون خفا در اما ، بود تقدیرم ي خورده زخم
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 را مصیبت این تو بردباري و صبر من براي که بودم دیده خدا به را کردنش التماس و زدن زجه ، صبح نماز

 به را سهیل و من از مراقبت وقت تمام و کشید مي دوش به را دردم صبورانه ام بیچاره مادر... میکرد درخواست

 ...من ي شده ویران زندگي به بود چسبیده و کرده فراموش را خودش زندگي و خانه دیگر ، بود گرفته عهده

 و داشتند را مادرم و من هواي حالي همه در ، مادرم پسرهاي و من برادراي بودند شده روزها این هم سعید و علي

 يا بهانه یا و نکند گریه او که میکردند کاري هر... میکردند تیمار و داشتند دوست خود زاده خواهر مثل را سهیلم

 مدام علي ، پیشم آمدند مي وقتي... لرزاند مي را عرش یتیم اشک که دانستند مي حتماً ، نندازد گریه به را او

 تعریف با که دانست نمي اما ، بود شیرین او براي عمویش ي خاطره و یاد چون ، میکرد مرور را بهروز خاطرات

 گوش فهمید مي زود خیلي ، بود من به حواسش ي همه ، که سعید و زند مي من هستي خرمن به آتش هایش

 این از را علي که گرفت مي دست در را صحبت طوري ، نداشتم من که خواهد مي توان چقدر خاطرات این به دادن

 حتي و ، میشدم دیوانه اندوه شدت از بودم تنها خودم اگر شاید. بخشید مي آرامش من به و میکرد دور ها خاطره

 مراتب به دیوانگان عالم در حضور که چرا ، میکردم را آرزو همین مغزم در شده تلنبار افکار فشار از مواقع بعضي

 ... بود زندگیم تلخ واقعیات با شدن روبرو از تر ساده

 که میکردم زندگي اي خانه در همچنان من و کرده فوت بهروز که میشد ماهي یک تقریبا و بود ماه خرداد اواخر

 هاي لباس و وسایل هم هنوز بزند دست اش تکه یک به حتي یا و ، کند جابجا را وسایلش کسي گذاشتم نمي

 آغوش در را بهروز هاي پیراهن از یکي هرشب... کند دور من از را آنها کسي گذاشتم نمي و بود جایش سر بهروز

 آرام را خودم بود مانده جا هایش لباس روي که عطري بوي از و پوشیدم مي خوابم لباس روي را آن یا و گرفتم مي

 اینکه با ، بودم دیده را دادنش جان خودم اینکه با ، گردد برمي او روزي داشتم امید ها دیوانه مثل... میکردم

 ي همه... ام داده دست از را او همیشه براي که گنجید نمي باورم تو کامل هنوز اما ، بودم دیده را تدفینش مراسم

 خاکش سر بروم و گرفته تاکسي بگویم کسي به اینکه بدون که بود شنبه پنج روزهاي به زندگیم دلخوشي و عشق

 را جوانم شوهر نام که سیاهي سنگ به بستم مي دخیل... کنم دل درد توانم مي تا ، خودم و او تنهایي در بتوانم تا

 برایش بود افتاده اتفاق خانه تو که چیزي هر از میشدم که آرام کردن گریه کلي از بعد ، بود نوشته خود در

 ...بود گذاشته تنهایم زود خیلي که میکردم گله ازش و میگفتم

 که شنیدم را کسي صداي ، ریختم مي اشک و بود سنگ روي سرم که طور همین ها شنبه پنج همین از یکي در

 : گفت مي

 ...دارن نیاز تو آرامش و لبخند به هنوز که هستند خیلیا ، بمون استوار کوه چون و باش مقاوم

 ...تونم نمي دیگه... تونم نمي:  گفتم جواب در من و

 برابرم را سعید و پریدم جا از و آمده بیرون خسله حالت از ناگهان که گرفت من از را زدن حرف توان هایم اشک

 : گفت بود نشسته چشمهایش توي که اشکي برق و لب به لبخندي با... دیدم بهروز قبر کنار

 ...کني تحمل رو بزرگ درد این بخدا توکل و صبر با باید... همیشه مثل ، سارا توني مي
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 وهاند شدت از کردم فکر که بودم غرق هام غصه و غم تو اینقدر ، ندادم تشخیص صداتو اول:  گفتم و زدم لبخندي

 ...شدم دیوونه

 نک باور... میشي هم دیوونه شک بي بدي ادامه طوري این بخواي اگه:  گفت و کرد نگاهم خاصي نگراني با سعید

 خوایم مي آدما ما که طور ،همون زندگیه هر مکمل شادي و غم ، نمیده نشون ما به رو خوشش روي همیشه زندگي

 ندهب خدا که هاس سختي همین تو ، بپذیریم کنارش باید هم رو غم ، بیاریم بدست شده که قیمتي هر به رو شادي

 هم رو سخت دوران این و باشي خدا خاص هاي بنده از یکي جزء کن سعي پس... میکنه انتخاب خودشو خاص هاي

 اي خدشه ، زد مي حرف بردباریت و صبر از همیشه موردت در روزي که بهروزي باورهاي به تا ، بزاري سر پشت

 ...نشه وارد

 حرف زیبا چقدر ، دادم مي گوش هم او ي دهنده امید هاي حرف به بودم زده زل بهروز قبر سنگ به که طور همان

 درکش و فهم اما بود کوچکتر سال دو من از سعید... بخشید مي آرامش آدم به هایش حرف با چقدر و زد مي

 اب که دیدم را علي و عقب به شد کشیده نگاهم سرم پشت از دیگر هایي قدم صداي با... زد مي چشم تو بیشتر

 : گفت بود خیره قبر سنگ به که طور همان و ایستاد کنارم اخم

 بود نگران چقدر مادرت دوني مي ؟...رسه مي دادت به کي بخوره بهم حالت اگه ، اینجا اومدي شدي پا تنهایي باز

 ؟...اینجا میاي رو ساعت چند دادن خبر بدون که

 : گفتم ، زد زل من به اخم همان با و گرفت قبر از چشم که ، کردم نگاهش و تکاندم را چادرم و شدم بلند جایم از

 نمي من دنبال رو شما االن وگرنه ، میگیرم آروم کجا و هستم کجا دونه مي خودش ، بدم اطالع نیست احتیاج

 ...فرستاد

 از ، بخواند عمویش براي اي فاتحه تا ماند علي اما ، شدم ماشین سوار سعید همراه و خوبم که کردم مطمئنش بعد

 مرگ... داشت را هایش گریه شدت از نشان هایش شانه تکان و قبر روي گذاشت را سرش که دیدم مي ماشین تو

 و شد ماشین سوار و برگشت کرد خالي را بغضش ي همه خوب وقتي... بود کرده زخمي را همه روح بهروز ناگهاني

 : گفت من به خطاب علي راه بین... خانه سمت به افتاد راه هم سعید

 راحتي این به ما زندگي چرا دونم نمي ، میشه تر وخیم داره حالش لحظه به لحظه و نیست خوب مادرجان حال

 ؟...گرفت خودش به درد و غم رنگ

 آب داره لحظه به لحظه و بیاره تاب رو بهروز دوري تونه نمي و داره سفر قصد هم مادرجان:  گفتم و کشیدم آهي

 مي جراًتي یه من به هم خدا کاش اي ، بهروز پیش بره خواد مي زودي این به که خورم مي غبطه حالش به ، میشه

 ...بدم نجات کوفتي زندگي این از خودمو که داد

 هم يخودکش به کردن فکر حتي... سارا ترسوني مي آدمو:  گفت ناراحتي با و عقب سمت به برگشت حیرت با علي

 ؟... میزني حرف اینطور که کردي فکر سهیل به اصالً... بدي انجامش بخواي که برسه چه ، گناهه
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 رامب زندگي بهروز بدون ، آوره عذاب برام بهروز بدون دنیا این:  گفتم و دوختم خیابان به و گرفتم اخمش از چشم

 ...نداره معنا

 زا ، خورد ماشین ي آینه توي سعید سرزنش از پر و غضبناک نگاه به نگاهم وقتي اما ، نگفت هیچي دیگه علي

 و رنگ هاي آدم و خیابان به دوباره را نگاهم لبي زیر عذرخواهي یه با و کشیدم خجالت خودم ربط بي هاي حرف

 از خودم شدن راحت و خودکشي فکر به و گرفته ندیده را سهیل که بود محض خودخواهي این... دادم وارنگش

 ...بودم اتفاقات این

 قدم چند بهرام... بودند دوخته چشم من به آمیزي سرزنش هاي نگاه با همگي شدم حیاط وارد و رسیدیم وقتي

 : گفت و دوخت من به را نگرانش چشمان و برداشت

 ؟...سارا شد چي تعریف و حرف همه اون پس ، میکرد تعریف تو بردباري و صبر از همیشه بهروز

 : گفتم لرزاني صداي با و کردم پاک را ریخت فرو چشمم از که اشکي ي قطره و بردم دست

 بچه اون از ؟...دارید توقعي چه سوزوند غم این آتیش توي منو و شد پرپر عشقم زود اینقدر که بخت سیاه من از

 رسونه مي جنون به اش غصه با داره منو و ، بابا زنه مي صدا گاهي و گردونه مي چشم اتاق دور که ام ساله یک ي

 تونم مي چطور... کرد عدالتي بي من با خدا اینقدر چرا ؟...بود ، نیود من حق این بهرام آقا ؟...دارید توقعي چه

 ، نمک بارور رو امیدم و بدم تکیه بهش که بود بهروز مثل یکي ، میکردم صبر که روز اون... کنم صبر و باشم آروم

 ؟...گذاشته باقي برام صبري هم بزرگي این به داغ مگه ؟...چي حاال اما

 گوب ، کن شکر رو خدا و بگیر آسمان به رو سرت... دخترم نکن ناشکري:  گفت ممکن لحن ترین غمگین با بهرام

 آسموني عشق یه رو شما عشق همیشه تنهایي به من ، میکنم درک ، سخته دونم مي... خودت رضاي به راضیم

 کس هیچ ؟...کرد میشه چیکار اما ، باشه سخت تونه مي چقدر عشق این از کندن دل دونم مي االن و دیدم مي

 ، سوزم مي دارم منم بخدا ، بود خورده رقم اینطوري بهروزم سرنوشت ، کنه نرم پنجه و دست مرگ با تونه نمي

 ندگيز این و نیست بهروز دیگه که کنیم قبول باید و نداریم صبر جز راهي اما ، کمرشکنه برادر مرگ که دوني مي

 کار وت برگشتني دیگه و رفت بهروز... دخترم دریاب سهیلتو ، داري زندگي براي بزرگ بهانه یه االن تو... داره ادامه

 محبت کمبود نزار ، داره نیاز تو محبت و توجه به فقط االن سهیل... بده دورت ي زنده آدماي به تو توجه ، نیست

 اون به خودتم پس ؟...گفتي خودم به همینو علي مورد در یادته... ساراجان خودته حرف این ، روحش ي خوره بشه

 ..برسه آرامش به بهروزم روح تا کن عمل

 که کردم عذرخواهي ازشون ، میام کنار موضوع این با کم کم که دادم قول و کردم تشکر ازش و دادم تکان سري

 : ایستادم عاطفه نفرت از پر صداي با که باال بروم رفتم... شدم نگرانیشون باعث

 زندگي و کار از رو خونه این مرداي اینکه غیر ؟...ساراخانوم کني ثابت خواي مي رو چي گونه بچه رفتاراي این با

 ؟...هست ام دیگه چیز ، انداختي
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 : گفت زنش به رو ناراحتي با که دوختم چشم بهرام به بعد و عاطفه به اول اشک از پر هاي چشم با و برگشتم

 ...نیست کنایه و طعنه جاي االن ؟...داره روزي و حال چه بیني نمي... کن بس عاطفه

 ونا شوهر فقط بهروز ، بده حالش میگي همش که خوبید شماها مگه:  گفت و شد جري بیشتر بهرام دفاع با عاطفه

 رو همه و کنه کوک خودشو ساز بخواد کس هر احوال و اوضاع این تو که خودخواهیه این ؟...نیست شما برادر ، بود

 ... بگیره بازي به

 ...کن تمومش مامان:  گفت خشونت با مادرش به رو علي

 وت:  سعدي قول به... آوردي کجا از رو شتري ي کینه همه این که موندم واقعاً:  گفت و کرد نگاهش غضبناک بهزاد

 ...غمي بي دیگران محنت از که

 نمم ، بخون رو اش بقیه و نکش خجالت:  زد فریاد عاطفه که ، کرد بسنده االاهلل الاله یه به و کرد قطع را حرفش

 ... میکردم غمزه و ناز همه این براشون داشتم طرفدار همه این

 اي ژهوی جاي قلبم توي کم کم داشت زن این از بیزاري این ، تنفر این ، باال ها پله از رفتم حرفي بدون و برگشتم

 ایندناخوش برایش بیشتر خاموشیم همین و بودند طرفدارم همه کافي حد به بدهم او به نداشتم جوابي ، میکرد باز

 در ار تیزم هاي دندان موقع به و میکردم بازي شکارم با اینطور ، بگذارند تواضعم پاي به را سکوتم بقیه که بود

 صبر طلب من از جماعت این هم باز و داشتم صبر همه این زن این مقابل در... هه هه...  بردم مي فرو گلویش

 ...بود اي مسخره دنیاي عجب... میکردند

 طوراین که بود شنیده رو عاطفه هاي حرف مطمئناً و بود ایستاده اتاق در جلوي و بود گرفته بغل رو سهیل ، سعید

...  ترحم از بودم متنفر ، خواستم نمي را ها دلسوزي این ، نداشتم دوست رو نگاهها این... میکرد نگاهم غمگین

 تو مادر... گذشتم کنارش از آرام تشکر یه با و گرفتم او از زد مي پا دست برایم که را سهیل و کردم دراز دست

 او و خواب اتاق تو رفتم سهیل با و ندادم بهایي ، بود دلخور دستم از حسابي هم او ، سراغم نیامد و بود آشپزخانه

 ، ودش جدا من از خواست نمي گریه با و گرفت محکم را دستهایم دوباره نکشیده ثانیه به که تخت روي گذاشتم را

 دمبو عصبي و لبریز اینقدر بود شده درست برایم که جهنمي این از ، لعنتي دنیاي این دست از ، عاطفه دست از

 به کم کم و شد بلند اش گریه ، کردم جدایش خودم از و تخت رو کوبیدم محکم را او و کرده خالي سهیل سر که

 مي مطلق سیاهي و تنهایي دلم ، خواستم نمي را کس هیچ ، کردم قفل و بستم را در... شد تبدیل هق هق

 دلم اشکش از خیس صورت و شد هالک سهیلم پوشیدم را خانه راحتي لباس و کردم باز را لباسهایم تا... خواست

 عقده این تا کردم گریه و کردم گریه او با زمان هم و کشیدم آغوش در را او نیاورده طاقت دیگه و آورد درد به را

 ...شود پاک دلم از لعنتي هاي

 سینه سر و خواباندم را او بود کرده خوش جا ام سینه تو صدا بي هق هق با فقط هم سهیل ، شدم آرام کمي وقتي

 ، ودب چسبیده سفت را انگشتم اش دیگه دست با و کرد شیرش خوردن به شروع ولع با ، گذاشتم دهانش به را ام
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 جدا من از لحظه یک خواست نمي که ، آورد مي آدم روز به چه جدایي فهمید مي کوچکیش این با هم بچه این

 روف و شد سیل دوباره اشکم و کشیدم دستي را خیسش و معصوم صورت... رفت خواب به ربعي یک از بعد... بشود

 ريکا ، شیطان این بخاطر ، بودم کرده خالي او سر را حرصم و بودم ترسانده را بچه لعنتي ي عاطفه بخاطر ، ریخت

 که احوالیه و اوضاع چه این ؟...میکنم چیکار ام بچه و زندگي با دارم... خدایا... بریزد فرو سهیلم اشک که کردم

 بگذاري تنهام خواستي مي اگه بهروز توئه تقصیر همش ؟...رسیدم مي آرامش به کي دیگه ، شده درست من براي

 برایم جوابي وقت هیچ چراها این ؟...چرا ، کردي رو کار این من با چرا ؟...گذاشتي دامنم تو را بچه این چرا دیگه

 دست از ظالمانه چه که میکرد نشان خاطر بهم دردش هرزگاهي و ام سینه درون بود شده عقده همچنان و نداشت

 ...بودم خورده تازیانه تقدیر

 تر تنگ نفسم ، دورتر قدمت هر ، برو تر آهسته روي مي که حاال

 بیاموزد را ندیدنت آهسته آهسته چشم بگذار

 نفس داشت مادرجان که روزي ، زد رقم برایمان را شومي روز دوباره زمان که بود مانده باقي بهروز چهلم به روز نُه

 و نیست خوب مادرش حال گفت بهم و سراغم آمد پریشان بهزاد که بود غروب دم... کشید مي را عمرش آخر هاي

 را او دور همه ، مادرجان اتاق به رساندم را خودم و کردم یکي تا دو را ها پله سراسیمه ، ببیند را تو خواد مي

 را اش چروکیده و مهربان دستهاي و گذاشتم پیشانیش روي را دستم وقتي... میکردند گریه و بودند گرفته

 چشمان در چشم ، شد جاري چشمش ي گوشه از اشک دید مرا وقتي و کرد باز را فروغش بي چشمان ، بوسیدم

 : گفت سختي به و دوخت آلودم آشک

 هم تو ، بدن پس امتحان و بکشن زجر بیشتر باید خوبش و پاک آدماي همیشه که چیه خدا مصلحت دونم نمي

 مرگ از تر سخت عذابي هیچ ، میکنه امتحانت داره زندگیت عشق بردن با که خدایي خوب هاي بنده از یکي

 برات اگه عزیزم کن حاللم...  دخترم بیاي بیرون امتحان این از پیروز و بلند سر کن سعي پس ، نیست عشق

 ي سفره سر و داشتي دوست خودت مادر مثل منو که ممنونم ازت ، گذشت سخت بهت غربت تو و نکردم مادري

 ... کنم جبران هاتو خوبي و بمونم کنارت بیشتر که نیست قسمت ، نزاشتي تنهام و دادي راه عشقتون از پر

 يرو را اکسیژن ماسک که کرد مجبورم ، زدن نفس نفس و سرفه تا چند با و بزند حرف بیشتر نتوانست دیگه

 این ، دردها این ؟...کنم سر تازه داغي با دوباره توانستم مي چطور... بکشد نفس بتواند راحتر تا بگذارم صورتش

 بهروز و مادرجان وجود بدون توانستم مي چطور ، رساند مي جنون مرز به را من داشت ، نشدني تمام هاي عذاب

 ...دیدنشان دوباره امید بدون ، هایشان مهرباني و لبخندها از دور به ؟...دهم ادامه زندگیم به

 ، ببیند را او بار آخرین براي تا خواست را سهیل بعد... طلبید مي حاللیت من از و چسباند اش سینه به را سرم

 پشتي به آرامي به ، شد پایدارتر اش چهره بر اشک درشت هاي دانه او دیدن با آوردم کنارش به را سهیل وقتي

 عهفاج از که من ي بیچاره ي بچه ، کردیم گریه صحنه این دیدن از همه ، چسباند اش سینه به را سهیل و داد تکیه

 : گفت و بوسید را سهیل بار چند مادرجان... میکرد ذوق و زد مي پا و دست هم کلي مادرجان براي و نداشت خبر
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 ...بود اش بچه ي آینده نگران همیشه بهروزم

 مثل و گذشت با و مهربان خودت مثل اونو و کن مراقبت خوبي به بهروزم گُل از... عزیزم:  داد ادامه من به رو بعد

 ...کن تربیت عاشق پدرش

 : گفت بهرام به رو سپس... دادم قول بهش و زدم زار مادرجان ي سینه به سر

.. .بخشمتون نمي هرگز کنید اذیت رو اونا لحظه یه اگه بخدا ، سپرم مي شما به بعد و خدا به اول رو سهیل و سارا

 موظفید و بخونه براتون منو وصیت تا برید او پیش هفتمم از بعد پدرتونه وکیل دست که نوشتم هم اي نامه وصیت

 ...کنید عمل اون به

 گریان چشم با مادرم ، خواست حاللیت او از میکرد خداحافظي مادرم با وقتي ، کردند وداع مادرجان با همگي

 : گفت

 ...نیست تقدیر این مقصر کسي و خورده رقم اینطوري من ساراي قسمت

 : گفت سختي به و گرفت را سعید دست داشت همه از غیر وصیتي سعید با مادرجان

 ...موني مي خونه همین تو نشده تمام درست تا بدي قول باید ، هستي عزیز خیلي پسرام مثل هم تو

 : داد ادامه مادرجان باز که داد قول و بوسید رو مادرجان دست سعید

 تنها رو سارا برادرانه دو هر و باش برادرش ، تنهاس خیلي من علي ، هستي علي دوست بهترین تو بهروز از بعد

 ...باشید داشته خیلي هواشونو و کنید مراقبت اش بچه و اون از ، نزارید

 از پر عاطفه چشمان ، داد حکمي چنین مادرجان وقتي... کشید کنار اشک پر چشم با و داد قول سعید هم باز

 گوشم تو داشت االن همین از که بود خطري زنگ ، مادرجان وصیت و خانه این تو سعید وجود ، شد کینه آتش

 ندیده را نیست نجاتش به امیدي و مرگه دم که را کسي خواهشي نمیشد و بود وصیت اما ، زد مي هشدار زنگ

 ...بود نکرده درخواستي چنین سعید از جان مادر کاش اي... نکرد قبول یا و گرفت

 که آنهایي با وداع موقع...  فاني دنیاي این درد و رنج همه این از شد راحت و کرد تمام صبح هاي نزدیکي مادرجان

 مه را پناهمم آخرین چون ، بود آور رنج من براي همه از بیش که زندگیست ي لحظه دردناکترین داریم دوستشان

 دیگر عزیزي مرگ در ما ي خانه دوباره... انداختند دور و کندند را وجودم از قسمتي دوباره گویي ، دادم دست از

 نشستن دوباره ، دیگر عزیزي سپردن خاک به دوباره ، جدایي تلخ روزهاي دوباره ، گرفت خود به سوگ و غم رنگ

 دق غصه این از و بیاورد تاب نتوانست کوچکش فرزند دادن دست از غم در مادرجان.... دیگر مرگي سوگ در

 ...کرد

 فکرم ، ریختند مي غم سرشک پیرزن این ي غصه از همه ، شد برگزار هم مادر مرگ هفتم روز ، پسر چهلم روز

 نشان من به خوش روي دیگر زندگي که باشم داشته باور باید و دارد ادامه هم هنوز زندگیم ي فاجعه که بود این
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 شدن چیده با که بودم اي پرنده مثل درست ؟...نبود زیاد نحیفم هاي شانه براي مصیبت همه این آیا ، دهد نمي

 زا را داشتم دوست که را عزیزاني تمام یکباره به شوم سرنوشت این ، بودند گرفته من از را پرواز شوق ، پرهایم

 ، بود خانواده گرم کانون پیش وقت چند تا که اي خانه ، کرد رها غم پر وادي این در تنها و تک را من و گرفت من

 ...شد مبدل آرزوهایم و شادي گورستان به ناگاه

 برایم خیلي زندگي به دادن ادامه بهروز بدون ، گذشت مي غربتم و تنهایي روزهاي حامي رفتن از ماهي پنج

 توانستم کم کم ملیحه و حمید زود به زود هاي زدن سر و او دلداریهاي و مادر کمک به حدودي تا اما ، بود سخت

 باطنم اما کردم وجور و جمع را خودم کمي ظاهر در البته ، برگردم عادي زندگي به و بیایم کنار مصیبت این با

 ره چون ، میشد اضافه هم به که خرابي هاي الیه ، ویراني روي ویراني ، نیود آباد اصالً دلم توي ، داشت فرق خیلي

 نانسا وجود در خداوند که موهبتي بزرگترین فقط ، میکردم احساس زندگیم در را بزرگي خالً گذشت مي که روز

 قول به ، میکنم عادت آن به زود خیلي آدمها ما که است گرفتن خو و عادت ي مسئله ، بود گذاشته مصیبتها در

 دونب زندگي به و بیایند کنار دوري و زجر همه این با بتوانند انسانها تا آورد مي فراموشي و سردي خاک ها قدیمي

 ...دهند ادامه عزیزانشان

 به ، بود مشغول حسابي فکرش و نبود حواسش ، کرده ناراحت را مادرم موضوعي یه میکردم حس بود روزي چند

 سهیل هک شب یک ، بمانم خبري بي تو و کنم صبر نتوانستم از بیشتر و کرد سرایت من به هم نگرانیش که طوري

 وير مامان بازوي ، زدم تکیه سرم پشت مبل ي تنه به و نشستم مادرم رختخواب کنار و سالن تو آمدم خواباندم را

 براي االن که ایه مسئله همان مشغول ذهنش باز حتماً و نیست خواب که بودم مطمئن اما بود هایش چشم

 این تو را مادر ي چهره خوبي به میشد و بود روشن تراس چراغ از سالن از قسمتي... بودم کنارش فهمیدنش

 : فتمگ نداد جواب سوم ي دفعه براي وقتي باالخره تا بار سه بلکه و بار یک نه آنهم ، کردم صدایش... دید روشنایي

 ؟...نمیدي جواب که مصلحتیه چه دونم نمي اما ، برم قربونت نیستي که خواب

 : گفت و دوخت من شیطون هاي چشم به و برداشت چشمهایش روي از را دستش

 ؟...نشستي من سر باال اومدي که شدي زده خواب شبي نصفه

 بيقط خرس یه مثل تخت تو برم اگه که کرده ام خسته امروز وروجک این اینقدر... اتفاقاً نه:  گفتم و زدم لبخندي

 ...خوابم مي دیگه سال تا

 ...بخوابي بري بعد و کني سُک سُک اومدي پس:  پرسید دوباره و کرد ریز را چشمهایش مادر

 ... بست را هایش چشم دوباره و کرد نثارم محکم و سفت کوفت یک کنایه با مادرم که خندیدم دل ته از

 ، ریختي بهم روزه چند که عزیزم مادر شده چي:  پرسیدم و گرفتم خودم به جدي حالت آمد بند که ام خنده

 ؟...کرده توهیني عاطفه ؟...زده حرفي کسي
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 تمشکال تا اجتماعي مددکار شدي شبي نصفه... نه نگو شدي زده خواب میگم وقتي:  گفت و کرد باز چشم دوباره

 ؟...کني حل رو مردم

 تکون جام از ، شده ساکت اینقدر روزه چند این مهربونم مامان که شده چي ندونم تا اما ، نشدم مددکار:  گفتم

 ...میشینم سرتون باال جا همین صبح خود تا و خورم نمي

 : گفت و سرش پشت مبل به داد را اش تکیه من مثل و نشست رختخوابش تو و شد خیز نیم مادرم

 ...عقابه آقا ، خانوم فضول نشده چیزي

 ...تیزي عقاب مثل هم ، فضولي هم:  گفت دید تعجبم که مامان ، باال پرید ابروهام

 هم آقا هم ، جنسیتیم دو که اینه منظورت نکرده خداي کردم فکر ، لحاظ اون از:  دادم ادامه و گفتم آهاني

 ...خانوم

 هکرد مشغول خودش به ذهنمو موضوعي یه است هفته یه:  گفت و داد تحویلم دوباره پرویي بچه یه و خندید ریز

 ؟...کني زندگي چطوري این از بعد خواي مي که اینه اونم و

 ...میکنم زندگیمو دارم خب ؟...چي یعني:  پرسیدم تعجب با

 به ونهخ این تو موندنت دیگه عاطفه شتري ي کینه این با که اینه منظورم ؟...میکني هوا آپولو گفتم من مگه:  مادر

 ؟...نه یا صالحه

 من از رو حق این تونه نمي دیگه کسي یا عاطفه و داریم سهم خونه این از ام بچه و من که نرفته یادتون:  گفتم

 ...بگیره

 حیاط تو عاطفه فهمیدم برگشتي وقتي ، بهروز خاک سر بودي رفتي که روز اون:  گفت و کرد نگاهم نگران مادر

 این... میره هرز همش زبونشون که زنایي همین از یکي بشي که ندادي جوابشو تو که بودم خوشحال و گفت چي

 اتهامي هر تونه مي ، بیوه شدي و دادي دست از سرتو ي سایه که حاال مخصوصاً باشه خطرناک تونه مي برات زن

 کني درک رو مادر یه نگراني که امیدوارم و سارا ترسم مي روز اون از من ، کنه دار لکه پاکتو دامن و ببند بهت رو

... 

 شکر ور خدا که ، باشه عاقل باید شنونده... عزیزم نباش نگران:  گفتم و کشیدم عمیقي نفس و گرفتم رو دستش

 ...رو عاطفه هم و شناسند مي منو هم خونه این آدماي تموم

 االن ، زندگیم دنبال برم و کنم رها تنها خونه این تو ، رو تو خوام نمي و نگرانتم من ولي... ساراجان:  گفت مادر

 اب رو جایي یه و برگردم و بفروشم رو خونه برم گرفتم تصمیم... کردم رها زندگیمو و خونه و اینجام من ماهه پنج

 ...کنیم زندگي خودمون برا بریم همدیگه با و کنیم اجاره پولش
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 من ، نداره امکان این ؟...بفروشي پدره یادگار و داري خاطره ازش خیلي که رو اي خونه خواي مي:  گفتم حیرت با

 که نشده سخت برام اینقدر هنوز و برم اینجا از خوام نمي من ضمن در ، کنید ریسکي چنین من بخاطر زارم نمي

 ...بکنم مردم هاي خونه ي آواره خودمو

 : گفت خواند را چشمهایم تو بودنمو مصمم وقتي و شد خیره بهم اي لحظه مادر

 نیستي موافق خونه فروش با که حاال ، زارم نمي تنهات دیگه من بار این فقط ، راحتي خودت جور هر عزیزم باشه

 ... زارم نمي تنهاتون دیگه و پیشتون گردم برمي و رهن یکي به میدم رو خونه و دامغان میرم سر یه

 نم بخاطر خوام نمي میگم بازم اما ، من هم و نیستید تنها شما دیگه هم ، بهتره اینطوري:  گفتم و شدم خوشحال

 ...هست پشتم آدم کلي و نیستم تنها اینجا من بکشید دست زندگي و خونه اون از

 که باشم راهت به چشم ماه تا ماه و بزرگ ي خونه اون تو برم تنها خوام نمي ، ترم راحت اینطوري خودم من:  مادر

 ...من دیدن بیاي و جاده این تو بیفتي راه تنهایي

 بخاطر و بودم راضي منهم ، کرد منصرف را آن نمیشد عنوان هیچ به و بود مادرم مهم تصمیم این حال هر به

 مامان و من هاي حرف اینجاي تا... باشد تنهاییم روزهاي حامي و بماند کنارم که داشتم احتیاج مادر به تنهاییم

 فهمیدم شنیدم وقتي که زد بهم را اي دیگه هاي حرف مادر اما بود شده حل چیز همه و نبود نگراني براي موردي

 : کرد تعریف برایم مادر... است گرفته اینقدر روز چند این تو مادر چرا

 ...اینجا اومد سر یه بازم فرهاد ، بگیري را سفارشي هاي پارچه تا تولیدي بودي رفته علي با که پیش روز چند

 نممک لحن ترین تلخ با و ابروهایم وسط نشست غلیظ اخم یک بعد و شد گرد زمین ي کره ي اندازه به چشمهایم

 : گفتم

 سرم خواست دلش بالیي هر ؟...داره تشریف زمیني سیب بشر این ؟...اینجا اومده انداخته سرشو باز چي براي

 ؟...خواد مي جونمون از چي دیگه ، داد کشتن به پدرمو و آورد

 شامم به خوبي بوهاي دیدار این از بود معلوم ، بود خرابش حال گر نشان که کشید صورتش تو دستي کالفه مادر

 : گفت مکث کمي با ، رسید نمي

 وقتي و صدر آقاي ي خونه زده زنگ ندادم جواب وقتي ، برگشتم من کرده فکر ، دامغان زده زنگ فرهاد گویا

... اشينب تنها تا تو پیش بیام و کسي دست بدم رو خونه دارم تصمیم که میگه براش صدر آقاي میگیره منو سراغ

 ...گفتم بهش رو چیز همه منم و بفهمه رو صدر آقاي خبر صحت تا اینجا اومد همین براي

 ؟...کرده مخالفت:  پرسیدم دستپاچگي با

 وادخ مي گفت بهم فقط ، اونه دست اختیارم مگه ، باشه مخالف تونه نمي... نه:  گفت و کرد نگاهم چشمي زیر مادر

 ...باشه مراقبمون بتونه تا کنیم زندگي اونا نزدیک بریم هم تو و من و بگیره خودش ي خونه نزدیک خونه یه
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 ...مامان:  گفتم و شد باز لبهایم قفل فقط حیرت با

 سریع موقع همون و چیه واکنشت دونستم مي:  گفت و باال آورد را دستش مامان ، بگم چیزي نتوانستم دیگه و

 : گفتم و دادم جوابشو

 فرهاد پیشنهاد به کاري من... عزیزم سارا... بکني دخالتي توني نمي تو و شوهرشه ي خونواده دست سارا اختیار

 حمایتت و مونم مي همینجا کنارت و هستم حرفم پاي ، کنه تحمیل بهت رو چیزي زارم نمي ام زنده تا و ندارم

 ..میکنم

 : گفتم و گوشم پشت فرستادم دست با ام زده وحشت صورت تو بود ریخته که را موهایم

 یادم بهم یعني ، گرفتم دستم گدایي ي کاسه کسي بي از کرده فکر ، داده پیشنهادي همچین جراًتي چه به فرهاد

 وشت و کنم رهن خونه بوده شوهرم رقیب روزي که کسي و زندگیم دشمن پول با برم که باشم شده بیچاره اینقدر

 ؟...شهب پاک زندگیم از نفر دو این پاي که بکشم بدبختي دیگه چقدر باید من مامان ؟...بدم ادامه عالیم زندگي به

 ...محو محو ، بشه محو خوام مي ، بمونه جاش داره امکان چون ، بشه پاک خوام نمي اصالً ؟...کنم چیکار

 دستور هتب تونه نمي هم کسي و نیستي تنها دیگه االن ، کنم نگرانت که نگفتم رو اینا من:  گفت پریشاني با مادر

 يم خودش فقط که بچه یه با زني یه ، مستقلي االن اما ، بودي بچه دختر یه داشت رو اختیارت که زمان اون ، بده

 االخرهب فرهاد ، باشه تلخ واقعیت چند هر باشي بینم واقع باید عزیزم اما... بگیره تصمیم زندگیش مورد در تونه

 نیست توش حرف ات خونه به فرهاد آمد و رفت ، باشه داشته هواتو تونه مي سعید یا علي از بهتر االن و برادرته

 ایدب خیلي جامعه این تو بیوه یا و مطلقه زن یه ، بزنه آسیب بهت تونه مي خیلي سعید و علي اما ، برادرته چون

 ...باشه آمداش و رفت مواظب

 النا که نکرده من حق در برادري هیچ حاال تا فرهاد ، ندارم قبول حرفاتونو:  گفتم و شدم بلند جام از عصبانیت با

 اام ، درست بازم بخشیدیش اشتباهاتش بخاطر ، درسته داري دوستش شماس پسر ، باشم هاش صدقه منتظر هم

 نداره حق اون ، بده دستور بهم اینجا بیاد بزارم دوباره و بیام کوتاه مقابلش و ببخشمش منم که نمیشه دلیل این

 بهش دیگه ، بینید مي دارید که شد این روزگارم و کرد دخالت بار یه ، باشه داشته دخالتي من زندگي مورد در

 ...بکنه من زندگي با داره دوست کاري هر نمیدم اجازه

 هخیر سقف به ساعتي تا و باال کشیدم تخت از را خودم و اتاق تو اومدم عصباني منهم و نگفت هیچي دیگه مادر

 پیدا زندگیم تو اش کله و سر دوباره که بود ریخته ها نقشه برایم فرهاد این باز ، رفتم مامان حرفاي فکر تو و شدم

 تا ایستم مي جلوش محکم بار این ، برقصونه برایم خواد مي دلش که رو اي گربه هر زارم نمي بار این اما ، شده

 خودش مطیع را من ، نعره یک با که نیستم بچه دختر اون دیگه ، نیستم گذشته ساراي اون دیگه من بفهمه

 ... میکرد
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 و زده حرف باهاش مادر قبالً که صدر آقاي کمک به ، داشتم دامغان به مادر همراه که برگشت و رفت یک طي

 را زیرزمین و من اتاق مادر فقط ، شد داده رهن نفره چهار ي خانواده یک به پدریم ي خانه ، بود کرده هماهنگ

 کلید آخر در و قفل را درها و دادیم جا آنجا در و کرده کارتون را خانه وسایل روز یک تو و داشت نگه خودش براي

 مادر آغوش در... بودند کرده دعوتمون شام براي که رفتیم صدر آقاي خانه به و داده محل دار بنگاه تحویل را

 ، دادند مي دلداریم مدام و ریختند مي اشک هم آنها ، کردم گریه خیلي پدر و بهروز یاد به ، بتول خاله و ملیحه

 آنها جمع در... میکرد امیدوارم زندگي به و کرده دعوت صبر به را من اش پدرانه و قشنگ هاي حرف با صدر، آقاي

 زد مي قشنگي هاي حرف و آمد مي شوق سر من به نسبت بهروز عشق از صدر آقاي که افتادم مي روزهایي یاد

 زد مي قشنگي هاي حرف جمعمون تو صدر آقاي وقتي ها وقت آن آمد مي یادم ، بود مانده خاطرم در همیشه که

 و ، گرفته آمریکا دانشگاه از هم را سخنراني دکتراي مدرک شده آشنا بهروز با تا پدرم گفت مي شوخي به ملیحه

 ، شادیها و ها خنده آن کو االن ولي ، خنداند مي نبود امان در هم پدرش حتي که هایش شوخي این با را من کلي

 ار چیزم همه و کرد برخورد زندگیم به که بود اي صاعقه چه این دانم نمي...  ها کل کل و گذاشتن سر به سر آن کو

 ...سوزاند آتش این در

 اي خانه که بروند تهران به خواهند مي ظهر فردا و فروختند را خانه هم آنها که شنیدیم ملیحه مادر از شام از بعد

 حاال هک شدم خوشحال خیلي... کنند معامله پسندیدند اگر و ببینند بودند کرده پیدا آنها براي هایشان بچه که را

.. .بیاییم بیرون تنهایي این از مادرمم و من که کند کاري توانست مي نزدیکي همین و بودیم تهران در ما همگي

 : گفت و گرفت را دستم ملیحه مادر خواب موقع

 از هم هبچ این ، بیاري در سیاهتو لباس نیست بهتر ، بسه عزاداري ، ماه پنج از بعد دیگه نمیکني احساس... عزیزم

 ... بخدا گیره مي دلش سیاهي این

 ، باشد تواند مي چي صدر خانوم به من جواب ببیند که کرد نگاهم چشمي زیر ملیحه مادر هاي حرف با مادرم

 را همین و کرد نخواهم را کار این بهروز سال تا که بودم گفته اما میکرد را خواهش همین من از مادرمم بارها چون

 هب صدر ي خانواده همراهي به بعد و رفتیم پدر خاک سر دیگر سر یک ناهار از بعد فردا... گفتم ملیحه مادر به هم

 شام وقتي... کرد دعوت شام براي را ما هستیم آنها همراه مادرمم و من فهمید وقتي ملیحه ، برگشتیم تهران

 : پرسید بود مشغول کارش به که طور همان ملیحه شدیم داوطلب ها ظرف شستن براي ملیحه و من و خوردیم

 ؟...شده چیزي ، کردي بازي غذات با فقط شامم سر ، نیستي سرحال زیاد سارا

 يخراب که میشه خوب حالم مگه بهروز از بعد دیگه ؟...گفتي غیب بسته چشم االن یعني:  گفتم و کشیدم آهي

 ؟...کرده متعجبت روزم و حال

 ...نداره اخیر اتفاقات این به کاري که شده چیزي یه ، نبود این منظورم... نخیر:  گفت حرص با

 : گفتم و دادم قرار آب ولرم شیر زیر و گرفتم دستش از را کف از پر بشقاب

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

412 

 

 ...میشم دیوونه دارم میکنم فکر بهش وقتي که زده حرفایي و مادرم سراغ اومده باز فرهاد

 : گفت و ایستاد من روبروي و کشید ها ظرف شستن از دست و کرد اخمي ملیحه

 ؟...داده آب به گلي دسته چه دوباره

 ...خودشون پیش ببره رو مامان و من و بگیره خودشون ي خونه نزدیک خونه یه خواد مي گفته مادرم به:  گفتم

 ...خورده شکري همچین حسابي چه رو... هان:  پرسید حیرت با ملیحه

 ، بمونه هستن مجرد تاشونم دو قضا از که نامحرم مرد تا چهار با خونه اون تو سارا نیست درست میگه:  گفتم

 ؟...نه جالبه

 بگي بهش خواستي مي ؟...جاشه سر عقلش واقعاً پسر این:  داد ادامه و گفت فرهاد به دیوانه یه خشم با ملیحه

 ...امنه اینجا از بیشتر خیلي هیز پیرمرد اون و تو کنار حتما

 دونم مي اومد بار این اگه اما ، زده حرف مادر با اومده که نبودم خونه ، بگم بهش رو اینا که ندیدمش هنوز:  گفتم

 ...برنگرده دیگه و بره و بزاره کولش روي رو دمش که بزنم حرف باهاش چطوري

 کند دخالت زندگیم تو خواهد مي فرهاد دوباره اینکه از بود معلوم اما ، نگفت هیچي دیگه و کرد پوفي ملیحه

 شوهري نه و مانده برام پدري نه که حاال مخصوصاً بکند تواند مي بخواد کاري هر فرهاد دانست مي چون ، ترسیده

 ...کنند حمایت من از که

 وبتن به سعید و علي هاي دست تو بازیگوشم سهیل ، بود کرده خوشحال را سعید و علي همه از بیشتر ما برگشت

 ، همراهم و یار شد مادر دفعه این ، کردم آغاز مادرم با را جدیدي زندگي بار این... میکرد شادي و خورد مي چرخ

 دوش به را دخترش هاي غصه و ها رنج که بود آمده ولي ، داشت دل به را عالم هاي غم و ها رنج خودش که مادري

 ...سهیلم و من کسي بي و تنهایي روزهاي همدم بشود و بکشد

 مادرجان ، خواند ما ي همه براي را مادرجان ي نامه وصیت و اینجا آمد مادرجان وکیل ، ما برگشتن از بعد روز چند

 زبا نامه وصیت همین... بود داده عرفان و علي به هم را آن سوم یک بود کرده سهیل و من نام به را اموالش بیشتر

 مقابل در من از دفاع به مادرمم جنگ این در که شد دیگر جنگي آغاز سر دوباره و نیامد خوش عاطفه مزاق به هم

 دنشنی با عاطفه... گفت او به مادرم نگفتم و گفتم مي عاطفه به باید من سالها این که را چه هر و ایستاد عاطفه

 : زد فریاد و رسید خود اوج به عصبانیتش بار این و جوشید کور خشمي از دلش ، وکیل هاي حرف

 ...نداریم قبول رو نامه وصیت این ما ، بشه تموم راضي خود از خانوم این نفع به کارا ي همه زارم نمي من

 ...بکنید کاري نمیتونید هم شما و قانونیه نامه وصیت این... خانوم:  گفت خونسرد خیلي(  وکیل)  احمدي آقاي
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 کس هیچ و بوده مادر درخواست این ، میکني پا به جنجال بیخود چي براي:  گفت ناراحتي با عاطفه به رو بهرام

 ...کرده رو وصیت این مادرجان چرا بگه تونه نمي هم

 : زد فریاد قبل از تر عصباني عاطفه که کرد تاًیید را بزرگتر برادر حرف هم بهزاد

 زا حمایت غیر که پریده عقلتون که کرده شما با کاري(  کرد من به اي اشاره)  جادوگر این ، اید دیوونه همتون شما

 شما اموال ي همه اش مُرده شوهر ي بهونه به نیومده هنوز زن این... بکنید تونید نمي اي دیگه کاري ساحره این

 ...شده صاحب رو

 ، بودم خیره خشمگینش ي چهره به حیرت با فقط که کردم تعجب وکیل مقابل در عاطفه هاي توهین از اینقدر

 که بیاورد طاقت نتوانست مادر من سکوت مقابل در... گرفتم هم را لقب این عاطفه لطف به که نبودم ساحره

 : گفت عاطفه به رو فراوان خشم با و بخوانند ساحره را دخترش

 ازدواج خواهرت با بهروز که بود این اول از تو نیت ، بدي ادامه قدیمي ي کینه این به میخواي کي تا ، زن کن بس

 من دختر جون از چي دیگه بهروز مرگ بعد ، شد من دختر قسمت و کرد مخالفت بیامرزم خدا اون که کنه

 هک نیست کافي سیاهت دل شدن خنک براي سارا نشستن خاک به ؟...نکردي تموم هنوز رو کینه این که میخواي

 جا خونواده این دل تو جنبل و جادو با سارا که باشي فهمیده حاال تا باید ؟...دوني مي ساحره و جادوگر منو دختر

 جا عتجما این دل تو تونسته ، گذاشته احترام همه به که خوبش اخالق با ، گذشتش و مهربوني با دخترم ، نگرفته

 ؟...بگیره قرار حرمتي بي مورد همیشه دخترم ، تو بیماري و حسادت بخاطر باید چرا... بگیره

 ور اطمینان با بعد ، بشود دهان به دهان عاطفه با این از بیشتر خواستم نمي کردم آرامش و کشیدم کنار را مادرم

 : گفتم احمدي آقاي به

 اموال این ، کنند تقسیم خودشان بین تا ، بکنم برادر تا دو این تقدیم دستي دو و بگذرم سهمم از حاضرم من

 ...بشه گرفته ام بچه و مادر و من از آرامش که نداره رو این ارزش

 : گفت و من به توپید عصبانیت با مادر هم بار این اما ، میکردند نگاهم تعجب با همه

 ...دم نمي رو اجازه این بهت ، صغیرت ي بچه حق ، توست حق این ؟...میگي چي هست معلوم

 ...نیامدیم کوه پشت از که زهره و من ، باشه برابر باید ، حقوقه و حق از حرف اگه ؟...حقي چه:  زد فریاد عاطفه

 ...بزاري احترام مادر وصیت به باید سارا ، نمیدم سارا به رو اجازه این من:  گفت عصبي من به رو بهرام بار این

 رفته بهروز اگه ، بزرگه هم ام بچه و من خداي ، خوام نمي رو دشمني و کینه این من... بهرام آقا:  گفتم التماس با

 زيچی وقتي زن این ، بسازم رو پسرم ي آینده تونم مي ، بیرون بکشم آب از رو گلیمم تونم مي و هستم هنوز من

 یردرگ زن این با عمرم آخر تا خوام نمي من ، زنه مي تهمت و میکنه توهین ، میکنه پا به طوفان نباشه نفعش به

 ...کنید درک خدا رو تو باشم
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 هدیگ ، کنم حمایتت که اینجام ، بشي درگیر زن این با زارم نمي من:  گفت من به رو برافروخته صورت با مادرم

 مي اینجا از و میکنم کرایه رو جایي یه زودي به ، بشي روبرو زن این با بخواي که بموني خونه این تو زارم نمي

 ...برمت

 : گفت زنش به خطاب بهرام و ایستاد مقابلش علي که کند حمله مادرم به خواست مي عاطفه

 بعد به این از سارا ، کني دخالت کار این تو دم نمي اجازه بهت دیگه و نداره ارتباطي هیچ تو به مادر اموال و مال

 نای خوام نمي سوزني سر ، بده تحویل اي خیریه به نبود مایل اگه یا و برداره خودش یا ، امواله این اختیار صاحب

 ... خونه این تو بیاد اموال

 ...باش داشته انصاف... بهرام:  عاطفه

 ...بشنوم چیزي خوام نمي ، دیگه بسه:  زد فریاد بهرام

 احمدي آقاي به رو بشود عمل مادرجان وصیت طبق باید ناخواه خواه برنمیاد دستم از کاري دیگه دیدم وقتي

 : گفتم

 ...رسم مي خدمت قانونیش کاراي براي بگید موقع هر

 ، آمدم بیرون بهرام اتاق از ، او از خداحافظي با ، گفت میکنم خبرت و حتما یه و زد مهري پر لبخند احمدي آقاي

 : زد فریاد سرم پشت و آمد دنبالم و نگرفت آرام عاطفه اما

 ...پایین بره گلوت از بشه درد الهي... میکشه پیش پا با ، زنه مي پس دست با... خط هفت جادوگر

 وابشج نمیشد ، میکرد باز قلبم تو را جایش آرام آرام خشم و افتادم قبلش نفرین یاد ، لرزید قلبم دوباره نفرین از

 که مادر... بود گرفته دل به کینه من از اینطور که بود چه گناهم مگر ، گذشتم مي نباید یکي این از ، ندهم را

 : مگفت عاطفه به رو و برگشتم و ایستادم جا در اما ، اتاقمان طرف به کشید را من و گرفت را دستم دید را تردیدم

 حق دست کف چرک همین اما ، دسته کف چرک...  دنیا این آدماي به نه و ، تو به نه و میکنه وفا من به نه دنیا مال

 ته بي چاه مثل که تو حلق تو بریزم و نمیگذرم ام بچه حق از اما بگذرم بتونم خودم حق از شاید ، امه بچه و من

 رو دنیا مال حرص اینقدر بیخود پس ، نوشته رو وصیت این که دونسته صالح اینطور حتما مادرجان ، مونه مي

 ...بشه سفید دندونات مثل موهاتم وقتش از زودتر که نخور

 دنمیکردن باور... کردند نگاهم حیرت با شنیدند را من هاي حرف تا بودند آمده بیرون ما با که علي و سعید و مادر

 دهکر مثل به مقابله االن اما ، بود آمده کوتاه سیاهش ي کینه و زن این مقابل در همیشه که زني این ، رو سارا این

 اشتباه کارم که شد یادآور بهم همه راضي صورت ، بود کرده دفاع یتیمش بچه حق از ، نه که خودش حق از و

 که چند هر ، شنیدم تهمت و حرف مدتها تا که چند هر... دهم نشان خودي زن این مقابل در توانستم و نبوده
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 هب اما ، شد تر سخت برایم خانه آن در زندگي که چند هر... شد هم بیشتر ، هیچ که کمتر زن این ي دیرینه دشمن

 ...شوم میدان این پیروز و کنم دفاع ام بچه حق بخاطر توانستم که بودم راضي هم همین

 کردم پر تو نام از را قلبم و دادم ابرها به را هایم بغض دوباره

 است شنیدني قلبم آواز ببارد که باران

 هشد بیشتر نفسم به اعتماد و شجاعت انگار ، داشتم عاطفه با مادرجان ي نامه وصیت سر که دعوایي آن از بعد

 زماني.. .نیایم کوتاه مقابلش در زماني هیچ و کرد رفتار خودش مثل باید زن این با فقط که قبوالندم خودم به ، بود

 اما ، زدم نمي دم و آمدم مي کوتاه باشد کمتر بود آرامش همه حق که اي خانه تو تنش و اعصاب جنگ اینکه براي

 در حتي و کنم مثل به مقابله که کرد مجبور مرا نشد پاک قلبش از وقت هیچ که ، کینه این ي ادامه با عاطفه

 صبيع بیشتر را او اینکه براي من و زد مي تیر با مرا ي سایه عاطفه روزها این ، بایستم مقابلش تر کوبنده مواردي

 حقم در بزرگي ظلم بهروز بردن با دنیا ، بودم نگاهش تیررس در همیشه و دادم مي نشان او به بیشتر را خودم کنم

 را سهیلم و من مُحق ، حق و دارند روا ستم ام بچه و من به هم هایش آدم گذاشتم نمي دیگر و بود داشته روا

 ...بگیرند بخواهند

 بازي او با سرخوشانه و آوردم مي حیاط به و برداشته را سهیل میشد حیاط فرش زمستاني آفتاب که مواقعي

 قول به و بودند خانه که هم سعید و علي ها وقت گاهي که میکردم مهیا فرزندم براي را شادي لحظات و میکردم

 ، میکردیم شادي و بازي هم با کلي و میکردند همراهمیم ، میکرد تحریکشان ما ي خنده و شادي صداي خودشان

 اي کنایه گوشه یا و ناسزا گذشت مي کنارم از که زمان هر و بود کرده عاطفه دل به خون ظاهریم شادي همین و

 عیدس موارد بعضي تو... شود تلخ برایم شیرین لحظات این گذاشتم نمي و دادم نمي بهایي من اما ، میکرد بارم هم

 : گفت مي آهسته بود چیز همه شاهد که

 ...سارا نمیکنم باور را تو روي این ، ببُري سر پنبه با بلدي خوب

 افتاده سکه روي این از فعالً که داره رو دو ، سکه مثل آدمي هر:  میگفتم و خنده از میکردم غش مقابلش در ومن

 ... زمین ام

 

 خشن و سرد ساراي این ، گذشت با و مهربان مادري ، صبور و آرام زني ، بود سخت کمي سعید براي سارا این باور

 حمایتگري که حاال ، شدي تنها که حاال ، بود داده یاد بهم آدمهایش و دنیا این ولي... نبود پذیر باور برایش کمي

 از نخواهند اطرافم هاي گرگ تا میشدم گرگ ظاهر در باید و توست شخصیت الزمه خشني و سردي این نداري

 ي حمله مقابل در توانستم مي باید ، بگیرند دندان به را احساسم از اي تکه بار هر و کنند استفاده سوء من

 ي بره همان من وگرنه ، شوم ظاهر اینطور بود قرار ها گرگ مقابل در البته... کنم دفاع ام بچه و خود از ، احتمالي

 ...بود داده قرار تیزش هاي دندان مقابل در را گلویم تقدیر که بودم تنهایي و مظلوم
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 قشن مقابلش در باید ، بود فرهاد برادرم بود افتاده جانم به دوباره و کشیده بو هم باز که هایي گرگ همین از یکي

 ظاهر در که بود این فرهاد فکر... اش آینده و ام بچه بخاطر ، خودم بخاطر نه ، میکردم بازي را ماده گرگ همان

 ودب دلش گیر هنوز که جهانگیري ، کند جلب جهانگیرخان طرف به مرا توجه دوباره لقب همین با و ما حامي بشود

 سن که منبود اي ساله نوزده دخترک دیگر چون ، بیاورد بدستم و بیاید طرفم به که بود مایل بیشتر بار این حتماً و

 هب سني ي رده این مردهاي خوراک بیشتر که بچه یه با بودم مرده شوهر زني ، بکشم کنار و کنم بهانه را زیادش

 ... آمدم مي حساب

 ، میکردیم پاک بود انباشته هم روي سالن وسط که را سبزي از کوهي داشتیم زهره و مادر با غروب دم روز یک

 ریسه خنده از و داده جوالن سبزي کوه وسط هي و آورد مي در بازي شلوغ پا و دست چهار وسطمان هم سهیل

 و ها سبزي سن وسط بود دلقکي ، بود آورده وجد به را ما ي همه وروجک این ي سرخوشانه هاي خنده ، رفت مي

 که بیرون کشیدیم مي تپلش پاهاي و نشیمن زیر از اي تره زور به... میکرد اجرا را خود نمایش همچنان داشت

 اب ناگهان که بودم الکي هاي خوشي غرق اینقدر... انداخت مي خنده به هم را ما و خندید مي میشد قلقلکش وقتي

 يب چقدر... شدم پرتاب ها ناخوشي ي دره ته به هایم خوشي پوشالي کوه ي قله از انگار ، فرهاد گفتن یااهلل صداي

 ..بودم تنها روزها این بهروز حضور

 

 خودم بي خودم از من و نیستي تو

 شدم دیوونه یه تو بي و نیستي تو

 زده یخ من دستاي و زمستونه

 بده حالم بدجور و نیستي تو

 

 شدستهای تو... رفتم استقبالش به جوني بي لبخند با و عصبانیت از بستم چشم مادرم نگران چشمان بخاطر

 و رسید کادو خدمت به زود خیلي هم من بازیگوش پسر ، سهیله مال گفت و مادرم دست داد که بود بزرگي کادوي

 شد باز که کادو... آورد ما لبهاي روي به را خنده هم باز کارش این که کرد پاره اول ي لحظه همان را کادو کاغذ

 دقهص ام بچه به کسي نبودم راضي ، ابروهایم بین نشست اخم دیدنش با که بود پلیس قیمت گران ماشین یک

 دانست مي چه سهیل... بود معمولي هاي ماشین تا سي تا بیست ي اندازه به قیمتش که ماشیني هم آن ، بدهد

 به که میکرد فراهم برایم را اي زمینه داشت فقط فرهاد... دارد هم با فرقي چه قیمت ارزان یا قیمت گران ماشین

 زن یک از مسلماً و کنم فراهم را خودم و فرزند نیازهاي بتوانم تا باشد زندگیم در پول باید این از بعد بفماند من

 ...بود بعید هایي پول چنین آوردن در تنها
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 از دبع... کنم آماده را چایي بساط تا رفتم و نزدم حرفي بیایم راه مادرم دل به فقط اینکه براي اما بودم خشمگین

 و مادر یعني این که برد خودش با را سهیل زهره ، برگشتم فرهاد و مادر پیش خانگي کیک و چایي با دقایقي

 و کرد تعریف کیک ي مزه از کلي خورد که را کیکش و چایي فرهاد... باشند تر راحت کردن دل درد براي فرزندان

 : گفت

 ...باشد شده کدبانو زود اینقدر من کوچولوي خواهر نمیکنم باور

 کشه مي شعله وجودت تو سرتقي و لجبازي هم هنوز:  گفت و خنده زیر زد شدن ناراحت بجاي که زدم پوزخندي

 ...کرده ترت خواستني همین و

 باالخره ، چاپلوسي و تملق از بعد... برد مي لذت ذکورش فرزند تعریف از رضایت از پر چشماني و خنده با مادر

 : گفت مادرم به رو و آورد زبان به را بود آمده بخاطرش که را اصلي حرف

 ؟...کردید فکر پیشنهادم رو

 خیال و بود من به حواسش ي همه نگراني با مادر ، شنیدم را فرهاد ي جمله و رسیدم میوه ظرف با موقع همان

 بشقابي خونسرد منهم... گذاشته خودم ي عهده به را دادن جواب که فهمیدم ، نداشت را فرهاد به دادن جواب

 : گفتم گذاشتم مي میز روي جلویش که طور همین و چیدم میوه

 مامان و من فکر به اینکه از ممنون ، کردیم فکرامونو خوب مامانم و من ، دادي پیشنهادي چه گفت بهم مامان

 و مستقل دارم و نداره کارم به کاري کسي که اینه مهمتر همه از ، راحت هم و امنه هم جامون فعالً ما اما ، هستي

 ...میکنم زندگي خودم دلخواه به

 و مبهرا یا و علي و بزند فریادي فرهاد هم باز که ترسید مي این از ، بود نوسان در فرهاد و من بین مادر نگران نگاه

 : گفت ناراحتي با داشت را خودش برداشت هایم حرف از که فرهاد... ماجرا این به شود کشیده پایشان بهزاد

 اتبر خوب زندگي و خونه یه خوام مي بده ؟...بکشم بندت به خونه اون تو قرار کردي فکر ، مستقل میگه همچین

 ریزهب فرو سقفش ممکنه آن هر که قدیمیه ي خونه این مادر و تو لیاقت ، بیرون بیاي بیقوله این از که کنم فراهم

 ...نداري جدا اتاق یه هم ات بچه برا حتي اینجا ؟...سرتون رو

 نیم ، مزندگی حساس ي نقطه روي بود گذاشته دست ، کند بیشتر را کالفگیم این بود آمده باز فرهاد و بودم کالفه

 : بود الزم صدایم تو خشم کمي اما نشوم عصبي کردم سعي هم باز و انداختم نگرانم مادر به نگاهي

 صد به ، گذراندم سر از را قشنگي هاي لحظه و آمد بدنیا عشقم ي ثمره ، زد جوانه توش عشقم که رو جا همین من

 ...میدم ترجیح میگي ازشون تو که هایي کاخ این از تا

 سختي به که بود معلوم ، هایش چشم غضب تا ابروها اخم از ، بود دوخته چشم بهم حرفي بدون عصبي فرهاد

 : گفت آرامي به و کشید صورتش تو دستي کالفه... میکرد کنترل را خودش داشت
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 این از بیشتر ات بچه و تو نزارم که اینجام من ، است بچه این سرنوشت مهم ، نیست لحبازي وقت االن... سارا

 وابخ اتاق یه و سالن تیکه این با توني نمي تو ، میشه بزرگ آرزوهاشم شد بزرگ وقتي سهیل... بکشید سختي

 ...کنه اذیتتون کسي نزارم و کنم حمایتت که اینه فقط قصدم بخدا من ، داري نگه راضي تو بچه دل ، خفه

 خواستي خودت که کاري همان آخرش و زدي گول منو نقشه با بار چند ، ندارم باورت من... فرهاد:  گفتم حرص با

 ؟...بکني مامان و من خرج رو بزرگ لطف این خواي مي که سرته تو اي نقشه چه باز ، دادي انجام

 گفت همین براي نمیشد خیر به ختم ماجرا این آخر وگرنه میکرد آرام را نفرمان دو هر باید ، کرد مداخله مادر این

: 

 هبش ختم درگیري و دعوا به زدنتون حرف شنید مي هم روبروي نفر دو شما بار هر نیست قرار ، باشید آروم ها بچه

 درما و زن یه تو االن سارا ، گذشته میکردید لجبازي و میفتادید هم جون به که سن اون از دیگه االن دوتاتون هر ،

 به و بزنید حرف همدیگه با احترام با پس ، نیستي قدیم بهادر بزن یکه پسر اون دیگه هم تو فرهاد و اي تجربه با

 ...بزارید احترام همدیگه نظرات

 راحت گیرم مي براش که اي خونه تو خوام مي ، نیست کار تو اي نقشه هیچ کنید باور:  گفت مادر به رو فرهاد

 یه هم تو و مجردند پسر دوتاشونم که مرد تا چهار بین اینجا(  داد ادامه من به رو)  ، باشه داشته آسایش ، باشه

 نام تو براي اینجا ، بزنه حرف سرتون پشت کسي خوام نمي ، نیست درستي کار کردن زندگي ، جووني ي بیوه

 ...نیست

 : گفتم مادر به رو و کردم عصبي ي خنده ، کوتاه مکث از بعد و باال پرید ابروهایم آخرش ي جمله با

 هنوز که جهانگیري و اونا کنار اما ، امنه نا ام خونواده بین ، اینجا ، میگه چي ات دونه یک یکي پسر مادر ببین

 ؟...نیست مسخره... امنه امن ، منه دنبال چشمش

 بخاطر میکني فکر ، زدم اون از حرفي من مگه ، داري جهانگیرخان به چیکار تو:  گفت عصبي و متعجب فرهاد

 مي ور تو هنوزم که داشته برت هوا باز بگه تسلیت مادر و تو به تا جوانمردي رسم به اونم اینجا اومده بار یه اینکه

 براي سوزني سر حتي که کسي ، بشکنه داره دوستش که کسي بخاطر رو غرورش باید کجا تا مرد یه... خواد

 ؟...توست دنبال هنوز کردي فکر ، نشد قائل ارزش عشقش

 به نیاز من اما ، درست حرفات تموم ، باشه:  گفتم نفس به اعتماد با و ایستادم جلویش محکم و شدم بلند جام از

 کمبودي شکر رو خدا هم مالي نظر از ، خرم و خوش اونم ، میکنم زندگیمو دارم ، فرهاد ندارم بخشیا حاتم این

 براي دارم خودمم ، ام بچه و من به داده رو حقوقش مرگش بعد مادرجان هم و مونده برام بهروزه حقوق هم ، ندارم

 اینجا اگه مادرم ، باشي ما نگران تو خواد نمي ، میده زندگیمو خرج کفاف قدر همین و دوزم مي لباس بازار

 اینقدر ، هم خونه این آدماي... ندارم حرفي هیچ من کنه زندگي خودتون با و بیاد همراهت تونه مي سختشه

 اليس حتي که هستند تو از تر محرم اینا ، بگیرم کمک ازشون مواردي تو بتونم که دارم اعتماد و اطمینان بهشون
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 لمث ایستادم جلوت ام آینده براي که من مخالفت یه با و نموندي پام به برادرانه وقت هیچ و ندیدمت هم بار یک

 دیگه نم ، نبیني من براي خوابا این از دیگه اینجا میاي وقتي بهتره... ذهنت از بیرون کردي پرتم آشغال تیکه یه

 چیز همه روي پا ام بچه راحتي و آرامش بخاطر و مادرم یه االن من... برم زور حرف زیر که نیست کوچولو سارا اون

 ...بگیرن ازم رو آرامش این بخوان که کساني مخصوصاً ، زارم مي

 اتاق از بروم رفتم ، خواندم مي مادر نگاه از را این و بودم کرده روي زیاده هم اندازه همین تا ، بود بسش دیگه

 : کرد زمین میخ را پاهایم فریادش که بیرون

 خواهرم تنها زماني یه که هستند کسي همان ي ترکه و تخم از اینا ، بدي جوالن مذکر جماعت این میان زارم نمي

 ...پاشیدند هم از خونوادگیمو زندگي و گرفتند ازم رو

 سال منتظرم ، هست بهت حواسم دور دورا:  داد ادامه برآمده رگي و خشم پر نگاه با و ایستاد روبروم اومد

 ینا بین جوونه زن یه زارم نمي ، میکنم روشن رو تکلیفت و بهروز تر بزرگ برادر پیش میام ، بشه تموم شوهرت

 ، بیرون کشمت مي دخمه این از شده طور هر ، کنه غیبت سرت پشت الناسي احد خوام نمي ، کنه زندگي آدما

 ...باش مطمئن اینو

 زانو در جلوي... بهم کوبید محکم را در و بیرون رفت اتاق از سریع مادر از خداحافظي یه با و زد ام شانه به اي تنه

 هم باز ، دهد نشان من به را آرامشش روي خواست نمي انگار زندگي این ، شکستم خودم تو دوباره و دوباره و زدم

 این داشت درد ، کشید رخ به را ام تنهایي هم باز ، دید پناهم بي هم باز ، شد شروع موردش بي هاي دخالت

 ...پناهي بي این داشت درد ، تنهایي

 : گفت آرام و چسباند گرمش ي سینه به را سرم و کرد پاک را هایم اشک و زد زانو کنارم مادر

 تا بچه و زندگي به فقط تو ، نمیدم بهش رو اینکار حق ، بیاره سرت بالیي هیچ زارم نمي... عزیزم نباش نگران

 ...کنم درست رو چیز همه خودم میدم قول بهت ، برس

 همین و نبود خوب زیاد حالم ، گذشت مي بود کرده پا به را جنجال آن و بود آمده فرهاد که روزي از ماهي یک

 با هم بعد و دیدنمان آمده فرهاد بود دیده سعید ، بود کرده جلب طرفم به را سعید و علي توجه خمودگیم

 و دادم بهش مثبتي جواب فقط من و اوست حضور بخاطر خرابم حال این که بود پرسیده و رفته آنجا از عصبانیت

 ردمیک تحمل را غربت و تنهایي خواندن درس براي او ، نداشت پسر این به ربطي من مشکالت ، نزدم حرفي دیگر

 داشت باالیي درک اینقدر پسر این خوشبختانه... دوشش روي باشد اي اضافه بار هم من مشکالت نبود روا دیگر

 الزم موقع هر گفت بهم فقط و بست فرو لب هم او دهم توضیح بیشتر مورد این در خوام نمي فهمید وقتي که

 سنگ بود شده سعید روزها این... دارم دل درد براي شنوایي گُوش و اینجام من بزني حرف کسي با باید دیدي

 ...دردم پر هاي لحظه صبور
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 فقط ، زدم نمي دم و سوختم مي نبودنش غم از هم هنوز ، نداشتم را بهروز من که عیدي اولین ، بود عید نزدیک

 ...میکردم خاموش موقتاً را درونم آتش سیلم چون هاي اشک و زده صدا را او شبها خلوت در

 دل بخش التیام تو مثل نتوانست کسي دیگر ، رفت هوا به و شد دود لطیفم احساس ، پژمرد دلم در مهر و رفتي تو

 ...باشد دردمندم

 

 دل روشن چراغ اي زداغت

 دل دامن بسوزد دل داغت ز

 شکوفاست یادت گُل دل در بس ز

 من پیراهن گُل بوي گرفته

 

 يبرا هم مرحله این ، گرفتم هم را رانندگیم ي گواهینامه کمي مدت طي و رانندگي آموزشگاه رفتم مادرم اصرار به

 را هروزب ماشین و بروم گرفتم تصمیم که بود روزي داشتم بهروز مرگ از بعد که روزي بدترین... بود الزم استقاللم

 این... دستم ي وسیله بشود روز آن از و بیاورم خود با خورد مي خاک شهرداري پارکینگ تو تصادفش از بعد که

 ارايی و لرزیدم مي وضوح به رسیدم پارکینگ به وقتي ، کردند همراهیم و نگذاشتند تنهایم سعید و علي هم بار

 : گفت و داد دلداریم همیشه مثل سعید اما ، نداشتم را دردناکم خاطرات با شدن روبرو

 ...برمیاد کاري هر قویت ي اراده و تو از ، بردار قدم محکم و باش قوي

 ههمیش که سعید برعکس ، افتادم راه و دادم تکان سري ، برگردد پاهایم به حس که بود کافي جمله همین انگار

 طورچ که بود من به حواسش ي همه و میکرد گریه و بود ایستاده گوشه یه علي کند تزریق بهم امید میکرد سعي

 رسید نظرم به لحظه یک ، ریخت فرو ناخودآگاه اشکم دیدم دور از را ماشین وقتي... آیم مي کنار مسئله این با

 نزدیکتر که خواست مي من از و بود نشسته ماشین تو عشق از پر لبخندي و مشتاق چشمان همان با بهروز

 يصندل روي ، دماغم تو پیچید بود خریده بهروز براي خودم که ادکلني بوي ، کردم باز را ماشین در وقتي... بشوم

 گریه علي... بودند ایستاده ماشین طرف دو سعید و علي... گریستم هاي هاي فرمان به سر و کردم رها را خودم

 دور هب و شدم مسلط خودم به تا گذشت دقایقي... بود دوخته چشم علي و من به کالفگي با فقط سعید اما ، میکرد

 درون عکس ، میکرد خودنمایي داشبورد روي فرمان پشت من از کوچکي عکس قاب ، انداختم نگاهي ماشین بر و

 بي یار که میکردم نگاه دوربیني لنز به ، خوشحال و شاد زماني که بودم من این ، خندید مي سرخوشانه چه آن

 ، باشم بهره بي زیبات صورت دیدن از لحظه یه خوام نمي گفت مي همیشه بهروز... بود گرفته عکس من از وفایم

 ...ندیدي منو که ماهه هشت به نزدیک االن... عزیزم بگم بهش که نیست اینجا حاال اما
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 استارت تا دو یکي با را ماشین و دادم جا کیفم درون و کرده جمع را بود بهروز به مربوط که چیزهایي ي همه

 بهروز دستهاي پیش ماه هشت... سرم پشت سعید و دستم کنار علي ، شدند سوار سعید و علي... کردم روشن

 االن و بود بهروز مال ماشین این پیش ماه هشت ، داشت قرار آن روي من دستهاي االن که بود فرمان همین روي

 خوب را رانندگي نکات ي همه ، کردم رانندگي به شروع تسلط با و کردم پاک را هایم اشک... داشت تعلق من به

 : گفت و زد مهري پر لبخند سعید که کردم مي رعایت

 ...نداشتیم خبر ما و بودي راننده پا یه سالها انگار

 ...خان سعید است نابغه یه بنده عموي زن این:  گفت ذوق با علي

 : گفت خاصي حالت با و درخشید مي تحسین برق از چشمانش ، دوخت چشم من به ماشین ي آینه تو از سعید

 ...خان علي لعنت منکرش بر

 تا زد فریاد بلندي صداي با سعید که گذشت دقایقي... رانندگي به دادم را حواسم ي همه و کردم تشکر آنها از

 جلوي ي شیشه به خورد محکم علي سر که ترمز رو زدم محکم و شدم دستپاچه فریادش از ، دارم نگه را ماشین

 تگيآشف با... بود گرفته را پیشانیش دستش با و بود درهم صورتش که دوختم چشم علي به نگراني با... ماشین

 : گفتم

 ...آوردم سرت بالیي چه ببینم بردار دستتو... کردم ترمز اینطوري که کنه لعنتم خدا ؟...شد چي علي

 اشتهک پیشونیم رو کوچولو شلغم یه فقط دیگه ساعت یه تا شاید ، نشد چیزیم... نترس:  گفت و و خندید علي

 ...بشه

 : گفت شوخي با بعد و خنده زیر زد هم سعید و گرفت ام خنده حرفش از

 مهامون نامه وصیت بیرون بیایم خونه از خواستیم مي که صبح علي و من که نمونه ناگفته... ساراخانوم البته

 ...نیست چیزي که کاشتن شلغم این بابا ، اومدیم شما دنبال و نوشتیم

 بود حقش ، کشیدي من گُوش بیخ که فریادي اون با ؟...بود من تقصیر:  گفتم و خندیدم بهش آینه تو از حرص پر

 ...چغندر یه کمه شلغم اصالً ، میشد سبز تو پیشوني تو شلغم این

 سینه به دست زوري لبخند یک و اخم با فقط منم ، خندیدند من حرف به کلي و خنده زیر زدند سعید و علي

 فتگ سعید به رو شد فارغ خندیدن از وقتي علي... بودند انداخته دست منو پرو بچه تا دو این ، میکردم نگاهشون

: 

 ...شدي الزم دستشویي نکنه ، وایسه سارا زدي فریاد که شد چت حاال

 ...پیشونیت رو شلغم این با بریز نمک کمتر:  گفت و زد علي ي شانه به دستي سعید... گرفت ام خنده
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 : گفت میکرد نگاه را رفتنش خنده با که طور همان علي که بیرون ماشین از پرید فوري

 ...نه میگه بود الزم دستشویي میگم

 شکرت خیلي ازش... کرد سورپرایز واقعاً رو علي و من و برگشت شیریني بزرگ ي جعبه یه با سعید بعد لحظاتي

 : گفت و خندید... کردم فراموش خودم که داشتم استرس اینقدر گفتم و کردم

 ...ترمزه و گاز بدون رانندگي مثل شیریني بدون شدن راننده... نداشت رو شما قابل... خانوم سارا داري اختیار

 ، تندگف تبریک بهم و آمدند استقبالمان به همه و خانه رسیدیم سالم باالخره کردن شوخي و خندیدن کلي از بعد

 خیلي ناکامشان برادر از اي خاطره یادآوري درخشید مي اشک برق از هایشان چشم و بود بغض همه صداي تو

 ...نبود ممکن آن از فرار و بودیم عجین خاطرات این با ما همه اما بود سخت

 : گفت گُوشم دم آرام و گفت تبریک بهم دل ته از و گرفت آغوش در مرا نشسته اشک به چشماني با مادر

 ...نیومد بیرون اتاقش از اصالً دیدي ، عاطفه چشم به شده خاري هم کارت این

 این ونهت مي کس هر ، نکردم شاقي کار ، بگه تبریک بهم بیاد اون ندارم احتیاج مادر:  گفتم و زدم جوني بي لبخند

 ...بگیره یاد رو حرفه

 نهک خدا... کرد پیدا راحتي به نمیشه کسي هر وجود تو که مسئولیته و غیرت این اما ، عزیزم میگي درست:  مادر

 ...بگیره انتقام که صدده در و سازد مي خودش برا کوهي کاهي هر از آدم چون نشه کس هیچ دل وارد حسادت

 آن علت و کند کنکاش رفتاري هر تو داشت حوصله من مادر این ، نزدم حرفي و دادم تکان سري مادر برداشت از

 و تگف تبریک بهم گذاشتن سرم به سر کلي با و گرفت تماس باهام ملیحه هم بعد ساعتي... بفهماند بهم هم را

 خانه میرود بهرام و عرفان با دارد و کرده کاله و شال عاطفه دیدم وقتي منهم... کرد دعوت شام براي را خودش

 ...کردم دعوت اتاقمان به شام براي را همه و کرده استفاده فرصت این از ، مادرش

 مآغوش تو ماشین دیدن با ملیحه ، رسیدند راه از شیریني اي جعبه و زیبا گلي دسته با حمید و ملیحه غروب دم

 کاش اي که داشتم آرزو یک فقط لحظات آن تو که داند مي خدا ، ریختیم هم با اشک هم اي قطره چند و پرید

 دیمبو آشپزخانه تو ملیحه با شام کردن آماده براي... میکرد کل کل ملیحه با داشت و بود کنارم االن همین بهروز

 و سالم او با و انداخت من به شیطنتي از پر و مرموز نگاه سعید دیدن با ملیحه ، باال آمد تنهایي به سعید که

 روي هک مضحکي لبخند با فقط که خواستم مي را علت او از صدا بي ، بود گنگ برایم ملیحه نگاه... کرد احوالپرسي

 هب گفت و خواست معذرت علي گفت که گرفتم را علي سراغ سعید از... آورد مي در مرا حرص بیشتر بود لبهایش

 ...دارم درس کلي چون نمیام بگو سارا

 که مرفت اتاق در طرف به حرص با ، گذاشته باال طاقچه علي که افتاده اتفاقي باز که فهمیدم و باال پرید ابروهایم

 : گفتم ، شد همراهم هم سعید
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 ...علي این دست از ، کرده قهر دخترا مثل دیوونه این باز

 ...باال نیامده که گفته بهش چیزي یه مادرش این دوباره نکنم غلط:  گفت و برگشتم که زد صدایم بهزاد در دم

 ؟...گیره مي آروم مگه نده دق منو دختر تا عاطفه این... بهزاد آقا:  گفت بهزاد حرف ي ادامه در مادرم

 تفکرات تو اما خواند مي درس داشت ظاهر در... علي سراغ رفتیم سعید با و نشنیدم را هایشان حرف دیگه

 هب دلم غمگینش صورت تصویر دیدن با... نکرد حس هم مرا بودن حتي که بود خودش تو اینقدر... بود غرق خودش

 اي خانواده اینکه با ، بود تنها من مثل هم علي ، میکردم درکش خوب و نداشتم را رنجش دیدن تاب ، آمد درد

 مادرجان ، میکرد درک را او بهروز فقط و بود نداده بهش دوستي دست کسي اما بودند اطرافش همه که داشت

 ...بماند کنارش بود خواسته سعید از که تنهاست علي چقدر دانست مي بیامرز خدا

 ؟...شدن غرق کشتیات ؟...زدي بهم ایه قیافه چه این:  گفتم دلخور و ایستادم روبرویش کمر به دست

 : گفت و زد جوني بي لبخند دیدنم با و کرد بلند سر من ناگهاني حضور از

 ؟...رسم مي نظر به وامونده خیلي ؟...چطور

 ...نه کم:  گفتم و خندیدم

 ؟...نداري مهمون مگه ؟...اینجایي چرا تو:  گفت من به رو و بست رو کتابش

 ...نیومدي تو چرا ببینم اومدم ، دارم چرا:  گفتم

 ...دارم درس که گفتم سعید به:  علي

 زنا ها ساله چهارده دختر این مثل میاد بدم اینقدر ، نکن لوس خودتو شو پا ؟...میاري بهونه یا داري درس:  گفتم

 ...میکني

 عقب درساي به باید ، برید سعید با شما:  گفت من به رو و رفت بهش اي غره چشم علي ، خندید آروم سعید

 ...برسم ام مونده

 ...نمیاي اون بخاطر حتماً گفتم مي بود خونه مادرت اگه ؟...چته تو علي:  گفتم و کردم پوفي

 خودش روي به میکرد سعي اما ، بخوانم توانستم مي اش چهره تو را عصبانیت بوضوح مادرش نام شنیدن با

 : گفتم را غائله این کنم تمامش اینکه براي... نیاورد

 ...بگذري ازش توني نمي که پختم فسنجون علي ، باال بیاید سعید با شدي که حاضر ، میرم من

 ...هدیگ وقت یه باشه ، نکن اصرار اینقدر ، نمیام گفتم:  گفت محکم رفتم مي بیرون اتاق از داشتم که طور همان
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 از هکرد تهدیدت دوباره ؟...ترسي مي مادرت از چیه:  گفتم اي مالحظه هیچ بدون و عصبانیت با بار این و برگشتم

 ؟...میکنه بیرونت خونه این

 و خرابه حالم امشب ، بیام خوام نمي خودم ، نیست ترس مسئله:  گفت و من به دوخت را التماسش از پر نگاه

 ...ندارم رو مهموني ي حوصله

 تماذی اینقدر امشب شده باعث چي بفهمم تا مونم مي جا همین منم ، نیا باشه:  گفتم و روبروش زمین رو نشستم

 ..کني

 درسات به تا گردیم برمي زود دیگه هم با خوردیم که شام ، بریم شو پا:  گفت علي به رو من دیدن با سعید

 ...برسي

 فتارر بابت و کنم نگاه خانوم مریم چشماي تو چطوري ؟...سعید چیکار اونجا بیام:  گفت سعید به رو عصبي علي

 اي لحظه هیچ که مادریم همون پسر من بگم و بدوزم چشم دیوار رو عمو عکس به چطور ؟...نشم شرمنده مادرم

 ...بزنه زبون زخم عشقت به که نمیده دست از رو

 ؟...میکني ردیف هم سر پشت هي چیه حرفا این:  گفتم و انداختم علي به بعد و سعید به نگاهي اول تعجب با

 همچین موردت در مادرمم بخدا... نویسن نمي اش بچه پاي که رو مادر گناه ، داره تو به ربطي چه مادرت رفتار

 ؟...گیري مي سخت خودت به بیخودي چرا ، نمیکنه فکري

 اینطور شاید ، میکردي خرجش ناسزا تا چند محکم و ایستادي مي روبروش تو اگه ، داره ربط هم خیلي:  علي

 ...کنه دفاع خودش از تونه مي سارا که میشدم تر آروم

 ...نیومدم کوتاه جلوش دیگه که دیدي مدت این:  گفتم ناراحتي با

 توهیني نکنه جراًت دیگه که کني کاري باید ، کني دفاع خودت از جدي و محکم باید... سارا نیست کافي:  علي

 ..بکنه بهت

 از چي هر که باشم دهن بد زناي مثل که نیست طوري من تربیت ، کن درک منو موقعیت خدا رو تو علي:  گفتم

 که دادم رو جوابش توهیني هیچ بدون موقعش به ، نزارم احترام هم بزرگ و کوچک به و بزنم میاد در دهنشون

 روزام ، علي کن تموم رو حرفا این ؟...آتیش روي اسپند شده مادرت مدت این بیني نمي ، بوده بیشتر هم تاًثیرش

 براي و باال میرم دارم من ، باشیم خوش هم دور رو ساعت چند این خوام مي گذشته سخت بهم کافي قدر به

 ...نمیارم اسمتو دیگه بهروزت عمو خاک به نیومدي امشب اگه بخدا میگم بار آخرین

 لحظات این براي حتي که بودم شده دل نازک اینقدر ، صورتم تو ریخت ناخداآگاه اشکم آوردم که را بهروز اسم

 فرو خشمش آتش آبي مانند و داد سختي تکان را علي من هاي اشک... بگیرم را ام گریه جلوي توانستم نمي هم
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 نم از بود التماس صدایش و نگاه تو که حالتي با ، ندارد مرا هاي گریه طاقت مهربانش دل که دانستم مي ، کشید

 : گفت و خواست معذرت

 ...میام سعید با برو تو ، میام باشه ، کردم ناراحتت که کردم غلط ، نکن گریه خدا رو تو

 ، میفتي کردن التماس به اینقدر اشک قطره دو همین با دونستم مي اگه:  گفتم و کردم پاک را اشکم و خندیدم

 ...باال میریم هم با... میکردم رو کار همین اول همون از ، سخنراني همه اون عوض

 ودب بسته نقش لبهایش روي هم زیبایي لبخند و میکرد نگاهم چشمي زیر داشت که کردم سعید به هم نگاهي

 : گفتم و کردم نگاهش هشدار ي نشانه به بیاورم بیرون حالت اون از هم را او اینکه براي

 ؟...بگم تو به چیزیم یه خواي مي ؟...میکني نگاه اینطوري چرا ، چیه

 خنده رو ما وقتي ملیحه ، اومدند بیرون اتاق از همراهم به و خنده زیر زدند و کردند هم به نگاهي سعید و علي

 : گفت اي مزه با حالت با دید کنان

 ؟...کردي دیر اینقدر که بیاري عروس رفتي نکنه خانوم سارا ؟...میخونه خروس کبکتون ، چیه

 ( کردم علي به اي اشاره... ) خانوم عروس اینم کردي خیال چي پس... آره:  گفتم

 ؟...کجاس دوماد پس:  گفت دوباره ملیحه و کرد نثارش کوفت یه علي که خنده زیر زد سعید

 اب ملیحه هاي شوخي یاد ، بود آشوب دلم تو اما خندیم مي... خنده زیر زدیم همگي و کردم اشاره سعید به بار این

 تا مرفت آشپزخانه به مستقیم ملیحه کمک با... تنهایم قلب این به زد مي زخم و رفت مي رژه چشمانم جلوي بهروز

 کارش مشغول دوباره و میکرد نگاهي من به مرموزش نگاه با گاهي ، حرفي بدون ملیحه ، کنیم آماده را شام بساط

 : گفتم و خندیدم ، کرده عود کنجکاویش بیماري دوباره که فهمیدم حالتش از ؛ میشد

 ؟...کرده گُل فضولیت نکنه ، دوباره چته

 ...کرد اقدام کنجکاویم مورد در مادرت... نخیر:  گفت و کرد نازک چشمي پشت

 ؟...کردي پیدا جدیدي ي سوژه نکنه ، چته پس:  گفتم

 که اس چیکاره پسره این ، سعیده مورده در... چي پس:  گفت خورد مي را خیار از برشي که طور همین و خندید

 ؟...تو به چسبیده همش

 من ، رسم يم حسابت به کفگیر همین با کني اذیتم بخواي بخدا ملیحه:  گفتم و گرفتم باال را بود دستم که کفگیر

 ...دارم سعید به چیکار

 ...افتاده راه دنبالت که داره کار اون اما ، نداري کاري تو:  ملیحه
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 يناراحت با مادرم ، میکردند تماشا را ما بودند برگشته تعجب با همگي ما صداي از که سالن تو تا کردم دنبالش

 : گفت

 ...ملیحه با کشیات گیس یا افتادي گیات بچه یاد سارا

 ...بیرون نیاد اونجا از سالم ممکنه وگرنه آشپزخانه تو بیا ملیحه نزار حمید آقا:  گفتم حمید به رو و خندیدم

 ...نهک اذیتتون که شما پیش بیاد دیگه زارم نمي نکنید نگران خودتون شما... خوب خیلي:  گفت و خندید حمید

 هک کن قبول اما ، کمکت میاد جون زهره نمیام باشه:  گفت و حمید کنار نشست و گرفت زهره از را سهیل ملیحه

 ...داري مار ي مُهره

 جونت به اگه ، داشتم نگه خودم پیش و برداشتم هاشو مُهره که رو مار همون من:  گفتم و رفتم بهش اي غره چشم

 ...نیستم مامانم دختر ننداختم

 ینا با ، گذشت خوش بهمون خیلي و بود خوبي شب... آشپزخانه تو برگشتم زهره اتفاق به من و خندیدند همگي

 و ودنب ما میان در عزیزم بهروز که تفاوت این با ، بود ریخته بهم را مغزم پازل جور بد ملیحه هاي شوخي که تفاوت

 مي عمرم ي لحظه لحظه در و زندگیم جاي جاي در را او خالي جاي و میکرد پاره پاره را قلبم اش خاطره و یاد فقط

 ..دیدم

 بارانش ، عشق باران نه و داشت شکوفه نه بهار این اما ، آمد بهار باز و رسید پایان به هم شوم سال آن باالخره

 ، بودم شده ویران ، ریختم مي عزیزترینم مزار سر بر که هایي گلبرگ هایش شکوفه و بود من هاي اشک قطرات

 ، میشد یرترناپذ تحمل غم این سنگین بار شاید نبود پسرکم شیرین لبخند اگر ، کنم باور را رفتنش توانستم نمي

 درممق آنچه و بشوم الهي تقدیر تسلیم باید فهمیدم دهند مي دست از را خود عزیزان که کساني مثل آرامي به اما

 ...بپذیرم را هست و بوده

 

 شهر به بار پنج و شصت و سیصد

 زدند آشکارا حراجم چوب

 مرا بار پنج و شصت و سیصد

 زدند دارم باز و کردند زنده

 احساس پر روزهاي بر و ام زده تکیه دیروز خوش خاطرات دیوار بر خیال مبهم سکوت میان در تنها و سرگردان

... رسید پایان به جدایي خزان در و شد شروع زندگي باغ کوچه در که روزهایي ، خورم مي حسرت گذشته
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 در وداع ي لحظه بود تلخ چقدر ، ام گذاشته جا دلم تمام نا هاي راه کوره در را امید ي پنجره قفل که دیرگاهیست

 ...شکست چرا و گرفت چرا نفهمید کسي هرگز که قلبي براي ، آه و اشک میان

 فقط که هایي دلتنگي... زدیم زار خاکش سر دوباره و گرفتیم فراوان درد و غم با را مادرجان و بهروز فوت سالگرد

 ...پایان بي انتظاري و ماند یادگار به برایم او از

 به پا حیاط تو داشتم که بود خرداد اواخر غروب یک تنگ تو ، گذشت مادرجان و بهروز فوت سالگرد از ماهي یک

 ار دنیا کیف و بود انداخته طنین حیاط تو جغش جغ صداي که داشت پا به کفشهایي ، رفتم مي راه سهیل پاي

 ذوق دل ته از اینقدر که کند فتح را اورست ي قله توانسته ها کفش این با میکرد فکر وروجک این ، میکرد

 در خودش از غریبي و عجیب اداهاي و شده بچه او همپاي و بود گرم سهیل به سرش حسابي هم زهره... میکرد

 جاریش ي بچه خرج را هایش مادرانه داشت نشده مادر بیچاره ، خنداند مي هم را سهیل کلي که آورد مي

 شد جلب سهیل به اش توجه دوباره زود خیلي زهره اما ، کرد پرت موقتاً رو همه حواس خانه زنگ صداي... میکرد

 : گفت من به و

 ...سعیده حتماً کن باز را در سارا

 به را ترس و دلهره فرهاد دیدن دوباره ، بود در پشت فرهاد سعید بجاي اما ، کردم باز را در و کرده درست را شالم

 المشس آرامي به... بود برگشته هم االن ، میکنم معلوم را تکلیفت و گردم برمي بود گفته خودش... کرد باز قلبم

 : گفت و داد لبخند با را جوابم که کردم

 ؟...تو بیام تا کنار بري خواي نمي

 بغل پشت از را او ، سهیل سراغ رفت مستقیم و حیاط تو آمد و گفت اهلل یا یه ، ایستادم کناري و آمدم خودم به

 : گفت و کشید را دماغش و چسباند اش سینه به ، بوسیدنش محکم بار چند از بعد و برد باال دستش رو و کرد

 ؟...خوشگلم خوبي ، دایي وروجک احوال

 داد شکالت یک ، گذاشتنش سر به سر کمي از بعد و رفت ریسه خنده از سهیل که داد قلقلک رو سهیل گلوي زیر

 : گفتم بهش آرام... من طرف آمد و زهره دست سپرد را آن و دستش

 ...اس آشپزخونه تو مامان ، باال بریم

 ...بزنم بهرام آقا با مردونه حرف کلمه چند اومدم ، ندارم کار مامان با:  گفت و دماغم رو زد بار چند انگشتش با

 ...ندارم رو دیگه جنجال یه طاقت بخدا ، نکن شروع دوباره... فرهاد:  گفتم التماس از پر حالتي با

 : گفت و ریزه سنگ یک زیر زد کفشش نوک با و شد کمر به دست

 ...زنیم مي حرف کنم پا به جنجال خوام نمي
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 : خورد گُوشم به سعید صداي میکردیم بحث حیاط در به پشت فرهاد و من که وقت این در

 ؟...شده چي سارا

 بود فرهاد ي دوباره آمدن نگران همین براي و نرفته پیش خوب که داشت خبر فرهاد و من مالقات آخرین از سعید

 چهره روي غلیظي اخم سعید دیدن با فرهاد ، دیدیم در دم را سعید و عقب به برگشتیم زمان هم فرهاد و من ،

 : گفت من به رو بعد و شد سعید نزدیک قدم چند و نشست اش

 ؟...نمیکني معرفي

 اي مخمصه عجب ، گذراند مي نظر از را فرهاد داشت و بود کرده اخم هم او که سعید به دوختم چشم مستاصل

 : گفت فرهاد به رو سعید خود من جاي به ، شد طوالني که مکثم... برادر این بود کرده درست برایم

 ؟...امرتون ، هستم بهرام آقا زن دایي پسر

 و پیشوند بدون رو خواهرم اسم که نیستي نزدیک هم همچین پس:  گفت و باال انداخت ابرو خونسرد خیلي فرهاد

 ؟... زني مي صدا پسوند

 ...پندارد خود کیش به رو همه کافر:  گفت و زد پوزخندي سعید

 عیدس طرف به اشاره انگشت با فرهاد ، کند عصباني را فرهاد توانست باالخره ، دهانم تو افتاد قلبم سعید حرف با

 : گفت و رفت نشانه

 ... بشي نزدیک خواهرم به اینقدر نمیدم اجازه

 بي هاي حرف و علي وجود... افتادم مي پس داشتم رسماً دیگه علي صداي با که زدم صدا را فرهاد اسم التماس با

 ...کند پا به را مهیبي انفجار توانست مي فرهاد ربط

 ؟...خبره چه اینجا:  علي

 ، شد آراسته نیز سبزه به و بود گُل:  گفت و زد پوزخندي فرهاد

 علي بگذرم رستم خان هفت از باید ، خونه این تو مادرم و خواهر دیدن براي:  داد ادامه بلندتري صداي با بعد

 ؟...آقا

 : داد ادامه فرهاد که میکرد نگاهش غلیظ اخمي با حرف بدون علي

 ...ببینم اونو اومدم ، دارم پدرت با مردونه حرف تا چند

 ؟...چي مورد در:  پرسید عصبي علي

 ...کنم معلوم رو تکلیفش خوام مي ، خواهرم مورد در:  فرهاد
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 : زد صدا را فرهاد تراس روي از مادرم که بزند حرفي رفت علي

 ؟...باال نمیاي چرا ؟...پسرم اومدي کي

 نم به نگاهي نگراني با مادر... آمده چي براي داد توضیح مادر به سوم دفعه براي ، احوالپرسي و سالم از بعد فرهاد

 : گفت فرهاد به رو و کرد

 ...بزني حرف باهاش تا اینجا بیاد خوام مي بهرام آقا از خودم ، باال بیا

 کرد وادار را من و کرد بغل را سهیل دیگرش دست با و انداخت من کمر دور دست مالکانه و داد تکون سري فرهاد

 بعد ساعت نیم حدود... بگذارد تنها سعید و علي با را من اي لحظه خواست نمي بدجنس ، باال بروم همراهش به

 ارانگ ، نداد نشان العملي عکس سعید و علي دیدن با فرهاد ، اتاقم تو آمدند سعید و علي همراه به بهزاد و بهرام

 رخ به آنها جلوي بیشتر من به نسبت را مالکیتش تا باشند داشته حضور هم نفر دو این حتماً که خواست مي دلش

 رفهايح منتظر نگراني با و نشستم بود کرده باز جا برایم که فرهاد کنار کردم همه از که پذیرایي از بعد... بکشد

 ببرد خرابم حال به پي کسي نگذارم اینکه براي و لرزید مي هایم دست که داشتم استرس اینقدر ، شدم فرهاد

 دقایقي از بعد... نیاید کسي چشم به آنها لرزش تا میکردم بازي انگشتانم با و کردم درهم را دستم انگشتان

 : گفت بهرام به رو فرهاد سکوت

 ...بزنم حرف باهاتون سارا ي آینده درباره تا شدم مزاحمتون امشب... بهرام آقا

 مآرا را خودش میکرد سعي خیلي و بود عصبي علي اما ، میکرد نگاه فرهاد به گاهي و من به گاهي متفکر سعید

 : گفت و آمد حرف به باالخره بهرام... دهد نشان

 ؟...اومده پیش ساراجان برا مشکلي ، بزني حرف خواي مي چي مورد در

 یه که بگیرم اجازه برادرتون و شما از خوام مي ، مشکل گفت نمیشه:  گفت و کشید دهانش دور دستي فرهاد

 نکرده خداي اگه که ، خودم پیش ببرم رو دوشون هر و بگیرم مادر و سارا براي خودمون ي خونه نزدیک خونه

 ...باشم کنارشون داشتند کاري یا و اومد پیش مشکلي

 چون نمبز نداشتم حرفي من اما ، نه یا میکنم اعتراضي من ببیند تا انداخت من به نگاهي تر عصبي علي حرفش با

 بتوانم بهتر تا میشد ختم کجا به هایشان حرف آخر دیدم مي باید ، بود بیخودي زدن زور ، فرهاد با زدن حرف

 ...بگیرم تصمیم

 بود خودش با اش بچه و زن مسئولیت ، بود زنده بیامرزم خدا برادر که زماني تا:  گفت طوالني مکث یه از بعد بهرام

 ي هبیو از که ماست ي وظیفه این ، نیست منتي ، برادرم و من ي شونه رو افتاد مسئولیت این شد فوت هم وقتي ،

 هیچ هنوز هستم هم دور اینجا که هم االن تا... کنیم برطرف رو نیازهاشون و کنیم محافظت اش بچه و برادرم

 ...نشده انجام وظیفه این تو قصوري
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 ...ایه دیگه چیز من حرف ، کردید کوتاهي شما نگفتم من:  گفت و انداخت من به نگاهي فرهاد

 ؟...دیدي خواهرت براي اي دیگه خواباي نکنه:  گفت فرهاد به رو و باشد خوددار نتوانست بار این علي

 مامت دلخوري با کنم اعتراض اینکه براي ، بزنه حرفي همچین من مورد در نداشت حق ، کردم نگاه علي به تعجب با

 : گفتم

 ؟...علي

 بهت ، بیرون بریزي بعد کني مزه مزه حرفتو اول بهتره:  زد داد علي به رو خشم با و بدم ادامه نگذاشت فرهاد اما

 ...بکني خواهرم مورد در بدي فکراي نمیدم اجازه

 : گفت علي به رو عصبانیت با بهرام که بدهد را فرهاد جواب رفت علي

 ...نداره ارتباطي تو به موضوع این ، باش ساکت علي

 ، نيک پریشونش بیشتر ها حرف این با نیست حقش ، رسیده آرامش به یکمي تازه خواهرت:  گفت فرهاد به رو بعد

 ؟...جوون چیه تو مشکل ، میکنه زندگیشو راحت خیلي اش بچه با داره و نداره مشکلي اینجا االن سارا

 هست نون لقمه یه که همین ؟...بینید مي چي تو رو راحتي شما:  گفت و خورد آب ، میز روي لیوان از یکمي فرهاد

 ؟...راحتي شد این... زمین بزارن سر راحت شبو که سرشونه باال سقف یه که همین یا نمونن گرسنه که

 : گفت طعنه با فرهاد به رو که شنید هم را فرهاد آخر هاي حرف گویا و اتاق تو آمد عاطفه وقت این در

... نبود ربیشت وسعمون قدر همین ، بگیریم کلفت تا چند و قصر یه جنابعالي خواهر براي نتونستیم که ببخشید

 ...ببخشید خودتون بزرگي به شما

... مباش آرام که فهماند بهم هایش چشم پلک بستن با که چرخید سعید سمت به ناخودآگاه نگاهم و کشیدم آهي

 دو هر و بودند آتش و پنبه مثل عاطفه و فرهاد...  داشت وجود هم آرامشي مگه لحظه این تو ، االن ؟...چطور اما

 ...بسوزانند هم با را خشک و تر که کنند پا به آتشي توانستند مي نفرشان

 : گفت طعنه با بهرام به رو و شد عصبي بیشتر عاطفه آمیز کنایه هاي حرف با فرهاد

 ...رسد مي بري باغ این از دم هر ، باره مي خونه این کول و سر از خوشي و راحتي

 رپ اینجا از خوشي و راحتي خونه این تو گذاشت تا که بود گرامیتون خواهر قدم این:  گفت و غرید دوباره عاطفه

 ...کشید

 ...نکن دخالت نیست مربوط تو به که کاري تو ، باش ساکت تو عاطفه:  گفت عاطفه به رو فریاد با بهرام
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 ونهخ تو اونم ، میکنه تحقیر رو شما رسماً داره آقا این:  گفت و شد عصبي بیشتر بهرام تند برخورد این از عاطفه

 ؟...نیست مربوط تو به باش ساکت میگي بعد ، خودتون ي

 تحریک با خواست مي ، بود آمده دستش اي بهانه خوب بار این عاطفه ، میشدم ها دیوونه مثل کم کم داشتم

 اي بهانه خوب داشت هم فرهاد و بود قلبیش آرزوي این و بکند خانه این ار همیشه براي مرا شر فرهاد کردن

 ... داد مي دستش

 برمب خواهرمو که اینه فقط من قصد ؟...خانوم چیه تحقیر:  گفت خشم با و ایستاد عاطفه روبروي و شد بلند فرهاد

 فراهم اش بچه و خودش راحتي و آسایش باید و قصره یه از بیش سارا لیاقت بدونید اینو ضمن در ، خودم پیش

 ...بشه

 ...داریم شو بچه و خودش هواي ما ي همه ؟...گذره مي سخت بهش یا شده اسیر اینجا مگه:  گفت بار این علي

 : گفت بهرام به رو و کشید موهایش تو دستي عصبي فرهاد

 مي فقط... ندارم جماعت زن به هم کاري ، کنم احترامي بي کسي به خوام مي نه و دعوا اومدم نه من... بهرام آقا

 بیشتر حق این و سارام برادر من ، گاهشون تکیه و حامي بشم خودم بعد به این از و ببرم اینجا از خواهرمو خوام

 ...زنتون دایي پسر یا و شما پسر به تا رسه مي من به

 ...کن مراعات یکم ؟...میگي چي فهمي مي اصالً فرهاد:  گفت بهش رو نگراني با فرهاد هاي حرف با مادر

 سالها از بعد که توست از بیشتر سعید و من حق:  گفت فرهاد به رو و آمد جلو دیگه قدم دو علي وقت این در

 خواهرت زندگي کجاي تو بود زنده من عموي که سالها این تو ؟...بودي کجا حاال تا ، میکني برادري ادعاي و اومدي

 ، مُرد خواهرت شوهر وقتي گفتي اصالً ؟...دارم خواهري شوهر و خواهر همچین یه من گفتي اصالً ؟...داشتي جا

 مي خواهرت حال به دل و اینجا اومدي االن که بود مهم برات چیزا این اصالً ؟...بود روزي و حال چه به خواهرت

 ...میکني برادري ادعاي و اومدي االن که توست از بیشتر سعید و من گل و آب حق پس ؟...سوزوني

 ، کرده گره ابروهاي و برافروخته صورت این ، کرد نگاهش غضبناک نداشت علي از را جواب این انتظار که فرهاد

 گیردب تصمیم خواهرش تنها براي نتواند کسي دیگر که بشود وارد سازش راه از کرد سعي اما ، نداشت خوبي پیامد

 : گفت و زد علي ي یقه به آرام بار چند دست پشت با همین براي

 ي عهده به رو مسئولیت این خوام مي بعد به این از ، نزاشتید تنها رو خواهرم و بودید حاال تا که ممنون دنیا یه

 دش معلوم برام اش کینه از پر حرفاي اون و مادرت دیدن با االن چون ، بیرون بیاد اینجا از باید سارا ، بگیرم خودم

 ...نمیکنه زندگي راحت میگید که هم همچین خونه این تو سارا که

 آن و شتریش ي کینه آن با توانست ، ریخت را خودش زهر باالخره عاطفه و آمد سرم به ترسیدم مي آنچه از

 اام ، بشود خالص من شر از توانست مي اینطوري ، کند تصمیمش به تر مصمم را فرهاد ، کننده تحریک حرفهاي
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 هنوز من ، عاطفه چه و باشد فرهاد چه کند تعیین سرنوشت من براي کسي گذارم نمي هستم دادمهر سارا من اگر

 بگیرد تصمیم ام بچه و من براي کسي نمیدهم اجازه و دارم را زندگیم براي گیري تصمیم ي اراده هنوز ، ام زنده

 به و میکند پیدا ادامه خودم ي خواسته و میل با بعد به این از زندگي این ، باشد مادرم شخص آن اگر حتي

 ..دهم نمي دخالت ي اجازه احدالناسي

 رو کند خارج گردونه از امشب همین مرا که بود صدد در و بود نیامده خوش مزاقش به فرهاد هاي حرف که عاطفه

 : گفت بیشتر ي کنایه با فرهاد به

 ، جنابعالیه خواهر به امیدشون چشم که کساني هستند هنوز ، باشید ساراخانوم ي آینده نگران دارید حق شما

 ...خواهرته طرف از بله یه منتظر و نکرده ازدواج هنوز کارتون صاحب که شنیدم دور دورا

 سرزنش را مادرش داشت که بود همه از بلندتر علي صداي ، گرفت در همه بین اي همهمه عاطفه ي جمله با

 رپ به بغضي ، بود کرده النه گلویم توي تري رنگ پر بغض ، بودم غرق خودم رنگ پر سکوت تو من اما ، میکرد

 اول از مگه ؟...بودم زندگي و دنیا این ي چکاره ؟...بودم کي من... بود برایم تنهایي از پر که روزهایي این رنگي

 ؟...بود داده بهم تقدیر هم اي دیگه نقش لشکر سیاهي نقش غیر به عمرم

 درک خوب را حالم سعید... بیرون کشید تنهام خود تو از را من بود شده دراز طرف به هیاهو آن تو که آبي لیوان

 و تمگرف دستش از را لیوان اشک از پر و درد از پر چشماني با ، بود ایستاده مقابلم آب لیوان یک با االن که میکرد

 درست قند آب برایم آمده پایین خونم قند بود فهمیده ، ندارم رو به رنگ بود فهمیده ، خوردم را آن از یکمي

 خودخواهي ، بودند خودشون فکر به همه شلوغي آن تو ، میکرد درک را خرابم حال که بود سعید فقط ، بود کرده

 همه ، کنم دفاع حقم از جماعت این جلوي و شوم بلند که نداشتم حالي و حس... بارید مي آدمها این کول و سر از

 يلعنت تقدیر این از را خودم وقتش از زودتر نبود سهیل اگر ، را بودنم زنده و زندگي حس ، بودند گرفته را چیزم

 ...بودم کرده خالص

 ، جادوگر میگي من دختر به اونوقت ؟...ریختي زهرتو باالخره:  زد داد عاطفه به رو ، کرد ساکت را همه مادرم فریاد

 هر تو که زنیه مهمتر همه از و خوشگل هم و جوونه هم هنوز سارا تو چشم کوري به ، میدي درس شیطونم تو

 تا صد روزي اگه ، بشه این منکر تونه نمي کس هیچ ، میکنه بهشت مَردش براي رو خونه اون بزاره پا اي خونه

 راشب شوهر تا افتاده دوره خواهرش که نیست جنابعالي خواهر مثل ، نیست عجیبي چیز باشه داشته خواستگارم

 مهه پیش چقدر که بیني مي داري االن اما ، ببیني منو دختر نتونستي اولم از که تو چشم کوري به ، کنه پیدا

 ... زارن مي احترامش بهش همه و عزیزه

 قدم دخترت که روزي از...  اش بچه بلوري پاي و دست با اس سوسکه همون حکایت:  گفت و زد پوزخندي عاطفه

 ...خورد خودشم شوهر سر حتي ، گرفت ازمون رو چیز همه گذاشت ما زندگي و خونه تو رو شومش

 و کرد قفل درون از را در و کرد بیرون اتاق از را او زور به و کشید عاطفه سر بر بلندي فریاد بهرام وقت این در

 : گفت فرهاد به رو و کشید صورتش تو دستي کالفه
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 بساطیه چه این آخه ، نمونده خواهرت روي به رنگ(  داد ادامه و کرد من به اشاره)  ، کردي پا به قشقرقي چه ببین

 ؟...پسر کردي درست

 و ادد تکانم کمي و گرفت را بازویم تا دو و کرد بلند را من و انداخت بازویم زیر دست شد من متوجه تازه که فرهاد

 : گفت و شد خیره من دلخوره و اشکي هاي چشم تو اي مالحظه بدون

 يم حرف چطوري موردت در دارن بیني نمي ، میکنن احترامي بي بهت ، میشي شکسته خونه این تو... عزیزم سارا

 دارم یا خوام مي رو تو بد من ببین کن فکر یکم ، نیست امن تو براي اینجا ؟...زنن مي تهمت بهت بیني نمي ؟...زنن

 ...میدم نجاتت نکبت همه این از

 ...کني توهین بخواد دلت چي هر که نیست طویله اینجا ، پسر آقا دار نگه خودتو احترام:  زد فریاد علي

 دتخو مادر چون ، نیست شکي که بودنش طویله تو:  گفت و کرد نثارش پوزخندي و برگشت علي طرف به فرهاد

 ...کردن توهین و زدن تهمت به کرد شروع اول از

 ...باش زدنت حرف مواظب:  زد داد و گرفت رو فرهاد ي یقه پرید علي

 : زد فریاد آنها هاي دست پس در علي اما کردند جدا فرهاد از را علي موقع به بهزاد و سعید

 دست و برادري که سالها اون مثل ، ببري اینجا از اونو خودت میل به توني نمي و نداري رو سارا اختیار دیگه تو

 رد بري بهتره ، نداره وجود سارا اسم به خواهري کن فکر سالها اون مثل حاالم ، کردي دریغ سرش از رو حمایتت

 ... خودت زندگي و کار

 االن و بودم قهر سارا با سال چند من اینکه ، نداره ربطي هیچ تو به ما خونوادگي مسائل:  گفت خونسرد فرهاد

 يدون مي اصالً... بگیري تصمیم من خواهر براي بخواي که نیستي اي کاره تو ، مربوطه خودمون به ، کردم آشتي

 دوتونم هر اتفاقاً که مادرته دایي پسر اون و تو بخاطر فقط ؟...بیرون بکشم اینجا از خواهرمو خوام مي چي براي

 ...بکنه هوایي رو خیلیا داره امکان و خوشگله و جوون هنوز من خواهر ، هستید مجرد

 چه کارت صاحب اون و تو که فهمم نمي کردي فکر ، کنم ناقصت نزدم تا بیرون خونه این از برو:  زد نعره علي

 ...بیرون بیاد اینجا از سارا زارم نمي ام زنده تا ؟...دیدید سارا برا خوابي

 ، بود مهم نظرشون و خودشون فقط که بودند خودخواهي آدمهاي آنها ي همه ، رسیدم مي جنون به داشتم دیگه

 تصمیم خودمم براي توانم مي ، دارم شخصیت ، دارم شعور که هستم کسي منهم ، بودم آدم هم من انگار نه انگار

 در داشتند و بودند شده جمع فرهادها االن کرد عوض کل به مرا زندگي راه تصمیمش با فرهاد زماني یه ، بگیرم

 اهير و شدم بلند بود توانم از خارج ، ابله جمع این تحمل دیگه... گرفتند مي تصمیم ام بچه و من سرنوشت مورد

 : شدم متوقف علي فریاد با راه وسط اما شدم اتاقم

 ...شده پا به تو بخاطر جنجال همه این ؟...بگي هیچي خواي نمي ؟... میکني فرار داري و ساکتي چرا تو سارا
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 سارا به فقط مسئله این ، بدید ادامه وضعیت این به بازي قلدر با خواید مي کي تا... کن بس علي:  زد فریاد بهرام

 ، بگیره تصمیمي اون ي آینده مورد در تونه نمي کسي و میکنه پیدا ربط

 ؟...چیه مورد این در نظرت ؟...میگي چي تو... دخترم:  گفت من به رو من طرف آمد شد بلند

 : گفتم و بهرام سمت برگشتم دوباره و کردم نگاه مادرم و فرهاد به بعد و علي به اول و برگشتم

 ...میکنم رو کار این ، برم برادرم همراه باشید راضي اگه شما

 ...مردک اون وردل ؟...بري خواي مي کجا ؟...میگي چي معلومه سارا:  گفت عصبانیت با علي

 ، دمیش تا داشت زانوهایم ، بودم بُریده دیگه ، کشیدم آه ام سینه از هم سر پشت و بستم را چشمهایم ناراحتي از

 ؟...انداختند مي یادم به را مردک آن مدام چرا ؟...گذاشتند نمي راحتم چرا

 ...میکنم بیرونت خونه این از نباشي زدنت حرف مواظب بخدا... علي:  شد بلند فریادش صداي دوباره بهرام

 ؟...داري تصمیمي چه خودت... دخترم بگو:  داد ادامه من به رو بعد

 رادرمب حرفاي به کاري نه ، مهمه برام شما نظر فقط ، مونم مي جا همین بمون بگید اگه و میرم برو بگید اگه:  گفتم

 و رفتندگ تصمیم برام همیشه ، نرفته فراتر لشکر سیاهي یه از زندگي تو من نقش حاال تا... بقیه نه و علي نه و دارم

 برنمي سرم از دست ، مونده دستم رو ام بچه یه و هستم بیوه یه که حاالم ، ماجرا وسط دادند هلم رضایت بدون

 ...دارن

 ...ندارم فرقي جماعت این با بزنم حرفي هم من االن... عزیزم:  بهرام

 میکنم قبول بگیرید برام تصمیمي هر ، دارم قبول پدرم جاي رو شما... دارید فرق:  گفتم مصمم

 براي طوالني مکث و اطرافش آدمهاي تک تک به کردن نگاه از بعد و داد تکان سري و زد مهربوني لبخند بهرام

 : گفت فرهاد به رو بزند خواست مي که حرفي

 ؟...شما پیش بیاد سارا ندارم حرفي من

 راضي او ، بود فرهاد شکست مي گردو دمش با وسط این که کسي فقط و شد بلند همه نهاد از آه بهرام موافقت با

 گفت اعتراض با یکي... زدند مي صدا را بهرام اسم ناراحتي با بهزاد و علي... بود انداخته راه که بازي این از بود

 ما چهره روي سعید نگاه اما... میکرد نگاه من به گاهي و رامبه به گاهي تعجب با مادرمم... داداش گفت یکي... پدر

 و خورد مي چرخ مدام بود دستش میان که آبي لیوان ، بود کالفه ، بود حرف از پر و غمگین ، کرد معني نمیشد را

 فتنر رضایت تا بود کرده مشغول بیشتر مرا ذهن ، کالفگي این ، زانویش روي میشد مشت بار چند دیگرش دست

 و کنجکاو من سرنوشت مورد در چقدر نداشت من با نسبتي هیچ که پسري بود جالب برایم... بهرام زبان از نم
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 مي احساسم اما کردم تعجب حرفش این از خودمم حتي ، بودند سردرگم بهرام ي جمله این از همه... است نگران

 ...دارد حرفش این براي منظوري بهرام گفت

 : داد ادامه فرهاد به رو بهرام آقا بودند ناراحت و واج و هاج همه که دقایقي

 دبای و فروزشه خون از سهیل ، ببره خودش با رو سهیل تونه نمي که اینه اونم ، داره شرط یه تو با سارا اومدن... اما

 ...بمونه پدریش ي خونواده کنار جا همین

 از رو کوچکي این به ي بچه میشه مگه ؟...شرطیه چه این... داداش:  گفت برادرش به رو ناراحتي با بهزاد بار این

 ؟...کرد جدا مادرش

 شو پا ، بري ات بچه بدون توني مي اگه... دخترم سارا:  گفت من به رو بهزاد اعتراض به دادن اهمیت بدون بهرام

 مي شدي سهیلت دلتنگ هم موقع هر ، برو اینجا از امشب همین برادرت با و کن جمع رو وسایلت االن همین

 ...کنه محروم ات بچه دیدن از رو تو نمیتونه کس هیچ ، ببیني اونو بیاي توني

 با که فهماند مي من به را چیزي یک فقط هایش چشم عمق ، دوختم چشم بهرام هاي چشم تو گنگ اي لحظه

 فرهاد توانست مي که بود ترفند همین فقط ، دهد نجات برادرم ي مهلکه از را من خواست مي پیشنهادش همین

 ..براند عقب به را

 يقال هاي گل به و بود پایین سرش عصبي فرهاد... میکرد صحبت پدرش با آهسته داشت قبل از تر کالفه علي

 ام بچه از من جدایي که دانست مي خودشم ، شود روبرو پیشنهادي چنین با نمیکرد فکر ، بود دوخته چشم

 امبهر زبان از را شرط این تا سعید ، بود دیدني سعید آرامش ، نارضایتي و کالفگي همه این میان اما ، غیرممکنه

 جدل و بحث این به راحت خیال با و داد مبل به تکیه سینه به دست و انداخت بهرام به تحسیني از پر نگاه شنید

 راهي هم زندگي مراحل ترین سخت تو حتي که میکرد نشان خاطر بهم ، داد مي امید من به نگاهش... سپرد گوش

 ...میشود پیدا هم نجات براي

 االن سارا ، بگیرید من خواهر براي تصمیمي همچین تونید نمي شما:  شد بلند اعتراضش صداي فرهاد باالخره

 ...نه یا باشه باهاش بچه میگیره تصمیم اون و اشه عهده به سهیل سرپرست

 به ار برادرم ي بچه سرپرست من بود قرار ، میکنید اشتباه مورد این در:  گفت و زد بخشي اطمینان لبخند بهرام

 آقا ، کنم محافظت برادرم یادگار تنها از کارم این با خوام مي... شد عوض نظرم شرایط این با االن اما ، بدم مادرش

 من ، بکنه مجدد ازدواج بخواد داره امکان ، بده ادامه زندگیش به تا داره راه خیلي هنوز و جوونه خواهرت... فرهاد

 ؟...میگم چي هستید متوجه ، پدري نا دست زیر بره برادرم ي بچه نمیدم اجازه

 رد براي کردید پیدا خوبي خیلي ي بهونه... جالبه:  گفت و کرد عصبي ي خنده و انداخت باال ابرویي فرهاد

 واهرمخ تا جلو میرم شکایتم پاي تا شده اگه ، بخورم رو حرفا این گول که نیستم گالبي ببو من اما ، من درخواست

 ...بیرون بکشم دخمه این از رو
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 راه ارهز به دارن تو کردن دک براي آدما این ، نفعته به چي ببین و بکن فکراتو بشین سارا:  گفت من به رو بعد

 هفت ات بچه ، داره قانون مملکت این ، ات بچه سرپرستي ي بهانه به یکي ، تهمت و توهین با یکي ، میشن متوسل

 براي رو ات بچه حضانت بتوني که گیرم مي برات کُشته کار وکیل یه هم اون از بعد ، باشه مادرش پیش باید سالگي

 با میرم و نمیشینم بیکار مدت این تو منم ، کن خبرم رسیدي نتیجه به وقتي ، بکن فکراتو خوب... بگیري همیشه

 ...کنه اذیتت دیگه کسي زارم نمي ، میکنم مشورت وکیل تا چند

 بهش سخت مواقع تو بتوانم که دارم گاه تکیه یه اینکه حس ، رفت و کرد خداحافظي مادر با سریع خیلي فرهاد

 ؟...سرم روي نشود آوار کار وسط و باشد گاه تکیه این توانست مي فرهاد آیا اما ، میکرد بهتر را حالم کنم تکیه

 : گفت من به رو بهرام

 ودب راهي تنها بهانه این ، بگیرم ازت تو بچه دارم تصمیم که ندي سنگدل و رحم بي لقب من به امیدوارم... دخترم

 ...کنم دفاع ازت و بایستم برادرت مقابل در توانستم مي که

 این از رو سارا خواد مي غرض و قصد با من پسر میکنید فکر چرا... بهرام آقا:  گفت ناراحتي با مادرم من جاي به

 ...میکنید قضاوت موردش در اینطور که نیست دشمنش ، بیرون بکشه خونه

 من چرا که دونید مي خوب خودتونم اما... کردم ناراحتتون اگه خانوم مریم بخشید مي:  گفت و زد لبخندي بهرام

 ، دخترتونه دنیال چشمش هنوز که دونم مي و نکرده ازدواج هنوز مردک اون... هستم پسرتون درخواست مخالف

 مجدد ازدواج به میل بي هم سارا اگه اما ، ندارم اي دیگه قصد و کنم محافظت برادرم ي بیوه از خوام مي فقط من

 چون ، زارم مي احترام بهش بگیره سارا تصمیمي هر ، بیرون میکشم ماجرا این از پامو االن همین از من نباشه

 ...داره رو بهترینا لیاقت سارا

 : گفتم بهرام به رو نبود کارساز دیگه سکوت همه این ، بزنم حرفي منهم بود وقتش دیگه

 دست مردي هیچ با دیگه که مطمئنم خودم به ؟...دارم مجدد ازدواج به تمایل من میکنید فکر چرا... بهرام آقا

 جاشو تونه نمي اي دیگه کس هیچ و بهروزه مونه مي هم همیشه و هست قلبم تو که مردي تنها ، نمیدم پیوند

 نمي ، پدر هم و مادر میشم براش هم خودم ، بشه بزرگ پدري نا دست زیر ام بچه نمیخوام شما قول به ، بگیره

... ممیکن بزرگش و مونم مي ام بچه پاي به باشه بدنیم قدرت و وسعم در که جایي تا ، کنه حس کمبودي هیچ زارم

 ...کنید بیرون کل طور به سرتون از منو دادن شوهر و منو کردن شوهر فکر پس

 حقت و جووني هنوز تو ، ندارم قبول حرفتو اما... دخترم زارم مي احترام نظرت به من:  گفت و خندید بهرام

 یاديز خواستگاراني که دارم یقین ، بشه بهتر ات روحیه خودتم و بشه بزرگ ات بچه یکمي بزار ، نیست تنهایي

 ...بدي ادامه زندگیت به و کني انتخاب رو بهترین آنها میان از که ، میارن در جا از رو خونه این ي پاشنه

 بودم مطمئن خودم به اما ، نداشت اي فایده االن مورد این در کردن بحث ، نگفتم چیزي دیگه و دادم تکون سري

 به حمایتش و او از تشکر از بعد و شد بلند بهرام... نمیدم راه زندگیم خصوصي حریم به را مردي هیچ دیگه که
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 تگف و بگیرد را خودش جلوي نتوانست باالخره علي و ماندند سعید و علي اما... رفتند بیرون مادرم و بهزاد همراه

: 

 ...نشستیم تو کمین تو و شبیم خفاش سعید و من انگار زد مي حرف طوري ، سرشه به زده واقعاً تو برادر این

 ...برخورده تو به که نزد بدي حرف فرهاد:  گفتم و زدم سعید ي خنده به لبخندي

 ...شبیم خفاش سعید و من شد باورتون هم شما پس... ساراخانوم نکنه درد دستت:  گفت و من به شد براق علي

 سعید و تو به من که اینقدر... نبود این من منظور ، میکني قاطي هم با رو چیز همه چرا:  گفتم و خندیدم ریز

 اشه وظیفه هم چون ، رفتم مي همراهش مطمئناً ، نبود فرهاد اطراف مردک اون اگه ، ندارم فرهاد به دارم اطمینان

 چطوري بودي شاهد که خودت ، برسم آرامش به من زاره نمي مادرت خونه این تو هم و کنه حمایت مادر و من از

 ...بشه راحت من شر تا میکرد تحریک رو فرهاد داشت

 ، بگیره تصمیم جات به کسي نزار و بشین جات سر جدي و محکم ، ندي دستش رو بهانه این توني مي تو:  علي

 ...بزنم زیرش دادم مادرجان به مرگ موقع که قولي خوام نمي ، دارم هواتو جا همه منم

 کِشش رو مسئله این اینقدر علي دیگه بسه:  گفت و شد بلند جاش از هم سعید حین این در و کردم تشکر ازش

 ریمب ، میکنیم فکر فردا هم فردا مسائل براي ، داد جواب خوب پدرت ترفند و گذشت خوبي به چیز همه فعالً ، نده

 ...نشدیم دره دهن به مبتال سارا مثل هم ما تا

 ...میاد خوابم کنم چیکار خوب ؟...داري مشکل هم من خوابیدن با:  گفتم و رفتم بهش اي غره چشم

 مدمآ منهم و رفتند و گفتند بخیر شب داد مي هل بیرون به رو سعید که طور همین علي و خندیدند سعید و علي

 فکر تو رفتم و زدم او ي گونه به اي بوسه و کشیدم دراز بود خوابیده میشد ساعتي که سهیل کنار و خواب اتاق تو

 باید من و گذشت هایش ترس و توهین و ها حرف ي همه با ، هایش سختي همه با شبم آن... امروز ماجراهاي و

 سر از دست راحتي این به که نبود آدمي فرهاد چون ، میکردم آماده را خودم هم امروز از تر سخت روزهاي براي

 مرا هم باز نکنه ، هست چي ببرد خودش پیش مرا اینکه از منظورش فهمیدم مي باید ، بکشد عقب و بردارد من

 ...ندکشید برایم اي نقشه چه باز که فهمیدم مي و آوردم مي در سر کارش از باید ؟...بود گرفته لقمه جهانگیر براي

 نوزدهم فصل

 

 باشم صبور نبودنت در نیاموخت من به دنیا

 نکنم فراموشت که آموخت وفا اما
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 ریخت مي بهم را من روزي چند و کشید مي سرک آن در گاهي فرهاد که زندگي ، بودم پذیرفته را جدیدم زندگي

 مين ، بودم شده اش احمقانه هاي خواسته و زندگي تسلیم کم کم... نمیشد پیدایش مدتي یک و رفت مي دوباره و

 خط آخر به دیگر که کنند مي فکر آدمها ، سخت دوران این در همیشه ؟...چیست تعلق معني اصالً فهمیدم

 که بود سخت دوران این در... زند مي رقم آنها براي را عجیبي تقدیر چه زندگي که دانند نمي اما ، اند رسیده

 ...پنداریم مي آدمها ما که است چیزي آن از بیشتر بسیار انسان توان فهمیدم

 و تمداش مسئولیت ام بچه مقابل در ، میشد بهتر کم کم هم من حال هایش زباني شیرین و سهیل شدن تر بزرگ با

 با... زنمب رقم سهیل براي را خوبي ي آینده بتوانم تا ، بایستم خودم پاي روي و باشم قوي زندگي نبرد این در باید

 که بود دنیایي گویي ، داشت خاصي معني حرکتش هر ، میکردم فراموش را غمها تمام پسرکم هاي شادي دیدن

 وذنف بدنم هاي سلول تمام در تدریج به مادري عشق و داشتم دوستش بیشتر روز به روز ، بودم کرده کشف تازه

 روز یک خواست نمي خودمم دل ، نمیگرفت پدرش از سراغي ، اطرافمان سعید و علي رنگ پر وجود با... میکرد

 ماا ، نداشتم را پاسخگویي توان که ؟...کجاست پدرم بپرسد من از و بدوزد نگاهم در را گیرایش و سیاه هاي چشم

 ...نکند آزرده را روحش و نگوید چیزي او به من غیاب در کسي تا فهمید مي را حقیقت این باید زود یا دیر

 ازهمغ ویترین پشت از ، رفتیم شهر وسط پاساژ یه به لباس خرید براي ، سهیل و ملیحه همراه به روزها از یکي در

 از ، تو رفتیم ملیحه همراه به و آمد زیبا چشمم به خیلي الجوردیش رنگ که دیدم اندامي و زیبا تونیک ، اي

 باسل هاي رگال به حواسش که ملیحه به سپردم را سهیل و رفتم پرو اتاقک به ، کنم پرو را او تا خواستم فروشنده

 : گفت و پسندید هم او دادم نشان ملیحه به هم وقتي و آمد خوشم ازش خیلي پوشیدم را تونیک وقتي... بود

 ...میاد بهت چیز همه اینقدر که بشه کوفتت الهي

 از را سراغش ، ندیدم را سهیل گردوندم چشم چه هر ، بیرون آمدم پرو از آوردم بیرون را تونیک وقتي و خندیدم

 ها لباس دیدن به را حواسش بوده پرو اتاقک تو من با سهیل اینکه خیال به و نداشت خبر هم او که گرفتم ملیحه

 را تونیک ، هزار روي بود رفته قلبم ضربان ترس از ، ندیدم را سهیل و کردم نگاه را مغازه جاي همه... بود داده

 تا پاساژ جاي همه به انداختم چشم و بیرون زدم مغازه از سراسیمه و فروشنده جلوي خوان پیش روي انداختم

 پسر سيک اما پرسیدم نفر چند از و کشیدم سرک هم مغازه تا چند تو ، نبود اما ، نه یا میکنم پیدا را پسرکم ببینم

 ، تاداف مي کار از داشت قلبم... زمین تو بود رفته و بود شده آب انگار ، بود ندیده سهیل شمایل و شکل به اي بچه

 رايب بزنم زار و بشینم پاساژ وسط خواستم مي ، بودم سکته حال در و بود نشسته پشتم تیره روي سردي عرق

 دز صدا را اسمم سرم پشت از کسي ناگهان... بردارد سرم از دست زودي این به نداشت خیال که هایي بدبختي این

 ، میکرد چیکار اینجا مردک این... شدم خشک جایم سر حیرت از جهانگیرخان دیدن با ، برگشتم سریع وقتي و

 ؟... میشد مگر هم بدتر این از شانسي بد

 ؟...نکردي پیداش:  پرسید پریشاني با و رساند بهم را خودش ملیحه موقع همان

 : گفتم تر سنگین بغضي و چشم در اشکي با و سهیل سمت به شد کشیده دوباره حواسم ي همه موقتاً
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 ؟...چیکارکنم میگي ، رفت دستم از ام بچه ، نیست ملیحه

 : خورد گوشم به قبل از تر نزدیک جهانگیرخان صداي ناگهان

 ...خوره مي بستني داره و منه ماشین تو سهیل نباشید نگران میکنم خواهش... ساراخانوم

 من لسهی... کردیم نگاهش و برگشتیم سکوت تو بیشتري حیرت با ملیحه و من جهانگیرخان هاي حرف شنیدن با

 ودمخ دست اعصابم کنترل دیگه ، باشم کرده گمش نکنه که بودم ترسیده همه این من و بود مردک این ماشین تو

 : زدم فریاد و نبود

 رو ما ؟...میکني چیکار اینجا تو اصالً ؟...کردي رو کار این حقي چه به ؟...میکنه چیکار تو ماشین تو من ي بچه

 ؟...شده اضافه قبلیت شغل به هم ربایي آدم ؟...میکني تعقیب

 تو دستي و شد عصبي کمي ، میکردم نثارش را آمیزي توهین سوالي هاي جمله همچنان و نبود خودم دست

 : گفت و کشید موهایش

 مي را همدیگر و هستیم خوبي دوستاي وقته خیلي سهیل و من ؟...ساراخانوم ایه صیغه چه دیگه ربایي آدم

 ...شناسیم

 که بود ها موقع همان تو مرد این حتما و بود برده خودش با را سهیل باري چند فرهاد ، ماندم خیره بهش تعجب با

 از و نشست مي ماشین تو همراهش و نمیکرد غریبگي بهش نسبت که بود کرده کاري و بود شده نزدیک سهیل به

 : کرد زمزمه کند نگاهم اینکه بدون ملیحه... خورد مي بود خریده برایش که بستني

 ...ماشین تو رفته همراهش که شناسه مي رو مرد این سهیل یعني ؟...میگه چي این سارا

 داره دیگه ، میشه رنگین مردک این خون به دستم آخر من ملیحه... میگه اینطوري:  گفتم آرام و کردم پوفي

 ...میکنه ام دیوونه

 هم اي تیکه بد ، ببین رو تیپش سارا... داري چیکارش عاشقه ام بچه خب:  کرد زمزمه باز و زد پوزخندي ملیحه

 ...نیستا

 : زدم داد تر تمام چه هر خشونت با جهانگیرخان به رو و بست رو گاله آن در که رفتم بهش اي غره چشم

 ؟...کجاس ام بچه

 و کردم باز را جلو در و ماشین سمت دویدم بالدرنگ من و کرد پاساژبود روبروي که مشکي 602 به اي اشاره

 دندوناي و خندید دید منو تا... خورد مي شو بستني راحت خیال با داشت که دیدم راننده صندلي روي را سهیل

 : گفت و گذاشت نمایش به را سفیدش

 ؟...خواي مي بستني ماما
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 ...نمیام:  زد داد و ماشین در به چسبوند را خودش که بیرون بکشمش ماشین از تا کردم دراز دست

 ریدخ اگه ، باشید نداشته کاریش بمونه بزارید:  خورد گوشم به پشتم از نزدیک ي فاصله از جهانگیرخان صداي

 ...برسونمتون تا بشینید شده تموم هم شما

 ...دارم ماشین خودم نکرده الزم:  گفتم و کنار زدمش عصبانیت با اما بغلش تو بروم بود نزدیک و برگشتم

 از لقب اما ، بدهم بهش حسابي گوشمالي یه و بیرون بکشم را سهیل تا راننده سمت رفتم گذشتم که کنارش از

 ازب مانع و در دستگیره به گذاشت دست و من روبروي آمد ماشین دیگر طرف از جهانگیرخان کنم باز را در اینکه

 : گفت و بهم بود زده زل که مشتاقش هاي چشم تو زدم زل خشم با... شد در کردن

 حال در رو شما وقتي و دیدم مغازه دم رو سهیل اتفاقي امروز ، بزنم حرف باهات و ببینمت خوام مي وقته خیلي

 ؟...میدید بهم رو اجازه این... کنم صحبت باهاتون اي کلمه چند تا وقته بهترین االن گفتم خودم با دیدم خرید

 باهاتون بخوام که شناسم نمي رو شما اصالً ، ندارم شما با حرفي من:  گفتم و کشیدم هم در ابرو خشم و حرص با

 ...بزنم حرفم

 انصاف بي اینقدر:  گفت ناراحتي با و دوخت هایم چشم به را نگاهش دوباره و کرد سرم پشت به نگاهي کالفه

 ؟...کنید انکار تونید نمي که اینو ، فرهادم زن برادر من ، نباشید

 ... ندارم فرهاد و شما فامیلي نسبت به کاري من ، ببرم رو بچه خوام مي کنار برید:  زدم فریاد

 کنم باز را در تا بردم دست... شدند رد و کردند ما به مشکوکي نگاه گذشتند مي کنارم از که مرد و زن یه فریادم با

 شیطونه ، آورد مي پایین را تحملم ي آستانه داشت دیگه... در ي دستگیره روي گذاشت را دستش هم باز ،

 رپ لبخند و کرد ام چهره تو مکثي ، کردم نگاهش غضبناک... آمد مي کوتاه شاید ، صورتش تو بزن یکي میگفت

 : گفت و زد مهري

 و خبره چه خونه اون تو که گفته بهم فرهاد ، میشم مزاحمتون فرهاد با شب ، نشنوید حرفامو و نمونید اگه االن

 ساعت نیم بهتره پس نداره براتون خوبي پیامد اونجا من اومدن مطمئناً و دارید خونه اون تو موقعیتي چه شما

 ...میکنم خواهش ، من به بدید رو وقتتون

 موقتاً ملیحه صداي ؟...دارم نگه دور سهیل و خودم از را مرد این توانستم مي چطور ، کردم نگاهش غضب با

 : گفت من به خطاب و کرد پرت را من حواس

 ...گردیم برمي و زنیم مي پاساژ تو دوري یه سهیل و من... ساراجان

 به رهمدیگ با و بیرون کشید ماشین از را سهیل بود ترفندي هر و شد دوال بشود من جواب منتظر اینکه بدون بعد

 و دادن جواب بدون ، زد صدا را اسمم جهانگیرخان که میکردم نگاه آنها راه خط به داشتم... رفتند پاساژ سمت

 در هب من به پشت همچنان جهانگیرخان اما... کوبیدم بهم محکم را در و ماشین تو نشستم ، او به کردن نگاه حتي
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 ثلم تیپش... میکرد نگاه ها ماشین آمد و رفت و خیابان به بود گرفته که خاصي ژست با و بود داده تکیه ماشین

 ایشنم به رو قشنگي هارموني سیر بنفش پیراهن با که بود پوشیده براق مدادي شلوار و کت ، بود عالي همیشه

 شموهای تازه بود معلوم ، نمیشد پیدا آن در سفید تار یک ، دست یک و بود سیاه سرش موهاي تمام ، بود گذاشته

 ننک سالش و سن به نگاه بود گفته بهم فرهاد ، بودم داده منفي جواب درخواستش به که روزي آن ، کرده رنگ را

 سي حدود میکر فکر میکرد نگاهش کس هر ، است جوان دلش آنها مثل هم پوشه مي و گرده مي جوانها مثل هم

 تمداش منهم و ایستاد همانجا دقایقي تا... باشد ساله هشت و سي که نمیکرد باور کسي و نیست بیشتر سالش

 یکنمم نگاه را باالیش و قد دارم اینکه دیدن با و برگشت و کرد غافلگیرم لحظه یک تو که زدم مي دیدش حسابي

 ...ماشین تو نشت و زد مرموزي لبخند ،

 الفهک عطرش ، میکرد معذبم بودنش نزدیک ، ماشین ي شیشه سمت به برگرداندم را سرم ، او نشستن با زمان هم

 ، دمیکر سنگیني رویم نگاهش ؟...داشتم چکار ماشین این تو و ساعت این تو غریبه مرد یک با من... بود کرده ام

 مي او با مرا بهرام یا و علي اگر... زند مي موهایش به چنگ مرتب و است کالفه که دیدمش مي چشم ي گوشه از

 آرامشم مرد این کنار ، میکردم خالص را خودم مخمصه این از زودتر باید ؟...میکردند فکري چه موردم در دیدند

 شتاقم چشماني با ، کرد غافلگیرم نگاهش که سمتش برگشتم سریع... میشد طوفان دستخوش بیشتر لحظه هر

 : گفت و شد خیره روبرو به دوباره مکثي از بعد و زد لبخندي ، بود من چشمان ي خیره

 رباتردل میشه اضافه سِنت به چه هر هم تو ، میره باالتر قیمتش بخوره پا چي هر قالي این ، هستي کرمان قالي مثل

 ...میشي تر خواستني و

 : گفت و خندید و چشمان اخم تو شد خیره و برگشت دوباره... رخش نیم به بودم خیره اخم با

 ...میکنه تر دیوونه آدمو ابروهات بین شینه مي که هم اخم

 : داد ادامه تر آهسته و کشید آهي ، غمگین صداي با و شد خیره روبرو به دوباره

 ؟...نداشتي جایي من سرنوشت تو اول از چرا ؟...نبودي من سهم و قسمت چرا

 ؟...برم تونم مي دیگه بود همین حرفات:  گفتم خشن و سرد و گرفتم در ي دستگیره به دست

 ...باش منتظرم امشب اما ، بري توني مي:  گفت و کرد نگاهم غمگین و خونسرد

 يم خودش به که حقي با ، خونسردیش با مرد این ، بود شده تحمل قابل غیر درونم غوغاي ، کالفه و بودم عصبي

 حرف تا شدم منتظر و صندلي به دادم دوباره را ام تکیه... میکرد بازي جوري بد من روان و روح با داشت ، داد

 : گفت که بودم خیره خیابان تو آدمهاي به ، بزند را هایش

 میفهمي ؟...آرامش شب نه و داره رنگ برام روز نه ساله چند دوني مي ؟...بیدارم صبح تا شبا ساله چند دوني مي

 ردد ذهنم خیالي ساراي با و بیدارم صبح تا که شبایي چه و میکنم زندگي دارم سرگردون روح یه مثل ساله چند
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 عشق جرمم فقط که مني براي مجازات این ؟...کني تمومش رو ساله چند انتظار این خواي نمي دیگه ؟...میکنم دل

 دیگه ، خوشبختي دیدم مي و بود کنارت شوهرت اگه بخدا... سارا انصافیه بي زیادي ، بود تو داشتن دوست و

 این سهم تو که میکردم قانع خودمو داشتم ، میکردم قبول رو کوفتي سرنوشت این داشتم ، اومدم نمي سراغت

 تمداش ، نداره برام اي ثمردیگه هیچ و میده باد به عمرمو روزهاي داره فقط تو داشتن آرزوي که ، نیستي تنها قلب

 قسمت و شدي تنها که حاال اما...  بدم ادامه زندگیم به اونجا تا اروپا رفتم مي و گذشتم مي ازت همیشه براي

 تمتونس نمي و داشتم دوست وار دیوونه که روزایي همون به ، اولم ي خونه سر برگشتم دوباره ، بود رفتن شوهرتم

 مي سهیل و تو پاي به رو ثروتم و زندگي و عمر تموم ، ات بچه پدر و سرت ي سایه بشم بزار سارا... بگذرم ازت

 قلب نای سهم کافي فقط ، بدي بهم دستتو کافي فقط ، بخورن رو حسرتش همه که بسازم براتون زندگي یه ، ریزم

 ؟...باشم امیدوار تونم مي ؟...باشم عشق این الیق تونم مي... بشي ام شکسته

 سنگیني روحم و جسم روي که حجمي تا بزنم فریاد داشتم دوست ، سوخت مي چشمانم ته اما نداشتم بغض

... بود شده فریز گلویم در فریاد ، آمد و رفت پر و شلوغ خیابان این وسط ، ماشین این تو اما ، کنم کم را میکرد

 کوره در ، میشدي محکم و آبدیده ، فوالد مثل باید میشدي مادر بعدها و زن بعد و آمدي مي بدنیا که دختر اصالً

 ات را داشتنش آرزوي و میکردي رهایش خیالي بي دیوار پشت را نداشتنش باید که بود چیزها خیلي زندگي راه

 ... کشیدي مي یدک خودت با مرگ موقع

 ودمب منتظر فقط کنم نگاهش برنگشتم ، داشت ام نگه و گرفت را چادرم پر ، شوم پیاده تا کردم باز را ماشین در

 : بود التماس ، بود درد صدایش تو... بزند را آخرش حرف

 ؟...میکني فکر بهم سارا ؟... فهمي مي خوامت مي سارا

 بهروز با ، مُرد بهروز با من قلب ، نخواه منو دیگه ، نکن فکر من به دیگه:  گفتم و کشیدم دستش از را چادرم

 ...بریزم کسي پاي به بخوام که ندارم هیچي دیگه ، کردم خاکش

 ، بینمب را هایش چشم التماس خواستم نمي ، برنگشتم سمتش به هم باز ، گرفت را چادرم باز که پایین برو رفتم

 : آمد حرف به سختي به... بود باریدن ي آماده هایم چشم ، بود کرده باد گلویم ، داشت درد ام سینه

 ...گذرم نمي ازت بخدا ، نمیکنم رهات ، نمیشم خیالت بي سارا

 یک این تو ، رفت مي گیج سرم ، پاساژ سمت دویدم ، شدم پیاده ماشین از و کشیدم محکمتر را چادرم بار این

 ي پرده اما ، انداختم اطراف به نگاهي... نداشت را آن طاقت جسمم که بودم شده متحمل را زیادي رنج ساعت

 یک ویترین پشت را سهیل و ملیحه و زدم پس را اشکم ، دیدم نمي درست را جایي و بود کرده تار را دیدم اشک

 انهش روي دست و سمتشان دویدم ، میکرد ام خفه داشت بغض ، بزنم صدایش توانستم نمي... دیدم فروشي کفش

 به و کشیدم بغل به را سهیل... آبم پر و غمگین چشمان به شد خیره و سمتم برگشت ترس با ، گذاشتم ملیحه ي

 هم را خودش ، دیدم مي را رنگ سیاه 602 هنوز چشم ي گوشه از... بیرون زدم پاساژ از و بریم زدم لب سختي

 وير را سهیل ، بودم کرده پارک جلوتر او ماشین از تا دو ماشینم... میکرد نگاه را رفتنم حسرت با داشت که دیدم
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 وزهن کردم سرم پشت به گذرا نگاهي ماشین ي آینه تو از ، شدیم سوار ملیحه با زمان هم و گذاشتم عقب صندلي

 ...میکرد بدرقه را ما حرفش از پر نگاه با داشت و میکرد نمایي خود حضورش

 : کرد اعتراض ملیحه که بود نشده اي دقیقه پنج ، شد کنده جا از ماشین و گذاشتم گاز روي پا سریع

 ...باش بچه این فکر به نیستي من و خودت فکر به ؟...رانندگیه طرز چه این ؟...بري مي سر مگه دختر خبره چه

 ناچار به قرمز چراغ پشت ، خورد مي وول وول ذهنم تو جواب بي سوال میلیونها ، میکرد درد مغزم ، نزدم حرفي

 یدمد ، انداختم سهیل به نگاهي یه آینه تو از ، بودم گرفته ریتم فرمان روي انگشتانم با عصبي ، ترمز روي زدم

 : گفت و ام شانه روي گذاشت دست و سمتم آمد

 ...خوام مي رو عمو من

 او هک کردم ملیحه به نگاه یک ، صورتم توي شد سرازیر که بود خشم و خون پسرکم زبان از جمله این شنیدن با

 انهدیو لحظه یک... بود کننده شوکه واقعاً اش جمله ، سهیل به نگاه یک و انداخت مي من به نگاه یک حیرت با هم

 : زدم داد و صندلي روي دادم هلش محکم و شدم

 ...خریه کدوم عمو ، نزن حرف و جات سر بشین

 ...جهان عمو:  گفت بغض با و ورچید لب

 ...بچه شو خفه:  کشیدم سرش بلندتري داد و بده ادامه نگذاشتم

 با و داد تکان را ام شانه ملیحه ، شد تبدیل هق هق به هایش گریه ثانیه یک در و گریه زیر زد بلندي صداي با

 : گفت خشم

 ؟...زني مي داد سرش که داري چیکار بچه به ؟...شدي دیوونه

 مثل و میکرد هق هق که را او و نشست سهیل کنار و عقب صندلي روي انداخت را خودش جلو هاي صندلي بین از

 مدام و نمیشد آرام سهیل اما ، شود آرام بلکه تا بوسیدش بار چند و کشید آغوشش تو ریخت مي اشک بهار ابر

 نمي االن من ولي ، خواست مي مرا آغوش هم باز بودم کرده دعوایش اینکه با ، میکرد تکرار را... ماما...ماما ي کلمه

 .خواستمش

 مرز به داشتم سهیل ي گرفته یاد تازه هاي جمله با و میکرد درد شدت به سرم ، ترمز روي زدم خانه روبروي

 که آنجایي به رفتم و گرفتم را ماشین گاز دوباره ، شدند پیاده سهیل و ملیحه اینکه محض به ، رسیدم مي جنون

 هیچ لحظه آن تو من اما ، داد مي تکان دست برایم عصبي ملیحه که دیدم آینه تو از ، بود انتظارم در آرامش

 زبان از جهان عمو گفتن با انگار ، خواستم نمي هم را سهیل کردن بغل حتي ، بهروز غیر نمیکرد آرامم چیزي

 ...کنم تنبیه را او نکردنش بغل با خواستم مي حسابي که بود دردآور برایم خیلي پسرکم
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 ابانتخ گلي دسته گورستان جلوي ي دکه از... رسیدم ربعي یک را اي دقیقه پنج و چهل راه که رفتم تند اینقدر

 ساکت و دنج جاي این در ساعت و وقت این در من حضور از بود متعجب بدهم را فروشنده پول رفتم وقتي ، کردم

. .. افتادم راه و ندادم تعجبش به بهایي ، میشد تاریک داشت کم کم هوا و بود غروب شش نزدیک ساعت ، مرموز و

 ، روزبه عکس به شدم خیره و رفتم وا قبر کنار زمین روي رسیدم که اي لحظه از بعد و ترکید بغضم نرسیده هنوز

 سکوت در که طور همین ، گرفت بر در را صورتم دشت بهاري تندي رگبارهاي مثل و نداد مجال بهم دیگر اشک

 تنگي و هیجان از که کمي... پوشاندم را قبر جاي همه و کردم پرپر هم را ها گل ریختم مي اشک آنجا آلود وهم

 : گفتم بهروز عکس به رو و کردم پاک چادرم پر با را اشکم شد کم ام سینه

 مردک اون به سهیل ، میدم جون دارم ، میشم خفه دارم بهروز ، کرد خواستگاري ازم دوباره ، دیدمش دوباره

 برام که بود تقدیري چه این آخه ؟...زنه مي صدا عمو اونو که شده نزدیک مرد آن به چقدر مگه ، جهان عمو میگه

 چیکار میگي ؟...بشه نزدیک بهم کنه جراًت باز مردک اون که بزاري تنهام زود اینقدر تو گفت کي ؟...خورد رقم

 ...شوم تقدیر این به لعنت ، زندگي این به لعنت ؟...کنم

 تنگ آن در ، شد پرت لحظه یه حواسم ، شکست را آنجا سکوت هایي قدم صداي که بودم خودم هواي و حال تو

 پشت از صدا اگر مخصوصاً ، انداخت مي وحشت به را آدم صدا کوچکترین ، خلوت و ساکت گورستاني تو ، غروب

 عصبي و سرزنش از پر نگاه تو سرخم و اشک پر چشمان ، نه یا شدم خیاالتي ببینم و برگردم رفتم تا ، باشد سرت

 ودب آمده علي بدون بار این چون بود شده سوال برایم بودنش اینجا ، بهش شدم خیره تعجب با... خورد گره سعید

 هنگا این هم تلفنش زنگ صداي حتي ، برنداشت من از چشم بود داده ابروهایش به که غلیظي اخم و سکوت تو ،

 گوشي اي لحظه از بعد ، صورتم به بود زده زل هم و زد مي حرف گوشي با هم ، نکرد دور من از را آمیزش سرزنش

 : گفت خشم با و طرفم گرفت را

 ...مادرته بگیر

 : گفتم اي گرفته صداي با و گذاشتم گُوشم دم و گرفتم دستش از را گوشي سوال از پر صورتي با

 ...مامان جانم

 و انداختي روز و حال این به رو معصوم ي بچه این که بخشمت نمي سارا:  خوردم جا حسابي مادرم داد صداي با

 مي صدات و ریزه مي اشک ریز یه فقط و نمیگیره آروم و شده هالک گریه از ام بچه ، خودت آرامش دنبال رفتي

 ...بیني نمي منو دیگه وگرنه خونه بیا زودتر ، زنه

 نگچ خشم با ، گرفتم سعید سمت به را گوشي و کشیدم آهي ، بزنم حرف اي کلمه نگذاشت و کرد قطع را گوشي

 : گفت خشمگین رفت مي که طور همین و گرفت را گوشي و زد

 ...بریم شو پا
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 وير دانست مي گناهکار و میکرد محکوم را من حرفش پر نگاه با دلیل بدون و میکرد اخم بهم دلیل بدون اینکه از

 : گفتم سرد و خونسرد و افتادم لجبازي دُور

 ...میام دیگه ي دقیقه چند تا خودم ، برو تو

 ...شو پا میگم بهت:  زد فریاد و سرم باالي برگشت ناباوري کمال در

 بلند جایم از سختي به... نداشت را کاري چنین حق ، شد سنگین ام سینه ، گرفت نفسم کشید سرم که فریادي از

 ودمب مبهوت اش تازه رفتار این با اینقدر ، کشید ماشین سمت به را من و گرفت را چادرم ي گوشه شتاب با ، شدم

 و کرد رها را چادرم ماشین نزدیک ، میشدم کشیده دنبالش به اراده بي و نداشتم را خودم از دفاع یاراي که

 : گفت عصبي

 ...بده رو سویچ

 ، مکن پیدا را لعنتي سویچ این توانستم نمي دستم لرزش بخاطر اما ، بردم کیفم درون را لرزانم دست اراده بي

 سوار و ردک پیدا را سویچ لحظه یک تو و قاپید دستم از را کیف بیشتري خشم با ، کنم تمرکز توانم نمي دید وقتي

 و ها صحنه این دیدن حیرت و شده کرخ پاهاي با ، عقب صندلي روي کوبید عصبانیت با را کیف و شد ماشین

 راه به و شد کنده جا از زیادي سرعت با ماشین نبسته را در هنوز و شدم ماشین سوار سعید مورد بي عصبانیت

 جراًتي چه به سعید اما ، بودم کرده ناراحت خودم دست از را همه رفتارم این با ، چیز همه به بودم زده گند... افتاد

 ؟...بود چي بخاطر سرزنشش و اخم همه این ؟...داشت حقي چه ؟...زد مي فریاد من سر

 

 است قفسي چون زندگي

 تنهایي از پر تنگ قفسي

 

 برخ امروز ماجراي از کجا تا سعید بدانم خواستم مي ، میکرد اذیتم داشت و بود فرما حکم ماشین تو بدي سکوت

 ازب زبانش قفل باالخره نرسیده راه ي نیمه به ، کند رفتار من با بود داده اجازه خود به فریاد و سرزنش با که دارد

 : گفت قبل از بیشتر سرزنشي با من به خطاب و شد

 رها روز و حال اون به اونو دادي اجازه خودت به چطوري ؟...داشتي رو رفتار اون معصوم ي بچه اون با چي براي

 رو خدا برو ؟...نده بهت رو سهیل سرپرستي بهرام که بشي صالحیت رفع کارت این با خواي مي ؟...بري و کني

 ياتفاق چه امروز برسونه گُوشش به که هست خبرچین خونه اون تو اینقدر که چند هر ، نبود خونه علي کن شکر

 ...افتاده
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 کافي قدر به ، بشنوم را سعید اندرزهاي و پند توانستم نمي ، گرفت مي من از را توان و کرد مي درد عجیب سرم

 : گفتم ناراحتي لحن با بودم داده دستم به تکیه را سرم که طور همین ، بودم کشیده امروز

 ...خوره اعصابم کافي قدر به ، کن بس سعید

 ؟...بده پس تاوان باید ات بچه وسط این و نداري اعصاب عوضي اون بخاطر:  گفت عجیب خشمي با

 ، ودب کارسازتر آشفتگي این تو کردن سکوت ، فرستادم بیرون دردم پر ي سینه از مانندي آه نفس و نزدم حرفي

 دلخوریش ي مایه و بدهم او به تندي جواب منهم و بکند سرزنشي شود مجبور هم سعید که زدم نمي حرفي الاقل

 وقتي حتماً و دارد خبر امروز ماجراي ي همه از که فهمیدم مي جلو بود کشیده را ها بحث این که حاال... شوم

 دید وقتي... کند تعریف برایش را چیز همه شده مجبور هم او و پرسیده ملیحه از دیده روز و حال آن با را سهیل

 : داد ادامه کردم اختیار سکوت

 مي چشماش میکرد تعریف ازت وقتي بهروز که هستي سارا همون تو نمیشه باورم ، سارا نداشتم انتظار ازت

 رو رفتار اون ات بچه با و رفتي در کوره از اینطور کوچیک مورد این تو چطور میکرد، افتخار بهت و درخشید

 ؟...داشتي

 ؟...چیه من درد فهمي مي چي تو ؟...کوچیک مورد... هه... کشاندم محاکمه به رو سعید دلم تو ، زدم قهقهه دلم تو

 زندگي این براي ، اجبار به بودن محکوم و بودن دختر درد ، چیه پناهي بي درد ، تنهایي درد فهمي مي چي تو

 يم اتفاقات این تمام مقصر منو رسید مي راه از کي هر ، بود کافي دیگه ، بودم شده لبریز دیگه ؟...چیه لعنتي

 از پر لحني و بلند صداي با... کنند قضاوت را من ناجوانمردانه اینجور دادم نمي اجازه کس هیچ به ، دانست

 : گفتم دلخوري

 و به به برایم اطرافیانم تا بمونم بهروز ي کرده تعریف ساراي همون ، ناراحتي و درد همه اون از بعد داشتي توقع

 سبز جلوم دونم مي ها خرابي این تموم باعث اونو و متنفرم ازش عمرم تموم که مردک اون وقتي ؟...کنن چه چه

 زا انتظاري چه میکنه خواستگاري ازم دوباره و میده قرار من به شدن تر نزدیک براي اي وسیله رو سهیل و میشه

 ؟...کردم پیدا جدید خواستگار که کنم شادي و بزنم قهقهه رفتار این بجاي که داشتي من

 گرفته و مغموم که سمتش به برگرداندم رو دوباره و کردم باز رو در ، ترمز روي زد سعید و رسیدیم خونه جلوي

 : دادم ادامه و میکرد نگاهم

 من به چه دونه نمي کس هیچ ، فهمه نمي رو میکنه نابودم داره و نشسته قلبم تو که رو لعنتي درد این کس هیچ

 قضاوت موردم در اینطور که تو حتي ، ندید رو واقعي من کس هیچ ، انتظارمه در اي دیگه چیزاي چه و گذشته

 ...میکني
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 ي غریبه یک براي بخواهم که غصه و غم همه این داشت درد ، بهم کوبیدم محکم را در و بیرون زدم ماشین از

 االب را دستش و گرفت قرار روبرویم مادر شدن وارد محض به... بشکنم جلویش و کنم بازگو مذکر جنس آنهم آشنا

 : شد مشت هوا توي دستش ، بود آمده سرم پشت بالفاصله که سعید صداي با اما ، صورتم تو بزند که برد

 ...میکنم خواهش خانوم مریم

 خواب اتاق از سهیل با ملیحه... بود حقم سرزنش و درد همه این ، بود حقم سیلي این ، نشست اشک به چشمهایم

 از را گفتنش ماما من دیدن محض به ، بود خون ي قلوه ام بچه چشمان ، میکرد هق هق هنوز سهیل ، آمدند بیرون

 بغل به را سهیلم و انداختم سالن وسط هماتجا را چادرم ، کرد دراز طرفم به را هایش دست تا دو و گرفت سر

 جدا او از راحتي این به دیگر که بود کرده حلقه گردنم دور را کوچکش هاي دست ، بوسیدمش محکم و کشیدم

 اتاق تو رفتم فوري... نواخت مي را غمگیني آهنگ من ي سینه تو او هق هق و او ي سینه تو من هق هق... نشوم

 حال همان با شیرینم پسرک ، کردم بوسه غرق را سهیل صورت تمام و تخت لب نشستم و بستم را در و خواب

 هم کمي و خواندم شعر برایش و چسباندمش خودم به... داد جا را خودش آغوشم تو و بوسید را صورتم باري چند

 ...میکرد معجزه مادرها آغوش همیشه ، شد تبدیل خنده به هایش گریه که دادم قلقلکش

 نگاهم نگراني با سعید و ملیحه ، بیرون آمدیم اتاق از هم با و کردم بغلش شدیم آروم دومون هر کمي وقتي

 امروز را همه ام احمقانه کار این با من ، کرد پاک را هایش اشک من آمدن با و بود پایین سرش مامان اما ، میکردند

 ار حالم و کنارم نشست آمد چایي سیني با ملیحه دقایقي از بعد... نداشت توجیهي هیچ کارم ، بودم کرده اذیت

 حهملی آوردن در زبان با گاهي و میکرد بازي گردنم آویز با داشت بغلم تو سهیل... خوبم کردم مطمئنش ، پرسید

 یشزیبا چشمان ، سهیلم لبهاي روي خنده بجاي که نمیکنم کاري وقت هیچ دیگه ، خندید مي ریز ام سینه تو سر

 ي تجربه و درس اما ، بود گذشته ام بچه و من به سختي ساعات و نبود خوبي روز اگر امروز ، بنشیند اشک به

 نگاه آن به بینا چشم به اگه ، بود آموختن و درس از پر زندگي لحظات ي همه ، بودم گرفته یاد آن از هم را خوبي

 ... میکردیم

 تو آمد مي علي موقع هر ، نخورد تکان من بغل از سهیل بار اولین براي و شد اضافه ما جمع به هم علي موقع همان

 یدهترس اینقدر ام بیچاره پسر امشب اما ، میشد آویزان گردنش از و علي بغل تو پرید مي بالفاصله سهیل اتاقم

 رماد ، آشپزخانه تو رفت شد بلند مادر کنارم نشست که علي ، نمیکرد عوض آغوشي هیچ با را من بغل که بود

 مي دست که طور همان و زد خشکش دید را ما روز و حال وقتي علي ، بودم رنجیده خیلي امروز را ام بیچاره

 : پرسید من به رو سهیل صورت تو کشید

 ؟...کرده گریه اینقدر که چشه بچه این ؟...خبره چه اینجا سارا

 ...گذشت خیر به فعالً ، نیست مهمي چیز:  گفت من جاي به سعید

 ؟...چیه منظورت:  گفت و کرد نگاه سعید به تر متعجب علي
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 ماجراها ي بقیه و جهانگیرخان از حرفي و داد ربط سهیل شدن گم به فقط را ماجرا و انداخت من به نگاهي سعید

 : گفت من به رو بلندي صداي با ناراحتي با علي... نزد

 ؟...بود کجا حواست ؟...نبودي مواظبش چرا

 سعید ، کرد فرو گردنم گودي توي را سرش و انداخت گردنم دور دست و ترساند را سهیل دوباره علي بلند صداي

 : گفت ناراحتي با علي به رو آورده پناه من آغوش به و ترسیده دوباره علي بلند صداي با سهیل دید که

 ؟...زني مي داد سرش باال باز که ترسیده بچه این بیني نمي ، کن بس علي

 هبچ از تونه نمي اگه آدم ، نمیشه جدا مادرش از لحظه یه که اومده سرش بالیي چه ببین:  گفت نارحتي با علي

 ...بیرون بره مي خودش با اونو چي برا کنه مراقبت

 ...شدم غافل ازش لحظه یه که منه تقصیر ، کن تمومش علي:  گفتم ناراحتي با

 ور سهیل و کنه پرو لباس رفت سارا ، نیست ساراجان تقصیر... آقا علي نه:  گفت شرمنده علي به رو ملیحه اما

 لسهی از حواسم لحظه یه همین برا ، مادرشه پیش پرو اتاقک تو کردم فکر نبود حواسم که منم ، من دست سپرد

 ...شد پرت

 وقت از ، بخوابونش ببرش و بده بچه این به غذایي یه بیا شو پا:  زد صدایم آشپزخانه تو از مادر وقت این در

 ...گذشته خوابش

 به دست این از بیشتر علي که ، بگیرد را علي بیشتر هاي دخالت و حرف جلوي خواست مي بهانه این با مادر

 هک سپرد مي من به مدام و بود دلخور کمي علي زیاد و کم دخالتهاي با مادر روزها این ، برندارد نصیحت و سرزنش

 به و کردم تشکر سعید از شدیم بلند جا از همه مادرم حرف با... کند مداخله خصوصیم زندگي تو زیاد نگذارم

 را من ، چیز همه بابت خواستم عذر خیلي ازش ، کرد رفتن قصد هم ملیحه... رفتند بیرون اتاق از علي همراه

 : گفت و بوسید

 یه خودم بزني داد سهیل سر دیگه بار یه اگه خودم جون به... سارا اما... خودمي خراب کله همیشه تو نداره اشکال

 ...زنمت مي مفصل کتک دست

 : گفت و زد پس را ملیحه دست سهیل و خندیدم کرد ملیحه به که سهیل اخم به

 ...نه ماما...نه ماما

 ماماجونش از دفاعیم چه نشده هیچي هنوز ، میگما چي فهمید وروجک این:  گفت و خنده از کرد غش ملیحه

 ...میکنه
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 اخم هنوز مادر ، آشپزخانه تو رفتم... رفت ما پیش از خداحافظي از بعد و بوسید محکم دیگه بار یک رو سهیل

 قاشق تا چند خودمم و دادم را سهیل غذاي... نداشتم ازش اي گله و داشت حق ، بود دلخور حسابي و داشت

 همراه هب بخیر شب یک با... بود آشوب استرس همه آن از هنوز ام معده ، کشید نمي میلم ، بخورم نتوانستم بیشتر

 مک کم تا گفتم قصه برایش بعد و کردم بازي باهاش یکمي و تخت روي خواباندمش ، خواب اتاق تو آمدیم سهیل

 : کردم زمزمه بغض با و بوسیدم بار چند را معصومش صورت ، میکرد سکسکه خواب توي هم هنوز ، برد خوابش

 ...اونه سر زیر اتفاقات این ي همه که کنه لعنت رو مرد اون خدا... زدم داد سرت که کنه لعنت منو خدا

 ار سهیل و نمیشد رد پاساژ آن روبروي از اتفاقي جهانگیرخان اگر بینم مي میکنم فکر امروز به خوب وقتي اما

 را ما خانه از او نکند که کرد فکر اتفاق این به میشد هم دیگه جور ؟...داشتم کنارم را سهیل االن من دید نمي

 ؟...کرده مي تعقیب

 دمبو هالک و خسته اینقدر و بودم گذرانده سر از را نحسي روز ، بود خارج توانم از موضوع این به کردن فکر دیگر

 مانمب بیدار صبح تا گذشته شبهاي ي همه مثل که نداد اجازه بهم خواب و رفتم خواب به پسرم کنار زود خیلي که

 ...کنم فکر هایم تنهایي و غصه و درد به و

 ، میکنم معلوم جهانگیرخان و خودش با را تکلیفم و زنم مي زنگ فرهاد به فردا که بستم عهد خودم با شب همان

 موقع تا زهره پیش بردم هایش سازي خانه با را سهیل فردا غروب دماي دم... کنند بازي من با گذارم نمي دیگر

 رشس بخواهم و شوم عصباني بود ممکن ، بزنم حرف فرهاد با راحت خیال با بتوانم تا بماند زهره پیش کردن تلفن

 و شدم روبرو بهزاد با زهره جاي به... بترسد فریادهایم از باز و باشد کنارم سهیل خواست نمي دلم ، بزنم داد

 يملیح لبخند ، کردم تعجب چي براي فهمید هم خودش ، بود کرده کنجکاو را من خانه تو روز موقع این تو بودنش

 ...استراحت براي خانه آمدم زودتر ساعتي دو یکي و نبود خوش حالم گفت و زد

 دیگه االن و حمامه زهره گفت و کرد دعوت داخل به را من و گرفت دستم از را سهیل خندان و مهربان بهزاد

 روي را سازیش خانه پازل و نشست زمین روي من نزدیک هم سهیل و نشستم و کردم تشکر... میشود پیدایش

 یه و شد هول ها شربت دیدن با سهیل و رسید راه از شربت لیوان تا سه با بهزاد... شد مشغول و ریخت زمین

 تمداش که همچنان... خنداند کلي بچگانه دستپاچگي این بخاطر را بهزاد و من و نشد قطع گفتنش شربت لحظه

 شدنش خیره و ناگهاني سکوت ، میکردم حس هم را بهزاد نگاه سنگیني دادم مي سهیل به را شربت جرعه جرعه

 خوشي دل هایش نگاه از...  میکرد تجسم لباس بدون را من داشت انگار ، کاشت دلم در را بدي حس من به

 حظهل یک حواسم صدایش با... بود شده بیشتر اش توجه و پرواتر بي نگاهش بود رفته بهروز هم وقتي از و نداشتم

 : شد پرت

 ...نمیکنه خبر دیگه اتفاقه ، شده چي دیروز شنیدم علي از

 ...کردم غفلت لحظه یه که مقصرم خودم اما ، بود اتفاق... بله:  گفتم
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 ها بچه تا که دونم مي اینو اما ، بدم خاصي نظري مورد این در بخوام که ندارم بچه من:  گفت و کشید آهي بهزاد

 چیز و هاس بچه مختص شیطنت و بازیگوشي ، میارن مادرشون و پدر و خودشون سر بال هزار بشن بزرگ میان

 شنن جدا مادرشون از شلوغي تو سهیل مثل یا و نشکنه دستشون و سر و نخورن زمین بار چند تا ، نیست عجیبي

 ...نمیشن بزرگ ،

 آسیبي اش بچه به نمیخواد مادري هیچ فهمیدن مي و میکردن فکر شما مثل همه کاش اي:  گفتم و زدم لبخندي

 ...برسه

 ؟...گفته چیزي کسي: گفت و کرد ریزي اخم

 ودمب مراقب یکم اگه شاید ، شد ناراحت دستم از علي و کرد سرزنشم خیلي مادرم فقط نیست مهمي چیز:  گفتم

 ...افتاد نمي اتفاق این

 رد رو مادر و پدر پیر بشه بزرگ میاد تا بچه ، کنه رفتار بد شما با نداره حق علي:  گفت دوباره و نشد باز اخمش

.. .بره سوال زیر مادر صالحیت میاد پیش کوچیک چیز یه تا نیست قرار... هست همیشه اتفاقي هر امکان و میاره

 تا... کنن اذیت را شما ندم اجازه و بگیرم رو جلوش تا بگو بهم کرد اذیتت کسي اگه و بدان قابل منو ساراجان

 ، بهرامه و من ي عهده به وظیفه این االن و میکرد مراقبت صدف درون مروارید مثل شما از بود بیامرز خدا داداش

 خدمت در بست در من اما کرد باز حساب روش موارد این تو میشه کمتر و تره بسته دستش عاطفه وجود با بهرام

 ...بکنه بهت احترامي بي کوچکترین کسي زارم نمي و هستم عزیز تو

 خیري نیت مسلماً... خانه این فداکار مرد... اوه... بودم حیرت در بهزاد ي اندازه از بیش ي توجه و حمایت از

 يم بکار هم را برادر ي کلمه باید حرفایش تو وگرنه ، میدید گلوگیر و چرب ي لقمه یک چشم به را من و نداشت

 ، ببرد را اش مردانه هاي استفاده و شود من نزدیک طریقي به خواست مي ، باشد من برادر خواست نمي او اما ، برد

 نیتي چه مرد این فهمد مي زن ، میکرد دراز زني طرف به کمک دست مردي وقتي ، میکردم حس خوبي به را این

 يا سوژه و بزند رقم برایم را اي فاجعه لحظه هر داشت امکان مرد این نزدیکي بودم مي مراقب بیشتر باید... دارد

 ... بود اتفاقات همین خوراکش که عاطفه براي شوم

 برداشتم را گوشي درنگ بي و اتاقم برگشتم و سپرده او به را سهیل من و رسید هم زهره موقع همان شکر رو خدا

 و برسد راه از هم علي ، فرهاد با زدن حرف هنگام ترسیدم مي و نداشتم زیادي وقت ، زدم زنگ فرهاد به و

 ات و نزد حرفي اما ، کرد اخم بیشتر زدم زنگ کي به فهمید وقتي مادر... افتاده برایم اتفاقي چه دیروز بفهمید

 احوال و سالم از بعد... میکرد سنگیني رویم آمیزش سرزنش و دلخور از پر نگاه نشد تمام فرهاد با هایم حرف

 : گفت و خندید سرخوشانه ، بزنیم حرف هم با اي کلمه چند داري وقت پرسیدم ازش پرسي

 ...زیبا پرنسس خدمتم در ، دارم وقت همیشه خودم خوشگل کوچولوي خواهر براي من
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 محبت ، باشد میان در خودش منفعت پاي وقتي که چاپلوسي و دورویي همه این به زدم پوزخندي تلفن طرف این

 به دانستم مي که هایي حرف شنیدن با دیدم مي خواست مي دلم... نمیکنند دریغ کس هیچ و چیز هیچ از را

 کردم صاف گلویي ؟...دهد مي تکان دم و کند مي چاپلوسي برایم اینقدر هم باز آید نمي خوش وقت هیچ مذاقش

 يبهای اما ، تلفن این به نبود راضي ، شدم روبرو مادر ي شده رنگ پر اخم با که انداختم آشپزخانه به هم نگاهي و

 و نشود فریاد و خشم هم باز که میشدم رها و میکردم باز گلو این از بغض ي گره باید ، زدم مي حرف باید ، ندادم

 : ندهم قرار هدف را بیگناهم ي بچه

 دیگه بشه مزاحمم بخواد اگه ، نگرده ام بچه و من بر دور دیگه بخواه جهانگیرخان از بگم بهت زدم زنگ... فرهاد

 ...نیست کدوممون هیچ نفع به مطمئناً که میکنم عمل اي دیگه طور و مونم نمي ساکت

 بعد... نبود خبري پیش اي لحظه شادي و خنده از دیگه ، داشت را خشمش از نشان عصبیش و سنگین هاي نفس

 : گفت کوتاه مکثي از

 هب شلوغ جاي اون تو رو بچه که نمیدوني اتفاق این مقصر خودتو تو اما ، افتاده اتفاقي چه دیروز گفت بهم جهان

 ؟...سارا میکردي چیکار بودش ندیده جهانگیر اگه ؟...میکني رها خودش حال

 : گفتم عصبي انصافیش بي بخاطر ، دهد جلوه مقصر مرا که کرد پیدا سوژه یک هم باز

 با رو سهیل جهانگیرخان اگه ، میفته اتفاق اي بچه و مادر هر براي بدوني اتفاق این مقصر منو توني نمي اوالً

 بره و بده تحویل رو بچه که بود اون ي وظیفه ، بودم کرده پیداش اینها از زودتر شاید ماشین تو بود نبرده خودش

 ها نهدیوو مثل من ببینه مي وقتي و ماشین تو ببره و بخره بستني براش ببره رو بچه خونسردي کمال در که نه

 هی بدوني مقصر منو اینکه عوض ، منه پیش بچه بگه و بندازه جلو رو خودش قهرمانا مثل میگردم دنبالش دارم

 ؟...نه یا بوده درست مرد این کار ببین کن فکر خودت با لحظه

 کي به دل بیچاره ، نداره نمک اصالً مرد این دست ، کردن خوبي عاقبت اینم:  گفت عدالتي بي کمال در فرهاد

 ...بسته

 ماش دیگه که کنم چیکار باید ، ندارم خالصي دیوونه مرد اون و تو دست از که من بیچاره:  گفتم بلندي صداي با

 ؟...نبینم زندگیم بر و دور رو نفر دو

 این کني تمومش خواي نمي دیگه ، میزني داري که باش حرفایي مراقب سارا:  زد داد و شد عصباني فرهاد بار این

 ، بیفته پات و دست به باید چقدر دیگه ؟...میکشه چي تو دست از داره مرد این دوني مي ، رو زنونه ي عشوه و ناز

 ...زنن بختت به پا و رو مسخره بازي این کن تمومش سارا ؟...بیاي کوتاه تو تا بشکنه رو غرورش و کنه التماست

 ...نشید پیدا زندگیم تو دیگه مردک اون و تو که میشه سپید و باز وقتي من بخت:  بغض با زدم داد
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 ودمخ با و بپیچم دستم دور گیساتو و اونجا بیام االن همین نکن کاري سارا:  زد فریاد قبل از تر خشمگین فرهاد

 ، جهانگیرخان عقد سفره سر بشیني کنم مجبورت و خودم ي خونه بیارم

 : کردم رها را آخرم ترکش و آمدم حرف به بود طور هر اما ، آمد بند سیاهي همه این از نفسم

 و ورز به که نیستم کس بي هم همچین دوماً ، بیاري سرم بخواي بالیي هر که نیستم بچه دختر اون دیگه من اوالً

 ...سراغش میام قانون با وگرنه نپلکه من بر و دور بگو بهش فرهاد... بشینم مردک اون عقد ي سفره پاي تو اجبار

 ایمره و بود گرفته را گریبانم که هایي بدبختي به زانو به سر و نشستم زمین رو جا همان و کردم قطع رو تلفن

 شنیدم خانه تراس روي را مادرم التماس و حرف صداي بودم حالت اون به که ربعي یک از بعد... کردم فکر نمیکرد

 سرم باالي زخمي پلنگ مثل را فرهاد لحظه یک در اما ، بدهم تشخیص را صدا منبع تا برداشتم زانوهایم از سر ،

 سیلي و خواب اتاق تو کشید خودش با را من و گرفت چنگ تو را موهایم بدهد مهلت بهم اینکه بدون... دیدم

 هک بودم شده شوکه تلفن اون بخاطر العملش عکس و آمدن از اینقدر... تخت رو کرد پرتم و گوشم تو زد محکمي

 گذاشت نمي و بود ایستاده او جلوي داشت که زوري تمام با مادر ، شدم خیره او به حیرت با و بود شده الل زبانم

 : زد مي نعره فقط فرهاد اما... کند آرومش که خواست مي التماس با و کند حمله من سمت به

 زارم مي و نمیگم بهت هیچي دیگه کردي ازدواج که حاال کردي فکر ، میکني تهدید منو تلفن پشت میکني غلط

 بکشمت دخمه این از بچه بي چه و بچه با چه و کنم جمع وسایلتو که نکن کاري سارا ؟...بکني بخواي غلطي هر

 ...زنه مي قانون از دم و میکنه تهدید منو ، بیفته در من با خواد مي بیشعور ي دختره ، بیرون

 دیدم را سعید ، فرهاد سر پشت از بود ام شده الش و آش صورت به دستم و بودم افتاده تخت روي که طور همین

 تو.. .افتاد نمي گفتن ناسزا و تهدید از اي ثانیه که میکرد نگاه فرهاد به اي لحظه و من به اي لحظه ناباوري با که

 : گفت فرهاد سر به فریاد با افتاده اتفاقي چه و شده چي فهمید لحظه یک

 ؟...خبره چه اینجا

 : زد فریاد و چسبید را اش یقه و آورد یورش سعید سمت به ترکوندند بمب فرهاد پاي زیر انگار

 ...نداره ربطي غریبه تو به برادري و خواهر دعواي... بهرام آقا زن دایي پسر شو خفه تو

. ..بود شده فلج پایم و دست انگار ، بود شده سلب من از حرکتي گونه هر اما شدن گالویز این از بودم ترسیده

 : داد آنها طرف به را حواسم سعید داد صداي

 ...میکنه زندگي خونواده اینجا ، بکشي نعره میدي اجازه خودت به که نیست میدون چاله اینجا... محترم آقاي

 کمک و زدم داد و تراس سمت دویدم و آورد خودم به را من مادرم جیغ و سعید ي چونه تو فرهاد محکم مشت

 طرف به را فرهاد خودش همراه و کرد جدا هم از رو سعید و فرهاد و رسید راه از بهزاد ثانیه یک تو ، خواستم

 مادر ، است خوب که کرد مطمئن رو مادرم سعید ، پرسید حالشو نگراني با و نشست سعید کنار مادرم ، برد بیرون

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

443 

 

 دوباره موقع یه که آمد مي حیاط از دادش صداي هنوز که رفت فرهاد سراغ به شد مطمئن سعید حال از وقتي

 ي جعبه ، بود جاري خون لبش ي گوشه از من بخاطر که میکردم نگاه سعید به شرمندگي با... اتاق تو برنگردد

 و بودم کرده گم حسابي را پایم و دست و فهمیدم نمي رو خودم حال اصالً ، روبروش نشستم و برداشتم را دستمال

 را هرش یک چشمانش برق ، لرزاند را قلبم که کرد بهم خاصي نگاه ، لبش کنار گذاشتم که را دستمال ، لرزیدم مي

 : گفتم و ریخت فرو اشکم میکردم پاک را لبش خون که طور همین نگاه این از تفاوت بي من اما... میکرد روشن

 ...بیاره سرت بالیي بود ممکن ، است دیوونه فرهاد دوني مي که تو ؟...کردي مداخله چرا

 تا چند برو شو پا ، نیست چیزیم من ، سارا نکن گریه:  گفت داد ابروهایش ي گره به که اخمي با جدي و محکم

 ؟...صورتت تو زنه مي اینطور حقي چه به... نشده کبود تا خودت صورت رو بزار بردار یخ تیکه

 هدیگ که کردم تهدیدشون و زدم زنگ بهش دیروز اتفاق بخاطر ، بود خودم تقصیر:  گفتم و کردم پاک رو اشکم

 ...اینجا اومد و شد عصباني اونم ، بکشند خط رو ام بچه و من دور

 : گفت و گرفت دستم از را دستمال و کاناپه لب نشست و شد بلند جایش از و کرد پوفي

 رو تو اینطوري سهیل خواي مي... بکن خودت ي شده الش و آش صورت این حال به فکري یه برو ، خوبم من

 ؟...ببینه

 کرده رد را فرهاد انگار ، اتاق تو اومدند هم بهزاد و مادر حین این در ، آشپزخانه تو رفتم و دادم تکون سري

 : گفت و کرد بهم آمیزي سرزنش نگاه مادر... بودند

 این و خودتو صورت خواستي مي فقط... آخر سیم به زد تا کردي تهدیدش تلفن پشت هي ؟...خواستي مي همینو

 هنوزم و افتادید هم جون به گربه و سگ مثل عمر یه که فرهاد و تو دست از من... کني داغون رو بیچاره پسر

 ؟...کنم چیکار باید نیستید بردار دست

 مسائل تو نباید شاید ، نیستم دلخور کسي از و خوبم من:  خانوم مریم:  آمد حرف به شرمنده من جاي به سعید

 ...میکردم مداخله خونوادگیتون

 هبش عصباني اگه ، شناسم مي خوب پسرمو من ، نبود زنده سارا االن شاید بودي نرسیده تو اگه پسرم نه:  مادر

 ...نیست جلودارش هیچي دیگه

 ؟...خوبه حالت:  گفت و انداخت نگاهي صورتم به نگراني با و جلو آمد بهزاد

 : پرسیدم بندازد شک به را سعید و مادر پروایش بي نگاه با ندم اجازه بیشتر اینکه براي و کردم مطمئنش

 ؟...فهمید صدا و سر از چیزي ، خوبه سهیل

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

444 

 

 ، نفهمید چیزي هم صدا و سر این از ، نباش نگران خوبه:  گفت کرد چشمهایم تو که مکثي از بعد و زد لبخندي

 ...بود کرده گرم رو سرش حسابي زهره

 داد اجازه بهش شد راحت خیالش سعید بابت مادر وقتي ، کردم تشکر زهره و او از لب زیر و دادم تکون سري

 هاي نصیحت و ها سرزنش آماج را من ساعتي تا مادر و رفتند آنجا از بهزاد همراه به هم سعید ، اتاقش برگردد

 ...داد قرار اش مادرانه

 مخوابهای ، داشت برنمي سرم از دست زودي این به که بودم روبرو نشدني تمام دردهاي از سیلي با اتاقم خلوت تو

 تو که غمي میشد چه ، میکرد فریاد ، میکرد بیداد دلم در غصه... آشفتگي و درد بیداریم و بود تیرگي و سیاهي

 درد اش سیلي جاي هنوز ، کشیدم صورتم به دستي... محو و میشد حل ، میشد آب یخ مثل بود کرده خانه دلم

 زندگي از را آدمها این چرا که بودم شاکي بیشتر خدا از... بود شده مرد دو این غرور قرباني روحم و جسم ، میکرد

  ؟...نمیکرد دور من

 عشق دیوان در نیست گناهي کم گناهي بي

 است رفته زندان به خود پاک دامان از یوسف

 همان فرداي... نبود جهانگیرخان و فرهاد از خبري ماه دو به نزدیک ، درگیري آن و فرهاد آمدن و ماجرا اون از بعد

 کتک بخاطر عاطفه و میکردند تهدید را فرهاد مدام ، شدند باخبر چیز همه از مادرش و علي وقتي ، درگیري روز

 مي و کند روبراه را اوضاع میکرد سعي سعید چه هر ، کرد تحقیر و سرزنش را مادرم و من چقدر سعید خوردن

 رب خوبي این به ي سوژه... میکرد ما بار توهین و ناسزا مدام و رفت نمي فرو عاطفه مغز به است خوب حالش گفت

 دست نیاورد چشممان جلوي را آبادمان و جد هفت تا ؟...میکرد رها ها راحتي این به مگر بود کرده پیدا من علیه

 من فقط که تحقیرهایي و ناسزاها ي همه روي به بست را دهانش و کشید پس پا بهزاد فریاد با باالخره ، نبود بردار

 ...بود داده قرار هدف را مادر و

 من زندگي دشمن به یاري دست زندگیم کَس عزیزترین هم بار این و نداشت پایاني من تحقیرهاي و رنج و درد

 درد بعد و مبهوت اول که زد بهم هایي حرف مادر بود داشته نگه بیدار را جفتمون هر بیخوابي که شب یک... داد

 بي هم همچین ماه دو این که فهمیدم شنیدم مي زبانش از که اي تازه هاي حرف با... قلبم به شد سرازیر که بود

 ي مغازه به هم بعد و بود رفته بازار به سهیل همراه به خرید ي بهانه به بارم یک حتي و نبوده فرهاد از خبر

 به تر جدي خواست من از حیرت کمال در مادر...  زده حرف خیلي من مورد در مرد این با و جهانگیرخان

 یک مجروحم قلب به هایش حرف با ، بود کرده سورپرایز مرا حسابي مادر درخواست این و کنم فکر جهانگیرخان

 و فرهاد بر عالوه که تر بزرگ این از مصیبت ، بود نشانده کمرم ي تیره روي را سردي عرقي و داده تندي ضربان

 االن تا... کند رها تنها و یکه را من و شود بلند آنها از طرفداري به هم مادر ، امر این در سماجتشان و جهانگیرخان

 ، المع یک بزرگي به داشتم غم ؟....االن اما ، بگیرم را مرد دو این پیشروي جلوي توانستم مي مادر پشتیباني به

 ....تنهایي اسم به اي واژه بزرگي به ، دریا یک و دنیا یک
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 لبيق دیگه من ، یکي شوهر ، یکي خدا ، میگم االنم گفتم همیشه ، بشنوم حرفي مرد اون از نمیخوام مامان:  گفتم

 من سهم سهیل فقط ، میدم ادامه زندگیم به دارم و ام زنده سهیل عشق به فقط... ببخشم کسي به بخوام که ندارم

 ...ندارم ازدواج قصد دیگه من ، داشتنه دوست و محبت و عشق و زندگي این از

 یکي حتماً دبای ، باشي تنها نمیتوني ، گرگه از پر که دنیا این تو... عزیزم میکني اشتباه تو:  گفت و کشید آهي مادر

 هایيتن ضمن در ، مونم مي کنارت ابد تا بدم تضمین بتونم که نیست اینقدر من عمر ، کنه مراقبت ازت که باشه

 قرار ، هستن همدیگه مکمل مرد و زن ، خودشه مختص فقط تنهایي ، نیافریده تنها را آدمي هیچ خدا ، گناهه

 نای تو... بمونه تنها عمر آخر تا یکي اون بست دنیا این از چشم خدا خواست به زوجه یا و زوج از یکي اگه نیست

 دگيزن رسوم و آداب و زندگي محیط با رو خودت باید ، نکردي تجربه هنوز تو که هست بلندي و پستي خیلي دنیا

 موضوع این به بیشتر بهتره پس ، کني عادت سازي مي ات بچه و خودت براي که جدیدي زندگي با و بدي وفق

 هم زدم مي حرف که باهاش ، داره دوست و عاشقته واقعاً که داد نشون سال چند این تو جهانگیرخان... کني فکر

 سهیل و تو براي خوبي آرزوهاي خیلي ، شنیدم مي حرفاش تو رو صداقت هم و دیدم مي چشماش تو رو اشتیاق

 ....باشه سهیلت براي هم خوبي پدر و کنه خوشبختت تونه مي که مطمئنم ، داره

 

 ، صدام توي بود نشسته که عجزي ي همه با ، ببارد باز که نخواهد چشمانم دل تا میدهم فشار هم به را هایم چشم

 : کردم زمزمه بود کرده بسته و تنگ را گلویم راه که بغضي ي همه با

 ...نزن آتیشم حرفا این با مامان ؟...من ي بچه پدر بشه جهانگیرخان میخواي چطوري... کن بس مامان

 از بزنم داد خوام مي ، ندارم رو ها حرف این طاقت... خدایا ، ریخت فرو هایم اشک و شد بشود نباید آنچه باالخره

 ...شده رها کهکشانها سیاهي در که کسي مثل درست ، بود گرفته رو وجودم سراسر خال حس... دل ته

 اب مرد این ، بپاشه هم از زندگیمون ، بمیره پدر شد باعث ، کنه ترکمون فرهاد شد باعث مرد این مامان:  گفتم

 نا پسر مقابل در بیمارش قلب این با نمیتونه فهمید وقتي پدر ، زد رقم برام رو سیاه زندگي این فرهاد همکاري

 اون هاي سختي و مشترک زندگي درگیر بود زود هنوز ، کنم قبول رو بهروز خواست من از کنه مقاومت اهلش

 به مجبور پدر مریض قلب و فرهاد تهدید بخاطر اما ، بمونم شما کنار رها و آزاد سالي چند خواست مي دلم ، بشم

 و طعنه ترکشهاي هدف همش و بشم غربت ساکن و بشم دور شما از شدم مجبور ، شدم سرنوشت این قبول

 اینجا به من شد باعث اون اما ، فرهاده تقصیر بهروز مرگ نمیگم ، بشم گناه بدون اونم عاطفه نفرت و توهین

 که شناختم رو خوشبختي و عشق کم کم داشتم بهروز با که زندگي سال سه این توي ، نیستم پشیمون... برسم

 کمال و تموم رو خوشبختي این طعم نزاشت و گرفت ازم رو بهروز و کرد حسادت ما عشق به هم دنیا حتي

 به خواي مي ازم چرا ، بزارم بهروز جاي قلبم تو رو کسي تونم نمي ، هستم عشقم عزادار هنوز من... مامان... بچشم

 ؟...هستم و بودم متنفر ازش سالها این تموم که کنم فکر مرد این
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 بي همه این حقت دونم مي ، میکنه تغذیه عشق از هم تنفر این گاهي... دخترم:  گفت و گرفت را دستم مادر

 اخد ، نمیخوره رقم بندهاش دست به کسي هر تقدیر اما ، اتفاقاته این ي همه سر یه فرهاد دونم مي نبود عدالتي

 این دونم مي ، کني فکر جهانگیرخان پیشنهاد رو میخوام و زنم مي حرفي اگه... نمیفته درخت از برگم یه نخواد تا

 پیوند این براي رو اشتیاقش و زدم حرف که جهانگیرخان با ، میگیري آغوش در کمال و تموم رو خوشبختي بار

 که یگمم جراًت به بخواي منو نظر اگه البته ، نیستي کمترم ، نباشي بودي بهروز با وقتي از تر خوشبخت اگه دیدم

 بشیني روز اول از تو نباشه الزم که داره پول اینقدر هم و عاشقته هم جهانگیرخان چون ، میشي ترم خوشبخت

 که بینم مي دارم و نیستم که کور ، عزیزم نگیر کم دست خودتو سارا ، شب آخر تا بزني سوزن ، چرخ پشت

 چطوري عاطفه که بینم مي دارم ، گرفتي قرار مشکل همه این هدف تو فقط و نداره تمومي خونه این مشکالت

 ...میکنه نگاه طعمه یه مثل رو تو چطوري بهزاد که بینم مي دارم ، میکنه بازي روانت و روح با داره

 ...!!مامان:  گفتم فقط و پریدم حرفش وسط

 هام بچه اطراف خطري اگه و مادرم یه من ؟...میکنم اشتباه ؟...چي مامان:  گفت بازم و بدم ادامه نگذاشت دیگه

 تيسرپرس شرط بهرام و بیاد روز یه ترسم مي ، بشي فدا تو زهره نقص بخاطر ترسم مي ، میکنم حس رو بشه پیدا

 یرز برادرشون ي بچه نمیخوان که دارن خوبیم دلیل ، بهزاد دوم زن بشي که بده بهت این شرط به فقط رو سهیل

 ...باشه بزرگ پدري نا دست

 ؟... بگیرن ور سرپرسني این نمیتونن کنم ازدواج جهانگیرخان با میخوام بفهمند اگه میکنید فکر:  گفتم استرس با

 زن زور به بخواي که میکنه فرق اما ، ندن بهت اتو بچه حضانت تونن مي بخوان موقع هر... تونن مي چرا:  مامان

 فیدس اسب با که پادشاهیه همون جهانگیرخان ، کني زندگي ها ملکه مثل که اینه لیاقتت تو دخترم... بشي بهزاد

 قلبت وت توني مي ببین و بسنج رو چیز همه نظر همه از ، کن قاضي کالهتو ، بکن فکراتو برو حاالم... دنبالت اومده

 این به راضي و نداره دوست دخترم بفهمم اگه و زنم مي حرف باهات گفتم جهانگیرخان به من ؟...نه یا بدي راهش

 همب و کرد قبول اونم ، کني فراموش رو سارا همیشه براي باید و بگیره سر ازدواج این زارم نمي هرگز ، نباشه کار

 ...زور به نه میخوام رضایت با رو سارا من گفت

 فکر موضوع این به جدي اما ، اي خسته خیلي دونم مي که بخواب برو حاالم:  داد ادامه و زد دستم پشت بار چند

 ره از قبل و میکنم درست خودت میل به رو چیز همه ، خودم به بسپر رو بقیه دیگه بود مثبت جوابت اگه ، کن

 ...گرفتي زندگیت براي تصمیمي چه که میگیم بهشون بعد و گیرم مي رو سهیل حضانت چیزي

 ندیده خود به نفر دو بود مدتي که تختي ، آوردم پناه نفرمان دو تخت و اتاق به ها خورده شکست لشکر مثل

 اش سینه تو را سرم و بود اینجا کاش اي... خواستم مي رو آغوشش و بودم بهروز دلتنگ عجیب امشب... بود

 ، ریخت فرو اشکم... نترس هیچي از ، هستم خودم ، عزیزم نخور غصه گفت مي بهم و میکرد نوازشم و میگرفت

 کسي چطور ؟...آوردم طاقت و کردم تحمل مدت همه این چطور ، شده من هاي تنهایي همدم ساله چند که اشکي

 ؟...بودم متنفر اصالً ؟... بودم متنفر ازش که رو مرد این هم آن ؟...بدهم راه قلبم تو رو اي دیگه
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 اقات ، میکنم فکر ، ریزم مي اشک ، میکنم خلوت ام شده نابود زندگي هاي ثانیه و دقیقه هر تو ، شبها و روزها این

 میشوم شکست و ضعف دچار خاطرات مرور هر با ، میکنم قلبم مهمان را اضطراب و استرس ، میکنم متر را خواب

 و مکش مي درونم متالطم گرداب کردم آرام براي عمیقي هاي نفس... برگشته قلبم به ، دستانم به دوباره سرما ،

 گردی و ببندم را چشمها این همیشه براي توانستم مي کاش اي...  فکر و میکنم فکر هم باز ، بندم مي را چشمانم

 ....کاش اي... نکنم باز دورو و کثیف دنیاي این روي به

 سعي... بود درگیر وحشتناک فکرم که جهنمي ي هفته یک ، گذشت زدم حرف مامان با که شب آن از هفته یک

 ، بزنم پس را بود کرده احاطه وجودمو ي همه که ، افکار این ي همه ، لباس دوختن و خودم کردن سرگرم با کردم

 وقتي و دوختم مي و میکردم مماس هم با اشتباه به هم را لباسها درز حتي که بودم درگیر اینقدر. نمیشد اما

 شده دوخته درزهاي بارها و بارها ، زحمت هزار با و میشد بلند نهادم از آه ، میکردم نگاه و میشد تمام دوختشان

 افکار این میشد کاش اي... نداشت را دردسر و فکر همه این گنجایش دیگر مغزم ، دوختم مي باز و شکافتم مي را

 ... بکشد نفس توانست مي کمي روحم تا گرفتم مي درز هم را منفي

 کردم کاري هر ، بچیني هم کنار را تازه اتفاقات تواني نمي که آید مي پیش شرایطي یک آدمها ما زندگي هر در

 به ار او ، کنم نگاه جهانگیرخان به مامان چشم به کردم کاري هر ، نمیشد بچینم هم کنار را پاشیده هم از پازل این

 که سواري اسب ي شاهزاده مامان قول به و باشد سرم ي سایه ، کنم فرض ام بچه پدر ، بدم راه قلبم به بهروز جاي

 پرده پس در ابهاماتي میکردم احساس... نمیشد چیده درست مغزم تو پازل این ، نمیشد ، اش ملکه دنبال آمده

 ...نداشتم برایش اي کننده قانع جواب هنوز که هست

 و پلکید نمي برم و دور ، دهم مي ترجیح چیز همه به را سکوت و مشغوله فکرم چي بخاطر دانست مي مامان

 و دز زنگ ملیحه هم بار یک حتي... کنم فکر مسئله این به آزادتر من تا بود کرده گرم سهیل با را سرش بیشتر

 ، نداشتم هم را او با زدن حرف حال ، نیستم خانه بگوید خواستم مادر از اشاره با که بزند حرف من با خواست مي

 وير اینقدر و افتاده جانم به دردي یه فهمید مي میشد خارج دهانم از که اول ي کلمه با که بود تیز اینقدر ملیحه

 هچ مادر و من بین که بفهمد کسي خواستم نمي فعالً ، بزنم حرف موردش در میشدم مجبور تا زد مي باالنس مخم

 رايب را سهیل حضانت که بخواهم او از و بزنم حرف بهرام با روزها این داشتم تصمیم که بود این دلیلشم ، گذشته

 ...کند واگذار من به همیشه

 خواسته او از و بود زده حرف بهرام با بگذارد جریان در را من اینکه بدون و کرد عمل من از تیزتر خیلي مادرم اما

 ههمرا به مرا روز یک و کرد قبول مقاومتي هیچ بدون بهرام ناباوري کمال در ، بدهد من به را سهیل حضانت که بود

 پرسیدم مادرم از که بعدها... سپرد من به همیشه براي را سهیل سرپرستي و برد مربوطه مراجع به خودش

 : گفت بهم کردي قانع را بهرام چطوري

 چهب روزي یه اینکه فکر از شبها و روز گفتم ، ببخشه مرا خدا امیدوارم که گفتم آمیز مصلحت دروغ تا چند بهش

 هم اشک قطره چند و کردم استفاده مادریم حس از ، بینه مي کابوس مدام شبها و نداره آرامش بگیرید ازش را
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 بتواني تا بوده همراه رنج با زندگیت ي همه که کند تمام تو براي را درد و رنج این که کردم خواهش ازش و ریختم

 ...نکردید بازگو را مسئله این زودتر چرا که کرد گله حتي و کرد قبول فوري هم او ، ببیني هم را آرامش روي

 دبو کرده حل من نفع به را مهمي این به ي مسئله دردسر بدون و زیرکانه خیلي ، بودم شگفت در مادرم درایت از

 مادر وقتي و گرفتم آرام حدودي تا... بود سنجاق ام سینه به سهیل بروم خواستم مي که دنیا کجاي هر دیگر و

 : گفت شوخي با دید مي را خوشم حال

 قبول مجازاتشم دل و جان با من که داشت را آمیز مصلحت دروغ تا چند این ارزش لبهات روي لبخند این

 ...میکنم

 و من حضانت موضوع از فقط... بالیدم مي خودم به داشتم کنارم را فداکار اینچنین مادري که این از و بوسیدمش

 سعید با خودش مادر... بماند مسکوت موضوع این فعالً خواست ما از بهرام و داشتیم خبر سعید و بهرام و مادر

... بود اعتمادش و احترام قابل و داشت توجه پسر این به مادر گویي ، بود گفته را موضوع بهش و بود زده حرف

 هاگ سهیل که کرد نشان خاطر بهم و گفت تبریک بهم موضوع این شنیدن از خوشحال و چشم در برقي با سعید

 این از همیشه مثل من و میشود دادمهر و فروزش ي خانواده افتخار باعث بعدها که آید مي بار طوري باشد تو کنار

 ...بودم سپاسگزار او توجه و لطف همه

 ي مانده باقي لباس آخرین داشتم منهم و بودند حیاط تو سهیل و مادر که بود هفته آخر چهارشنبه غروب دم

 از ، پراند جا از مرا تلفن زنگ که بودم خودم خوش حال تو ، بدهم تحویل ببرم فردا که دوختم مي را سفارشي

 : دادم جواب زدم مي کوک را لباس آستین که طور همین و شدم بلند میز پشت

 ....بفرمایید بله

 ...خانوم سارا سالم... الو

 برده را نامم که شناخت مي خوب مرا او اما ، نشناختم را بود داده قرار خطاب مرا تلفن پشت که اي زنانه صداي

 : گفتم مکث کمي با... بود

 ؟...شما نیاوردم جا به

 از هگوش یه که نیستم تعریفي و محبوب اینقدر شما مثل من خب ، نیاري جا به بایدم:  گفت و کرد ریزي ي خنده

 ستمه هما من... نمیکنیم فراموشتون اي لحظه که محبوبید ما پیش اینقدر شما ، برعکس اما ، باشم مونده ذهنتون

 ؟...آوردید جا به ، فرهاد زن

 هم ازب شد طوالني سکوتم وقتي... نداشتم را زن این و تلفن این انتظار واقعاً ، بودم کرده سکوت متعجب و کالفه

 : گفت و خندید

 ...بدم رو ملت یه جواب تونم نمي که نشه چیزیتون خدا رو تو... خانوم سارا... اوه
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 : گفتم و کشیدم عمیقي نفس و کردم بسته و باز را هایم چشم بار چند و شدم مسلط خودم به کمي

 ...کردم مالقات رو شما بار یه فقط من خب ، نیاوردم جا به بخشید مي

 ؟...شناختید که االن داره اشکالي چه خب ، بوده ما سعادتي کم... عزیزم دونم مي:  هما

 : بود زده ذوق زد مي حرف سهیل از وقتي... دادم را سهیل و مادر از احوالپرسي جواب هم بعد و گفتم اي بله

 شیرین از که اینقدر فرهاد ، میکنم حسودي بهش که گرفته جا ما فرهاد آقا دل تو بدجور شما کوچولوي این

 ...زنه نمي حرفي من از ، میکنه تعریف داشتني دوست پسر این زبوني

 ، بودند دورو و چاپلوس همشون ، شنیدم مي را هایش حرف سکوت تو فقط من اما... خنده زیر زد خودشم حرف از

 را اصلیشان خود و زدند مي بیرون خود ظاهري ي پوسته از وقت آن نباشد میلشون باب چیزي بود کافي فقط

 ...دادند مي نشان

 ...زدم زنگ عذرخواهي بابت که اینه مزاحمت از غرض:  خورد زنگ گوشم تو صدایش دوباره

 ؟...بابت ؟...عذرخواهي:  میکرد زده حیرت هایش حرف با مرا زن این لحظه هر

 هی خودش ي گفته به و خونتون بود اومده ، داد نشون خودش از پیش وقت چند که عصبانیتي بخاطر... فرهاد:  هما

 ...زد بهتون هم سیلي

 : داد ادامه... خواستم نمي را دلسوزي و ترحم این... بستم را هایم چشم

 وت بزني اومد دلت چطور که کردم سرزنشش مرتب و شدم ناراحت واقعاً ، شده چي گفت برام و خونه برگشت وقتي

 ...خواهرت گوش

 لطفهاي مرهون کردم باز چشم تا من...خانوم هما نداره تعجب:  گفتم و فهمید مطمئناً که زدم صداداري پوزخند

 ...داشت تعجب جاي زد نمي کتک و نمیشد عصباني اگه ، بودم عزیزم داداش

 دعواش خیلي اوایل ، کرده انصافي بي موردت در فرهاد خیلي که دونم مي:  گفت و کشید عمیقي نفس هما

 و پشیموني براي دونم مي ، پشیمونه خیلي هم االن ، کنار بزاره رو زشت رفتاهاي این خواستم مي ازش و میکردم

 عذرخواهي فرهاد کار از خودم طرف از و بزنم زنگ بودم ات شرمنده که شاهده خدا اما ، دیره یکمي عذرخواهي

 ...نمیکنه کم آدما ما انسانیت و غرور از هیچي عذرخواهي که کردم قانع رو خودم باالخره زدم زنگ که امروز ، کنم

 انهم این ؟...صاد با یا نویسند مي سین به را انسانیت که دانستند مي مردم از قشر این اصالً... انسانیت... هه...هه

 کم خبر این از پدر و نشست او عقد ي سفره سر و دزدید را پسرش قلب ، مادرم و پدر ي اجازه بي که بود انساني

 ...رفت فرو زمین به و شد آب کم
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 دیداري هم و بخوایم معذرت حضوري هم تا بشیم مزاحمتون ساعتي یه فرهاد با شب فردا میدي اجازه اگر:  هما

 ...باشیم داشته تازه

 تو شون کله و سر دوباره چي براي ؟...خوان مي من زندگي از چي اینا... خدایا:  زدم ناله و گرفتم آسمان به را سرم

 ؟...شده پیدا من درد از پر زندگي

 آورده خبر فرهاد که روز همان ، میشود دردسرساز برایم بعدها هما با فرهاد ازدواج که دانستم مي اوایلم همان از

 آب مثل و کشیده را نقشه این جهانگیرخان گفتم مادر به ، کند ازدواج جهانگیرخان خواهر با است قرار که بود

 ...روزه همان االن ، نکرد باور مادر ولي ، میکند نفوذ من خصوصي زندگي تو یواش یواش آهکي

 تو آمدند که سهیل با مادر... بودم رفته وا زمین کف دست به گوشي و بودم کرده صادر را اجازه آمدم که خودم به

 اینقدر که شده چي پرسید و آمد سراغم به اضطراب با و گذاشت زمین کف سریع را سهیل من دیدن با ، اتاق

 تا آشپزخانه تو رفت کرد شروع که را هایش سرزنش... رفت گیج سرم کمي گفتم و کردم مطمئنش... پریده رنگت

 ...کند درست برایم داشت عهده به همیشه که را قندي آب رسالت

 ؟...میکنه دوا رو تو از دردي چه چندرغاز این ، باش خودت مراقب ؟...نکش کار خودت از اینقدر گفتم چقدر

 هک باشد آرزوهایي به ذهنم کمتر تا باشم سرگرم خواهد مي دلم ، نیست مهم پولش من براي که دانست نمي مادر

 خودم ضعف همه این از شد بهتر حالم کمي خوردم که را قند آب... بود گرفته من از ظالمانه دنیا این و بود حقم

 و گرفت جا آغوشم تو سهیل.... شکستم مي نبود میلم باب که چیزي کوچکترین با و بودم شده خسته دیگر

 آرزویي نهات نگراني به زدم جوني بي لبخند... دکتر برو... دکترماما برو کرد تکرار بار دو کودکانه و بوسید را صورتم

 زنگ چي براي و زد زنگ کي گفتم مامان براي بعد کمي و بوسیدمش و کردم بغلش محکم ، بود مانده برایم که

 : گفت سرزنش و ناراحتي با و کرد باریک را چشمهایش... زده

 ازت بیاد خواستم فرهاد از خودم.... اس ساده نشیني شب یه ، افتادي روز و حال این به که نبود مرگ خبر

 يم دونستم نمي ، داري منو حمایت همیشه که بفهمه و بوده اشتباه کارش بفهمونم بهش میخوام ، کنه عذرخواهي

 ي دختره ، نداره ضعف همه این دیگه که این ، میرن بعدم و مونن مي ساعتي یه بیاد اصالً... بیاد هما با خواد

 ...بزنن دارش میخوان انگار ، دیوونه

 و دلسوزي این آیا ؟...میکرد فکر چي به ؟...بود مغزش تو چیزي چه ، میکرد تر متعجب را من لحظه هر مادر

 : گفتم شد کم استرسم از کمي که خواب موقع فقط ؟...بود من نفع به حمایتش

 ...بیرون زنم مي خونه از و مونم نمي هم لحظه یه ، باشه باهاشون جهانگیرخان اگه

 هب باید ، میکردم معلوم آنها و خودم براي مرزهایي یک باید... بخوابم تا اتاق تو اومدم و گفتم رو جمله یه همین

 مي رقم را ام آینده روزهاي خودم میل با ، رفتم مي جلو خودم روش با منهم ، گذاشتند مي احترام دلم ي خواسته

 ...برد مي خوابم افکار این هجوم از مگر اما بستم را هایم چشم... دادم نمي دخالت ي اجازه کسي به دیگر ، زدم
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 اند مُرده فریادها

 جاریست سکوت

 است کسي بي سرزمین حاکم تنهایي

 تنهاست خدا فقط گویند مي

 نیستم خدا که من

 ؟...تنهاترم همه از چرا پس

 

 بالتکلیفم نیستي تو وقتي

 

 ابري روزهاي در گردان آفتاب مثل

 

 شنید جوابي و کرد سالمي ، دیدم ایستاده سالن دم را سعید که آمدم بیرون اتاق از و انداختم سرم روي را چادرم

 وارشل با عسلي چرم کت ؟...بره خواست مي کجا اصالً ، بود زده تیپي عجب... اوه... انداختم باالش و قد به نگاه یه ،

 هک عطریم ، بود کرده ست هم با کرم دار آستین شرت تي یه با و ، بود کت از تر تیره کمي شلوارش رنگ ، عسلي

 : گفتم و زدم شیطوني لبخند... بود کرده پر را سالن فضاي کامل بود زده

 ؟...خواستگاري میري داري سالمتي به... بخیر اوغور

 : گفت آمد مي بیرون آشپزخانه از داشت که طور همین مادر ، او جاي به و زد عمیقي لبخند و زد برقي چشمهایش

 ...میشن صف به براش دخترا ي همه ، ماهي این به پسر ، میفته اتفاق زودیا همین به ایشاهلل اونم

 رو هبچ ، میده شیر بوي دهنش هنوز بچه این... عزیزم نگو:  گفتم بودم خیره سعید به که طور همین و خندیدم ریز

 ...مامانم نکن هوایش

 یعني ؟...چي یعني این آخه ، شد تا چهار چشمهایم حرکتش این از ، کرد دراز من جلوي را دستش و زد پوزخندي

 ...استغفراهلل ؟...بگیره منو دست خواست مي
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 را ما کامل لذت با داشت که انداخت مامان به هم نگاهي نیم و زد من ي درآمده حدقه از هاي چشم به پوزخندي

 : گفت و میکرد تماشا

 ...ماشین تو بیارم برات رو لباسا این تا بده ماشینو سوئیچ فقط ، کنم خواستگاري ازت نمیخوام نترس

 نهمیک فکر عنتر ي پسره ، بودم بنفش رنگ به زدن جیغ ي آستانه در بودم خورده دست رو ازش جور بد اینکه از

 ...دستاشم هالک من

 به اخمي و ندادم لجم از رو سوئیچ ، میکرد رو دنیا کیف مزخرف نمایش این از و خندید مي بهمون ریز مامان

 : گفتم رفتم مي بیرون اتاق از که طور همین و انداختم ام خنده خوش مامان

 ...برمیگردم من تا باش خودت مراقب... عزیزم نکني دل رو باش مواظب ، جان مامان شد تموم کمدي فیلم

 بعق در ، بیرون رفتم حیاط در از زود و ندادم رو جوابش ، کرد نصیبم هم پرو بچه یه که افتادم راه سعید از جلوتر

 : گفت و کرد دراز طرفم رو دستش دوباره و بست و در و ماشین تو گذاشت رو نایلون تا چند کردم باز که رو

 ...اومده باال از دستور ، کنم همراهیت خوام مي بده و سوئیچ

 ، مبه کوبیدم هم را در و ماشین تو رفتم ، خندید فقط و داد تکان سري ، دستش کف کوبیدم حرص با را سوئیچ

 او نه اي دقیقه چند ، افتاد راه و نشست فرمان پشت کنان خنده... بودند شده بسیج من کردن دیوانه براي همه

 که ترمزي با... زنش و فرهاد سمت بود شده کشیده دوباره فکرم ، داشتم را زدن حرف حال من نه و زد حرفي

 همین اي لحظه از بعد ، کرد پرت بیرون به امشب مهماني فکر از هم را من حواس ایستاد و کرد قرمز چراغ پشت

 : آمد حرف به بود خیره روبرو به که طور

 ؟...داري مهمون امشب اینکه مثل

 و نداشت را خنده و شیطنت رنگ دیگر صورتش پیش ي دقیقه عکس بر ، زدم زل جدیش رخ نیم به و برگشتم

 حل بود معمایي اش چهره و رفتار تغییر... بود کرده اخمم شدیم چشم تو چشم و سمتم به برگشت هم وقتي

 : گفت و شود کم ابروهایش اخم از کمي شد باعث که زد کجي لبخند... نشدني

 ؟...کردي دعوت زنشم که مهمه برات اینقدر حتماً ، کني آشتي برادرت با خواي مي که میگم تبریک

 : گفتم بود قفل نگاهش تو نگاهم که طور همین و شدم ناراحت کالمش تیزي از

 ...گرفتي عاطفه از رو ویروسش هم تو حتماً... شدن درگیرش انگار همه و شده مد زدن کنایه روزا این... جالبه

 همون این مگه ؟... ات خونه تو بیان کردي قبول چي براي:  گفت و کرد حرکت و زد جا را دنده و شد سبز چراغ

 ؟...گذشتي خطاش از راحتي همین به ؟...صورتت تو زد محکم که نبود فرهاد
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 توقع میان هم با گفت و زد زنگ زنش وقتي ، کنه عذرخواهي بیاد خواسته ازش مامان... نگذشتم:  گفتم عصبي

 ؟...گفتي مي بودي تو...  من ي خونه تو بیاید ندارید حق بگم داشتي

 اون خواهر االن ، دامشون تو بیفتي کم کم خوان مي و پاشن مي دون برات دارن سارا:  گفت و کرد پوفي سعید

 مخالفت و مادرت نقش دونم نمي فقط... میشه باز ات خونه به مردکم اون پاي دیگه صباحي چند ، میاد مردک

 ؟...چیه وسط این نکردنش

 شده همدست آنها با هم مامان که میکرد تقویت من در را چیزي یک فقط سعید حرفهاي شدم خیره رخش نیم به

 یرخانجهانگ با که داده پیشنهاد بهم مامان فهمید مي اگر ، بود تیز واقعاً سعید...  بگم را بله جهانگیرخان به من تا

 ...میشد دیدني اش قیافه اونوقت کنم ازدواج

 ؟...شده شون همدست مامانم میکني فکر چرا ؟...است نقشه همش اینا میکني فکر چرا:  گفتم و کردم اي سرفه

 ؟...همدستشونه مامانت گفتم من:  گفت و خیابان سمت گرفت را رویش دوباره و انداخت بهم نگاهي

 مي ، کنه درستش رو برادري خواهر ي رابطه این خواد مي فقط مامان... بود همین منظورحرفت اما ، نگفتي:  گفتم

 زنش وسط این حاال... کنه حمایتمون و باشه فرهاد الاقل ، خودش سر باال نه و منه سر باال مردي نه که حاال خواد

 که دادم هشدار مامان به حتي... نیست من تقصیر دیگه ، بیاد فرهاد دنبال خواد مي و مامان برا کرده چاپلوسي

 ...بیرون زنم مي خونه از و بمونم محاله بیاد همراهشون مردک اون اگه

 ارهد مي نگهت سیلي با همچین فرهاد ، بیرون بزني خونه اون از بتوني ممکنه محال:  گفت و زد پوزخندي سعید

 ...موني مي مبهوت شب آخر تا خودتم که

 ؟...میاد امشب مردک اون گفته کي حاال:  گفتم حرص با

 ؟...نهنبی رو یار صورت و نیاد شبي همچین تو تونه مي ، خانومه شیداي و عاشق که کسي اما... نگفته کسي:  سعید

 ؟...میشه هالک که طفلي ؟...خانوم سارا میشه

 هیچ به و داشت درد خیلي سعید آخر ي جمله این شد سرازیر صورتم طرف به سعید حرف این از خون هجوم

 از اینقدر که پسر این بود مرگیش چه آخه... زهردارش نوع از اونهم زد مي کنایه نامرد ، رفت نمي کَتم تو جوري

 ...میشد انصاف بي و عصبي اینطور جهانگیرخان اسم شنیدن و فرهاد آمدن

 مینه که سمتش برگشتم و نشدم پیاده اما کردم باز را در ، کرد پارک خیابان کنار و پاساژ روبروي بودیم رسیده

 با... نچینم را آورده بیرون تخم از سر جوجه تازه تو نوک اگر نامردم... میکرد نگاهم داشت لب به پوزخند طور

 : گفتم زیاد خشم و حرص

 ...نداشتم رو ها کنایه این انتظار دیگه تو از ، میکني فکري همچین که متاسفم برات واقعاً
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 بهروز خاک سر االن کاش اي ، میکرد ام خفه داشت بغض ، هم به کوبیدم محکم را در و بیرون پریدم ماشین از

 را در کشید عقب وقتي ، کرد باز را ماشین عقب در و شد پیاده... میکردم رها را لعنتي بغض این آزادانه و بودم

 تمگف و زدم زل درهمش و متعجب صورت به طوفاني چشمان با عصبي و برداشتم را سوئیچ و کوبیدم هم به محکم

: 

 شوهرم درسته ، کمکم بیاي نخواد تو از دیگه که بدم هشدار مامان به باشه یادم... سالمت به ندارم الزمت دیگه

 خودم ، خودم سر ي سایه میشم خودم ، ندارم احتیاجي مردي هیچ به عمر آخر تا دیگه اما ، شدم تنها و مرده

 ...سالمت به ، ندارم کم مردا از هیچیم ، خودم مرد میشم

 شدست که کنم باز رفتم را عقب در و گرفتم انگشتم سر با را خورد مي سُر چشمم ي گوشه از داشت که را اشکي

 : گفت پشیمان و گرفته اي چهره با و شد شدنش باز مانع و در روي گذاشت را

 ؟...نگرانتم فقط نداشتم منظوري بخدا ، ببخش منو سارا

 به هن و دارم احتیاج کمکت به نه ، برو کن لطف سعید:  گفتم و غمگینش هاي چشم تو دوختم را اشکیم هاي چشم

 ...بشم پشیمون بعد که بزنم حرفي عصبانیت رو نزار ، باشم تنها خوام مي فقط االن ، نگرانیت

 نمي اجازه... شد دور من از سالنه سالنه و داد تکون سري ، بود زده زل چشمام تو نگاه با که طوالني مکث از بعد

 با یا و شکنم مي گردو دمم با زنش و فرهاد آمدن بخاطر کرده فکر احمق ي پسره ، کنند تحقیرم اینطور دادم

 ...میکشم پیش پا با و زنم مي پس دست

 

******************* 

 

 ولا همین براي ، آمدم مي و رفتم مي بار چهار باید ببرم خودم خواستم مي اگر که بود لباس بزرگ نایلون تا چهار

 شکر را خدا و بفرستد کمک براي را کسي خواستم او از و بود داده سفارش که مغازه همان صاحب سراغ رفتم

 ربعي سه حدود... فرستاد من دنبال دستي چرخ یک با را شاگردش و بود اخالقي خوش و منصف مرد هم فروشنده

 ي هفته که خواست من از بازم و داد بهم هم اي توجه قابل پول دوختش از رضایت از بعد و دید را لباسها تا شد

 خوب انعام یه مغازه صاحب از تشکر و قبول با ، بدهد بهم دوخت براي جدید لباس سري یک تا بزنم سر هم دیگر

 یکي خریدم را امشب پذیرایي وسایل تا... امروزم خریدهاي دنبال بروم تا افتادم راه و دادم شاگرد به هم

 ماشین عقب از را خرید هاي نایلون اینکه محض به... رسیدم خانه به ظهر هاي نزدیکي و شدم عالف دوساعتي

 بتعج با اول که بردارد زمین روي از را ها نایلون تا بشود دوال رفت و شد پیدایش دوباره سعید ، پایین گذاشتم

 : گفتم آمدم خودم به وقتي... رسیدم من فهمید کجا از االن این که کردم نگاهش
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 ...ندارم احتیاج کمکت به که گفتم ، برم مي خودم نیست الزم

 و زد زل هایم چشم به تمام عصبانیت با و برداشت دستهایش تا دو با را ها نایلون ي همه من حرف به اهمیت بدون

 : گفت

 و من بین نفهمه که تو بریم هم با و برسي تا پلکیدم اینجاها مادرت بخاطر فقط ، سوخته حالت به دلم نکن فکر

 ...گذشته چي خودراضیش از و لوس دختر

 و هم به کوبیدم محکم را در... خانه سمت افتاد راه من از زودتر و کنم خرجش را دنیا ناسزاهاي تمام تا نماند دیگه

 : تگف ممکن لحن ترین کننده تحقیر با عاطفه که بود نرسیده پله اولین به پایم هنوز ، حیاط تو رفتم منهم

 یشهم بله یه با که قصر ، بدید دستور و تخت رو بشینید که دارید کم قصر یه و تاج یه فقط شما... خانوم شاهزاده

 ...بیارم برات عروسي کادوي میدم قول ، من با تاجش دادي رو بله اگه ، زد نام به

 به برایم را جنجالي چه زنش و فرهاد اومدن ببین... سیاهي و بدي همه این از گرفت دلم ، رفتم بهش اي غره چشم

 بامش ، پیداست بهارش از نکوست که سالي ، خودنما زن این حاالم و گرفت را حالم سعید صبح اول ، بود کرده پا

 به مالمت با زهره... عالمه خدا ، داشت چَنته تو برگشته بخت من براي چي لعنتي روزگار این دیگر ، شود چه

 : گفت و کرد نگاه عاطفه

 ؟...سوزوني مي رو دختر این دل اینقدر میاد گیرت چي ، رو زبونا زخم این کن بس عاطفه

 نای ، خانوم این ي سینه به دست نوکر شده بیچاره سعید ؟...زهره میگم دروغ:  گفت و داد گردنش به قري عاطفه

 ؟...بکشه بیگاري یا بخونه درس اومده پسر

 به رو باال رفتم مي که طور همین ، بیرون آمد مي اتاق از داشت که شنید حالي در سعید رو عاطفه آخر هاي حرف

 : گفتم عاطفه

 ...دید نتواند آنکه هر شود کور

 ...شده شاعرم من برا... پرو ي دختره:  زد داد عاطفه

 نمک نگاهش اینکه بدون ، زد صدایم غمگیني لحن با اتاق تو برم رفتم و نکردم نگاهش شدم که سعید نزدیک

 : گفتم بغض با و کردم مکث اتاق دم اي لحظه

 ...کنم تحمل رو نامربوط حرف همه این نمیتونم دیگه سعید برو

 بار چند ، گفت ماما...ماما بار چند و آغوشم تو پرید سهیل ، کندم سر از را چادرم ، بستم را در و سالن تو رفتم

 : گفتم خوشگلم پسرک به رو و زدم پس سختي به را هایم چشم تو رسیده بغض و بوسیدمش
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 و رفت ضعف براش دلم که کرد زیبایي ي خنده... زشته... ماما نه ، مامان بگي بهم باید شدي بزرگ دیگه عزیزم

 ماماني:  گفت بهم... بوسیدم محکم را لبهایش

 ...کن اذیت منو وروجکم تو:  گفتم و کشیدم را دماغش و خندیدم

 میکرد نگاه را ما عشق با داشت مامان... شدم بلند جام از و بوسیدم را موهایش روي و کشیدمش آغوشم تو دوباره

 من ، کمکم دبیا بود گفته سعید به اینکه بابت ، بودم دلخور ازش ، کنم باز را لباسم تا اتاق تو رفتم و زدم لبخندي ،

 عیدس از دیگه که گفتم مي بهش وقتش به نبود ناراحتي و گله جاي حاال اما ، نداشتم کس هیچ کمک به احتیاج

 یه که عاطفه مخصوصاً ، بشوم گویان یاوه دهان نُقل دیگه خواستم نمي ، بشود قدم پیش من به کمک براي نخواد

 ... میکرد سوراخ مرا مغز داشت و بود گرفته دست برقي ي مته

 را اه میوه ، بخورند قهوه با تا پختم کاکائویي کیک مامان دستور به ، بود آماده خوب پذیرایي یک براي چیز همه

 اب را سهیل میشد ساعتي نیم سعید ، سالن وسط میز روي گذاشتم و چیدم خوري میوه تو و کردم پاک و شستم

 ، ببرد را سهیل آمد وقتي و بودم دلخور ازش هنوز ، نباشد مامان و من پاي و دست تو تا اتاقش تو بود برده خودش

 تندگرف مي یاد باید ، بیایم کوتاه نداشتم قصد هم زودي این به و نبود مهم من براي اما ، بود غمگین هنوز نگاهش

 ...بگذارند احترام شخصیتم به

 خودي خانوم هما جلوي و برسم خودم به حسابي خواست مي من از و رفت مي رژه مخم روي زیاد بار این مادرم

 همین ، میشد ختم کمرنگ رژ یه و چشم مداد یک و ساده کرم یک به آرایشم بهروز مرگ از بعد... بدهم نشان

 زن این هک نکند اشاره طرفم به انگشت با بیند مي مرا کس هر و نسوزاند برایم دل کسي تا بود نقابي فقط آرایش

 مامان اما... است داده دست از را همسرش تازگي به که است اي برگشته بخت دختر همان رنگ پریده و رنجور

 کردم التماس ، خوردم حرص ، کردم اعتراض ، کنم رنگي را خودم دیگر هاي وقت از بیشتر من خواست مي امشب

 هاي خوردن حرص و ها التماس ته ، نبردم پیش از کاري و داشت پا یک امشب همین براي و فعالً مامان مرغ اما ،

 : گفتم شد پیچم پا زیادي وقتي و کردم رها هم را آخر تیر ، هدفم بي

 ؟...کنم آرایش من داري اصرار اینقدر که اینجا بیاد میخواد هم جهانگیرخان نکنه

 یه یدد معرض تو دخترمو بخوام که پستم اینقدر من یعني ؟...نیست ات کله تو عقل تو:  گفت و شد عصباني مادر

 ، نیارن خودشون با اونو که دادم هشدار و فرهاد به زدم زنگ ، ندارد وجود جهانگیري راحت خیالت ، بزارم نامحرم

 ...بیاي نظر به عالي خوام مي ، کنه دلسوزي سرت پشت بره هما خوام نمي فقط

 کمک بهم جا همه که برم تمیزت هاي نقشه اون قربون الهي:  گفتم و بوسیدم و کردم بغلش را مامان خنده با

 ...کنم مي آماده زیبایي ي مسابقه یه براي خودمو میرم االن ، ببخش منو عزیزم چشم ، میکنه
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 ايه صندل با و پوشیدم مشکي گشاد پا دم شلوار یک با و بود زانو روي تا بلندیش که اي فیروزه تونیک یک

 ترم جذاب خداییش که دادم انجام صورتم روي هم آبي و سفید ترکیب از ملیحي آرایش ، کردم ست ایم فیروزه

 و صورتم تا بردم عقب به را جلو موهاي اي فیروزه اي پارچه تل با و گذاشتم باز و کشیدم برس موهامو ، بود کرده

 ازم بازم مامان... جذاب هم و بود کرده خوشگلم هم اینها ي همه ترکیب ، بیایند چشم تو بیشتر هایم چشم

 الکيپ و حلقه با فقط و کردم مخالفت جدي یکي این تو که ببندم سینه و دست به داشتم که را طالهایي خواست

 به دولنگ و النگ مشت یه که نیستم کولي زن گفتم مامان به و کردم آماده را خودم بود آورده برایم بهروز که

 ...کنم آویزان خودم

 خودش با حتما ؟...میکرد فکر چي موردم در دید مي شمایل و شکل این به را من و آمد مي باال االن سعید اگر واي

 هی میشد کي... اوف... باشد موافقم که روزي حال به واي ، رسید خودش به اینطوري ، نبود موافق که این گفت مي

 مرا تا مامان...  بودم شده خسته واقعاً کردن زندگي طرز این از دیگر ؟...کنم زندگي خودم براي دغدغه بدون روز

... کنم افتخار بهت خانوم هما پیش خوام مي ، مامان پرنسس شدي حاال:  گفت و زد تحسیني از پر لبخند دید

 فتمر و انداختم سرم روي را شالم فوري ، کردم سنکوب جا در سعید گفتن یااهلل با که دادم تکون سري و خندیدم

 و دچسبی پاهایم به و اتاق تو آمد زودتر سهیل ، بَدم بخت از اما ، نشوم سعید چشم تو چشم که آشپزخانه تو بروم

 : گفت زبوني شیرین با و بردارم قدم از قدم نگذاشت

 ؟...شدم خوشگل ماماني

 خداي... شدم آب خجالت از دیدم روبرویم را سعید و کردم بلند سر وقتي... بود آورده گیر وقت هم بچه این... اَه

 شانس این... من به بود زده زل ها ندیده آدم مثل و بود پریده باال ابروهایش ، میکرد نگاهم اینطوري این چرا من

 هر آرایش به سایه یه فقط ؟...بود برده ماتش اینطور که بودم کرده چیکار مگه ، میزد لنگ جا همه و همیشه ، من

 گهدی ؟...بود شده عوض ام قیافه اینقدر یعني ، بودم زده همیشه از رنگتر پر یکمي را رژم و بودم کرده اضافه روزم

 یراهنپ دیدن با و نشستم سهیل پاي به ، بایستم جلویش معذب و باشد صورتم به خیره این از بیشتر نگذاشتم

 که بود زده باال برایش سعید موهاشم شرف بي ، بود شده خوردني کوچولو لي شلوار یک با و آبي ي چهارخانه

 : گفتم و بوسیدمش ، آمد مي چشم به بیشتر هایش چشم سیاهي

 ...ماماني دزدند مي که رو تو امشب

 ...ندزدند دوتون هر باش مواظب:  رسید گوشم به سعید ي گرفته صداي ناگهان

 از او رفتن و سهیل ي خنده با ؟...گفت چي االن سعید ، نداشتم اطرافم از درستي درک ، شد اکو مغزم تو صدا

 اش جمله تنها و نگاه طرز غرق اینقدر ، ماندم خیره سعید خالي جاي به و شدم که بلند و آمدم خودم به کنارم

 اش معني پر هاي نگاه و حرف با را من سعید لحظه هر...  بود زده بیرون اتاق از کي نفهمیدم اصالً که بودم شده

 ...میکرد مبهوت
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 مامان ، رفتیم زنش و فرهاد استقبال به مامان با و گذشتم فعالً بد و خوب افکار این ي همه از خانه زنگ صداي با

 با هک ببالد خودش به باید خانوم هما ، بود شده شیک حسابي ، بود پوشیده که اي ساده شکالتي دامن و کُت تو

 رز گل دسته یه و فرهاد دست تو بزرگ کادوي دوتا با آراسته و شیک دو هر... بود کرده وصلت اي خانواده همچین

 چند و گرفت آغوش در مرا محکم و بود عالي و خوب خیلي هما اول برخورد در ، رسیدند راه از هما دست تو قرمز

 هب آمد گذاشت میز روي را کادوها وقتي ، رسید فرهاد به نوبت آمدم بیرون آغوشش از وقتي ، بوسید را من هم بار

 : گفت گوشم کنار و بوسید را صورتم بار چند و گرفت آغوش در محکم مرا و طرفم

 ...کردم چیکار نفهمیدم و بودم عصباني... عزیزم ببخش منو

 ...گذره مي زمستونم ، نداره ایرادي:  گفتم و شدم جدا ازش

 : گفت و خندید هم هما همراهش به و خندید بلند و فهمید خوب را منظورم

 ؟...گُلم بگي خواستي مي همینو ، میمونه ذغال به سیاهیشم رو

 ...نگفتم اینو من:  گفتم و زدم کجي لبخند

 ؟ خوبه... ذغال من... بابا باشه:  گفت و زد ام شونه به دستي و خندید فرهاد

 زانوهاش رو را سهیل و نشست وقتي و بوسیدش مي مدام و کرد بغلش و سهیل سمت رفت فرهاد و خندیدیم همه

 : گفت من به رو و گذاشت

 ؟...شده خوردني اینقدر که میدي چي بچه این به سارا واي

 ؟...دادي شام پسرم به خانوم هما:  گفت مقدمه بي هما به رو و خندید مامان

 ؟...بله:  گفت تعجب با هما

 ...کنه چپش لقمه یه منو خوشگل ي نوه و باشه گرسنه ترسم مي آخه:  گفت و خندید هما تعجب از مامان

 هب که اینجاش تا ، کنم فراهم را پذیرایي مقدمات تا آشپزخانه تو رفتم من ، خندیدیم مامان حرف به همه هم باز

 دنبال را جهانگیرخان و گذاشت احترام مامان حرف به فرهاد بار این الاقل که بودم خوشحال و بود گذشته خیر

 ، بود گرفته را حالم و ریخته بهم را ذهنم هاي خانه بدجور سعید ي جمله این اما...  بود نکشیده یدک خودش

 و مگذاشت بشقابها تو و زدم برش را کیک... بدهم پذیرایي به را حواسم و بزنم پس را افکار این ي همه کردم سعي

 رو آنها و کردم آماده هم قهوه فنجون تا چند و چیدم سیني تو را بشقابها ، دادم قرار کنارشان هم چنگال و کارد

 آمد نمي هم بدش انگار ، پرسید مي را جهانگیرخان احوال داشت مامان ، سالن تو رفتم و چیدم بشقابها کنار هم

 پدر یاد به لحظه یک ، میکرد باز را خودش کادوي داشت داییش بغل تو هم سهیل... بشود دامادش مردک این

 پس ار آشفتگیم ؟...میکرد تنگ را دنیا کجاي بود ما جمع تو هم پدر اگر ، قلبم تو نشست عالم غم تمام و افتادم

 ي خیره و تحسین از پر نگاه زیر را قهوه هاي فنجان و کیک بشقابهاي و گفتم دوباره آمدگویي خوش یک و زدم
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 به را بزرگتر کادوي و کرد دراز دست و تشکري هما ، کردم تعارف و نشستم مادر کنار ، چیدم میز روي ، هما

 : گفت و گرفت سمتم

 ... ساراجان ناقابله

 ...نبود الزم دیگه کادو ، دادید زحمت خودتون به چرا:  گفتم و کردم تشکر ازش و گرفتم را کادو

 میاد به را بدي ي خاطره و بود آشنا برایم نگاه این ، زد برقي سیاهش چشمان که نشست لبش روي لبخندي هما

 نگاهم توي فرهاد آپارتمان تو زوري ي بوسه آن از قبل که بود جهانگیرخان نگاه مثل نگاه این ، انداخت مي

 ...مشتاق طور همان ، درخشنده طور همان ، بود نشسته

 جمع به دونستند الیق منو باالخره که مادرشوهرمه و خواهر با من دیدار اولین این ؟... عزیزم نبود الزم چرا:  هما

 ... دادن راه خودشون

 رو قابلتون... مادرجون شما کادوي اینم:  گفت و مادرم به داد و آورد در کیفش تو از ترهم کوچک کادوي یه بعد

 ...نداره

 حدس درست نمیشد و بود بزرگ کادوش منم از ، بود طال ي سکه یک مامان از ، کردیم تشکر خیلي مامان و من

 : گفت من به رو و بشود موکول بعد به نگذاشت فرهاد بار این اما ، کنم بازش ، رفتن وقتي گذاشتم ، زد

 ؟...نه یا پسندي مي رو هما ي سلیقه ببینم خوام مي ؟...کني باز رو هدیه نمیخواي

 ولي ، دارم رو سلیقه بهترین من که دوني مي ، کردي شروع باز:  گفت و زد فرهاد بازوي به مشتي شوخي به هما

 ...نکردي باور تو هنوز

 يزیبای بسیار خارجي بلور خور بستني سرویس یک ، کردم بازش و گذاشتم میز روي را کادو من و خندیدیم همه

 مي شب تو حسابي که بود رنگي هاي شیشه از اي برجسته هاي دانه از آن هاي لبه دور تا دور که بود

 مگفت و کردم تشکر خیلي... نمیشد سیر دیدنشن از آدم که بود قشنگ و نفیس هما کادوي واقعاً... درخشیدند

 ...شاهکاره واقعاً

 ...من نفع به یکي:  گفت فرهاد به رو و خندید هما

 ...بودیم خبر بي و داشتیم فروشي آدم خواهر عجب ، باش رو ما:  گفت و خندید فرهاد

 دل ازشون تونستم نمي و خریدم داشتم فرانسه به که جهان با سفرام یه تو:  گفت هما هم بار این و خندیدم

 ...بکنم

 ؟...دارید دوستش اینقدر اگه آوردي من براي چرا پس:  گفتم تعجب با
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 سرویس یه و میرم اروپا به بازم من ، بیارم برات خواست مي دلم ، نداریم هم با فرقي هیچ تو و من:  گفت و خندید

 ...خرم مي دیگه

 ، خورد مي چشم به هم تکبر هایش حرف و رفتار تو یکمي اما داشت شوخي و خوب اخالق ، کردم تشکر ازش بازم

 من اگر که خواد مي لیاقت ، اروپایي سفرهاي به گردش و ثروت و رفاه این که بفهموند بهم میخواد زدم مي حدس

 اش چهره یکمي تکبرش همین... نمیدیم خواب توي هم ما که جاهایي... دادم مي مثبت جواب برادرش به داشتم

 ...میکرد خاکستري برایم را

 هک گرفتم مي پوست نارنگي سهیل براي داشتم ، کردم پذیرایي آنها از میوه با خوردند را کیکشان و قهوه وقتي

 : گفت من به رو فرهاد

 ... دکنی تلف خونه این تو رو عمرتون که نیست سهیل و تو حیف سارا ؟...بري خونه این از نگرفتي تصمیم هنوز

 چیزي فرهاد فعالً نمیخواستم ، دادم جواب فوري ، بدهد لو فرهاد به را سهیل حضانت ي قضیه مادر اینکه از قبل

 ...بیرون کشید مي خانه این از را من میشد که زورم به وگرنه ، بفهمد

 ...بکنم اقدامي هیچ تونم نمي ندادن بهم رو سهیل حضانت تا... فرهاد خوبه چیز همه فعالً:  گفتم

 يعمیق نفس فرهاد ، نگفتم فرهاد به را حقیقت که نیست راضي زیاد که خوندم مي چشمانش از و کرد نگاهم مادر

 : گفت و کشید

 نم قصد بخدا ، بگیر ازشون رو حق این توني مي که روشي هر با ، بگیري رو بچه حضانت کن کاري... عزیزم سارا

 ...آسایش نه و آرامش نه میاره امنیت نه ، تو براي خونه این ، کنید زندگي آسایش و نعمت تو شماها که اینه فقط

 آغوش تو سهیل... نگرفت را ماجرا ي دنباله دیگر هم فرهاد خوشبختانه ، نزدم حرفي دیگر و دادم تکون سري

 رفتم دقیقه چند براي... نکرد دخالتي خاص مورد این تو هما که بودم خوشحال ، میکرد زباني شیرین داشت هما

 یفشک تو از هما و کرد اي اشاره هما به فرهاد نشستم وقتي... کنارشان برگشتم چاي سیني یک با و آشپزخانه تو

 جعبه روي عکس از و نداشت کادو ها جعبه ، مادرم جلوي میز روي گذاشت و آورد بیرون کوچیک ي جهبه تا دو

 : گفت مامان به رو فرهاد... همراهه تلفن بود معلوم

 ...شده خوردني سهیل مثل امشب که خودم خوشگل خانوم مامان سفارش اینم

 : گفت دید را کنجکاویم که مامان... بود ها جعبه به حواسم ي همه من اما ، خندیدند فرهاد شوخي به همه

 هردومون خیلي که بخره تو و من براي همراه تلفن تا دو خواستم ازش ، دیدم رو فرهاد رفتم که پیش روز چند

 ...فرهاد به دادم رو زحمتش همین براي ، نمیاریم در سر قیمتش و مارک از زیاد که تو و من ، داریم الزم

 ؟...پولش:  پرسیدم یواش مادر از همین براي نداده آنها بابت کمي پول که دونستم مي
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 ...نباش پولش نگران تو داد زودتر مامان:  گفت شنید را حرفم که فرهاد مامان جاي به

 چون ، نکردم مخالفتي دیگر منم ، کرد تاًیید را فرهاد حرف و داد تکون سري و کرد فرهاد به نگاهي یک مادر

 يیک و بود سفید یکیش ، آورد بیرون را ها موبایل فرهاد...  بخرم را یکیش روزها همین که بودم فکرش تو خودمم

 هب بعدها اگر و گرفتم یاد حدودي تا که داد نشان بهم را آنها ي استفاده طرز و کرد روشنشان ، مشکي اش دیگه

 قرمز قلب تا دو صفحه روي عکس ، من به داد را سفیده ، گرفتم مي کمک سعید یا علي از خوردم برمي مشکلي

 چون نکردم کنجکاوي زیاد اما بود عجیب برایم کمي ، عشق بود نوشته کنارشان و بود شده قفل هم در که بود

 عکس و بود مشکي رنگش اما بود مارک همان از من مثل مامانم از ، بودم نشده آشنا جدید تکنولوژي این با هنوز

 ... خنداند را ما کلي و خواند را مریم گل ي ترانه برایش و گذاشت سرش به سر فرهاد کلي که بود مریم گل ، رویش

... شدیم پایین راهي زنش و فرهاد ي بدرقه براي مادر و من و رسید انتها به هم حاشیه پر مهموني این باالخره

 و فرهاد... بیرون رفتیم آنها با هم مامان و من و سعید اتاق سمت دوید بود آورده براش فرهاد که قطاري با سهیل

 به متعلق و بود پارک پاساژ جلوي روز آن که بود ماشیني همان این ، رفتند مشکي 602 ماشین طرف به هما

 و دآم بیرون فرمان پشت از جهانگیرخان ناباوري کمال در که بودیم نشده ماشین نزدیک هنوز... بود جهانگیرخان

 و شد خم کمي و مادرم طرف رفت بعد و داد تکان سري و داد من به را نگاهش اول آمد مي ما سمت به وقتي

 ..احوالپرسي و سالم او با کرد شروع

 يالعمل عکس چه برادرش دیدن با من ببیند خواست مي و بود گرفته نگاهش ذربین زیر را من هما وسط این فقط

 میشد اضافه بهش هم آرامي نا داشت کم کم و بود سکوت و تعجب فقط من العمل عکس ، دهم مي نشان خودم از

 ناراحتي با مامان ؟...بدهم داشتم جوابي چه من ، دید مي را ما و رسید مي سر خانه اهل از کسي االن همین اگر ،

 : گفت جهانگیرخان به رو

 ؟...باال نیامدید و بودید ماشین تو پیش ساعت دو از شما

 و بود تعمیرگاه خودم ماشین ، رسیدند االن جهانگیرخان ؟...حرفیه چه مامان نه:  گفت فرهاد جهانگیرخان جاي به

 ...دنبالمون اومده االنم و رسوند رو ما کشید زحمت جهانگیرخان

 ...رسیدم االن همین من... خانوم مریم میگه درست فرهاد:  گفت و داد تکان سري جهانگیر

 جلویم و بود ایبستاده مامان از دورتر که من سمت به برداشت قدم چند و من سمت شد کشیده نگاهش بعد

 داشت امکان آن هر ، ببیند حالت این در را ما کسي اینکه از ، دیدنش از نه ، رفت باال ضربانش قلبم... ایستاد

 رقب نگاهش...  ببیند هم روبروي را ما و بیاید دنبالش به هم کسي و بیرون بزند حیاط در از ما ي بهانه به سهیل

 این فقط ، بود پیدا صورتش اجزاي تمام از شوق و تحسین ، میکرد احاطه را وجودم داشت انگار که داشت عجیبي

 سینه از عمیقي نفس...  شد نائل هم فیض این به کامل االن که بود ندیده شده نقاشي شکل این به را من مرد

 : میکشید رخ به را قراریش بي که داد بیرون
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 ؟...خوبید جان سهیل و شما

 ممنون:  زدم لب آهسته کنم نگاهش مستقیم اینکه بدون

 ...کنیم جبران باشه عمري شدیم زحمت باعث امشب ببخشید:  گفت هایم چشم تو بود خیره که مکث کمي با

 مهه براي ، دیدمتون دوباره که خانوم سارا بود سعادتي:  گفت دوباره که کردم تشکر ازش و کردم نگاهش بار این

 ...ممنون چیز

 نیست درست ، بشیم مرخص میدید اجازه اگه خانوم مریم:  گفت و رفت مادرم طرف به و من از خداحافظي با

 ...بمونید سرپا اینقدر

 : گفتم مامان به ، حیاط تو برگشتیم مامان با... گذشت خوشي و خیر به کابوس این و رفتند باالخره

 ...بیارم رو سهیل من تا باال برید شما

 ...باال بیا و بگیر رو بچه دست زود و نده رو جوابش زد حرفي علي اگه:  گفت و داد تکون سري مامان

 بود خراب فرهاد ماشین واقعاً خودشون قول به دونم نمي که بود جهانگیرخاني درگیر فکرم هنوز من و رفت مامان

 تاقا سمت بروم رفتم و کشیدم عمیقي نفس...  ببیند هم را من هم نظر یه سعید قول به تا بود آمده مخصوصاً یا

 فهمید تا ، میکرد نگاه را من داشت که دیدم پنجره پشت را او و بهزاد اتاق ي پنجره به خورد چشمم که ، سعید

.. .سهیل سراغ رفتن کند خیر به خدا یک با و دادم تکون برایش سري منهم و داد تکون سري شدم اش متوجه من

 کار زا خوبي چیز مطمئناً که بشوم روبرو علي و سعید با بشوم مجبور من که نبود اتاق این تو االن سهیل کاش اي

 صورتم به که عمیقي نگاهي از بعد و کرد باز را در سعید که زدم صدا را سهیل و زدم در به اي تقه... آمد نمي در

 مصورت افتاد یادم سعید نگاه از تازه ، اتاق تو بروم خواست ازم و میکنه بازي قطارش با داره سهیل گفت انداخت

 ایستادم مي در پشت هم دیگر ساعت یک تا اگه ، نداشتم اي چاره اما ، شد بلند نهادم از آه ، دارد آرایش هنوز

 صبانيع کامالً چشمان به افتاد چشمم نگاه اولین ب و اتاق تو رفتم مجبوراً پس ، نبود بیا بیرون اتاق این از سهیل

 رفتم و نداد جواب که کردم سالمي بزنم حرفي یا و بدم نشان واکنشي اینکه بدون ، درهمش هاي سگرمه و علي

 و گرفتم را سهیل دست سعید از تشکر با و جعبه تو گذاشت و کردم جمع را قطارش ریل تمام و سهیل سمت

 : گفت و نیاورد طاقت باالخره علي که آمدم مي بیرون اتاق از داشتم

 ؟...خانوم گذشت خوش... شادي و مهموني به همیشه

 هک بیرون بروم رفتم هم باز و ندادم بهایي... میکرد اشاره علي به غره چشم با داشت که کردم سعید به نگاهي

 : گفت

 ...ساراخانوم نداشت جواب من سوال
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 هم او به دادم مادرش به صبح که را جوابي همان خواست مي دلم ، بود مادرش مثل هاش کنایه و زدن حرف طرز

 : گفتم سرد خیلي برگردم اینکه بدون و داشتم نگه زبان هم باز اما بدهم

 ...داري جواب انتظار ازم که نبود سوال این

 نزجرم داشتم کم کم خانه این آدمهاي این دیدن از دیگر... باال برگشتم زود سهیل با و نکردم معطل بیشتر دیگه

 همه ، بودم شدم خسته دیگر ، برخورد یک روز هر ، توهین و کنایه جور یک روز هر ، برنامه به روز هر ، میشدم

 امنیتي نه خانه این تو که باشد درست فرهاد هاي حرف شاید... مُرده شوهر بدبخت ساراي سر باال آقا بودند شده

 منگه تو بهانه یک به روز هر مرا و شوند پیچم پا اینطور خواستند مي اگر... آرامش نه و آسایش نه و دارد وجود

 هخان این تو وقت هیچ که بود آرامش سهیلم و مادر و من حق... میکردم اقدام خانه این از رفتن براي حتماً بگذارند

 ...آورد نمي بدست

 بیستم فصل

 

 اهنگ را بیرون و رفتم پنجره پشت به شدم که بیدار ، داشت سوزي استخوان سردي تهران هواي و بود بهمن اوایل

 ابري هواي اصالً ، داشتم دوست را باران ، بود بخشیده جا همه به خاصي طراوت و بارید مي نرمک نرم باران ، کردم

 لمد ابرهاي تمام اش سینه بر سر و بود کنارم االن بهروز کاش... بود خودم ابري دل دلیلش شاید ، داشتم دوست را

 خانه دیوارهاي و نمیشد ساعت هزاران ، ثانیه هر کاش اي ، میکرد دلم ي خانه مهمان را آفتاب و زد مي کنار را

 ...قلبم به میکرد ریز سر و میشد غم چیزي هر روزها این... نمیشدند هم با همگام احساسم کردن خفه براي

 همه ، میشود تر رنگ پر و پررنگتر بودن او با هاي لحظه و خاطرات میشود غایب ها چشم از نفر یک وقتي

 به را آن وقتي ولي ، است سخت خیلي فراقش میرد مي که کسي گویند مي ، زند مي حرف تو با او یادگاریهاي

 ، است فاصله خیلي شما بین دیگر چون ، میشود قطع خاک زیر هم او و تو هاي دلبستگي تمام ، سپاري مي خاک

 قتو هیچ کنارم خالیش جاي و میشد بیشتر لحظه هر بهروز به من دلبستگي اما... عمر یک ي اندازه به اي فاصله

 ...نیود شدني فراموش

 ملیحه آمدن ، بزند من به سري تا آمد ملیحه چهار ساعت حدود ، بودند ما ي خانه هما و فرهاد که شبي فردا عصر

 و نبود دنبالش حمید ، بارید مي کولش و سر از مثبت انرژي گذاشت مي پا کجا هر دختر این ، کرد بهتر را حالم

 حسابي و گرفت آغوش در محکم را سهیل و جلو پرید نرسیده سالن به هنوز... بود کرده همراهیش در دم تا فقط

 : گفتم و ملیحه پشت تو زدم یکي پشت از...  آورد در را سهیل ماماني... ماماني صداي و بوسیدش

 راه سر از ، خوردي رو بچه ؟...میکني طلب آرزو و بهش چسبیدي اینطوري که ضریحه ام بچه مگه... دیوونه هوي

 ...نیاوردمش که

 ...خوردنیه اینقدر که خودشه تقصیر:  گفت و خندید و شد بلند و کرد رها را سهیل ملیحه باالخره
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 خوردني اینقدر که میدي بچه این به چي گفت مي دیشب اونم ، زني مي رو فرهاد حرفاي:  گفتم و زدم پوزخندي

 ...شده

 : گفت و کرد نگاه بود آورده پناه من بغل به که سهیل به و خندید بلند

 ...اینجا نیام گرسنه روز یه کن دعا فقط سارا ، هستي خوردني خودتم سهیل بر عالوه

 ...بکني ام بچه و من به چپ نگاه میکني غلط:  گفت و زدم بازوش به مشتي

 ي نداشته مخ کلي و نشست ما کنار مامان دقایقي تا... شد قطع ما هاي حرف چاي فنجون تا چند با مامان آمدن با

 تگف و گذاشت تنهامون سهیل با ربعي یک از بعد و پرسید را ملیحه خاندان ي همه احوال و گرفت بکار را ملیحه

 : پرسید هیجان با دید دور را مامان چشم وقتي ملیحه... کرد کیف خر حسابي را ملیحه و بپزد سبزي قورمه میره

 ...میرم مي کنجکاوي از دارم که بگو دیشب از سارا

 ...قدیم رفیقاي رفیقم ، اومدي فضولي برا اومدي که حاالم که بمیري:  گفتم و زدم کجي لبخند

 ... کني شاد قدیمیتو رفیق یکمي تا کن تعریف حاال... قدیمیم منم خوب:  گفت و خندید

 ؟...میکردي غش گریه از داشتي حاال تا که نه:  گفتم

 ، میشد جدي هم گاهي و کرد مسخره گاهي و خندید گاهي و کردم تعریف برایش را دیشب ماجراي جزء به جزء

 : گفت بهم آخر در

 به مرد ، مرگته چه دیگه ، نشسته پات به ساله چند بیچاره ، کن خالص خودتو و بگو رو بله جهانگیر این به بیا خره

 ؟... داري دردي چه دیگه ، سارا عاشقته مهمتر همه از و میره باال پارو از که پولشم ، تیپي خوش و آقایي این

 و منمیش دوباره ، شدم عاشق بار یه ، بدم راه قلبم به رو اي دیگه کس هیچ تونم نمي... ملیحه:  گفتم و شدم جدي

 مدل دیگه ، نیست جهانگیرخان تنها ، داره خودش جایگاه قلبم تو عشقش و بهروز هنوز ، گرفتم فاصله عشق از

 ...بکشم قرمز خط رو مردي هر دور میده فرمان بهم که شده پیدا دلم تو خنثي حس یه ، خواد نمي رو مردي هیچ

 نمي ، خاطراتش و بهروز طرف به شده کشیده بدجور ذهنم و دارم بغض فهمید چون ، نگفت هیچي دیگه ملیحه

 خوش حسابي شام از بعد تا... بشود تلخم خاطرات تجدید و ناراحتي باعث آمده پیشم که را امروز یه خواست

 با بود آورده برایش فرهاد که کادویي با و نرفت علي و سعید سراغ به بار اولین براي هم سهیل حتي ، گذراندیم

 را او تا اتاق تو رفت سهیل با مامان و شد ماندني را شب ملیحه من اصرار به... بود گرم سرش حسابي ملیحه

 ...گذاشت تنها را ما و بخواباند

 روي عکس و همراه تلفن موضوع ، زدیم مي حرف هم با و نشستیم پنجره کنار شب آخر سکوت تو ملیحه و من

 گوشي به نگاهي یه... بدهد را نظرش تا دستش کف گذاشتم و آوردم را گوشي و کردم تعریف ملیحه براي را آن

 : گفت و کرد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

465 

 

 ...دستیه خوش گوشي عجب... بده شانس خدا

 ...مشکوکه یکم ؟...کردي توجه روش تصویر به ، بترکي حسودي از ندادم نشونت اینو:  گفتم و خندیدم

 ...دیگه عکس خب ، مشکوکه میکني فکر چرا:  گفت و انداخت نگاهي ملیحه

 اونو کسي میشه یا گوشیه خود مال عکس این بفهمم خوام مي فقط... عکسه خدا خنگ دونم مي:  گفتم حرص با

 ...صفحه رو بزاره

 ...بسوزه عشق پدر:  گفت و کرد نگاهي شیطنت با و باال پرید ابروهایش

 پهک برو شو پا وگرنه ، بده جواب درست دوني مي اگه ، دیگه نکن ام دیوونه... ملیحه... اَه:  گفتم و اش سینه تو زدم

 ...بزار مرگتو ي

 دلخواه به بخواي که رو عکسي هر بشه کنم فکر اما ، ندارم منم چون دونم نمي درست خودمم:  گفت و خندید

 ؟...پرسم مي حمید از خواستي اگه ، بزاري خودت

 ؟...میگه چي بفهمه حمید ؟...ببري آبرومو خواي مي:  گفتم و کردم اخمي

 یدسع از چرا اصالً... نکنه شک موضوع این به هم ذره یه اصالً که بپرسم چطوري دونم مي خودم... بابا باشه:  ملیحه

 ؟...پرسي نمي علي یا

 ...پرسید نمیشه اصالَ که تا دو این از ، خنگي خیلي... ملیحه واي:  زدم داد

 ، رومانتیک چه واي ، گذاشته رو عکس این جهانگیرخان کن فکر صد در یه اما ، نیار جوش خب خیلي:  ملیحه

 ...نمیدي مثبت جواب بهش خلي بخدا

 که اي سوژه این با ملیحه این امشب ، دوختم حیاط به را نگاهم برگشتم و ندادم رو جوابش اصالً و کردم پوفي

 ... مخم رو بود رفته حسابي بودم داده دستش

********************** 

 

 ازب چشم تا و حیاط تو برد خودش با و کند جا از را من و کشید را دستم و سرش به زد ملیحه که شد چي دانم نمي

 از امشب همین داشت تصمیم و نشد قانع بگذره سوال این خیر از تا کردم کاري هر ، بودیم سعید اتاق دم کردم

 دو ما به تعجب با و آمد بیرون اتاق از ناگهان سعید که بودم اعتراض و جنگ حال در ملیحه با ، بیاورد در سر آن

 را جوابش و دوخت ملیحه به را سوالش از پر نگاه سعید ، کرد سالم سعید به و نکرد معطل ملیحه ، شد خیره نفر

 : گفت و داد

 ؟...دارید کاري
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 کشیدمش خودم دنبال زور به حاالم ، بپرسم بیام زاره نمي سارا این ، داشتم سوال یه آره:  گفت و خندید ملیحه

 ...شمایم خدمت در االن که اینجا تا

 ...نگو مزخرف ملي:  گفتم و کردم اخم ملیحه به

 ...دارن لطف من به همیشه خانوم سارا:  گفت بود خیره هایم چشم تو که طور همین و انداخت من به نگاهي سعید

 مي:  گفت و میکرد نگاهمان مشکوک داشت که ملیحه به رو ، کرد درهم بیشتر مرا اخم و بود کنایه بازم حرفش

 ...اتاق تو بیاید خواید

 ...خوبه جا همین:  گفتم سردي لحن با فوري من ملیحه جاي به

 : گفتم ملیحه به رو حرص با و ندادم اهمیت هم سعید ي پریده باال ابروهاي به

 ...بخوابیم بریم تا بگو سوالتو خب ؟...رفتي وا ماست مثل چرا

 : گفت سعید به رو و آمد کوتاه بار این میشم عصبي کم کم دارم من دید که ملیحه

 ؟...بزاره رو عکس این تونه مي هم کسي یا گوشیه خود مال همراهه گوشي روي که عکسي... ببخشید

 ، داره اش حافظه تو عکس تا چند خودش گوشي هر:  گفت و خورد جا کمي ملیحه ي منتظره غیر سوال از سعید

 ...بزاره باشه داشته دوست خودش که عکسي نوع هر تونه مي اونم صاحب ولي

 : گفت سعید به رو دوباره و فرستاد برام هم چشمکي محسوس نا و کرد نگاه من به و زد برقي هایش چشم ملیحه

 ؟...گوشي تو فرستاد رو عکس میشه چطوري بگید تونید مي خب

 ؟...خریدي تازه اینکه مثل ، کنید چیکار بگم بهت من تا بیار گوشیتو:  گفت و زد لبخندي سعید

 میشه چطوري بدونم خواستم مي فقط نیاوردمش خودم با اما خریدم تازه... آره... آره:  گفت و شد دستپاچه ملیحه

 ... گذاشت گوشي رو عکسو

 : گفت ملیحه به رو و انداخت بودم ساکت که من به نگاهي نیم سعید

 ي وسیله به یا و گوشي تو بفرستي خواي مي رو عکسي هر اونجا از و کني وصل کامپیوتر به گوشیتو باید یا

 ...بلوتوث

 ...لوس چي چي:  گفت درهم اخمهاي با ملیحه

 عاطفه که برسه فریادمون به خدا فقط ، خنده زیر زدیم هم ملیحه و من ، سعید ي خنده از و خنده از ترکید سعید

 نمي و نبود خبري هم علي از ، پخت مي برایمان آشي چه نبود معلوم وگرنه نبینه وضعیت این تو و اینجا رو ما
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 نمي برم و دور زیاد و بود شده سنگین سر باهام ها تازگي ، کجاست شب وقت این بپرسم سعید از تونستم

 : داد ادامه رو توضیحاتش دوباره آمد بند که اش خنده سعید... پلکید

 لفنت تا دو هر از اول باید گوشي آن به گوشي این از عکس کردن بدل و رد موقع که گوشیه تو برنامه یه بلوتوث

 ...شما گوشي به من گوشي از مثالً ، بفرستي رو عکسا بعد و بشه روشن

 ...گرفتم رو چیز همه ، کاملت توضیحات این با... ممنون:  گفت خنده با ملیحه

 مرسیدی باال تا اما ، باال رفتیم هم با و گرفت را من دست تشکر با ملیحه و داد تکون سري باز و خندید سعید

 تو داد مي هل را من که طور همین ملیحه... قراره چه از موضوع بدونه خواست مي دلش خیلي و بود فکر تو سعید

 : گفت سالن

 هک هم قلبه این باالي ، خودش قلب و تو قلب که اینه معنیش که شده قالب هم تو قلب دو ، جهانگیره کار پس

 ...عشق این و تو دست از میکشه چي بیچاره جهان طفلي ، عشق نوشته

 

 … بتـــاب بــرمـن کمـــي

 ...ســردیســـت روزهــــاي

 ! میــزند یــخ مــن در کم کم داشـــتنت دوســـت و

 

 تا... بود پریده سرش از خواب کامل مهم کشف این با ملیحه ، پنجره کنار صندلي روي رفتیم دوباره و زدم لبخندي

 روبرو اي پیچیده معماهاي با زندگیم از لحظه هر ، بود مشغول بیشتر من فکر ، کردیم سکوت دو هر لحظاتي

 لحظه که میکردم نگاه بیرون به چانه زیر دست و کردم سکوت چقدر دانم نمي... بودم عاجز حلش در که میشدم

 ور طرفش به تعجب با ، کردم حس که را نگاهش سنگیني... بود شده من به خیره ، زیبا لبخند یه با ملیحه اي

 : گفتم و برگرداندم

 ؟...من به زدي زل چرا ؟...چیه

 زا اي هاله انگار ، میشي زیباترم سکوت با مخصوصاً ، جذابي چقدر تو دوني مي سارا:  گفت و زد لبخندي ملیحه

 مي اونوقت ، کشیدم مي نقاشي بوم روي حالتتو این و بودم نقاش خواست مي دلم ، کرده احاطه رو تو سکوت

 ...زدم مي بهم ثروتي منم و رفت مي فروش به چطوري دیدي

 ي گوشه از اشکي قطره ، زد مي پرسه خاطراتم تو دوري جاي فکرم اما ، شدم خیره ملیحه چشمان تو اي لحظه

 : گفت دستپاچه و دید ملیحه که داد نشان خودي چشمم
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 ؟...میکني گریه چرا ؟...عزیزم زدم بدي حرف

 یدد حالت این تو منو بهروزم روز یه ، نشدم ناراحت تو حرف از:  گفتم و نشود نگران این از بیشتر تا زدم لبخندي

 ...نشسته روبروم بهروز کردم فکر یهو ، گفت بهم زدي االن تو که رو حرفا همین و

 ...عزیزم ببخش منو ، میندازم خاطراتت یاد به رو تو هي امشب که بمیرم الهي:  گفت و کرد بغلم آشفته ملیحه

 اینقدر چرا دارم گله بهروز از فقط ، نمیشه فراموشم و منه با همیشه خاطرات این:  گفتم و شدم جدا آغوشش از

 ...کرد وفایي بي و گذاشت تنهام زود

 هک کنه لعنت رو راننده اون خدا ؟...بود خودش دست مگه... وفا بي بگي دنیا مرد ترین عاشق به میاد دلت:  ملیحه

 ...کرد فرار و زد

 که بست عهد من با زفاف شب دنیا مرد ترین عاشق تو قول به:  گفتم و کردم پاک دست پشت با را هایم اشک

 ؟...کرد جدا من از راهشو چرا پس ، بمیریم هم با باید رسه مي مرگ زمان وقتي

 ادزی کن سعي ، رفته بهروز که میشه تموم سال دو کم کم داره... باش آروم عزیزم:  گفت و گرفت را دستم ملیحه

 ...نکني فکر گذشته به

 وانمود و کنم فراموش کردم زندگي و بودم کنارش که ، رو سال چند این ي همه ، داري انتظاري چه من از:  گفتم

 ؟...نداشته وجود وقت هیچ کنم

 هجاش سر زندگي این... سارا ، نبر یاد از خودتم فقط ، کني فراموش اونو نمیخواد ازت هیچکس... عزیزم نه:  ملیحه

 ...بدي ادامه زندگي این به داري دوستشون و دارن دوستت که کساني خاطر به مجبوري و

 نم براي و گذره مي روبروم از میاد خاطراتش ي همه ، نمیشه کنم فکر بهش نمیخوام که هم اي لحظه حتي:  گفتم

 دیدن روز هر رو سهیل هاي چشم ملیحه ، بهروزه از اي نشانه یه خونه این تو چیزي هر ، مونه مي افسوس فقط

 ؟...کنم دور خودم از اونو تونم مي ، خواد مي طاقت

 که دهمون برات اون الاقل که کني شکر رو خدا باید و بهروزه یادگار سهیل:  گفت و کشید صورتم تو دستي ملیحه

 توق هیچ و نزدیکي خدا به خیلي که تو سارا... کني فکر بهروز به کمتر و کني گرم کردنش بزرگ به رو سرت

 ...بزاري سر پشت رو بزرگ درد این بتوني تا بده صبر بهت بخواه خودش از ، نمیکني فراموشش

 : گفت ابرو و چشم با و کرد گُل شیطنتش باز و کرد حیاط به نگاهي بعد

 دیگري در گشاید رحمت ز دري ببندد حکمت ز خدا گر

 نیممیک نگاهش داریم دید وقتي و بود حیاط تو سعید ، حیاط سمت شد کشیده نگاهم و نفهمیدم رو ملیحه منظور

 مهه این تو بود معرکه دختر این ، شدم خیره ملیحه به دوباره تعجب با... اتاقش تو رفت بعد و داد تکان دستي
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 منو درارش حرص پوزخند آن با حرفش اما... بیرون کرد پرت هایم غصه و غم از را من حواس چطوري ببین اندوه

 : گفتم و کرد عصبي

 که بزرگ معیني آقاي پسر تک و عاطفه فامیل سبد سر گل دوماً ، سرته تو اصالً فکري همچین که کردي غلط اوالً

 آخه ؟...مونده دستش رو ام بچه یه که بشه بیوه یه عاشق میاد ، شکنن مي دست و سر براش دارن شیراز تو همه

 ؟...کردي فکري همچین که داري عقل اصالً تو ملیحه

 ايدختر از خیلي از تو ، خانوم نگیر کم دست خودتو:  گفت بود افتاده کردن مسخره ي دنده رو حسابي که ملیحه

 دوني نمي ، بخت دم پسراي به برسه چه ، کشته منو زیباییت و مهربوني همین ، باالتري هم پولدار و بخت دم

 ...آغوششون همیشگي همدم بشي تو آرزوشونه سال و سن کم پسراي همین

 ؟...نري دنیا از الل ، کنم شوهر تو به خواي مي:  گفتم و زدم پوزخندي

 خودتو ، میگم رو حقیقت دارم ، نمیکنم شوخي... نمک با:  گفت و خندید و کشید آغوشش تو محکم منو ملیحه

 ...نگیر کم دست اینقدر

 

********************** 

 

 را اه پارچه و بروم تا بود کرده خبرم فروشنده که ها پارچه تحویل براي پاساژ همان تو رفتیم ملیحه با صبح فردا

 و رهت سخت کار بار این که کرد نشان خاطر بهم و داد پیشنهاد دخترانه لباس دست صد فروشنده... بگیرم تحویل

 خودش هاي ظرافت و ترمیشد سخت هم دوختنش بود کوچکتر چي هر لباس... کرد خرج باید بیشتري ي حوصله

 بار نای خواست من از فروشنده حتي... شود دوخته زیادي تزئینات با باید که دخترانه لباس مخصوصاً ، طلبد مي را

 بار این که بود اي تجربه اینهم ، کردم قبول ، میکرد سخت را کار کمي مسئولیت این قبول و بکشم طرح خودم از

 ... بدهم انجامش خواستم مي

 بهمون یکمي دیشب سعید فهمیدي سارا:  گفت ملیحه میکردم رانندگي آرام که طور همین برگشت راه در

 ؟...بود شده مشکوک

 باید ساعت همون تو حتماً که توست تقصیر شده مشکوکم:  گفتم خیابان به رو دوباره و کردم بهش نگاهي

 ...میشد ارضاء فضولیت

 وت میاد که سوالي یه ندارم طاقت و کوچیکه دلم ؟...چیه من تقصیر:  گفت و انداخت باال اي شانه و خندید ملیحه

 ...نرسم جواب به زود ذهنم
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 گند هک ببینه منو موبایل سعید آقا همین روز یه اگه احمق آخه... المپیاده حد در فضولیت که دونم مي بله:  گفتم

 ... میاد در کار

 یزيچ یه مسطا وسط این شایدم ؟...بفهمه سعید خواي نمي چرا:  گفت شیطنت با و من سمت برگشت کامل ملیحه

 ...نیاوردم در سر هنوز من که هست

 ...کنم داغونش نزدم مسطا وسط همون از تا رو گاله اون ببند:  گفتم حرص با

 خواي مي منو نظر اگه اما ، میشي بانمک خیلي خوري مي حرص من جون... سارا:  گفت و خندید صدا پر ملیحه

 ...قلبش تو بعد و مغز تو میشي دائمي چیز یه داري ، میشي مهم سعید براي داري تو کنم فکر

 ...بشه من عاشق خله مگه ، ایه خونواده چه از پسره گفتم بهت که دیشب:  گفتم و زدم پوزخندي

 ...میکنم ثابت بهت نزدیک ي آینده در... عزیزم دید خواهیم:  ملیحه

 رفتم و کردم پیاده خونشون دم را ملیحه دقایقي از بعد و کردم اکتفا دادن تکان سر به فقط و نگفتم هیچي دیگه

 اگر ، ریخت هم به دوباره را مغزم ي شده چیده تازه هاي مهره جور بد ملیحه هاي حرف خانه به رسیدن تا ، خانه

 که میشدم دومي جهاني جنگ یه منتظر دوباره باید آمد مي در آب از درست ملیحه هاي حرف هم صد در یک

 مردي هیچ دیگر که بودم مطمئن خودم به البته ، گذاشت مي جا سرم پشت ویراني چقدر بار این نبود معلوم

 ...سعید حتي ، کند تصاحب مرا نمیتواند

 هم گوال کتاب تا چند از ، گذاشتم مي کار این روي را ام سلیقه تمام داشتم و بود گرم الگو کشیدن به سرم شب تا

 فکر میشد دوخته تمیز اگر ، زدم طرح بودم راضي خودمم که شد چیزي ها ساعت از بعد باالخره و گرفتم کمک

 هم ها مغازه این به حتماً عید خرید براي مردم و بودیم عید به نزدیک چون ، رفت مي فروش به روز چند تا کنم

 : شدم کشیده بیرون بودم غرق آن درون کامالً ناهار از بعد که فضا آن از مادرم صداي با... زدند مي سر

 ...غرقي کاغذ تیکه یه تو حاال تا ناهار از بعد ؟...دختر نشدي خسته ؟...کني تمومش خواي نمي دیگه

 ...نداره معني خستگي باشه که عالقه و عشق پاي:  گفتم و خندیدم

 ...بکشم رو شام تا بیار سعید اتاق از رو سهیل برو و کن جمع شو پا... عالقه خانوم:  گفت و زد کجي لبخند مامان

 رسیدم خودم به یکمي وقتي ، کردم تمیز یکمي را اطراف و کرده جمع را چیز همه ساعت ربع تو و گفتم چشمي

 را سهیل رفت مي خودش مامان و میکردم بهانه را کشیدن الگو همین شب آن کاش اي اما... سهیل سراغ رفتم

 ...بگیرم ام آینده و زندگي براي مهمي تصمیم شد باعث و کرد عوض را زندگیم راه که شبي ، بیاورد

 ...اتاق دم آمد سعید ، زدم صدا را سهیل و ایستادم سعید اتاق دم

 ...میشه تموم االن میکشم نقاشي سهیل برا دارم ، تو بیا سارا -
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 ودکانهک شوق با بود کشیده برایش سعید که نقاشي به و خودش کنار برد را من و کشید را دستم سهیل و تو رفتم

 و درخت رو ، کوچیک و بزرگ حیوان کلي با بود کشیده جنگل یک سهیل نقاشي دفتر تو سعید ، کرد اشاره ،

 و بودم گي بچه دوران تو هنوز کاش اي ، میکرد را دنیا کیف ساده نقاشي این با شیرینم پسرک...  درخت پایین

 ، کردم خرجش هم شوم فدایت یه و بوسیدم محکم را سهیل... کشیدند نمي قد همراهم به ها غصه و درد اینقدر

 و نم بین آمیز محبت ي رابطه این از انگار ، لبهایش روي نشست محوي لبخند و کرد ما به معني پر نگاه سعید

 : گفتم و زدم لبخندي ، بود آمده خوشش سهیل

 ...میشي خوبي پدر آینده در

... نکند تعبیر دیگري چیز به مرا منظور کند خدا ، شدم معذب نگاهش از کمي ، من به زد زل حرف بي اي لحظه

 لمث ، کتاب تو سرش و بود درهم اخمهایش معمول طبق که کردم علي به نگاهي و برداشتم اش خیره نگاه از چشم

 : گفتم شوخي با و کردم سالم... بود نکرده حس را حضورم هنوز و بودم نامرئي من اینکه

 ، دننمی جوابم و میکنن نازم تازه ، شده برعکس چیز همه انگار اما ، میکنن سالم بزرگترا به کوچیکترا معموالً -

 ...ادب بي ي بچه

 ، خندید من روي به و کرد علي به نگاه یه سهیلم ، شد کارش مشغول دوباره و داد تکان سري و زد لبخندي سعید

 ...آقا علي دل سر انداختم اي تیکه بد فهمید وروجکم این

 وتاهک و بودم خیره علي به طور همین...بود دلگیر حسابي دستم از بار این اینکه مثل ، نکرد اعتنایي هم باز علي

 اریکب را چشمانش و گذاشت کنار را کتاب ، دارم برنمي را سنگینم نگاه و نیستم بیا کوتاه دید وقتي ، نیامدم

 ...کرد

 ...باشي سالم یه منتظر االن که نمیکني حساب آدم داخل منو دیگه که تو ؟...چي که... علیک فرضم بر -

 مي مقصر منو که افتاده جونت به دردي چه علي -...  بود شده بلند چپ ي دنده از بار این ، نخیر ، کردم پوفي

 ؟...تو چته ، دوني

 ، ترساند را من که بود صدایش تو عجیبي نفرت ، اتاق دیگر سمت برگرداند را سرها ي همه عاطفه صداي ناگهان

 ...میکردند سیخ آدم تن بر مو و میشدند حاضر ناگهاني که بود قصه جادوگرهاي این مثل

 دو این ي شونه رو از هاتو مسئولیت خورده یه ، شده پیدا جونت برادر ي کله و سر که حاال ، اته بچه و تو دردش -

 ...برادرت هاي شونه رو بزار و شکنه مي کمرشون داره که برداره بدبخت تا

 ...نیستند سعید و من هاي شونه روي باري هیچ سهیل و سارا ، کن بس مامان:  زد داد علي

 سهیل رو و کردم جمع را سهیل وسایل و شدم بلند ، میداد جواب بهتر زن این مقابل در سکوت ، ندادم جوابي

 : گفتم
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 ...منتظرمونه مادرجون عزیزم بریم -

 و دش راهم سد که بگذرم عاطفه کنار از خواستم مي ، بود نگراني و دلواپسي از پر نگاهش ، کردم تشکر سعید از

 ...صورتم تو زد زل

 دیهه عنوان به دادم بهت قولشو که رو تاجي و میکنم عمل قولم به منم ، بردي بکار منو ي توصیه که بینم مي -

 ؟...پسندیدت شوهر خواهر دیشب راستي ، میارم برات عروسي ي

 صداي حتي که بود کشنده و زهردار اش جمله این اینقدر ، شد بند بند نفسم و لرزید پشتم ي تیره حرفش از

 نقاب پشت بود شیطاني شک بي که بودم چهره این به خیره سکوت تو... برد باال هم را سعید و علي اعتراض

 ، دیده مصیبت زن یک احساس و روح به زنند نمي شبیخون اینطور ، دارند احساس ، دارند قلب آدمها... آدمها

 ... تقصیري و گناه هیچ بي آنهم

 ...ترسیده سهیل بري بهتره... سارا -:  برگرداندم او طرف به رو اختیار بي سعید ي جمله با

 شیطان این به دادم جواب بدون توانستم نمي ، زد مي دور دیگر جایي فکرم ، بود سعید به نگاهم که طور همان

 را صفت بد این جواب چرا اینکه از پشیمان و میشد فراري چشمانم از خواب صبح خود تا وگرنه ، بروم مجسم

 حتي داشت کراهت که خبیث زن این ي چهره به برگرداندم صورت...  میکرد ریز سر جانم به خورده مثل ، ندادم

 ... نشکنم این از بیشتر زن این جلوي تا کردم حفظ را خودم خونسردي ، کني نظر او به هم دیگر ي لحظه یک

 ...آوردم ایمان حرفش به حاال ، آرامش نه و آسایش نه ، داره امنیت نه خونه این که گفت مي راست برادرم -

 ...کنم تمام را حرفم نگذاشت خشمگین و بلند صداي با بود شکار حسابي فرهاد دست از مدت این که علي

 هشدار پدرم که نره یادت اما ؟...داشته برت هوا فرهاد حرفاي با ، برادرت پیش بري که بودي بهونه دنبال پس -

 ...بري باید سهیل بدون بري خواي مي اگه داده

 ...پریده قفس از مرغ نداشت خبر بیچاره ، دادم علي تحویل پوزخندي

 ....هرررري رو بزار تو بچه ، بموني نکرده مجبورت کسي:  چرخاند دهان در را دارش نیش زبان هم باز عاطفه

 ...زارم مي دلتون رو ، سهیلو داغ -:  زدم پیروزي لبخند

 ...نیستي اي کاره تو ، میکنه تعیین قانون دیگه اونو -:  زد کریهي پوزخند عاطفه

 ...قانونم تابع منم کنه تعیین قانون -

 ...نده کشش رو بحث این سهیل بخاطر ، برو میکنم خواهش سارا:  سعید

 تمام را تمام نیمه هاي حرف باید ، بدهد مهلت بهم دیگر ي لحظه یک خواستم سعید از و آوردم باال دستي

 : میکردم
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 که گذرم نمي حقم از وقت هیچ ، نداره دوا دیگه زد اگه اما نداره صدا خدا چوب ، عاطفه مظلوم آه از بترس -

 به برسه چه ، نمیکنن رفتاري همچین خودشونم دشمن با آدما ، کشیدي توهینم و تهمت دار به گناه بي چطور

 تو ريدا مکافاتشو ببینم که روزیم منتظر ، میگي چي نمیفهمي ، شده پوک ات کله و خورده مغزتو کینه ، فامیل

 ...میدي دنیا همین

 نزمی تا داشتم نگه را خودم اما عقب خوردم سکندري حرکتش این از که ام سینه تخت تو کوبید دستاشو تا دو

 را یتیمم ي بچه ، شد بلند که شیطان ي تنوره... سوراخم سوراخ قلب به کشید خنجر سهیل ي گریه ، نخورم

 با اما ، دکن جدا پاهایم به بود چسبیده که را ام ترسیده گنجشگ بچه تا طرفم آمد عجله با سعید ، ترساند بیشتر

 یدشا ، لرزاند مي را عرش یتیم اشک نگفته خدا مگر ، کند گریه سهیل خواستم مي ، ایستاد عقب من داد و اشاره

 ...پناه بي ي بچه و مادر این قلب روي بگذارد مرحم و برسد راه از فریادرسي و بلرزد عرش

 هنمیفهم کسي اینکه خیال به و برف تو کردي سرتو کبک مثل ، نیار در بازي غریب من ننه من براي -:  عاطفه

 گیر رنف دو این قلب به قالبت کي ببیني تا اتاق این تو اومدي ات بچه ي بهونه به روز هر ، میکني غلطي چه داري

 ...رو پالست و جل خودم تا بري خونه این از بهتره ، میکنه

 با و آمده باال که بوده من دست این نمیکردم باور ، ماند تمام نیمه حرفش ، صورتش تو خورد که محکمي سیلي با

 حاال ، کرد سرازیر خونم به آرامش کمي ، کرد سبک را قلبم کمي بود چي هر اما ، کرده برخورد شیطان صورت

 هب ناروا که بود هایي تهمت جبران از کوچکي جزء سیلي این و بودم درد از لبریز دیگر ، کشیدم مي نفس راحتر

 سرم و گرفت پشت از را او موقع به علي که کرد حمله طرفم به وحشي پلنگ ماده مثل عاطفه... بود زده روحم

 : زد فریاد

 ؟...میکني تماشا رو چي وایسادي ، برو و بردار رو بچه این... سارا -

 من پاهاي ساقه به کبود صورت با و میکرد سکسکه بود کرده گریه بسکه از سهیل ، آمدم خودم به علي فریاد با

 : گفت آرام اما عصبانیت با و آغوشم تو گذاشت و کرد بغل را سهیل سعید... بود چسبیده

 ...ببر جهنم این از رو بچه این ، لعنتي هستي مادري چطور

 زهره که دیدم چشم ي گوشه از ، کشید مي نعره عاطفه هنوز ، شد همراهم ها پله دم تا و بیرون داد هل منو

 ، مکشید باال ها پله از زور به را خودم ام سینه تو سهیل هق هق با سالنه سالنه ، آمد مي پایین ها پله از سراسیمه

 ؟...دانستم نمي و بودم قلب شکارچي من ؟...سعید و علي قلب به بودم انداخته قالب من...  بودم جنگ در ذهنم با

 که داشتم قلبي اصالً ؟...دانست مي شغل این در شهره را من عاطفه که بودم کرده شکار را قلب تا چند حاال تا

 سرم ي سایه کدام ؟...بودند بهتر کدام سعید یا علي ؟...بیاورم در تنهایي از را او دیگري قلب شکار با بخواهم

 ؟...قلبم شکارچي من دانست مي کجا از شیطان این ، زدم زار ، زدم قهقهه دلم تو ؟...ام بچه پدر و میشدند

 : زد داد آشپزخانه همان از در صداي با ، بود ما منتظر و بود کرده آماده را میز مادر
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 ... افتاد دهن از غذا این ، برمیگشتي دیگه سال برف با وگرنه ، کن هوا فیل برو نگفتم خوبه -

 نفس نمایش با و خندیدم مي و داشتم را مادر با شوخي و خندیدن حس االن دیگر دفعات مثل خواست مي دلم

 شاید ، بفرستیمش هوا به هم با بعداً تا بگیر را فیل این بیا فعالً گفتم مي و آوردم مي در صدا خودم از زنان نفس

 را ها سیاهي این و میکرد سیاهش هاي آدم و زمین این مهمان را برف و کند برخورد ابرها طاق به وزنش سنگیني

 زمین را سهیل...  دلم ي خانه از بود کشیده پر بود وقت خیلي ، نبود حس این اما... پوشاند مي کمي فقط ، کمي

 لحظه یک تو عاطفه جدید تهمت با... بود کرده فرو خنجر پشت از کسي انگار ، زدم زانو در پشت و گذاشتم

 گناهم بفهمم توانستم نمي همیشگي رنج این در ، شده متوقف برایم زندگي میکردم حس ، شدم فرسوده

 ...گریه زیر زدم و ترکید بغضم مرتبه یک... چیست

 ...ام سینه درون شد دیگري سنگین درد مادرم ي آشفته صداي نکشید ثانیه به

 ؟...انداخته روزش و حال این به کي ؟...شده چش بچه این ، بده مرگم خدا -

 که ، من دیدن با و آمد بیرون آشپزخانه از کرده سنجاق سینه به سهیل ، پرسید مي و زد مي زجه که طور همین

 ...نشست پایم جلوي و کرد اضافه هم غریب امام یا یه و کشید هیني ترس از ، بودم شکسته کامل

 ؟...دارید شما روزیه و حال چه این آخه ، میفتم پس دارم بگو چیزي یه خدا رو تو ؟...مادر شده چي -

 و چسباندم خودم اي سینه به و کردم جدا مادر ي سینه از را سهیل کرده دراز دست و کردم پاک را هایم اشک

 از رپ و پریشان صورت به کردم باز و بستم چشم... گیرد آرام یتیمم گنجشگک این تا بوسیدم را سرش بار چند

 ... مادر سوال

 ...همیشگي دشمني و نفرت ، همیشگي نقل و حرف -

 ...شد عصبي ، شد قرمز پارچه یک مادرم صورت سوال و ترس جاي به

 هدقیق دو نمیشه ؟...داشت چیکار بچه این به ؟...افتادي روز و حال این به که گفته بهت چي زنیکه این دوباره -

 ...گذاشت تنها را شماها

 فکر ، زنه مي ناروا تهمت بهم که رسیده حدي به زن این وقاحت -:  دادم ادامه و گفتم برایش را ماجرا ي همه

 رو درد این... مامان(  ریخت فرو اشکم)  ، بزارم کاله رو سعید یا علي سر خوام مي ندارم شوهر که حاال کرده

 ؟...شدنیه فراموش اصالً ؟...بشه فراموش که کنم چال دلم کجاي

 : گفتم التماس با و گرفتم را جلویش ، عاطفه پیش برود تا شد بلند جا از فوري که شد عصباني اینقدر مادرم

 ...نیست وقتش االن بیا کوتاه خدا رو تو

 ...کنم خاک از پر رو کثیفش دهن تا برم بزار ؟...وقتشه کي پس -
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 وجهج مثل ببین ، ترسیده امشب کافي قدر به ام بچه ، مامان سهیل بخاطر -:  داشتم نگه را عصبانیم مادر زور به

 ...لرزه مي چقدر گنجیشک

 ...زد هق و گذاشت اش سینه تو را سرم و رفت وا کنارم مادر

 زمین به خدا ؟...جونت از میخواد چي زن این آخه ، نیست بردار دست سیاه سرنوشت این که براتون بمیرم -

 ...بزنه گرمش

 هک چیه گناهمون ؟...بکني ما به نگاه یه خواي مي کي پس... خدا -:  کرد آسمان به رو و شد جدا ازمن بعد اي ثانیه

 مي ور عرش یتیم اشک نمیگي مگه ، کن رحم بچه این به نمیکني رحم ما به ؟...انداختي جونمون به را عقوبت این

 ...بدن پس تقاص باید سیاه آدماي این ، رو لعنتي این بلرزون خب ، لرزونه

 ...بدهم دست از استرس و اضطراب همه این با ، را زندگیم پناه تنها ترسیدم مي ، بوسیدمش مرتب و کردم بغلش

 از برق که گُوشش تو زدم همچین مامان ، شده آروم سهیلم ببین ، خوبم من بخدا ، باش آروم خدا رو تو... مامان -

 ...بشکنه غرورمو نمیدم اجازه بهش دیگه. کنه تحقیرم کسي زارم نمي دیگه ، پرید اش کله

 ...میدانست این از بیشتر را عاطفه حق و زدم که سیلي از بود راضي ، زد لبخند باالخره مامان

 هاي زجه مخصوصاً ، شود فراموش خاطرم از وقت هیچ نکنم فکر که ساعتي ، شد تمام درد پر ساعت آن باالخره

 بهروز عکس قاب ، کشیدم دراز کنارش هم خودم ، خواباندمش و دادم غذا را سهیل وقتي... نوایم بي پسرک

 يا ، نمیدهي تکان دستي اما میزني لبخند و اي نشسته ،آنجا خون پر من نگاه ، بود خندان او نگاه ، بود برابرم

 است مرگ ثانیه هر... بیاید نیست قرار میداني وقتي میشود واژه تلخترین انتظار …بود پنجره قاب ، قاب آن کاش

 ...انتظارم در همیشه من و آمد نخواهد میداني که کسي انتظار

 حرف به سپردم گوش و تخت لب نشستم و شدم هوشیار ، زد مي حرف مادرم با داشت که سعید صداي با

 ...هایشان

 ؟...چطوره سارا ؟...گرفت آروم ؟...خانوم مریم خوبه سهیل -

 بي خدا از و صفت شیطان زن یه وقتي ؟...پسرم باشن خوب چطور -:  زد آتیش را قلبم مادرم ي کرده بغض صداي

 نمدو نمي ، گرفت جلومو سارا اما کنم یکیش خاک با بیام خواستم مي بخدا ، قلبشون به میندازه چنگ هي خبر

 ...سراغش برم من نزاشت حتي ، نمیزنه دم و میشه آب شمع مثل داره ام بچه ، خواد مي سارا جون از چي زن این

 هق ، ریختم اشک مادر با زمان هم منهم ، گریه زیر زد و شکست سعید جلوي و بزند حرفي نتوانست دیگر مادرم

 در پا از اول روزهاي همان وگرنه ، هستم سرپا هنوز ، کنارم در او وجود با من ، شکست مي گاهم تکیه نباید ، زدم

 ... بودم آمده
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 حرف از امشب منم ، شکنه مي زودتر ببینه حال این به رو شما سارا اگه... خانوم مریم باشید آروم خدا رو تو -

 ي کینه این جلوي یا و بکنم کاري توانم نمي چرا که شدم متنفر خودم از و کشیدم درد سارا همراه به ، عاطفه هاي

 ابخر عظیم سیل یه جلوي محکمیه سَد ، برانگیزه تحسین واقعاً زن این مقابل در سارا مقاومت ، بگیرم رو سیاه

 ردد شمشیر زخم ، بود ریخته فرو االن تا بود اي دیگه کس هر ، کنید افتخار دختري چنین داشتن به باید ، کن

 ینا با داره سارا... میشه عفوني و مونه مي آدما قلب تو ابد تا زبان زخم اما ، میشه خوب زمان مرور به اما ، داره

 احساس پر هم که زن یه اونم ، برنمیاد آدمي هر پس از این ، نشه متعفن و نکنه چرک مراقبه ، میکنه مدارا زخم

 و صبور اینطور رو کسي حاال تا من یعني ، اس دونه یه ، استثناست یه سارا ، مخالفه جنس از تر نازک هم و تر

 ... داره بلندي روح چه اسار فهمیدم امشب ، کرده متعب منو همین و ندیدم مقاوم

 خودم ، جان سعید شکست امشب سارا ، میشه عفوني زخم این ، شکنه مي سد این روزي یه باالخره...پسرم اما -

 ساراي مگه ، دارن تحمل چقدر آدما مگه ، شد تیکه تیکه ام بیچاره دختر دل ، شنیدم رو قلبش شکستن صداي

 پنجه و دست ها رنج این با داره ساله چند ام بیچاره دختر ، داریم مقاومت و صبر توقع ازش که سالشه چند من

 ...میکنه نرم

 مامان قول به ، بود دور من از مرگ چقدر ، کردم خالي را هقم هق بالش در سر و نشنیدم را هایشان حرف دیگر

 فکرش ساعت دو یکي همین تو ، کرد کاري باید نشده عفوني تا اما ، کرد باز سر زخم این ، شکستم بار این

 این از مبشو خالص تا بود راه بهترین میکردم سنگین سبک یا و میکردم نگاه که طرف هر از و مغزم تو بود نشسته

 ...سیاهي و آشفتگي همه

 و تاداف مي اتفاقي وقتي ، شناختمش مي خوب ، بیداره دانستم مي ، مادرم سراغ رفتم که بود گذشته نیمه از شب

 ، کرد پیدا اش سجاده سر بر را او میشد فقط و بود فراري چشمانش از خواب شب ، گذراندیم مي را بدي روز یا

 یا و میکردند گم یا را منبع این آدمها از بعضي اما ، بود آدمها ما ي همه آرامش منبع همیشه که همانجا

 این تو وقتي... بود داده شیطان به دست و شده بیگانه آنها ي همه با که عاطفه همین مثل ، میشد فراموششان

 تمام به را واقعي آرامش و آوردم مي پناه زانوهایش بر سر.. گرفت مي فرا را وجودم آرامش دیدمش مي حالت

 ...اش مادرانه مهربان وجود از میشدم گرم ، میکرد تزریق ام زده یخ رگهاي

 ؟...هستي حرفت سر هنوز مامان -... کشیدم عمیقي نفس سرم روي نشست که دستش

 ؟...حرفي چه -

 ...خونه این از رفتن -

 روبرویش و برداشتم اش مادرانه زانوي از سر ، خورده جا حرفم این از خیلي بود معلوم ، کرد که حرکتي با مادر

 ...صورتم به بود خیره سوالي اي چهره با ، نشستم
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 دیگه ، ناپذیره جبران که زنه مي بهم هایي تهمت داره زن این ، شدم خسته دیگه ، برم اینجا از خوام مي -

 ور خندیدن ام بچه تا ، باشه داشته آرامش و شادي میکنم زندگي توش که محیطي میخوام ، کنم تحمل نمیتونم

 ، ترف اینجا از باید ، عاطفه مثل بشه یکي اونم و کنه ریشه پسرم جان تو نفرت و اندوه نمیخوام ، نکنه فراموش

 ...ارزه مي ها سختي این ي همه به سهیلم ي خنده و آرامش اما باشه سخت چقدرم هر

 ، گرفتم را زندگیم تصمیم بهترین و ترین مهم که بود شده راحت خیالش اینکه مثل زد مي برق مادرم چشمان

 ، بود داشتني دوست و زیبا مادرها لبخند چقدر ، زد لبخندي و گرفت مهربانش و گرم دستهاي تو را دستم

 ... آنها ي همه لبهاي روي به لبخند و مادر قلب تپیدن یعني خوشبختي

 که ديب نشون باید ، باشه خونه این مرداي به حمایتت پشت نباید ، بشي مستقل باید تو... عزیزم نیست سخت -

 گرانن تو ، نزنه بهت ناروا تهمت تنهایت و درماندگي بخاطر پستي آدم هیچ تا ، بایستي خودت پاهاي رو توني مي

 زا بعد ، کافیه گرفتي زندگیتو مهم تصمیم که همین ، میکنم آماده رفتن براي رو چیز همه خودم نباش هیچي

 براي روحت وگرنه ، بشي دور آدما این از باید ، ندارن رو تو داشتن لیاقت آدماش و خونه این مادرجان و بهروز

 رو خونه خوام مي امیني آقاي از و دامغان میزنم زنگ فردا... متحرک ي مرده یه میشي و میشه فرسوده همیشه

 ...بزاره فروش برا

 ...بدید دست از رو پدر یادگار نمیخوام مامان ولي -

 مستاجر دست که خونه ، خوره مي دردم چه به ، اجاره بدم یکي به رو خونه سال هر و باشم اینجا من قراره اگه -

 یه و زد گزن امیني آقاي پیش ي هفته ، بشه فروخته نرسیده اونجا به تا بهتر ، میشه تبدیل ویرانه به کم کم باشه

 مشتریش هنوز پرسم مي و زنم مي زنگ ، ندارم فروش قصد فعالً گفتم من اما ، بود کرده پیدا خونه برا خریدار

 اینطوري ، تو خیاطي براي بزاریم رو پایینش که میکنیم اجاره طبقه دو جاي یه بعد... نه یا هست خونه دنبال

 ...میدي ادامه کارت به راحتر

 جاي یه به بدهم گسترش رو خیاطي قراره اگه گفت مي راست ، بود چیز همه فکر به مامان که یودم خوشحال

 ...باشد نداشته خصوصیم زندگي و خونه به کاري که داشتم احتیاج مستقل و بزرگ

 ...کنه پیدا برامون مناسب قیمت با خونه یه که زنم مي فرهاد به زنگم یه فردا:  داد ادامه مامان

 ...ندارم احتیاجي فرهاد کمک به من مامان... نه فرهاد:  گفتم سریع و شدم آشفته مادر حرف از ناگهان

 ؟...سارا سرته تو چي ؟...چي یعني -:  کرد باریک را چشمانش

 عموق ، گرفتیم تصمیمي چه ما بفهمه نباید اصالً فرهاد همه از اول ، دارم خودمو شرایط خونه این از رفتن برا من -

 خودمون زاره نمي مطمئناً داریم قصدي همچین ما بفهمه فرهاد اگه که دوني مي ، میدیم خبر بهش کشي اثاث

 ...بود داده بهمون پیش وقت چند که خودش پیشنهاد همون میشه و کنیم پیدا خونه
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 بش وقتي که باشه جایي یه باید تر مهم همه از ؟...میده اجاره سرپرست بي و تنها زن تا دو به خونه کي... عزیزم-

 دامغان اینجا ، نکن لجبازي مورد این در میکنم خواهش ، بخوابیم امنیت با بتونیم گذاشتیم زمین رو سرمون

 ...خطره از پر تنها زن تا دو برا ، بزرگ شهر این ، بشناسند رو همدیگه همه که نیست

 باید عاطفه جاي به بار این و نیست کمتر خونه این از عذابش و دردسر بگیریم خونه فرهادم کنار... مامانم -

 تشمشکال با و بمونم همینجا بهتره ، بیفتم چاله به دوباره و بیام در چاه از قراره اگه ، کنم تحمل رو جهانگیرخان

 ، یممیکن مشورت باهاشون و اینجا بیان بهزاد و بهرام میگم شب فردا نباشید نگران شما... کنم نرم پنجه و دست

 ...کرد معرفي بهمون هم خوبي جاي یه شاید و شناسد مي همه از بهتر رو تهران بهزاد

 رهادف خودت که تو ، میشه بدتر بزاریم جریان در رو فرهاد کردن پیدا خونه از بعد اگه:  گفت قبل از تر نگران مادر

 ؟...کنیم زندگي تنها خونه یه تو ما میزاره میکني فکر ، میکنه پا به قیامت شناسي مي رو

 مونیم مي همینجا و کنید فراموش پس:  گفتم حرص با

 دو یکي بچه این اگه ، سهیله آرامش بخاطر فقط برم میخوام اگه:  دادم ادامه اما شد سرزنش از پر نگاهش مامان

 میکني درک مامان ، میاد بوجود وضعیت همین فرهادم کنار ، میره بین از کنه گریه و بترسه اینطوري دیگه بار

 این به ما ، زدند ضربه بهم که باشم آنهایي ي همه از دور خوام مي ، نکن مخالفت خدا رو تو پس ؟...چیه حرفم

 حاال... نمیدم اهمیت هیچي به دیگه من اما ، میکنه پا به خون بفهمه فرهاد اگه دونم مي ، داریم احتیاج آرامش

 ...کنیم بحث باره این در بشینیم بعداً میشه پیدا برامون اي خونه اصالً ببینیم بزارید

 ماه هر و بروم فرهاد دین زیر خواستم نمي ، داشت پا یک من مرغ بار این آورد دلیل برام مامان چي هر شب آن

 زا باید...نمیرفتم خفت این بار زیر هرگز ، بده را من ي خانه ي اجاره بخواد که باشه فرهاد جیب و دست به چشمم

 اما ، نبود آل ایده چند هر ، بود خوب وضعیتم االن ، آوردم مي در را زندگیم خرج و میکردم شروع جایي یک

 همین از باید که سهیل ي آینده ، بود راه تو هم اي آینده ، نبود امروز همین که زندگي اما ، میکردیم زندگي راحت

 شد بزرگ وقتي خواست نمي دلم ، باشد داشته کمبودي هیچ نمیگذاشتم و میکردم ریزي برنامه برایش االن

... ردمب مي بکار را تالشم همه نفرمان سه هر ي آینده براي باید ، نکرد کاري برایم مادرمم نداشتم پدر اگه بگوید

 و نبود بد هم همچین عاطفه تهمت شاید... میکنم شروع را اي تازه زندگي یاعلي یک با و زنم مي زانو به دست

 ودوج با دانم نمي اما... میشود خیر سبب عدو گاهي میگویند همین برا ، بیاورد بوجود درونم تحولي یه توانست

 ؟...نه یا داشت وجود مهم تصمیم این در هم خیري عصبانیتش و مخالفت و فرهاد

 

 دلتنگي مکرر هجوم از هراس در

 انتظار خسته نگاه

 را نبودنت دقایق تلخي
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 ..کن مي رصد پنجره خالي قاب از

 دو هاي جاده عمق از کاش

 پاهاي خسته صداي/  شب یک

 کند غافلگیرم

 

 گذرگاه این در هم من ، نیست بیم و ترس از خالي هم آدمها ترین شجاع براي زندگي تاریک هاي گذرگاه از عبور

 ههم مادر... میکردم آماده دیگر آزموني یک براي را خود و رفتم مي باید نبود برگشتي راه اما ، ترسیدم مي جدید

 تا دکن مبدل تناوري درخت به را کوچکش نهال که بود کرده اراده زندگیم ي تجربه پر باغبان ، کرد حمایتم جوره

 و نگرانیها هجوم در و نبرد خوابم هم باز قوي بخشي آرام خوردن با شب آن... نباشد خشکاندنش به قادر کسي

 بهزاد و بهرام از تلفني مادر صبح فردا...بودم گریز و جنگ حال در سحر هاي نزدیکي تا نزدیک و دور خاطرات

 به پا ندارد حق عاطفه که داد هشدار بهرام به حتي ، کند صحبت آنها با مهمي ي مسئله ي درباره تا کرد دعوت

 جزم را عزمش بار این مادرم ، بدهد توضیح بهرام براي آمدند که موقعي گذاشت هم را دلیلش و بگذارد اتاقمان

 ...دهد نجات ناراحتي و دردسر همه این از مرا تا بود کرده

 هک بود نگذشته اي دقیقه هنوز ، کنم پهن طناب روي تا بردم حیاط به بودم شسته که را لباسهایي ناهار از بعد

 آرام... را مادرش نه و بودم دیده را او نه دیگر شب آن از بعد ، آمد من طرف به مستقیم و برگشت خانه به علي

 ، یرسیدم نظر به کالفه و عصبي... بیندازم او به نگاهي نیم برگردم حتي اینکه بدون ، شنید جواب آرام و کرد سالم

 ...خورد مي آب کجا از فهمیدم سوالش با زود خیلي که بود شده ناراحتیش باعث چیزي یک

 ؟...بیاد نداره حق مادرم که کردي تاًکیدم حتي ، کردي احضار رو عمو و بابا که خبره چه امشب سارا -

 ...فهمي مي خودت بیا شب:  گفتم سردي لحن با کنم نگاهش اینکه بدون

 ؟...زد رو حرفا اون مادرم که پیشه شب چند مورد در... سارا -:  پرسید دوباره و کرد مکث کمي

 ...غم از پر او نگاه و بود سرد و خشک نگاهم ، زدم زل چشمانش سیاهي توي و برگشتم

 انجری در هم بهزاد و پدرت باید که بگیرم زندگیم براي جدي تصمیم یه تونستم مادرت شب اون تهمت با... آره -

 ، باشند

 ...میشود خیر سبب عدو گاهي گفتند مي قدیمیا نیست خود بي:  دادم ادامه و کردم اضافه ام جمله به نیشخندي

 نم به تیزي نگاهي و نزدیکتر آمد علي بار این ، شدم لباسها ي بقیه کردن پهن مشغول و برگرداندم رو دوباره

 ...انداخت
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 ؟...کني چیکار خواي مي ، تصمیمي چه -

 ...کني صبر شب تا بهتره -:  انداختم بهش نگاهي نیم

 ...بفهمم االن همین خوام مي:  گفت حرص با و کشید عمیق نفسي کالفه

 را ام یقه حتماً بود نرسیده سعید اگر ، رفت مي در کوره از داشت حسابي علي ، کردم سکوت و ندادم بهایي

 ندندا زیر زور به را لبم و بود گرفته ام خنده ، کشید مي حرف من از داد یک با و چسباند مي دیوار به و میگرفت

 ...نباشد معلوم ام خنده که گرفتم هایم

 ...آمده پیش اي مسئله هم باز که فهمید علي ي برافروخته ي چهره از و کرد سالمي سعید

 ؟...خبره چه باز -

 بیرون حرف دهنش از توني مي تو ببین... بپرس خانوم این از -:  کرد من به خشمي پر نگاه کمر به دست علي

 ؟...بکشي

 ...شد راهم سد سعید که باال بروم رفتم و کردم تمام رو لباسها کردن پهن منهم و رفت علي

 ؟...میگه چي علي -

 ...نگران و بود خسته نگاهش

 هاگ ، کنم مشورت باهاشون تا اتاقم بیان شب گفتم بهزادم و بهرام به ، گرفتم زندگیم برا مهم تصمیم یه -

 ...بیا علي با هم تو خواستي

 ؟...تصمیمي چه -:  کرد باریک را چشمانش

 ارد مزه یکم تا بخوابید نمک آب تو شب تا ؟...اومدید دنیا به ماهه هفت علي و تو نکنه -:  زدم بدجنسي لبخند

 باید همیکن نگاه نفر دو شما به آدم ، شد پاک دوتونم هر عزراییلي اخم شاید ، بشه کم تلخیتون گوشت تا بشید

 ...بده کفاره

 ، باال اون امشب ما ي وعده:  گفتم و کردم نمایشي تعظیم ، برنمیداشت من از نگاه مبهوت سعید

 معشوق و عاشق انگار ، ما ي وعده گفتم همچین... شدم دور ازش خنده با و کردم اتاقم و باال به اشاره انگشت با

 به گردني پس یک دلم در و خندیدم خودم ي شرمانه بي حرف از... بودم داده او به را رختخواب ي وعده و بودیم

 ژست با که کردم نگاه سعید به و برگشتم دوبار شوم اتاق وارد اینکه از قبل ، رفتم باال ها پله از و زدم خودم

 اب و دادم تکان سري...تر رفته درهم مراتب به اخمي با آنهم ، بود ایستاده جایش سر و شده خشک هنوز قشنگش

 جذاب حسابي را اش چهره و بود زیبا بودنش کمر به دست ژست چقدر ، گذاشتم تنهایش هایش کنجکاوي تمام

 برادر مثل مدت این که بود سعید به امیدم چشم مادرم از بعد ، داد مي آرامش سهیل و من به بودنش ، بود کرده
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 ، تصمیم این با که حیف اما... داشت سهمي هم سهیل کردن بزرگ در گویم مي جراًت به حتي و کرد حمایتم

 ...حیف... دادم مي دست از را حامیم دومین

 ار او بیداد و داد صداي که بود پیش ساعت یک ، نبود خبري عاطفه از خوشبختانه ، آمدند همه و شد شب باالخره

 زا قبل که شدم مطمئن بیشتر بود آشفته و درهم حسابي ، دیدم را علي هم وقتي ، شنیدم اتاقشان از علي با

 گرفت ام خنده که رفت بهم اي غره چشم شد سالن وارد که بود نفري آخرین سعید... بوده درگیر مادرش با آمدن

 : کرد زمزمه و داد قرار گُوشم کنار تماسي هیچ بدون را سرش و

 ...بیفتي کردن غلط به که بدم نشونت نمکي آب یه -

 و ودنب آنجا کسي میخواست دلم ، نشست علي کنار رفت و کرد تهدیدش چاشني هم کوفت یه که خندیم ریز بازم

 بود اینجا هم ملیحه االن کاش اي ، داد مي قلقلکم بدجور مذکر هاي جنس این کردن اذیت حس ، زدم مي قهقهه

 : پرسید آرام بود نشسته کنارم که زهره ، آنها از پذیرایي از بعد... میکردیم کامل را خوشي این هم با و

 که گفت بهت چي عاطفه شب اون ، بگي بهرام به چیزي اونشب دعواي ي درباره خواي مي نکنه ؟...شده چي سارا

 ...نمیکردي کارا این از وقت هیچ تو آخه ؟...گُوشش تو زدي

 یمزندگ برا مهم تصمیم یه ، نیست شب اون براي فقط اما ، بود بیشتر هم سیلي یه از حقش که زد بهم تهمتي -

 ...کنم مشورت بهزاد و بهرام با میخوام و گرفتم

 ؟...سارا کني چیکار میخواي -:  کرد نگاهم کنجکاوي با

 ...فهمي مي االن کن صبر -

 : گفت بهرام به رو مادرم باالخره همیشگي تعارفات از بعد ، شد ساکت هم زهره ، بهرام زدن حرف با

 مورد ي خونواده دونستیم مي چون و کردیم یاد نیکي به شما ي خانواده از همیشه سارا خدابیامرز پدر و من

 يزندگ سال چند این طي ، بسپریم شما بیامرز خدا برادر دست به رو دخترمون تنها شدیم راضي هستید احترامي

 و ردخت سر از را حمایتتون دست بهروزم مرگ از بعد ، نکردیم اشتباه شما مورد در که شد ثابت ما به آنها عاشقانه

 ...کنم جبران هاتون شادي تو تا باشه عمري انشاهلل ، میکنم تشکر شما از واقعاً من و برنداشتید ام نوه

 از و هستیم آخرشم تا ، کنیم حمایت سهیل و سارا از که بوده ما ي وظیفه ، نکردیم کاري ما... خانوم مریم:  بهرام

 ...کنیم نمي دریغ کمکي هیچ

 : داد ادامه مادرم باز و کردیم تشکر آنها از هم مادرم و من و کرد تاًیید را برادر حرف هم بهزاد

 بردار دست هنوزم و کرده من دختر دل به خون هاش کنایه و نیش با عاطفه سالهاست که دونید مي خودتون

 یکي به قالبت تا میاي و میري بچه ي بهونه به گفته بهش بیاره رو سهیل رفته سارا وقتي پیشم شب چند ، نیست

 ...کند گیر نفر دو این از
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 چقدر ، خودشون افکار تو و بود پایین سرها ي همه ، شد سکوت هم باز و کشید هیني زهره مادرم حرف این با

 و غم ، کردن تصور کاره بد هاي زن مثل را من داشت درد ، شدن کوچک و تحقیر جماعت این جلوي داشت درد

 : کرد شروع مادرم بازم... داشت درد همه من هاي غصه

 آخه ...میشد آب سنگم دل که میکرد اي گریه شب اون ، شکست واقعاً سنگین تهمت این با بار این سارا بهرام آقا

 دارم و مادرم یه منم ، کنید قضاوت شما خدا رو تو ؟...بگیره قرار ظلم مورد گناهي هیچ بي دخترم که انصافه این

 ها نهکی و حرفا این بود بهروز تا... بزنم دم نمیتونم و سوزم مي کرده روشن من دختر برا عاطفه که آتیشي این تو

 بیوه یه من دختر ، میکنه فرق اونوقت با االن اما ، رفت مي عاطفه خود چشم تو دودش فقط و بود هوا باد همه

 ...نباشه پذیر جبران دیگه که بزنه بهش تهمتي یه عاطفه ممکنه و است

 بزرگ مرد این براي آبرویي دیگر جادوگر این ، میشد هایش بچه مادر و همسر که بود زني از شرمسار بهرام

 زرگب مرد این ، بود عزیز و احترام مورد خیلي برایم پدر جاي ، ببینم را شرمساریش خواستم نمي ، بود نگذاشته

 جسم و روح از کامل شیطان که موقع آن تا نه ، نبود نجاتي راه و سوخت مي داشت آتش این در من همراه به هم

 ...شود جدا عاطفه

 زجر چقدر سارا مدت این و کرده بدي خیلي سارا حق در زنم دونم مي... متین شما هاي حرف ي همه:  بهرام -

 ، ینهتحس قابل ما ي همه براي شخصیتش و سارا ، گذشته بزرگوارانه گذشتش و متانت با دفعه هر هم باز و کشیده

 مقابلش علي با حتي و رفتم زیادي راههاي ، ببره اشتباهش به پي عاطفه که کردم را تالشم تموم کنید باور

 ، نیست بردار دست هنوزم و داره زن این که بود اي کینه چه این دونم نمي اما ، کردیم دفاع سارا از و ایستادیم

 بخشش طلب اون از و بایستم سارا پدر مقابل چطوري که ، دیگه دنیاي سیاه رو و هستم شما ي شرمنده واقعاً من

 از ام رفتن حتي ، ندم انجامش اگه نامردم بگید اوضاع این بهبودي براي راهي هر ؟...کنم چیکار میگید شما... کنم

 ...بدید ادامه زندگي به آرامش با شما که میکنم قبول دل و جون به رو چیز همه من ، خونه این

 ینا ، برید خونه این از بخوام ازتون یا بشم شما شرمندگي باعث که اینجا نخواستم رو شما من بهرام آقا -:  مادرم

 هم شما اب میخواستم رو گرفتم سارا با که تصمیمي فقط ، بگیره شما از اونو نمیتونه کس هیچ و شماست حق خونه

 و بشیم رها ها حرف و دردسر همه این از تا مونده راه همین فقط کنید باور ، کنم مشورت باهاتون و بزارم میان در

 ...برسیم حقمونه که آرامشي به کدوممون هر

 ؟...گرفتید تصمیمي چه -:  بهرام

 هچ ما ببینند تا بودند گُوش سراپا که کردم سعید و علي به نگاهي استرس با منهم و انداخت بهم نگاهي مادر

 رعکسب... بودم گذاشته منتظر شنیدنش التهاب در را سعید و علي حاال تا ظهر از که تصمیمي ، گرفتیم تصمیمي

 پا از داشت استرس حاال ، کنم چیکار میخواهم بفهمند همه زودتر خواستم مي و بودم آرام که پیش ساعت نیم

 ... بیاید در آب از خراب تصوراتم ي همه بهرام مخالفت با ترسیدم مي و انداخت مي منو
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 میدید اجازه اگه و کنیم اجاره ي خونه یه شهر همین تو پولش با و بفرشیم رو دامغان ي خونه سپردم من:  مادرم

 ...برسیم آرامش به بتونیم ما ي همه تا مونده راه همین فقط کنید باور ، کنیم زندگي دیگه جایي بریم ما

 : زد داد تمام عصبانیت با من به رو علي که بود نشده تمام مادرم حرف هنوز

 ...بکري فکر عجب... آفرین ؟...بود همین تصمیمت خانوم سارا

 ...باشي کرده فکر اینم به امیدوارم ، وسطه این بچه یه پاي:  داد ادامه تر آرام و صورتم تو شد دوال

 انگار کرد شروع بهزاد بار این... مادرش طرف از بود اي نماینده انگار ، داد مي کنایه و تمسخر بوي هایش حرف

 نکرده گناه به داشتند که بودم محکومي ، بدهم جوابي تا نمیدادند مهلت بهم ، نداشتند را خبر این شنیدن انتظار

 ...میکردند محکومم

 ات چند ي سایه خونه این تو الاقل ، خونه یه تو برن تنها زن تا دو میشه مگه ؟...تصمیمیه چه این... سارا:  بهزاد

 ...سرتونه باال مرد

 ؟...نیست مرد جهانگیرخان مگه ، نیست مرد فرهاد آقا مگه ؟...چیه دیگه مرد بي ي خونه عمو:  زد پوزخندي علي

 چي مگه ؟...پسر این شده چش ، رفت مي اسکي مغزم روي حسابي داشت علي ، بستم لحظه یک را چشمهایم

 یليخ خبر این از علي مثل هم او ، افتاد سعید دلخور چشمان به نگاهم... بود شده آتیش روي اسپند مثل که گفتم

 بار این... کشیدند مي جنون سمت به را من داشتند رفتاریشان تناقض با خانه این مردهاي تمام... بود خورده جا

 : علي به غرید خودش خاص عصبانیت با و نیامد کوتاه مادرم

 همین فقط سارا شرط ، جهانگیري نه و داره وجود فرهادي نه ، نده حکم ندونسته میکنم خواهش... خان علي -

 ...نکن رفتار مادرت مثل دیگه تو ، بفهمد فرهاد زاریم نمي نکردیم پیدا خونه وقتي تا که بوده

 ونش سایه کم کم اما ، باشند نداشته حضور نفر دو این االن شاید:  گفت مادرم به رو و کرد من به تیزي نگاه علي

 ...باشید مطمئن اینو ، میشه پیدا سارا زندگي تو

 ...نیستند غریبه ، عروسم برادر هم جهانگیر و پسرمه فرهاد ، نمیبینم ایرادي من بشه رنگم پر -

 دست نکنه خودش مال اونو تا و ساراست پي چشمش هنوز مرد این... خانوم مریم:  شد قبل از تر عصباني علي

 سهیل و سارا به اگه مرد این ؟...کنید تر راحت را مرد این کار اینجا از رفتن با خواید مي اونوقت ، نیست بردار

 ...کُشمش مي خودم بشه نزدیک

 ها زخم ، شکست مي همچنان ها شکستن ، راشکست دلم علي حرفهاي شنیدن و سعید دار صدا پوزخند

 ...مرحمند بي همچنان

 شهاب میشوند شکنند مي وقتي ها ستاره
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 جواب بي سوال یک میشود شکند مي که دلي اما

 ، یرندگ مي تصمیم زندگیش براي دیگران و نداري گیري تصمیم قدرت که اي مرده ، نیستي بیش اي مُرده تو سارا

 ؟...کشیدن نفس براي ، زندگي براي بگیري اجازه دیگران از باید کي تا

 : گفت فریاد با علي به رو و شد بلند جایش از و نکرد تحمل دیگر بود ساکت حاال تا که بهرام

 وستت مادر گور از ها بدبختي این تموم ، میکني تعیین رو بدش و خوب که هستي سارا ي چکاره تو ، علي کن بس

 جبراني هیچ جاي که عمیقه اینقدر مادرت ي کینه ، کرده بیامرزم خدا برادر و خونواده این ي شرمنده منو که

 هب من ، میاد بوجود خونه این از جان سارا یا ما رفتن با فقط آرامشم این ، آرامشه سهیل و سارا حق ، نزاشته باقي

 هم از رو بد و خوب هم و کنه مراقبت اش بچه و خودش از تونه مي هم بره هم دنیا کجاي هر دارم ایمان سارا

 ...بشه نزدیک سارا به دوباره مرد اون اگه حتي ، بده تشخیص

 چي سهیل تکلیف اونوقت ، بره سارا موافقید شما پس:  شد تر عصبي پدرش رضایت و دفاع از تعجب علي

 ؟...میشه

 ...بمونه مادرش کنار باید هم بچه باشه جا هر مادر ؟...میشه چي که یعني -

 ...پدر -:  شد بلند علي اعتراض

 : کرد راحت را من خیال حرفش با و بده ادامه علي نگذاشت بهرام اما

 ...همیشه براي اونم ، دادم سارا به رو سهیل حضانت من -

 رو بچه و زن این تا دادید هم به دست شما ي همه... پدر واي ؟...کردید چیکار:  کرد نگاه پدرش به حیرت با علي

 ...کنید بدبخت

... داشت او به ربطي چه من زندگي اصالً ؟...بود گرفته انتقاد باد به را پدرش اینقدر چرا ، نمیشد ساکت علي چرا

 : گفت درارش حرص پوزخندي و اش مسخره ژست همان با و انداخت بهم تیزي نگاه و من سمت آمد ناگهان

 مامان جلوي که خودته مال سهیل بود راحت خیالت شب اون ؟...کردي رفتن عزم که مراده وفق چیز همه

 ؟...آره... زارم مي دلتون روي رو سهیل داغ گفتي و ایستادي

 ودب کرده ادا کمال و تمام را پدري حق که پدري بخاطر بود داشته نگه حرمت ، نداشتم جوابي که نه ، کردم سکوت

 ...بودم ندیده ازش وقت هیچ که علي خشن رفتار این از بودم متحیر طرفم آن از ،

 ؟...نداشت جواب من سوال -:  پریدم جا از فریادش با

 ...باش آروم ؟...سرت به زده ؟...میکني چیکار علي:  کنار کشید را علي و شد بلند بالفاصله سعید

 : زد داد علي سر و شد شرمنده ، شده خیس هایم چشم دید تا بهرام

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

485 

 

 ...بیرون برو یا شو ساکت یا ، میکني دراز بیشتر گلیمت از پاتو داري علي -

 مهزمز و گرفت هایش دست بین را سرش ، نشست سعید کنار علي و گذاشت تاثیر باالخره بهرام کالم قاطعیت

 : کرد

 ...ندید رو روزا این و مُرد عمو شد خوب -

 مي مصیبت همه این بود زنده بهروز اگر ؟...ندازي مي چي یاد منو انصاف بي ، گرفت آتش قلبم و شنیدم

 مانمچش توي اشکي برق ، گلویم به کشید خنجر بغض ؟...بکشي فریاد سرم اینقدر داشتي جراًت تو ؟...کشیدم

 به مگه ، میشد کالفه ، میشد غمگین من غم با چرا سعید ، کشید صورتش به دستي کالفه و دید سعید که نشست

 ، برنیامد دستم از کاري و کشیدم درد سارا همراه گفت مي مادر به داشت که شنیدم دیشب ؟...داشت ربطي هم او

 بینمون لحظاتي براي ؟...را سعید ي گرفته جان تازه رفتارهاي این کنم تفصیر چي به ؟...داشت معني چه این

 زهره که آمد مي آشپزخانه از زهره و سهیل صداي فقط ، بودیم غرق خودمان افکار در کداممان هر و شد سکوت

 ، شکنمب را سکوت این گرفتم تصمیم من بار این.. ریخت مي زبان پسرکم و میکرد تعریف قصه سهیل براي داشت

 ...داشت زیادي دردسرهاي رفتن این وگرنه ، میکردم قانعشان و زدم مي حرف باید

 فرقي رت پایین یا باال خیابون تا چند نکنم نگاه سرمو پشت دیگه و برم نمیخوام کن باور علي: گفتم علي به رو

 ...رسیدم مي آرامش به ما ي همه عوضش ، نداره

 عمو که مقاومتي و صبر تو دارم ، بدي ترجیح قرار بر را فرار و بزني جا زودي این به نداشتم توقع ازت:  علي

 ... سارا میکنم شک زد مي دم اون از همیشه

 که کنم تحمل رو مادرت هاي کنایه و ها تهمت ي همه و بمونم باید ، صبوریم زن من گفته بهروز زماني یه چون -

 ، داغونه روحم ، نیست موندن جاي دیگه اما ، رفتم نمي داشت راهي اگه بخدا... علي ؟...نشه وارد شکي باورات تو

 از و ریختم اشک صبح تا ، کشیدم چي دوني نمي زد بهم رو حرف اون مادرت که دیشب ، شده طاق طاقتم دیگه

 بهروز رفتن ، زنه مي داغدارم دل این به آتیش و زاره نمي راحتم مادرت بمونم اگه علي ، کردم طلب رو مرگم خدا

 فهمب و کن درک منو تو الاقل ، ندارم رو مادرت دلیل بي دشمني و کینه تحمل دیگه ، گرفته طاقتمو و صبر تموم

 ...کشم مي چي

 کردم پاک را چکید چشمم ي کناره از که اشکي

 کر دوره را زندگي میشد کاش

 کرد پاره را غم و درد هاي صفحه

 دز حیاط از بعد و اتاق از نکشیده ثانیه به و گذاشت هم روي را هایش پلک اي لحظه از بعد و زد آتیشم علي نگاه

 سعید ، نگذارد تنها را علي خواستم ازش و سعید دادم و برداشتم مانتوم جیب از را ماشین سویچ فوري ، بیرون
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 باقي هم اي چاره راه مگر اما ، بودم نگران ، رفت بیرون اتاق از سعید دنبال به حرفي بدون هم بهزاد ، رفت که

 : گفتم بهرام به رو ، نفر سه آن رفتن از بعد... بود مانده

 عنف به ها جداي این وقتا بعضي ، نمونده اي دیگه راه اما باشه دلخور دستم از کسي و بشه اینطور خواستم نمي

 ...بسازم رو سهیل ي آینده و بایستم خودم پاي روي باید من ، میشه تموم آدم

 مراقبت شما از ماست ي وظیفه این ، باشي نگران سهیل ي آینده بابت زاریم نمي و هستیم ما... دخترم:  بهرام

 ...کنیم

 تا هزار و دارید خونواده شمام ، بدوزم شما جیب به چشم و بشینم عمر آخر تا تونم نمي من... بهرام آقا نه -

 ي طبقه که کنم اجاره طبقه دو خونه یه گرفتم تصمیم ، باشم کسي سربار وسط این نمیخوام ، دیگه مشکل

 پر را زندگیم زجرآور هاي ساعت خواد مي دلم و دارم عالقه کار این به ، بندازم راه کوچیک تولیدي یه پایینش

 ، میکنم دهآین براي اندازي پس یه کنارشم در ، بیفتم ام پاشیده هم از زندگي یاد به کمتر ، بکشم رنج کمتر تا کنم

 امهبرن و زندگي هدف اما نباشه اثر بي اومده پیش شرایط این شاید ، نیست عاطفه رفتار خاطر به فقط من رفتن

 ... کنم شروع نو از دیگه جایي و برم که میکنه تشویق منو آینده براي ریزي

 ؟...داري الزم پول چقدر تولیدي یه زدن براي دوني مي -

 مي نظر از رو چیز همه اول ، داره خودشو هاي درگیري و نیست مشکل از خالي کاري هر شروع دونم مي -

 ...میدم ادامه خیاطي همین به نشد اگه ، بهتر شد اگه ، نه یا بکنم رو کار این تونم مي میبینم و گذرونم

 مداشت رو پیش بزرگتري مشکالت و بودم راه اول هنوز اما ، داد ما رفتن به رضایت باالخره و داد تکون سري بهرام

 کاري هر اما ، گرفت مي قرار راهم سر زیادي هاي مخالفت و بود سخت که چند هر میشد شروع جایي از باید ،

 ...رسید نمي موفقیت به رنج و سختي بدون

 از ، خواست مي را بهروز مزار آرامش دلم ، بود حوصله بي و گرفته عجیب دلم شدم بیدار خواب از که صبح فردا

 آرامش این به عصبي فشار و استرس پر شب یک از بعد که دانست مي مادر ، شدم راهي و گرفتم اجازه مادرم

 و بشنود را هایم حرف و کند سکوت فقط که خواست مي را کسي دلم... نکرد مخالفت همین براي ، دارم احتیاج

 خاک خروارها زیر اگه حتي ، بود بهروز برساند آرامش به مرا توانست مي و داشت را سکوت این که کسي تنها

 مگذاشت گاز رو پا... شنود مي را دلهایم درد تمام و هست روحش داشتم باور اما ، تپید نمي دیگر قلبش و خوابیده

 هب سوز این ، نشاندم لرزانم تن به را صبح اول سوز و کشیدم پایین را ماشین ي شیشه ، جاده ي سینه به زدم و

 ...چسبید مي سرما این بهروز کنار اما داد بیشتري سرماي ام زده یخ تن

 یدسع ي کله و سر هم باز که گرفتم آرام و شد کم آشفتگیم و التهاب از کمي زدن حرف با و گذشت ساعتي نیم

 نگاهش ، آشفتگي هم و داد مي آرامش بهم هم بودنش ، بود کنارم گشتم مي طرف هر از چرا دانم نمي... شد پیدا
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 مي زنجیر گاه فکرم هاي حلقه... بیاورد زبان به روزي یک ترسیدم مي که هایي حرف بود ممنوعه هاي حرف از پر

 ... نداشتم رهایي زنجیرها این از و شدند

 که بگم تونم مي حتي ، اینجایي زدم حدس اومد ماشینت صداي و بیرون زدي خونه از که اي عجله اون با:  سعید

 ...بگیري آروم تا اینجا بیاي و بشه روشن هوا تا پیچیدي خودت به صبح خود تا دیشب

 توانست نمي که بود زبانش نوک حرفي ، کرد دلم میهمان کوچک لرزي و رفت مي فرو تنم در پونز مثل نگاهش

 گاهي خبري بي ، بفهمم نباید ، میشدم حساس نباید ، خواست مي جراًت شاید که حرفي ، بیاورد زبان به راحت

 : دوخت بهروز قبر به و برداشت رویم از را پونزوارش نگاه باالخره سوالم با... است آرامش سالح بهترین

 برات صبحي اول مادرم هاي نگراني باز نکنه ؟...من دنبال افتادي راه چي برا ، بري خواستي نمي دانشگاه مگه -

 ؟...کرده درست دردسر

 ...بودم نگرانت فقط ، ندیدم را مادرت اصالً من:  کرد نگاهم دلخور

 ...خواستم نمي را کس هیچ نگراني دیگر هاست مدت ، شدم بلند جایم از

 ...میرم دارم که دوني مي ، کن فراموشم کم کم و نباش نگرانم دیگه -

 : زد داد که بودم برنداشته قدمي چند هنوز اما ، افتادم راه او به پشت

 یمتتصم رو که کنم کاري تونم نمي من که طور همین ، نباشم یا باشم نگران که بزاري مرز من براي توني نمي تو

 ...کني فکر بیشتر

 : داد ادامه ؟...بود ریخته بهم را او من رفتن چرا... مغزدار و بود معني پر حرفش ، سمتش برگشتم حیرت با

 خیره ما به زدن تهمت براي چشم جفت هزار و بزنیم حرف نمیشد لعنتي ي خونه اون تو چون اینجا اومدم -

 ...باشه

 ؟...حرفي چه:  پرسیدم سریع

 هم او تن به صبح اول سوز این ، کرد جمع بارونیش بلند پالتوي در را خودش کمي و کرد هایش جیب تو دست

 .بود نشسته

 ؟...رسي مي آرامش به بري اگه میکني فکر:  سعید

 دفن جا همین آرامشم ي همه ، بینم نمي آرامشي بهروز از بعد دیگه من:  بهروز قبر به شدم خیره مکث بدون

 ...شده

 ؟...بري خواي مي چرا پس -
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 ور و کنم شروع رو اي تازه زندگي ، بشم مستقل میخوام:  دوختم سعید نگران چشمان به و گرفتم قبر از نگاه

 ؟...نیست رفتن براي خوبي دالیل اینا ، نکنه فراموش را خندیدن سهیلم خوام مي ، بایستم خودم پاهاي

 مردک اون با کنه وادارت و بیفته جونت به فرهاد دوباره خواي مي ، چیه من نگراني این دلیل دوني مي خودت -

 ؟...هستي سهیل فکر به اصالً ؟...کني ازدواج

 ؟...داره نفوذ من رو هنوز فرهاد میکني فکر چرا -

 ؟...نداره -

 اه تنش این ي همه از بدور که میکنم رو ریسک این دارم ، میکردم زندگي اون با رفتم مي داشت اگه... نداره نه -

 چه دیدي شب اون خودت ، بکشه قد آروم محیط یه تو سهیل خوام مي ، بسازم رو خوبي زندگي یه مشکالت و

 ...شد حالي

 توني مي عاطفه جلوي ، میگیره قرار راهت سر فرهاد بار این اما ، بشي خالص عاطفه دست از رفتنت با شاید -

 ونا که نرفته یادم هنوز ، نداره امکان چیزي همچین برادرت مقابل در اما کني آب بر نقش هاشو نقشه و بایستي

 ...گُوشت تو زد و شد عصباني چطوري شب

 امخو نمي ، کنم حل خودم بزار رو مشکالت این ، باشه میگي تو که اینطور که فرضم بر:  کشیدم عمیقي نفس

 ...خودم ي عهده به بزار رو اش بقیه ، داشتي لطف سهیل و من به زیادي هم اینجا تا ، کني درگیر خودتو

 هب چشمانش درون شده جمع خشم کلي با و فشرده بهم هاي دندان با و کردم عصبانیش باالخره هایم حرف این با

 : بود خیره من

 اگه تيح ، خوندي کور میشم سهیل و تو خیال بي میکني فکر اگه ، نقطه این به برسیم که نگفتم نگرانیام از -

 ...هست بهتون حواسم دور از باشي جا هر ، هم بري

 ؟...بدونم حمایتتو این علت تونم مي:  پرسیدم درنگ اي لحظه بدون و انداختم باال ابرویي

 میکنم عمل مادرجان وصیت به دارم ، شدم عاشقت نکن فکر:  شد خیره چشمانم به مستقیم و زد نیشخندي

 ؟...کرد بهم وصیتي چه مرگ دم که نرفته یادت

 ، قلبم به بود نیشتري اش جمله ، شد خالي سرم روي زمستان ي زده یخ هاي آب تمام انگار سعید حرف با

 دبای... نشکنم باره هزار و نریزد فرو او جلوي که کردم را تالشم تمام اما ، آورد چشمانم به را اشک کالمش صراحت

 به هست عاشقم اگر تا پرسیدم را سوال این کرده فکر دیوانه ، دادم مي بهش شکني دندان جواب یک سریع

 : گفتم و صدایم توي انداختم را عصبانیتم و حرص تمام... کند اعتراف من به نسبت عشقش
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 نمک ازدواج خواستم اگه بدان فقط ، کنم بهروز جایگزیرن رو کسي که ندارم دلي دیگه چون... سعید آقا نترسیدم

 لهسا چند که مخصوصاً ، تره مناسب جهانگیرخان بگي که نظر هر از ، نمیدم پیوند دست بچه یه با باش مطمئن

 ...میخواد خاطرمو

 دروغین کردن اعتراف اینطور ، ها بعضي سوزاندن دل براي اما ، نمیکردم فکر جهانگیرخان به اصالً که شاهده خدا

 نشده دور هنوز ، گذشتم کنارش از و زدم را ضربه... کنند خورد مرا شخصیت کمتر تا داشت بسزایي تاًثیر هم

 گرمي ، کرد گیجم حرکتش این با ، شد رفتنم مانع که کشید محکم و گرفت چادر روي از را دستم مچ که بودم

 ...تنور مثل بود داغ ، میشد حس خوبي به هم چادر روي از دستش

 از بهروز نرفته یادم هنوز ، زارم مي مردک اون دل رو ، رو تو آرزوي ، بکني غلطي همچین زارم نمي باش مطمئن -

 ...پدر بگه مرد این به سهیل زارم نمي... بود متنفر چقدر مرد این

 ، تهدیدش و زدن حرف نوع این ، عصبانیتش این ، افتاد راه من از زودتر و ام تنه سمت کرد پرت شدت به را دستم

 گذشت مماشین کنار از وقتي...  نبرم جایي به راه و کنم گیر مغرم بست بن تو حسابي میشد باعث ، بودنش طلبکار

 : گفتم آسمان به رو و کشیدم عمیقي نفس... بیاید من با ندارد قصد که فهمیدم

 رس و دارم جا هنوز کن باور ؟...من سرنوشت تو کني جارو مونده باقي آسمونت تو مصیبتي و بال دیگه... خدایا -

 ...نشدم ریز

 گاهي هر و زد مي قدم خیابان کنار سعید ، زدم دور محوطه کوچک ي فلکه دور و شدم ماشین سوار و افتادم راه

 کهتی آن تو هم پرنده صبح ساعت آن تو اما ، نه یا گذرد مي آنجا از عبوري ماشین ببیند تا میکرد عقب به نگاه

 را هایش کمک و ها مهرباني هنوز ، باشد دلخور دستم از خواستم نمي ، کنم سوارش گرفتم تصمیم ، نمیکرد پرواز

 باال را سرش اصالً اما ، ترمز روي زدم جلویش ، بودم نشده شکن نمکدان و خور نمک هنوز ، بودم نبرده یاد از

 : گفتم و کردم باز برایش را در و شدم خم ، نگرفت

 ...برادر خوره مي هم به مسیرمون ، باال بیا نکن قهر ها بچه دختر مثل

 تعصبانی زور از ، کرد پرواز روحم که رفت بهم غره چشم طوري و گرفت باال را سرش سریع برادر ي کلمه گفتن با

 تو االن مشت این خواست مي دلش خیلي ، کرد مشت گردنش پشت را هایش پنجه و زد چنگي موهایش به

 تکان دست میکرد عبور آنجا از داشت که ماشیني براي و هم به کوبید را در محکم... میکرد خوش جا من صورت

 ي بازیچه که بودم بیچاره و مفلوک چقدر ، بود آورده در را کفرم حسابي... شد سوار فوري ایستاد ماشین تا و داد

 ...بودم شده ذات بد هاي جنس این

 ...نداشتي تو که باشه اش راننده من مثل کسي میخواد لیاقت... درک به... جهنم به:  زدم داد

 از ، گذشتم ماشین کنار از جت مثل و رساندم پنجاه و صد به را سرعتم و گذاشتم گاز رو پا طوفاني خشمي با

 رسیدم شهر اول به وقتي ، بود الزم خودخواه و احمق ي پسره این کني کم رو براي اما ، ترسیدم مي زیاد سرعت
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 کنار ، بود شده خشک کویر مثل گلوم بودم خورده حرص بسکه ، کردم کم را ماشین سرعت و ندیدمشون دیگه

 ، خورد زنگ گوشیم که بدهم نجات برهوت این از را گلویم تا بخرم اي آبمیوه تا داشتم نگه را ماشین خیابان

 : زدم را تماس دکمه و دادم فرو سختي به را دهانم آب ، بود ملیحه

 ...میکنه افتتاح گوشیتو که باشم من نفر اولین که بدم افتخار بهت خواستم مي... سالم:  ملیحه

 ...کرد افتتاحش زودتر که شد فرهاد آقا نصیب افتخار این... عزیزم رسیدي دیر -

 ...داشت تماشا ملیحه ي شده پنچر ي چهره هم جا همین از ، نشست لبهایم روي لبخند آمد در که آهش

 دادن بهش منو مرگ خبر انگار... حاال خب -

 ... بیچاره عاشق اون مخصوصاً ، میشن راحت دستت از ملت یه ، نداره ناراحتي اینقدر که تو مرگ خبر -

 ؟...آوردم سعید سر بالیي چه پیش ساعت نیم دانست مي اگر... خندیدم

 مریم برا دلم میگه هي و کرد کچلم مامان ، بیارید تشریف شام برا کوچولو سهیل و مادرت با امشب زدم زنگ -

 ...بیاید زودتر ، شده ذره یه زبونت شیرین پسرک اون برا دلمون حمیدم و من البته ، شده تنگ خانوم

 مي منو دیگه ، هستید سهیل دلتنگ که حمیدم و تو و شده تنگ مامان برا دلش که مادرت ، نمیام دیگه من -

 ...منتظرم نه و منه دلتنگ کسي نه ، چیکار خواید

 عیدس با امروزم کل کل و روزه چند این فشارهاي یا تنهایي ، بود دلتنگي ، گریه زیر زدم که شد چي یهو دونم نمي

 ...شوم خالي خالي تا خواست مي گریه هنوز دلم و بود کرده داغونم حسابي که بود چي دونم نمي درست ، بود

 ؟...میکني گریه چرا ، دیوونه شد چت یهو سارا:  پرسید و شد نگران ملیحه

 ...داشتم ماجراهایي چه روز چند این بدوني اگه ، گرفته دلم خیلي ملي:  گفتم هایم گریه هق هق میان

 ؟...اي خونه االن:  پرسید ترس با ملیحه

 ...ندارم آرامش اونجام دیگه ، میام بهروز مزار سر از دارم... نه -

.. .عذابن در تو دست از ها بیچاره این ، خاک سر رفتي صبح وقت اون شدي دیوونه:  پیچید گوشم تو ملیحه جیغ

 ...نباش راحت هم دنیا اون تو زاره نمي حتي تو مثل تیمارستاني ي دیوونه یه اونوقت برسن آرامش به تا مُردن اینا

 من از... میکردم گریه هم و خندیدم مي هم بود دار خنده وضعیتم ، کردم نثارش هم محکم کوفت یه و خندیدم

 یرد ساعتي دو یکي و هستم ملیحه با گفتم و زدم مامان به زنگم یه ، پیشم بیاد تا گرفت آدرس و بمانم خواست

 هک بود ملیحه فقط ، زدم مي حرف باهاش باید ، برسد تا ماندم ماشین تو ملیحه منتظر... نشود نگران که میام

 ...داد مي نجات سردرگمي همه این از را من و میکرد آرامم
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 کیک سفارش ملیحه پیشم اي لحظه و بودیم نشسته تریا کافه یک تو هم روبروي ملیحه و من تا گذشت ربعي سه

 ، گفتم تصمیمم از براش... داشتم نیاز قهوه و کیک این به حسابي و بودم نخورده صبحانه ، بود داده رو قهوه و

 : گفت دهانش گذاشت رو کیک تیکه که طور همین

 ودورت که کافري قوم این با ، نزن صابون دلت به زیاد اما... کني زندگي تنهایي خواي مي ، خانوم سارا شدي شجاع

 ...نیستن تا دو یکي خانواده غیرت با مرداي... کني زندگي خودت برا بزارن محال گرفتند

 ...یشمم دیوونه دارم بزار پام جلوي حلي راه یه ، کني مسخره منو و اینجا بیاي نگفتم:  گفتم حرص با و کردم پوفي

 ؟...چیکار خواي مي نظر من از دیگه ، گرفتي رو تصمیمت که تو ؟...بگم چي:  گفت و شد جدي صورتش ملیحه

 وضع چیزي کسي نظر با دیگه بودم گرفته رفتن به تصمیم منکه ، بودم کرده موردي بي سوال گفت مي راست

 : گفتم و کردم نگاهش غمگین... نمیشد

 هک نگذشت چیزي اما ، خاکش سر رفتم ، کنه آرومم تونست مي بهروز فقط و بود گرفته خیلي دلم صبح امروز

 ...اونجا اومد هم سعید

 زده زل رفته باال ابروهاي با شد تمام هایم حرف وقتي... آخرش تا کلمه به کلمه کردم تعریف برایش را چیز همه

 : گفتم و کردم اخمي شد طوالني مکثش وقتي ، زد نمي حرفي و بهم بود

 ؟...برده ماتت اینطوري تو چته

 : فتمگ عصبي و دهانش تو زدم دست پشت با سریع ، طرفمان برگشتند نفر چند که بلند اونهم ، خنده زیر زد یهو

 ارهد خنده من بدبختاي... کردم تعریف براش جُک انگار ، نبستم خودم تا رو گاله اون ببند ، بردي آبرومو... مرض

 ؟...معرفت بي

 طور هر اما ، بشوند باز غار مثل که بود تکاپو در لبهایش هنوز اما ، کرد جمع را اش خنده هستم جدي دید وقتي

 : گفت و گرفت رو خودش جلوي بود

 به اونوقت ، دارن دوست هم و هستن عاشقت هم که باره مي آدم داره آسمون و زمین از ؟...بدبخت میگن تو به

 ؟...عشقه روي از رفتاراش این و شده عاشقت سعید نفهمیدي هنوز... خدا خنگ آخه ؟...بدبختي میگي این

 يعاشق دیوونه آخه ، رفت شد خل دوستمم بهترین ، نیست تا دو یکي منکه بدبختیاي:  گفتم و زدم پوزخندي

... شده عاشقم میگي تو اونوقت ، مادرجان وصیت بخاطر گفت خودش خوبه ، درمونیه بي درد چه دیگه

 ...استغفراهلل

 سعید خورم مي قسم ، نفهم ، خره ، بیني مي بدبختي را خوشبختي که خدا درگاه به کن استغفار برو... آره -

 ، خودش بودن مطمئن ، تو رضایت ، کنه هموار رو راه کم کم خواد مي ، بده بروز زوده االن اما ، شده عاشقت
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 یه مثل ، بگذره سالم که اینا همه از ، ریخته راهتون سر کشمش و نخودچي مثل که مشکالتي ، اش خونواده

 ...دلم عزیز باشي صبور باید ، میکنه خواستگاري ازت و جلو میاد واقعي جلتمن

 ...بردم لذت واقعاً ، کردي تعریف قشنگي ي قصه:  گفتم و زدم جوني بي لبخند

 ...توست زندگي واقعیت اتفاقاً... خانوم سارا نیست قصه -

 ؟...خبریه ؟...افتاده اتفاقي خوشه خیلي حالت امروز ملیحه -

 ...داریم راه تو که عروسي یه از بهتر اتفاقي چه... آره خوب -

 ...زني مي مفت زر اینقدر و شناسي مي رو سعید خوبه ، بریز مزه کم:  گفتم و بازوش به کوبیدم مشت با

 یا و ، سال و سن و خونواده نه ، ثروت و موقعیت نه ، نیست جلودارش هیچي دیگه بیاد که عشق... خوبم دوست -

 ترینبه ، خارج و ایران تو اجتماعیش موقعیت و ثروت و کبکبه همه اون با جهانگیرخان ، تو موقعیت مثل موقعیتي

 خاصیت این ، میده ادامه حماقتو این داره هنوزم و نشست لیاقت بي توي مثل یکي پاي به رو عمرش هاي سال

 اما ، داري هم بچه یه و کردي ازدواج تو درسته ، تره کوچیک تو از سال دو سعید درسته... خانوما خانوم عشقه

 بهت همینکه ، قلبش ته ته از بلکه هوس روي از نه اونم ، میخواد خودتو خاطر نداره دالیل این به کاري سعید

 به و داره تعصب عشقش رو یعني ، عشق یعني میشه غیرتي و کني ازدواج جهانگیرخان با میکني غلط تو میگه

 رو خطر بري خونه اون از خواي مي دیده که حاالم ، باشه مراقبتون جا همه خواد مي مادرجان وصیت ي بهونه

 يبفهم تا بیار درش آکبندي از و بنداز کار به رو عقلت اون یکم ، کنه منصرفت طوري یه خواد مي و کرده احساس

 ...گیره مي چشمه سر کجا از رفتارش تغییر همه این

 رد کیفم تو از پولي و شدم بلند جایم از ، گفت مي پرت و چرت داشت دیگه طوالنیش سخنراني این با ملیحه

 : گفتم و میز رو گذاشتم و آوردم

 میگم حاالم گفتم همیشه نیستم قبل ساراي اون دیگه من اما ، زدي حدس درست تو و شده عاشق که فرضم بر

 ازم هم خدا خود ، سهله که سعید ، بدم دیگه کسي به که ندارم قلبي و شده دفن بهروز همراه به قلبم که

 ...نه میگم کنه خواستگاري

 عبیرت و حرفها با بیشتر ، بشوم آرام و کنم دل درد باهاش خواستم مي یعني ، ماشین تو رفتم و گذشتم کنارش از

 و کردم ردش سریع که هستم منتظرتون شب گفت کردم اش پیاده خانه دم وقتي ، کرد بدتر را حالم اش احمقانه

 راه و کردم خداحافظي باهاش و ندادم بهایي ، شد ناراحت... دارم تنهایي به نیاز االن دیگه وقت یه باشه گفتم

 همگ ، بود کرده بیشتر را درگمیم سر حرفها این با ، نداشتم را شلوغ جاهاي گنجایش و میکرد درد مغزم ، افتادم

 عاشق کشند مي را منتش بزاره دختري هر رو دست که عالي ي خونواده و موقعیت اون با سعید مثل یکي میشه

 ...محاله این ؟...باشه شده من
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 رواب دوباره دید که را من... شدن ظاهر در درگاه تو سهیل و سعید و شد باز در که بودم نینداخته در تو کلید هنوز

 : گفت گوشم در سر و بغلم تو پرید سهیل ، من به زد زل عصبانیت با و کشید درهم

 ؟...بخریم هم تو براي خواي مي ، بگیریم خوراکي میریم سعید عمو با ماماني

 : بشنود سعیدم تا گفتم بلند ، کند دلبري بود بلد وروجک ، بود گرفته ام خنده

 ...بخر نمک بسته تا چند -

 هنوز سعید... نیست االن و بود من زندگي روزي یه که برم ها چشم این قربون الهي ، شد تا چهار سهیل چشمهاي

 من به همین و آمد برنمي دستش از کاري اما ، بدهد منو حسابي مالي گوش یک خواست مي دلش و بود عصبي

 ...خودخوري و خشم اون به و داد مي لذت

 ؟...ماماني خواي مي غذا برا نمک:  سهیل

 و بشي خوشمزه تا بخوابونم توش رو تو و کنم درست نمک آب خوام مي ، برم قربونت نه:  گفتم و زدم لبخندي

 ...گرسنمه خیلي آخه ، بخورمت بیام

 به چشمانم لحظه یک ، زمین گذاشتمش و بوسیدم را لبهایش محکم ، برد هایش خنده با را من دل و خندید ریز

 هاي حرف یاد به را من که بود چیزي یه نگاهش ته اما بود عصبي نگاهش ، شد قفل سعید خشمگین هاي چشم

 : کرد میخکوبم اش جمله با که حیاط تو بروم رفتم... انداخت مي ملیحه

 ؟...خونه میاد االن که گذشته خوش خیلي خانوم به حتماً

 برایت منهم آمداي و رفت که مرگته چه آخه... عصبیش و خوشرنگ چشمان به شدم خیره تعجب با و برگشتم

 این طاقت دیگه ، حیاط تو رفتم و کردم خرجش اساسي ي غره چشم یه بگویم چیزي اینکه بدون ؟...شده مهم

 معما این لحظه هر ، انداخت مي تپش به اي وحشیانه طور به را قلبم سعید نگاه چرا ، نداشتم را نگاهش نوع

 ...تر سردرگم و آشفته من و میشد تر پیچیده

 

 یکم و بیست فصل

 

 دهد مي شکوفه بوي باد دستان آید، مي که بهار

 گیرند مي جان نسیم نوازش با باغچه، درخت تک هاي جوانه
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 آهسته و آرام

 

 انهخ کردن پیدا دنبال به بود شده داوطلب خودش که سعید اتفاق به مادر مدت این تو و بود نمانده بهار به چیزي

 و اضطراب ، بودند نکرده پیدا را بود نظرم مد که اي خانه هنوز و زدند مي سر دورتر کمي و اطراف هاي بنگاه به

 ارب این اما ، بخورد بهم چیز همه و شود خبردار طریقي به فرهاد ترسیدم مي و بود افتاده جونم به بدجور استرس

 و فرش فروش بخاطر هفته دو براي جهانگیرخان طرف از نمایندگي به را زنش و فرهاد و شنید را ام استغاثه خدا

 تا کنیم پیدا را نظر مورد ي خانه مدت این تو شده طور هر باید مادرم ي گفته به ، فرستاد دبي به آن صادرات

 ، بود شده تر آرام من به نسبت رفتارش یکمي روزها این سعید... نشود راهمان سد و نفهمد وقتش از زودتر فرهاد

 هم وضعیت این ، ندادم جزئي دلخوري این به بهایي ،اما دلخوراست دستم از هنوز میکردم حس ، زد نمي حرف

 بر هم برخوردي اگر ، نمیشدم همکالمش و نمیگرفتم قرار رویش در رو زیاد ، بود بهتر او براي هم و من براي

 همین ها وقت گاهي که نکنم نگاه چشمانش تو مستقیم که بردم مي بکار را سعیم تمام آمد مي پیش اتفاق حسب

 و شوم دور او از کم کم خواستم مي ، گذشت مي کنارم از دلخور و عصبي و آورد مي در را کفرش ها اعتنایي بي

 خودش براي هم و من براي هم آینده در توانست مي من به سعید نزدیکي ، بود گزینه بهترین ما دوي هر براي این

 ار بند این باید ، دید مي صدمه بیشتر روحش بود میان در هم احساسي پاي ملیحه قول به اگر و شود ساز مشکل

 ... میکردم پاره جایي یک از

 نگاه پشت ي نگفته هاي حرف و خاص نگاههاي ي متوجه که گذراندم مي را زندگیم سخت ي دوره این داشتم

 داشت من به هوس به آلوده نگاهي بهزاد که بود درست ، بود کرده فرق آسمان تا زمین من به نگاهش ، شدم بهزاد

 هک حسي ، بود خواستن حس از پر درونش که نگاهي ، ترساند مي مرا کمي و شده بیشتر نگاهها این روزها این اما

 ، ودب انداخته دلم به وحشت نگاه طرز این چقدر بفهمد که باشد من جاي کسي باید فقط و کرد توصیف نمیتوان

 بهایي اصالً و دید مي را صیدش فقط چشمانش و داده قرار هدف را حیواني تفنگش با که بود شکارچي مثل بهزاد

 ، بود کرده سرازیر قلبم به تماماً را ترس ، هایش تهمت و عاطفه فهمیدن و نگاه این وحشت ، نمیداد اطرافش به

 ... مادرم به حتي ، طلبید حل راه و گذاشت میان در کسي با نمیشد را درد این متاسفانه

 ردد قلبم میکردم فکر بهش وقتي ها مدت تا که کند وارد قلبم به ناکاري ي ضربه بهزاد که رسید روزي باالخره

 و بود رفته اصفهان به تنهایي به اش خانواده دیدن براي زهره که بود روزي سه دو... میشدم گیج و گرفت مي

 هیچ جاي رفتارش نوع این ، گشت برمي اتاقش به دوباره و میداد نشان خودي باري هر کنده پر مرغ مثل بهزاد

 ...بیفتد برایم خانه از رفتن از قبل بدي اتفاق که بودم منتظر لحظه هر و بود نگذاشته برایم را آرامشي

 آشپزخانه تو تنها من و بکنند خرید اطراف هاي مغازه از کمي تا رفتند بیرون سهیل اتفاق به مادر صبح روز یه

 با را بهزاد و برداشتم آشپزخانه درون صندلي روي از را شالم بالفاصله ، خورد در به اي ضربه که بودم سرگرم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

495 

 

 مسال بود افتاده جونم به که شدیدي استرس با و ریخت فرو دیدار این از قلبم ، دیدم در ي آستانه در نزار حالي

 : گفتم و کردم آرامي

 ؟...نیست خوب حالتون اینکه مثل ؟...بهزاد آقا شده چي

 يمهم موضوع خواستم مي چون خونه اومدم زودتر ، نیست چیزي نشو نگران نه:  گفت لرزاني صداي و پریشاني با

 ؟... بزنیم حرف هم با تا تو بیام میشه اگه ، بزارم میان در تو با رو

 تازه ماجراي دوباره و ببیند اتاق تو هم با را ما عاطفه ترسیدم مي لحظه هر و کردم دعوت درون به نگراني با را او

 ، گرفتم را زهره سراغ و آوردم چایي فنجان یک برایش ؟...بود اینجا سهیل حداقل کاش اي ، بزند رقم برایم را اي

 آن از امروز شاید ، بود کرده هول مرا بیشتر رفتارش این و نداشت تمرکز و داد مي را جوابم پرتي حواس با

 ...بردم مي پي سال چند این طي در مرد این هاي نگاه واقعي معناي به من که بود روزهایي

 : گفت غریب التماسي با و شد پاره دلم بند اتاق خلوتي در نگاه این طرز از که دوخت بهم را آرزومندش نگاه

 وجود با داریم سهیل و تو امید به زهره و من ، نکن جدا هم از رو خونواده این و نرو اینجا از میکنم خواهش... سارا

 بهت ای و بزنه تو به ربط بي ي کلمه عاطفه نزارم بعد به این از میدم قول ، میکنیم تحمل رو خونه این عاطفه نحس

 ...کنه احترامي بي

 جدا هم از رو شما اینجا از ما رفتن میکنید فکر چرا:  گفتم بود افتاده جونم به میشد دقایقي که نگراني با

 از دبای آدما که میاد پیش شرایطي وقتا بعضي ، رسیم مي آرامش به نوعي به همه ما رفتن با ، برعکس ؟...میکنه

 نهممک غیر ، بردارند شون آینده و زندگي براي بزرگ قدمي بتونن تا بکنن دل هستن دلبسته بهش که چیزي

 دلم ، ماش حتي ، کنه ساکتش رو عاطفه همیشه براي که کنه تضمین تونه نمي کس هیچ ، برگردم تصمیم از بتونم

 ...بزارید پا زیر رو بزرگترتون برادر احترام من بخاطر شما خواد نمي

 : گفت بود نشسته صدایش تو که بیشتر لرزشي با و تر عصبي بار این بهزاد

 ...کنید فراموش همیشه برا خونه این از رو رفتنتون میشه کنید قبول اگه که دارم پیشنهادي یه من

 ...کرد حلش رو بزرگ مشکل این بشه نکنم فکر ؟...پیشنهادي چه:  پرسیدم تعجب با

 ضوحو طور به و کند متمرکز را فکرش درست توانست نمي ، بدهد را پیشنهادش تا رفت کلنجار خودش با لحظاتي

 : کرد باز زبان بود سختي هر به اما بود کرده گم را پایش دست

 ؟...میکني ازدواج من با سارا

 دبو کاري و سریع اش جمله اینقدر... ازدواجش پیشنهاد از غیر داشتم را چیزي هر انتظار ، کردم نگاهش گیجي با

 بودن با هم آن ؟...داد ازدواج پیشنهاد من به ؟...میگفت چي داشت ، کرد سلب من از را حرکتي گونه هر که

 ؟...زهره
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 : داد ادامه و نشد میکردم احساس خودم که ام پریده رنگ ي متوجه حتي و نکرد توجه روزم و حال به اصالً

 يفرزند بي درد این تو دارم سالهاست که دوني مي ، باشم اي نمونه پدر سهیل براي و کنم خوشبختت میدم قول

 هک خوشبختي تمام حاضرم ، کنم برادرم ي بچه نثار را محبتم تمام خوام مي ، برنمیاد دستم از کاري و سوزم مي

 ...کنم تضمین رو سهیله و تو حق

 مصبیت این کي تا دیگر... خدایا... رفتم مي فرو مهیبي گرداب در لحظه هر من و زد مي پوچش رویاهاي از حرف او

 و بود کشیده آتیش به را وجودم هایش حرف ؟...میکند له لعنتي زندگي این چرخهاي زیر را من و دارد ادامه

 بچه جاي سهیل و دومش زن جاي توانم مي من بود داده اجازه خودش به چطور ، میکرد مبدلم خاکستر به داشت

 ؟...ودمب تنها چون ، بربیایم لعنتي زندگي این پس از توانم نمي من که بود کرده فکري چه ، باشیم اش نداشته ي

 خودم از بدي خاطر رفتن از قبل نگذارم و نروم در کوره از تا بده صبر بهم خودت... خدایا ؟...بودم بیوه چون

 را بودم کرده حفظ سال چند این سختي به که را ها حرمت مرز و کنم احترامي بي او به یا و بگذارم برجاي

 هنوز که من روح مخصوصاً ، ندارد را شخصیم حریم به ورود ي اجازه کس هر که فهمید مي او کاش... بشکنم

 ...بود تقدیر زخمي

 لحس با ، داده کثیفي پیشنهاد چه که بفهمانم بهش طوري که کردم سعي و کردم حفظ را خونسردیم همه از اول

 : گفتم بهش رو سردي

 ، دیدم مي برادرم جاي را شما و بودم قائلم خاصي احترام شما براي من ، نداشتم انتظار شما از اصالً... بهزاد آقا

 ...دادید من به رو اشتباهي و منطقي غیر پیشنهاد چنین که نمیکنم باور

 مي دلم ، نمیکنم نگاه پیشنهاد این به بد چشم به و ندارم رو شما آزار قصد بخدا:  گفت و انداخت پایین را سرش

 ...کنه اذیتتون عاطفه دیگه نزارم و کنم حمایتتون بعد به این از تا و بدونید قابل منو خواد

 رچطو که عجبم در ، دارید زهره مثل خوبي زن شما ، کنید حمایتم برادرانه پیشنهاد این جاي به تونید مي شما -

 ینطوريا ، کنید قبول رو بچه یه سرپرستي تونید مي اس بچه تون بهونه اگه ؟...گردید مي دیگه همدم یه دنبال به

 حاضر دیگه بهروز از بعد من ، دادید انجام پسند خدا کار یه هم و میشه برخوردار خانواده نعمت از بچه یه هم

 سعي منم ، برید و کنید خاکش جا همین رو حرفا این میکنم خواهش ، بدم راه قلبم تو رو مردي هیچ نیستم

 ...بگیرم نشنیده رو چیز همه میکنم

 مچش و حرفها تو که التماسي با و لرزید درون از قلبم که انداخت بهم عمیقي نگاه و گرفت باال را سرش بار این

 : گفت انداخت هایش

 از ، دارم دوست و شدم عاشقت واقعاً بهروز مثل من ، نیست هوس روي از یا گذر زود احساس یه این کن باور سارا

 شانس ازدواج تو اینقدر چرا که خوردم غبطه برادرم به دیدم رو مهربونیت و رفتار و کردي ازدواج بهروز با وقتي
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 رمبراد کنار رو تو و بودم تو مثل یکي دنبال همیشه آرزوهام توي ، شده نصیبش تو مثل اي فرشته یه که آورده

 ...میمونم منتظرت داري دوست که موقع هر تا ، بده رو جوابم بعداً و کن فکر پیشنهادم روي الاقل ، کردم پیدا

 زا نشسته من روبروي االن که وقیح مرد این که بود درست حدسم ، شنیدم مي چي گُوشهایم این با داشتم خدایا

 که بود نظرها چشم و ها حس همین ، خورده مي غبطه برادرش خوشبختي به و داشته من به طمع چشم اول

 زندگي میشد تر تازه روز هر که دردها این با کي تا دیگه بود قرار ، گرفت من از را بهروز و کرد نابود را زندگیم

 اًتجر تنهاییم بخاطر که میگرفتم قرار نما گرگ مردهاي این دست ي طعمه تنهاییم بخاطر کي تا دیگه ؟... کنم

 و بود شده طاق طاقتم دیگه ، تنفر و غیظ با آنهم کردم نگاهش ؟...کنند آروم من با را خود غرایز تا کردند پیدا

 : گفتم و کردم منتقل صدایم به را تنفرم تمام و شدم بلند جایم از... آوردم مي کم فشارها این زیر داشتم

 ، دارمن احتیاجي کسي به من ، بره بین از مانده بینمان که هم احترامي و اعتبار این نزارید... بهزاد آقا بیرون برید

 ...نیستید شما نفر یه اون مطمئناً کردم پیدا نیاز روزي هم اگر

 وت مهربونیه و محبت محتاج من ، منم داره نیاز اونکه ، تمومي چیز همه تو ، نشو عصباني میکنم خواهش... سارا -

 ... هستم سهیلت گفتن بابا محتاج من ، هستم

 ات دیگه ، برساند زهره گوش به و کنه تعبیر خواد مي دلش طور هر و بشنود عاطفه بگذار ، باداباد چه هر ، زدم داد

 ...بگیرم خون خفه عاطفه ترس از و بمانم الل و بشوم تحقیر حد چه

 پس زده محکم روزگار که من مثل بدبختي زن براي دیگه خونه این ، بهرام آقا به نزدم زنگ تا بیرون برید --

 دمر یه ، بودید برادر جاي من براي شما ، بردید بین از وجودم تو رو اعتماد که هستید شماها ، نیست امن گردنش

 اام ، گرفت مي ندیده هم رو بچه نبودن حتي بود بینشون که عشقي بخاطر و پرستید مي را زنش عاشقانه که

 وگرنه ، بیرون برید بشنوم چیزي نمیخوام دیگه ، شکستید خودتون به نسبت رو اتاق این تو و االن همین تصورم

 ...میکنم خبر با رو بهرام آقا دیگه ي کلمه یه با

 کماش و شکست صدا بي بغضم رفتنش با ، بیرون زد اتاق از افتاده فرو هاي شانه با و گرفت قرار کارساز تهدیدم

 روي پا داد مي اجازه خودش به ناکس و کس هر بودنم بیوه بخاطر ، بود غریب و سیاه روزگار برایم ، ریخت فرو

 هر و بود افتاده زندگي روي غلیظي تیرگي بهروز رفتن با ، کند له پاهایش زیر را حرمتم و بگذارد شخصیم حریم

 گذاشتم میز روي را سرم... برد مي فرو امید بي و بار غم انزوایي در مرا و میشد تر وسیع تیرگي این داشت هم روز

 برایم را تنهایي و سخت روزهاي این چرا که آمد مي بدم اقبالم و خودم از ، کردم گریه شدت به روزم و حال به و

 ...بود زده رقم

 

 شــــوم مي بیــدار که خواب از ها تازگـــي

 میشـــود آغـــاز هایــم کابـــوس تازه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

498 

 

 

 محض به سهیل ، بودند خیره من به نگراني با شدند مواجه ام کرده ورم و سرخ چشمان با سعید و مادر وقتي

 یدمشبوس و گرفتم را آدامس ، خریدم تو براي گفت و گرفت طرف به را آدامسي بسته و بغلم تو بود پریده رسیدن

 ، دکشی آتیش به را قلبم حرکتش این که نزد حرفي اما کشید چشمانم به دستي ، کند بازش تا خواستم ازش و

 نکنم نگرانش اینکه براي... زیاده هاي گریه از سرخم چشمان این علت که دانست مي خوب من باهوش پسرک

 : گفتم و بوسیدمش

 ...آورد در اشکمو ، بد پیازاي این که و کردم خورد پیاز... ماماني نکردم گریه

 و مادر با و را من و خواب اتاق تو رفت داد بهم یکي و کرد باز را آدامس وقتي ، آمد پایین بغلم از و خندید مظلوم

 لمد گفتم فقط و زدم جوني بي لبخند دیدم را آنها نگراني وقتي... گذاشت تنها سرزنشان از پر چشمان و سعید

 بودم خوشحال ، سعید و مادر براي بود قبولي قابل ي بهانه... آشپزخانه تو رفتم و گذشتم مقابلشان از و بود تنگ

 گندش و شود چال جا همین درد این بگذار ، بگویم دروغ او به توانستم نمي وگرنه نگرفت را ماجرا پي مادرم که

 حمر خودت به میشوي تنها وقتي تا چرا که کرد نصیحتم ساعت یک تا مادرم که بماند ، ندهد آزار بیشتر را روحم

 کم هایم ناراحتي حدودي تا داد بهم مادر که خبري با شکر رو خدا اما دهي مي عذاب را خودت اینقدر و نمیکني

 اگر و ببینم بروم فردا تا گذاشتند قرار صاحبخانه با و بودند کرده پیدا باشد من ي سیلقه باب که اي خانه ، شد

 داشتن دوست و عشق ماُمن روزي که آدمهایش و خانه این از را خودم و بنویسم را قراردادش همانجا پسندیدم

 هر که جسمم و روح گران شکنجه از پر بود جهنمي نبود بهشت دیگر اینجا ، شوم دور همیشه براي ، بود من

 مي امتحان دیگر جایي را سیاهم اقبال این و رفتم مي باید ، شیدند مي بند به را روحم و میشدند عوض ساعت

 ...برسم دانستم مي خودم حق که آرامشي به بتوانم آدمها این از دور به و دیگر جایي در شاید کرد

 آتش ات بودم چسبانده آن سردي به را صورتم اتاق ي پنجره کنار و بخوابم نتوانستم شب آن بهزاد پیشنهاد از بعد

 و دبکش زندگیم به دستي تا نبود دادرسي هیچ ، نمیشد سرد ها زودي این به آتش این ولي ، کند خاموش را درونم

 هگرفت را بودنش قیرگون از کمي مهتاب و نبود سیاه من بخت مثل شب تاریکي امشب... کند آرام را تالطم این

 کاش و خوانم مي الالیي عزیزم پسرک براي و زدم زل معلوم نا اي نقطه به ، دستها دور به پنجره کنار امشب... بود

 ، عاشقش و خاموش قلب زماني یک شاید ، برسد بهروز گوش به و برود آسمان به صدایم شاید دانم نمي ، ریزم مي

 در را ریزم مي اشک هایم زمزمه همراه و خوانم مي الالیي اش بچه تنها براي و میکنم زمزمه برایش شب هر که مرا

 يا بهانه هم باز امشب ، دارد تازه نوایي برایم شب هر سکوتش تکرار و من ي شبانه تنهایي این ، کند حس خودش

 ...دهد تسکین مرا کمي و کند سرباز ، کرده ریشه دلم در چرکین اي غده مانند که حسرتي و بغض شاید ، دارم

 شبانه و شنیده را بهزاد با مرا هاي حرف تمام عاطفه هم بار این و زد رقم برایم را سیاهي روز دوباره سیاهم بخت

 یدآ مي خودش و زندگي سر به چي دارد ببیند تا بود برگشته شبانه هم زهره ، بود گذاشته زهره دست کف را همه
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 تهبرافروخ زهره و شد باز شتاب با سالن در که دادم مي صبحانه سهیلم به داشتم... بگیرد را او جاي بود قرار کي و

 : زد فریاد بودم ندیده او از حال به تا که خشمي با و تو آمد عصباني و

 شرم به تف ، دزدیدي منو ي بیچاره و بدبخت شوهر قاب دیدي دور مرا چشم تا... ساراخانوم نکنه درد شما دست

 رمخب زود که عاطفه جمال ي گوشه به گلي بازم ، بودي کرده خرابم خانه بودم نرسیده اگر که ات نداشته حیاي و

 ، رهنمیخو بهزاد درد به که بخت سیاه ي زهره گفتي خودت پیش ، میاد سرم به بالیي چي داره که گفت بهم و کرد

 بازی هم و جوونم هم ، نیستم بد که منم ، بده طالقش فوري که است بهونه یه دنبال که بهزادم و کوره اجاقش چون

 چي ؟...جایي هر ي زنیکه آره ، مُرده که شوهرمم مهمتر همه از ، بشم دار بچه میتونم هم باز و دارم بچه یه هم و

 برات آسمون مرغان که بیارم سرت به بالیي ، بشي صاحب شوهرمو ها راحتي این به زارم مي که کردي خیال

 ...کنن خوني مرثیه

 نمي و نداشتم زدن حرف یاراي که بود کرده زده بهت مرا او ي ظالمانه ناسزاهاي و زهره ناگهاني آمدن اینقدر

 روي نشست مي شرم عرق آن یادآوري از که گرفتم قرار هایي توهین هدف اینطور جرمي چه به بپرسم توانستم

 یکردمم نگاهش فقط تعجب با که بود وحشي نگاهش و گزنده و تلخ لحنش آنقدر ، میکرد مچاله را دلم و پیشانیم

 تيفرص هم باز که میشد نازل عاطفه سر بر آسماني بالي االن همین خواست مي دلم و بود پریده شدت به رنگم... 

 عیدس و علي ، زهره فریاد با... بود داده دستش به بهزاد را بهانه بهترین بار این و کند نابود مرا تا بود آورده بدست

 شورش بر سر را مهربان و آرام ي زهره بار این که شده خبري چه باز ببینند تا آمدند بودند خانه هنوز که هم

 نمي باز من به زدن تهمت از زبانش لحظه یک که میکردند نگاه زهره به تعجب از پر صورتي با دو هر ، برداشته

 دش خشمگین زهره هاي توهین با ، افتاده اتفاقي چه دانست نمي و بود خبر بي جا همه از که ام بیچاره مادر... ماند

 : زد داد زهره به رو من از دفاع براي و

 که شدید عفریته این درس کالس التحصیل فارغ امروز هم شما نکنه ؟...خانوم زهره افتاده جالبي اتفاق چه باز

 شیطان ي عاطفه اون و تو جایي هر ي زنیکه ؟...میدي نسبت من دختر به ، خودته الیق چي هر و اینجا اومدید

 و پاک دختر نثار میشه خارج اون از چي هر و میکنید باز رو کثیفتون دهن و بندید مي را چشمتون که صفته

 سیاه هم رو حیا و شرم و وقاحت روي دیگه شما ، بیاد تون نداشته شعور و حیا به تف اي ، میکنید من معصوم

 ...نکردم بیرونت خودم تا بیرون اینجا از گمشو برو ، کردید

 تو سهیل و بودم مچاله خودم در کاناپه روي ، میکردند نگاه مادرم و من به بعد و زهره به ناباورانه سعید و علي

 از را دفاعي یا و حرکت هیچ یاراي که بود کننده شوکه مسئله این اینقدر ، ترسید مي و لرزید مي هم باز آغوشم

 و شد عصباني بیشتر مادرم هاي حرف با زهره...  بودم شده گم محض عدالتي بي همه این الي من ، نداشتم خودم

 : زد نعره

 من شوهر با بخواهد را دلش هاي هوس که دادي یاد اون به چي ، کردي ادا خوب دخترت حق در را مادري که حقا

 ...کند تقسیم
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 ما بیچاره مادر ، ریخت مي فرو اشکم فریاد بدون ، ریختم فرو تماماً دیگر سعید و علي جلوي زهره ي جمله این با

 : زد فریاد زهره سر بر اش برگشته بخت دختر از دفاع بخاطر هم باز

 هاشون بچه مادرا ي همه اگه ، نده نسبت من دختر به رو خودته الیق که اینا ، کور اجاق ، عوضي ي زنیکه شو خفه

 قالی رو تو که هستي جونوري عجب دونست مي خدا که حقا ، میشد گلستون دنیا میکردند تربیت سارا مثل رو

 بازي من ي زده مصیبت دختر روان و روح با اینطور که بزنه گرم زمین به رو عاطفه و تو خدا ، ندونست مادري

 ...نکنید

 گناهیم بي باید ، میکردم کاري باید ، میشد تر دریده حرمت ي پرده لحظه هر و میکرد دعوا زهره با همچنان مادر

 خودم ي شرمنده هایش تهمت.  ها حرف تمام از میخوردم قسم سرش به روزي که را زن این و میکردم ثابت را

 : پرسید نگراني با و نشست زمین روي پایم کنار سعید... میکردم

 ؟...داري بهزاد به ارتباطي چه تو ؟...میگه زهره چیه اینا ؟...شده چي... سارا

 زیادي ها چشم این ، شدم محو سعید غمگین نگاه در و بود شده تار آن تجمع از چشمانم که کردم پاک را اشکم

... داشت درد زیادي اش حنجره پود و تار لرزش این ، اش مردانه بغض پر صداي این ، بود زندگیم و من نگران

 خواستم سعید از آرام... داشت ادامه هم هنوز و بودم خورده زخم ام نشده تمام زندگي هاي تاریکي دل از چقدر

 به وادار را او دست ي اشاره با که کرد اعتراض سعید ، خانه بیاید بخواهد او از فوري و بزند زنگ بهزاد به که

 فتر تلفن سراغ به ناباوري و تعجب کمال در سعید... فهمید مي را چیز همه آمد بهزاد وقتي گفتم و کردم سکوت

 : گفتم بود کرده خیس را صورتم تمام که اشکي با و دادم را توضیح همان هم او براي ، گرفت را او جاي علي و

 ، نمیگذرم ازش سهیلم بخاطر فقط ، کرد نابود روحمو امروز مادرت ، توست مادر گور از ها آتیش این تموم... علي

 تو که میخوام روز هر خدا از و بخشمش نمي لرزونده بار چند رو کوچیکم و معصوم ي بچه تن اینکه بخاطر فقط

 ...بگیرم آروم موقع اون شاید میشه غرق گناهاش تو چطوري که ببینم چشمم با خودم و بشه مجازات دنیا همین

 زده حرف علي با رحمانه بي خیلي ، ریختم اشک کوچکم پسرک با دل ته از و چسباندم سهیلم سر به را سرم

 یدرس که بهزاد... بود کرده سنگ ساعتي براي را قلبم ام سینه تو سهیل آرام هاي گریه و نبود خودم دست ، بودم

 ، مسپرد سعید دست به و کندم زور به گردنم به بود چسبیده که را سهیل ، شدم بلند جا از و گرفت جون پاهایم

 ور نفرت با و کردم جمع دقایق این تو را خشمم تمام ، پرید وضوح به رنگش و برد ماتش من و زهره دیدن با بهزاد

 : زدم فریاد نداشت ارزشي هیچ برایم دیگر که بهزاد به

 و زنت و تو دست از امروز همین بهروز خاک به وگرنه ، بده منو جواب واضح و درست میکنم سوال ازت چي هر

 يپا کنم شرف ادعاي اگه که دوني مي ، میگیرم شما از را حقم قانوني و میکنم شکایت چیز همه بي ي عاطفه اون

 ...گیره نفرتون سه هر
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 عصباني اینطور را من که نمیگنجید باورشان در ، بودند زده زل من به ناباوري با مادرم بخصوص ، علي و سعید

 ام چارهبی بهزاد ، کرده عصبي و خشمگین اینطور مرا که افتاده بهزاد و من بین اتفاقي چه نمیدانستند ، ببینند

 این باید ، کنم رو را هایش کاري پنهان ي همه که بود من منتظر و داد تکان سري فقط افتاده تله به موش مثل

 تاوان باید زهره و عاطفه ، کند دار لکه مرا پاک دامن گناه بي نداشت حق کس هیچ ، میکردم دور خودم از را افترا

 از خنجر زخم همه این توانم نمي ، کنم تحمل دیگر را ها دورویي این توانم نمي ، دادند مي پس را خودشان کار

 ... کنم تحمل را پشت

 ؟...من اتاق تو اومد صبح اول دیروز کي:  گفتم و دوختم چشم بهزاد به نفرت با

 ...افتاده اتفاقي چه بدم توضیح خودم بزار... سارا:  گفت و دوخت چشم بهم نگراني با بهزاد

 ...بده منو سواالي جواب فقط ، نیست الزم:  زدم فریاد

 ؟...عمو کردي چیکار:  گفت عمویش به رو استرس با علي

 این هايآدم از یکي باز ببیند تا مانده خیره من به بود پیدا وضوح به صورتش تو که آشفتگي و نگراني با سعید

 نمرفت از و نیست خانه این تو من جاي دیگر که میشد مطمئن اینطور شاید ، است آورده من سر بر بالیي چه خانه

 : زدم داد بازم... نمیشد شاکي دیگر

 ؟...اینجا نیومدي دیروز تو مگه ، بده منو جواب

 سرش دادن تکان با و انداخت من خشم از پر نگاه به را اندوهش از پر نگاه کن گوش حرف هاي بچه مثل بهزاد

 ...کرد تاًیید را من حرف

 ؟...کرد خواستگاري من از کي ؟...بمونم اینجا خواست من از کي -

 مادرم ، میکردند نگاه بهزاد به گاهي و من به گاهي آمده در حدقه از چشماني با همگي ، زدم را حرف این وقتي

 ، آوردند مي در شاخ داشتند رسماً که هم سعید و علي و گفت هم خدا یا یه و زد خودش گُوش تو آرامي سیلي

 وقت این در ؟...نه یا میکند اعتراف او ببیند تا بود داده بهزاد به را حواسش تمام که بود زهره همه از تر ویران

 : گفت و دوخت چشم من به بعد و انداخت زهره به نگاهي بهزاد

 ...کردم خواستگاري من

 ...شد بلند زهره نهاد از آه

 ؟...دادم بهت جوابي چه من -
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 زهره لمث خوبي زن داشتن با که بکشید خجالت... گفتي...گفتي:  گفت سختي به و انداخت پایین را سرش بهزاد

 خدا کار یه و بگیرید بچه پرورشگاه از برید تونید مي است بچه بخاطر اگه گفتید ، افتادید گرفتن زن فکر به دوباره

 ...بدم راه قلبم تو رو اي دیگه مرد نمیتونم بهروز از بعد من گفتي ، بکنید پسند

 چطور ؟...کردید اي احمقانه درخواست همچین یه چرا:  گفت او به رو اعتراض با شنید را بهزاد اعتراف علي وقتي

 کرده شما رو کار این عمو نمیشه باورم ؟...کنید خواستگاري سارا از زهره وجود با دادید اجازه خودتتون به

 ؟...باشید

 : زدم داد سرش بر و ایستادم روبرویش... ریخت فرو کاناپه اولین روي شکسته هم در و ساکت زهره

 من از حمایت ي بهونه به که بود تو شوهر این ، ندارم دخلي هیچ ماجرا این تو من خانوم زهره دیدي حاال -

 و بشي صفت شیطان زن این دست ي بازیچه ندونسته که نداشتم توقع ازت ، کرد من از زشتي درخواست همچین

 اون مومت ، فروختي مي شیطان یه به منو نباید تو ، ببندي ناروا هاي تهمت و زشت الفاظ رگبار به منو و اینجا بیاي

 و روب شو پا ، عاطفه مثل هستي یکي هم تو بعد به این از و رفت باد به همه داشتي من پیش که اعتباري و احترام

 ... شده ظلم حقش در کي و خورده ضربه همه از بیشتر کي وسط این ببین و باش تنها وجدانت و خودت با یکمي

 : زد فریاد و اتاق تو پرید وحشي ببر ماده یک مثل عاطفه وقت این در

 که بهزاد مثل کسي که فروختي عشوه و ناز چقدر ، کردي بدر راه از را خونه این مرداي که هستي تو شیطان

 ، کردي نابود رو ما چیز همه گذاشتي خونه این تو پاتو که روزي از ؟...کنه ازدواج درخواست تو از بود زنش عاشق

 آقا از اینم ، کنن دفاع تو از و بایستند من روي تو علي و بهرام شدي باعث تو ، قدم بد شدي بهروز مرگ باعث تو

 ...بهزاد

 آشوب و فتنه همه این باعث تو ، شده بلند تو گور از ها آتیش ي همه پس:  زد فریاد عاطفه به رو بهزاد بار این

 غلب به باید رو شیطان این نام و حقه بر اون که بوده این براي کردم دفاع و تعریف سارا از سال چند این اگه ، شدي

 سر جونوري همچین با که متاًسفم بهرام براي واقعاً ، سارا روح ي خوره شدي حسادت روي از که ، چسبوند تو اسم

 ...دارن صفتي شیطان مادر همچین که سوزه مي دلم عرفان و علي براي ، زاره مي بالین یه بر

 ذلیل بدبخت مرداي مشت یه شما ؟...میکني من نثار رو تاسفت و زشت الفاظ شده رو دستت که حاال:  عاطفه

 و کردم خبر با رو زهره موقع به که نیستم پشیمون کارم از ، خوردید رو برادرتون ي بیوه ظاهر گول که هستید

 ...کنه نابود زندگیشو و بگیره ازش رو اش زده فلک شوهر ، زن این نزاشتم

 تخته هب زدي را دنیا فضولي افتخار مدالهاي که حقا ، ببند رو کثیفت دهنت و شو خفه:  گفتم عاطفه به رو فریاد با

 به راینطو سالم آدم وگرنه ، کرده نصیبت رو دیوونگي و خورده مغزتو حسادت و کینه که متاًسفم برات ، ات سینه

 چشم که داشت چي من زندگي عجبم در ، نمیکنه حسادت خورده زخم روزگار از اینقدر و دخترشه جاي که زني

 ؟...آورد بار به خرابي همه این و کرد کور رو تو
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 ...گر عشوه خراب ي زنیکه خودتي دیوونه -

 ...میکنم اش پاره تیکه دندونام با یا بیرون کن پرت خونه این از مادرتو یا علي:  زدم فریاد علي به رو

 کثافات با رو خونه این از بیشتر و بیرون گمشو برو:  زد داد و داد هل بیرون به رو ، رو عاطفه و جلو آمد مادرم

 دختر حق در چطور که شاهده باال اون خدا ، نزن من دختر به رو تهمتها این و بترس خدا از ، نکن نجس خودت

 ... میخوري روزا همین یقین به که باش خدا چوب منتظر ، کردي جفا من

 : گفت بهزاد به رو بود شده آگاه چیز همه از که مادرم و برد را مادرش زور به علي

 پس تاوان باید من دختر شما اشتباهات با چرا ، بکني سارا از درخواستي همچین دادي اجازه خودت به چطور شما

 طورچ زن داشتن با تو ؟...خوره مي شما درد به من دختر اصالً ؟...نه یا شدنیه کار این ببیني کردي فکر اصالً ، بده

 چرخ شماها دست تو هي که عروسکه من دختر مگه ؟...ببري سوال زیر منو دختر غرور و شخصیت کردي جراًت

 از ، برداره قدم شما ي خونواده طرف به سارا زارم نمي دیگه و ایستم مي شما ي همه جلوي بعد به این از ؟...بخوره

 با میکنم وادارش شده اگه ، بینید مي هم رو اش بچه و سارا دیدید گُوشتونو پشت چي هر رفتیم که اینجا

 ساکن اروپایي کشور یه تو ببره خودش با رو سهیل و سارا که زارم مي ازدواجشم شرط و کند ازدواج جهانگیرخان

 وردهخ زخم که ، تنها زن یه با نمیاد خوش رو خدا... ببینید رو سهیل و سارا از اي سایه نتونید حتي دیگه تا ، بشه

 سیدبتر ، بگیرد رو شما ي همه دامن مظلوم آه که روزي اون از بترسید ، کنید برخورد اینطور لعنتیه دنیاي این ي

 ؟...آوردید در رو بچه این اشک بار چند حاال تا ، لرزونه مي رو عرش یتیم اشک گفته خودش که خدا از

 ، کرد حمایتم محکم و صالبت با چه صبورم سنگ این مادر ، کردم دعوت آرامش به را او و گرفتم را مادرم دست

 ويب حمایتش و بود مانده باقي برایم که کسي تنها سیاه و فاني دنیاي این از ، میکردم افتخار داشتنش به چقدر

 نم به را سهیل خواستم سعید از اشاره با و نشستیم کاناپه روي هم کنار دو هر... بود مادرم داد نمي منفعتي هیچ

 ینا از بترسد کمتر تا چسباندم ام سینه به را سرش ، آورد پناه من آغوش به خیس صورتي با سهیل ، برگرداند

 گم اتاق این از رو گورشون زهره و بهزاد خواست مي دلم... بود انداخته راه به ذات بد زن این که آشوبي همه

 بل زیر و رفت مي راه اتاق دور خشمگین و عصبي علي... رسیدم مي آرامش به کمي ندیدنشون با شاید میکردند

 راتتفک در و دوخت مي چشم من به نگراني با هرزگاهي و بود زده دیوار به تکیه سعید ، میگفت بیراه و بد همه به

 ...میشد غرق خودش

 : زد فریاد بهزاد به رو افروخته صورتي با و شد بلند جایش از و شده مسلط خودش به کمي زهره

 پس ، بگذري اون از توني نمي و خواست مي بچه دلت چقدر دونم مي ، بشم جدا ازت تا بگي خودم به خواستي مي

 هم ، بزني نشان دو تیر یک با خواستي مي ، بود خودتم خون هم از که ، بود برادرتم ي بچه که سهیل از بهتر کي

 ؟...رو آهو بچه هم و کني صید رو آهو

 ...کنم بارت میاد در دهنم از چي هر نزار ، زهره شو ساکت:  زد فریاد عصباني بهزاد
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 يچطور فهمیدم نمي و دیدم نمي میکردي فکر ، مونده دلم سر و شده عقده که بزنم حرفمو بزار ، نمیشم ساکت -

 مومت چطور بهروز مرگ از بعد نفهمم که هستم هالو اینقدر کردي فکر ؟...میکشي حسرت آه و میکني نگاه سارا به

 و خودساخته ، زیبا و جوان ، کرد انکار نمیشه اینو ، مردیه هر آل ایده زن سارا ؟...بود شده سهیل و سارا فکرت

 تو مردا اون از یکي کردي ثابت که ، نشکنه دست و سر ، بیوه اونم ، زني همچین براي که مردیه کدوم ، مهربون

 ..هستي

 نکهای با زهره اعتراف ، میکردند معامله من سر بر و وسط بودند گذاشته مرا بودنم بیوه بخاطر که داشت درد چقدر

 ...زد مي زخم بهم و داشت درد بد اما ، نداشتم را گفتنش جراًت وقت هیچ که بود قلبم حرفاي و بود حق به

 و بشینه بهروز جاي اي غریبه مرد نمیخواستم کردم خواستگاري سارا از اگه ، میکني اشتباه تو:  زد فریاد بهزاد

 ...بودم بچه داشتن ي تشنه سالها که بود سهیل فقط من ي بهونه ، بکشه سهیل سر به پدري دست

 پیش ، خواستي مي سهیل از بیشتر رو سارا تو ، میده لو رو تو داره چشمات ، میگي دروغ:  گفت غیظ با زهره

 و گیره مي طالق و میشه خسته کم کم اونم ، زهره پدر گور ، میکني ازدواج باهاش کنه موافقت اگه گفتي خودت

 ...خورد بهم سارا طرف از درخواست این کردن رد با محاسباتت تموم اما ، کارش رد میره

 این در مرا ، کشیدنها تهمت دار به گناه بي و ماجراها این ، بود کاري ي ضربه زدن وقت ،االن شد سکوت اي لحظه

 ردیگ اما ، رسید مي پایان به هم نفر دو این زندگي ها حرف این با شاید ، بود کرده دنیا زن ترین سنگدل لحظه

 زندگي فکر به فقط و باشم خودخواه بود داده یاد من به آدمها این با کردن زندگي ، نبود مهم چیزي هیچ برایم

 : زدم داد زهره به رو و گذاشتم مادر آغوش در را سهیل و شدم بلند... باشم خودم نجات و خودم

 دیروز خودش بهزاد ، فهمیدي درست تو و فهمد مي بخوبي زنش فقط را مرد رفتار تغییر هر ، میگي درست تو

 کنار در بعدها که خواسته را من مثل یکي رویاهاش تو اول از که کرد اعتراف خودش ، شده عاشقم که کرد اعتراف

 ...سهیلت سر روي میکشم پدري دست بعد و میخوام رو تو همه از اول که گفت خودش ، دیده برادرش

 به تقصیرها ي همه چرا ، میشد رو دستش باید ، رفت وا کاناپه اولین روي و بست چشم من اعترافات با بهزاد

 ...دادند مي پس تاوان آنها ي همه باید ، میفتاد من گردن

 نوع این از ، شد شروع دید مادرش ي خونه تو منو و دامغان بود آمده که بهزاد نگاه اولین از ماجرا این:  دادم ادامه

 اما داد هشدار بهم مادرم هم روز یه حتي ، شد بدتر و بد هایش نگاه گذشت چي هر ، نیامد خوشم اصال نگاه

 با اینکه از همیشه ، بفهمد کسي نزاشتم و ماند خودم ي سینه تو درد این اما ، میکنه اشتباه که کردم مطمئنش

 و کنه سنگین تهمتي به تبدیل رو ما برخورد که ترسیدم مي هم عاطفه از ، ترسیدم مي ، میشدم رو در رو بهزاد

 ، بچسب شوهرت و زندگي یه دستي دو برو ، فهمیدي رو چیز همه که حاال ، نبود هم مورد بي ترسم که دیدي

 از رو کسي شوهر نمیخوام من باشه راحت خیالت ، بیفته سرش از گرفتن زن فکر که دار نگه راضي رو شوهرت

 هنوز و ریخته من عشق و من پاي به را عمرش سالهاي بهترین که هست کسي هم االن همین ، بیارم در چنگش

 روي نه میخواد عشق روي از فقط منو دونم مي که میدم مثبت جواب اون به کنم شوهر باشه قرار اگر ، منتظره هم
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 درگاه به برید ، برسم آرامش به من هم و بشید راحت من دست از شما هم تا میرم اینجا از روز چند همین... هوس

 دیدز زخم بهم طریقي به که رو کدومتون هیچ که من... ببخشه و بگذره گناهانتون از خدا شاید کنید استغفار خدا

 ...بخشم نمي

 با و داشت نگه را او سالن در کنار علي که بیرون بره رفت زهره دنبالش به و بیرون زد اتاق از عصبانیت با بهروز

 : گفت بود نشسته وجودش تو که خشمي

 منتظر پس ، شکستید رو معصومي و پاک دلي مادرم و تو...  بخورید رو مادرم حرفاي گول که بود بعید شما از

 ...بدهید پس را سنگیني تاوان باید ، باشید هم اون مجازات

 را اتاق این امنیت و تنهاي دلم ، رفتم اتاقمان به برداشته را سهیل منهم و رفت سالن از ناراحت و سرافکنده زهره

 و روحي توان بر خواستم خدا از... کند آرامم کمي تا خواست مي را قاب درون عکس لبخند دلم ، میخواست

 به و مکن راست قد آن فشارهاي زیر و بگیرم دوش به تنهایي به را زندگي سنگین بار بتوانم تا بیفزاید جسمیم

 فرا رو جا همه بخشي آرام سکوت و خوابید ها مشاجره این کم کم تا گذشت ساعتي نیم... دهم ادامه زندگیم

 ...خورد بهم دوباره سکوت این زد اتاق در به سعید که اي تقه با که نگذشت چیزي اما ، گرفت

 خورد مي بودم کرده باز برایش که پفکي داشت که کشید سهیل موهاي تو دستي و نشست تخت لب کنارم سعید

 : پرسید من رخ نیم به رو و

 ؟...خوبي -

 : دادم جواب و شدم خیره دستهایم به و کردم بغض کنم نگاهش اینکه بدون

 ...باشم که کرده اجبارم زندگي این اما... نیستم

 نگيج چه دونست مي سعید ، بود انداخته سایه صورتم روي نگاهش سنگیني طوالني لحظاتي تا اما ، نگفت چیزي

 سنگیني و سکوت وقتي... نمیکنه رهام و گرفته رو جسمم و روح که سیاهیه جهنم چه ، پاست به قلبم میان

 از رپ ، داشت غم و بود تیره نگاهش... شد قفل اش تیره سبز نگاه تو نگاهم و گرفتم باال سر کشید طول نگاهش

 ...نداشتم را چشمانش گرفتگي دل طاقت اما ، چرا نمیدونم.. نگفته هاي حرف

 و کالفگي این... پنجره سمت رفت و شد بلند کالفه و شد پشیمان که بزند حرفي خواست مي و داد تکان لب

 طوس بود افتاده و آمده کجا از پسر این ، افتاد مي زندگیم تو اتفاقي چه داشت باز ، نبود دلیل بدون آشفتگي

 ...میدیدم را او گرداندم سربرمي کجا هر که بود چي اصلیش نقش اصالً ؟...من جهنمي زندگي

 در چاه زا خونه این از رفتن که بفهمونم بهت میخواستم من و گرفتي که درستي تصمیم بخاطر ببخش منو:  سعید

 تو يبیفت بازم اگه حتي ، نیست خونه این تو ، تو جاي دیگه که میدم تو به رو حق االن اما ، افتادنه چاله به اومدن

 ...ببلعه رو تو گشوده دهن چاه یه تا بهتره چاله

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

516 

 

 : داد ادامه و نگاهم تو انداخت را خوشرنگش چشمان دوباره و نشست کنارم و برگشت دوباره

 ...کنه اذیتتون کسي زارم نمي دیگه و سهیله و تو به حواسم ي همه بري جا هر ، نباش هیچي نگران اما

 ترم گیج لحظه هر رفتاراش این با داشت سعید ، عصبي و بودم پریشان ، کشیدم ام کالفه صورت به دستي

 ...میکرد

 بهزاد و عاطفه دست از ، باشي نداشته زندگیم و من به کاري دیگه رفتیم اینجا از وقتي میخوام ازت سعید -

 بهت که نیست عاطفه دیگه فرهاد ، بشي درگیر اون با تو نمیخوام ، روبرومه فرهاد اما ، درست میشم خالص

 بزار ، ندارم رو بیشتري رنج و درد تحمل دیگه ، بیفته دردسر به من بخاطر کسي نمیخوام ، نرسونه آسیب

 ...نیست نگراني جاي و همراهمه مادرمم ، کنم حل خودم رو زندگیم مشکالت

 دونم نمي ، مکن فراموشتون نمیتونم ، بگیرمتون ندیده نمیتونم ، سارا نمیتونم:  گفت کالفه و زد موهایش به چنگي

 مادرجان وصیت به کردن عمل یا ، برادري حس ، است دوستانه حس ؟... گرفته رو گریبانم مدتي که چیه حس این

 به نبینم وقتي تا ، کنه جدا ذهنم از رو سهیل و تو نمیتونه هست چي هر اما.... ها حس این از غیر حسي یا و

 ...گیرم نمي آروم رسیدید آرامش

 طول ، اشتباهه وابستگي یا دلبستگي این ، نمیخوام رو دلبستگي این من ، کن فراموش رو ما میگم همین براي -

 پاي به خوبتو روزاي ، داري خودتو ي آینده و زندگي تو ، سهیل و من هم میبیني آسیب خودت هم بکشه

 رهباالخ منم زندگي آفتاب و میشه حل منم مشکالت تموم کم کم... نده هدر به من ي ریخته بهم زندگي مشکالت

 ...میکنه طلوع

 : گفت و زد نقش فرمش خوش لبهاي روي قشنگ لبخند یه طرح و انداخت من به خاصي نگاه

 از وقتي ، میکني گرم و روشن رو جا همه بودنت با که آفتابي خودت چون ، کنه طلوع زندگیت آفتاب نیست الزم

 ...میبره فرو خودش سیاهي تو آدماشو و میگیره فرا رو خونه این مطلق تاریکي بري خونه این

 ؟...نشدنیه پاک سیاهي از پر اینقدر زندگیم و آفتابم چطور ، بود حرفا اون از اینم:  کردم ریزي ي خنده

 مي دم ازش که تاریکي این ، خورشیدي ، آفتابي خود تو... سارا نمیکنم اشتباه من:  کرد نگاهم عمیق و مهربان

 به االن... میشه دور آفتاب ي چهره از کم کم که هست ها تاریکي این خوبا آدم زندگي ي همه تو ، موقتیه زني

 و زدم لبخند بهش گفت رو جمله این که روز اون ، نیست کجا هیچ سارا شبیه میگفت که رسیدم بهروز حرفاي

 زیادي زناي و دخترا با من ، رسیدم جمله این معني به االن اما ، داشت تو به که گذاشتم زیادي عشق پاي حرفشو

 مشکل یه با که دیدم رو زیادي آدماي ، ندیدم گذشت با و صبور اینقدر تو مثل رو کسي اما ، داشتم سرکار

 نجر و خندیدم ، کردم زندگي تو با ، شناختم رو تو ، شدم آشنا تو با که سارا خوشحالم... تو اما شدند خم کوچیک

 سک هر ، نشسته تو وصال پاي به ساله چندین که میدم حق مردکم اون به االن حتي ، گرفتم درس ازت و کشیدم
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 به... استثنایي یه تو ، خاصه ، نابه جنست تو ، نگیر کم دست خودتو سارا... بگذره ازت نمیتونه شناخت رو تو وجود

 : شاعر قول

 است دشوار چه ماندن و بودن انسان که میداني تو نمیدانم

 است انسان که آنکس میکشد زجري چه داني مي تو نمیدانم

 گنگ نمیکردم حس را قلبم ، شد رد ساده بخیر شب یه با کنارم از و بود قشنگش هاي حرف ختام حس شعرش

 با ، هایش حرف با ؟...خدا خبره چه اینجا... هراس و بیم از پر و امید و تردید از پر ، بودم گیج و مبهوت ، تپید مي

 ؟...بود شده من عاشق سعید... گذاشت تنها جواب بي سوال یک با را من و زد آتیش وجودمو ، توصیفاتش و شعر

 دمیا از و بود بسته نقش ذهنم در مدتها تا لحظات این لبخند و نگاه حالت ؟...بود عادت روي از دلبستگي این یا

 ...نمیشد پاک

 

******************** 

 ودب دور میکردیم زندگي توش که اي خانه از مسیرش ، دیدیم رو خانه رفتیم سعید و مادر اتفاق به اظهر بعد فردا

 سالن اول ي طبقه ، بود متر بیست و صد متراژ با طبقه دو خانه... آمد مي حساب به من براي امتیاز اولین این و

 و جور و جمع و کوچیک ي آشپرخانه یک و میشد داده پوشش متري دوازده فرش تا دو با که داشت بزرگي

 جدا اول ي طبقه از پله تا ده با دوم ي طبقه ، میکرد کامل رو پایین ي طبقه کنارش پارکینگ و حمام و دستشویي

 و يدستشوی و نقلي ي آشپزخانه یک و خواب اتاق یک ي اضافه به بود پایین سالن ي اندازه به باال سالن ، میشد

 دار بنگاه و فروشنده همراه به و کردم قبول چانه و چک بدون ، بود مناسب ما نفر سه براي رفته هم روي ، حمام

 انهخ برگشتم خوشحال... بشویم جابجا هفته آخر تا شد قرار و کردند امضا طرف دو و شد نوشته ساله یک قرارداد

 کرده امضا رو خانه قرارداد وقتي از سعید...  شدیم مشغول اثاث آوري جمع به مادرم کمک با کم کم بعد روز از و

 مانده باقي برایم اي دیگه اي چاره مگه اما بود کننده ناراحت برام غمش ، بود رفته فرو خودش در و ساکت بودم

 ...بود سخت خیلي بودند نگذاشته تنهایم ، سال چند این تو که آنها از جدایي ؟...بود

 خانه دیوار از آهسته آهسته خوشبختي پیچک و شود آرام زندگیمان داشتم امید ، بودم خوشحال طرف یک از

 به ردنک تکیه با و تنهایي به توانم مي آیا که بود گرفته فرا را وجودم ترس و تردید باز طرفي از و بیاید باال مان

 و بود آش همان اینجا هم باز یا ، کنم فراهم سهیلم و مادر براي آلي ایده زندگي ، بود زن یک هم او که مادرم

 که سالها این ي همه مثل ، گذاشت نمي راحتم هم اینجا و میشد عوض فرهاد با عاطفه جاي فقط و کاسه همان

 ار نفسم به اعتماد و ریختم مي دور را کننده ناراحت افکار این باید ؟...بود کرده باز چتر زندگیم روي اش سایه

 این از همیشه براي دیگر روزي سه دو تا و بود شده کارتن اثاث تقریباً... نبود جایز درنگ دیگر ، میکردم تقویت

 ...میکردم امتحان را شانسم دیگر جایي و رفتم مي و میکندم دل خانه
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 نگفت ، گفت برایش رو خانه موضوع و زد زنگ بود برگشته مسافرت از تازه که فرهاد به مادر رفتن از قبل روز دو

 من به که هایي غره چشم و طرف این مادرم هاي حرف از... همانا فرهاد ي نشده کنترل عصبانیت و همانا موضوع

 کرده قطع مادرم روي را تلفن حتي که بود شده عصباني اینقدر ، بود فرهاد زیاد خشم ي دهنده نشان رفت مي

 ...شد شروع مادرم هاي سرزنش تلفن کردن قطع با ، بود

 یادب اگه ، اش نتیجه شد اینم ، نکردي قبول نشه دردسر برامون بعداً تا بگیم بهش بزار گفتم بهت دفعه صد -

 ؟...میفته اتفاقي چه دوني مي ، کنه هوار و داد و اینجا

 تتح همیشه باید چي برا ، کنه راحتم و بکُشه منو بیاد اصالً ، بیاد بزار:  گفتم و شدم عصبي مادرم هاي حرف از

 ؟...مُرده شوهرم که چیه گناهم ، کنم زندگي خودم برا بزارید... شدم خسته ؟...مامان کي تا ؟...باشم آقا این فرمان

 ؟...کنم برادر این حالي باید زبوني چه به دیگه ، نمیخوام سر باال آقا من

 راهش از اگه ، ببرید پیش رو خودتون حرف میخواید کدومتون هر و لجبازي ي دنده روي افتادید فرهاد و تو -

 ...اومد نمي پیش وضعیت این میشدید وارد

 ور اجبار این من ، جهانگیرخان زن بشم که بود این راهش ، کنم زندگي اون کنار برم که بود این فرهاد برا راهش -

 ...کنه تحمیل من به زور به میخواد فرهاد که نیست اینا من هاي خواسته مامان ، نمیخوام

 ، دونست مي مقصر رو ما دوي هر اتفاقات این تو مامان و نداشت فایده اما ، کردم بحث مامان با ساعتي نیم تا

 دور مشاجرات این تمام از رو بچه که پایین برد و برداشت و بود افتاده زدن نق به من صداي و سر از که سهیل

 توق هیچ و فرهاده میگفت بهم حسم ، سرم تو شد اي گلوله نفیر خانه زنگ صداي نکشید ساعت نیم به... کنه

... شدمی تر نزدیک لحظه هر مادرم التماس و فرهاد اعتراض صداي که نکشید ثانیه به ، نمیکرد اشتباه احساس این

 لز بودم ایستاده آشپزخانه در دم که من روبروي زخمي پلنگ یه مثل و کرد باز محکم را در رسید که سالن در به

 : گفت فقط خشم با و نداشت جوابي که کردم آرامي سالم ، بود گرفته را اش چهره ي همه عصبانیت ، زد

 ؟...کردي خودتو کار و دیدي دور چشمم

 فرهاد و من دست از چقدر بیچاره ، مامان ي آشفته صورت به چشمم یه و بود فرهاد به چشمم یه نگراني با

 اتاق تو کشید خودش دنبال به را من و گرفت محکم را دستم مچ و جلو آمد سریع فرهاد... بود کشیده مصیبت

 : گفت التماس با و گرفت را در مادرم که ببندد را در رفت و خواب

 ...بزنیم حرف هم با جا همین بیا ، هستي عصباني االن تو... عزیزم فرهاد -

 ...بزنم حرف باهاش میخوام فقط ، ندارم کاریش... نترس مامان -

 حتي ، کند قفل را آن و ببند را اتاق در توانست باالخره و زد را خودش حرف فرهاد کرد التماس مادر چي هر

 ... گذاشت جا نگران در پشت را مادر و شلوارش جیب تو گذاشت کلیدشم
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 آرام اول ، بودم افتاده گرسنه ي گربه دام به ، جوجه یک مثل ، من سمت برگشت و کرد رها شدت به را دستم مچ

 : برد باال را صدایش کم کم بعد اما و

... فتيگر خونه تنهایي رفتي کاره بد زناي این مثل ، بکني خواست دلت غلطي هر که کاري و کس بي کردي فکر -

 ي چهب یه و مادر با بري میخواي حاال ، نکردي قبول احمق تو و بگیرم برات خونه یه تا خودم کنار بیا گفتم بار صد

 ...لعنتي بشه چي که کني زندگي تنهایي کوچیک

 دیگه روز چند تا و میکني فسخش رو خونه قرارداد میري سارا:  داد ادامه و گرفت طرف به را اش اشاره انگشت

 ؟...فهمیدي میدم نجاتت جهنم این از و میگیرم برات خودم ي خونه نزدیک خوب ي خونه یه و میگردم خودم

 ...کنیم فسخش رو قرارداد این و بریم هم با االن همین بپوش لباس اصالً:  داد ادامه دوباره و کرد مکث کمي

 عيس ، هستم تصمیمم پاي مصمم بار این من که نداشت خبر اما ، بپوشم لباس که من منتظر و نشست تخت لب

 ، میکردم قانعش خودم دالیل با و رفتم مي جلو آرامش با باید نمیشد حل هیچي فریاد و داد با ، باشم آرام کردم

 ...داشت رو عکس ي نتیجه فرهاد مقابل در فریاد و داد

 ...بدم توضیح برات کارمو این دالیل تا بده گوش حرفام به لحظه یه فرهاد:  گفتم آرام

 بري بزارم ببیني خواب تو اگه ، گفتم که همین ، نیست مهم برام تو دالیل:  زد داد و شد بلند تخت لب از خشم با

 ...خونه اون تو تنهایي

 ...گرفت تصمیم درست نمیشه عصبانیت تو و هستي عصبي االن تو فرهاد:  کردم حفظ خونسردیمو بازم

 ريب اعصابم رو بخواي اگه اما ، نکنم بلند روت دست دیگه دادم قول خودم به سارا ، میگیرم تصمیم درست دارم -

 تا وشبپ لباستو ، نکن عصبیم این از بیشتر پس ، لگد و مشت زیر میگیرمت و شکنم مي قولمو ، کني سگم و

 ...بریم

 ، بودم شده خسته جبر این از ، میخورد خونم خون ، زد مي خودشو حرف فقط فرهاد و نکرد اثري من ي مالحظه

 شده فرسوده ، اشتباهه بن و بیخ از بگوید و بزند انگ یه من تصمیمات روي خواست مي همیشه فرهاد اینکه از

 خودم میل به ، میکردم زندگي خودم میل با بار یک میخواست دلم ، نمیخواست را اجبار این دیگه دلم ، بودم

 جلویش محکم و قاطع ، بود جا همین و حاال همین جاش ، میکردم شروع جایي یه از باید ، کنم گریه و بخندم

 : گفتم و کردم سپر سینه

 منو میتوني فقط تو ، مربوطه خودم به فقط کنم زندگي کجا و چطوري و خودمه زندگي این ، نمیام کجا هیچ من

 خودم بار یه بزار ، بشم له اجبار این چرخ زیر و برم جلو جبر با نمیخوام دیگه ، نه دستور اما ، کني راهنمایي

 ...کنم زندگي خودم برا و بگیرم تصمیم
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 اما ، خشم این از ترسیدم ، شد سرخ صورتش وحشي ي گرسنه نر شیر یک مثل ، نداشت را مخالفت این انتظار

 ستمشک نمیگذاشتم ، ببرد پي ضعفم نقطه به گذاشتم نمي ، کردم مخفي صورتم جدي و سرد نقاب زیر را ترسم

 من کار زور مقابل در شکستن ، بودم کرده نرم پنجه و دست رنج و درد همه این با سالها که بودم سارا من ، بدهد

 مرا جیغ صداي که مادر ، شد بلند حمله این با زمان هم من جیغ و گرفت چنگ به را موهایم و برداشت خیز... نبود

 نآ در فرهاد اما ، کند باز را در و بیاد کوتاه فرهاد تا کرد التماس هم باز و در به کوبید محکم مشت تا چند شنید

 ، بپوشم لباس تا دیواري کمد سمت داد هلم و کشید را موهایم... بود شده زمین روي آدم ترین رحم بي لحظه

 ...زمین روي شدم پرت محکم

 ...کني مقابله نمیتوني من با ، بریم تا بپوش نیامده باال من سگ روي اون تا:  زد فریاد

 نمیگذاشتم دیگر ، سمتش برگشتم ، میکرد درد شدت به زمین به برخورد با زانوهایم ، شدم بلند سختي به

 ...باداباد چه هر کند تحقیرم

 به يخواهر دیگه گفتي پیش سالها رفته یادت اینکه مثل ، کني دخالت زندگیم تو دیگه نمیدم اجازه:  زدم فریاد

 کردي نهي و امر بهم بسکه از ، نیستم دیگه ، ام مُرده من کن فکر ، بمون حرفت پاي و باش مرد ، نداري سارا اسم

 ...رقصوني مي منو بخواي طور هر که توام بازي شب خیمه عروسک من مگه ، بُریدم دیگه ، شدم خسته

 با ، تخت روي شدم پرت ضربه شدت از هم و گرفت من از را زدن حرف توان هم زد گوشم تو که محکمي سیلي با

 هم سعید بار این ، اتاق در روي شد هوار التماسش و مادر مشت دوباره ، همراهش کشیدن جیغ و خوردن سیلي

 ...نمیکرد دخالت کاش اي که بود آمده

 ...نیست خوب زیاد حالش ، مادرت بخاطر ، کنید باز رو در و باشید آروم میکنم خواهش فرهاد آقا:  سعید

 گدل یه و در سمت رفت و شد عصباني بیشتر کردند منفجر بمب پایش زیر انگار شنید را سعید صداي تا فرهاد

 : کشید نعره و کوبید اتاق در به محکم

 ...لعنتي برو گمشو ، نکني دخالت بهتره تو

 تو ، پیچیدم خودم به درد از که کرد بلندم و زد موهایم به چنگي دوباره و نشست تخت لب و من سمت اومد بعد

 : گفت آرام و شد خم صورتم

 تو بکشه سرک پایي و سر بي هر نمیخوام که اینه دلیلش ، باشي خودم نزدیک خوام مي میگم بهت وقتي

 ...زندگیت

 هممت سرپایي بي به او نظر از که سعید بیچاره ، تخت به شدم کوبیده شدت به دوباره و کرد رها محکم را موهایم

.. .بنشیند کرسي به فرهاد حرف گذاشتم نمي افتاد مي برایم هم اتفاقي هر ، کردم جمع را خودم کمي... بود شده

 ... درشتش و ریز هاي توهین و سرزنش به بود بسته را من و افتاد راه اتاق دور خشمگین و کمر به دست
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 ما بین که کینه و دشمني این ، بود تو خودخواهي بخاطر فقط ، کشیدیم حاال تا که بدبختي و دردسر همه این -

 ...اومد نمي سرمون بال همه این بودي کرده ازدواج جهانگیرخان با اول از اگه ، بود تو بخاطر کرد رشد

 : بود ریخته فرو اختیار بي که کردم پاک را هایم اشک

 ؟...بودم آمده بدنیا تو ي برده اول از من مگه لعنتي ، کنم انتخاب خودم زندگیمو مرد حتي نمیتونستم یعني -

 ؟...بودن ما شاًن تو جادوگر زن اون با خونواده این اصالً ، روزگارت شد این که خودت ي عهده به گذاشتم:  زد داد

 همون تو هم هنوزم و بودن کشیده یدک خودشون با عمر تموم که قدیمي ي پوسیده افکار و فرهنگ بي مشت یه

 انتخاب اون بود این ؟...رسیدي کجا به دیدي ؟...نشدي خوشبخت شد ثابت بهت حاال ، موندن بوقشون عهد

 چي مشکالت همه این و تنهایي غیر مگه ؟...زدي مي دم ازش هي که داشتني دوست اون بود این ؟...عالیت

 ؟...چسبیدي سگي زندگي این به هنوزم که احمق شده نصیبت

 ؟...گذاشت تنهام و کرد تصادف بهروز که بود من تقصر:  گفتم و کشیدم آهي

 قجري عهد پوسیده و قدیمي ي خونه همین تو... کاسه همین و بود آش همین بود ام زنده:  گفت تمام رحمي بي با

 ملکه مثل جهانگیرخان با کنم حالي تو به چطوري... احمق آخه... کشیدي مي دست آرزوهات تموم از و موندي مي

 اون ؟...خواستي مي چي دیگه ، داشتي رو بهترینش زندگي چیز همه از ، داشتي نوکر و کلفت ، میکردي زندگي ها

 دیگه عشق رقم این لعنتي آخه ، میده ادامه حماقتش این به داره هنوزم و خواست مي خاطرتو اینقدر که بیچاره

 به رو سهیل و تو سفارش و نباشه تو نگران که نیست روزي ، نگیره رو تو سراغ که نیست روزي ؟...میشه پیدا کجا

 گند به سهیلتو ي آینده نداري رو حق این اما کني عوض زندگیتو راه نخواي و باشي احمق تو شاید... نکنه من

 ازش رو حق این نمیتوني تو ، بشه خوشبخت و بخوره و بپوشه خوب ، کنه زندگي خوب داره حق اون ، بکشي

 نمیشه و رهندا فایده دیگه حرفا این سارا ببین... کني محروم اونو گرفتي یاد قوم این از که فکریت کوته با و بگیري

 بهت زارم نمي ، کنیم فسخش رو قرارداد بریم شو پا ، مهمه آینده االن ، کرد درستش و برگردوند رو گذشته

 ...میکنم فراهم براتون رو زندگي بهترین و بگذره سخت

 ااینج هم صبح خود تا اگه ، بایستم خودم پاي روي و باشم مستقل میخوام ، فرهاد ندارم نیازي تو کمک به من -

 ...برگردم تصمیم از محاله بموني

 : گفت فشرده هاي دندان با و اتاق در به کوبیدم و گرفت را من ي یقه یهو

 ...نیستم مرد نکنم آدم رو تو من

 و کند پیدا مانتویي میخواست ، ریختن بیرون به را من هاي لباس تمام کرد شروع و کمد سمت رفت و کرد رهایم

 آن مادر و زدم مي فریاد طرف این من ، کند باز را در این تا زدم مي داد و در به افتادم مشت با ، کند تنم زور به

 ارکن از اي لجظه که بود کجا لعنتي آرامش این پس ؟...میکردم پیدا رها سگي زندگي این از کي.. زد مي زجه طرف
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 يبرا چیزي هیچ سیاه دنیاي تواین ، میکردم مرگ طلب خدا از و بودم چسبانده در به پیشاني ، نمیکرد گذر من

 ... میگذاشت دلم به حسرتش همیشه و نبود من

 : انداخت لرزه به مرا قلب و آمد در پشت از جهانگیرخان صداي ناگهان

 ؟...خوبه حالت خانوم سارا -

 ، میرسد بري باغ این از دم هر:  کردم زمزمه خودم با و چسپاندم در به پیشاني و بستم را چشمانم خشم زور از

 ...میرسد تري تازه از تر تازه

 من هاي بدبختي ي همه ، میکرد تر زخمي روحمو ، داد مي ام شکنجه صدا این ، بشنوم را صدا این خواستم نمي

 رد به بار چند ندادم را جوابش دید وقتي... بود زده سیاه رنگ روزگارم به که بود مرد همین ، بود مرد همین باعثش

 درنگ بي ها سپرده سر این مثل بود شده جهانگیرخان حضور ي متوجه تازه که فرهاد ، زد صدا را فرهاد و کوبید

 اب و رساند من به را خودش او کنار از مادر ، بود ایستاده مقابلش آتشین خشم یک با جهانگیرخان ، کرد باز را در

 : پرسید پریده رنگي

 ؟...خوبي

 ...نباش نگران خوبم:  گفتم آرام و دادم تکان سري

 ؟...زد سیلي بهت باز:  گفت تمام نگراني با و کشید صورتم به دستي مادر اما

 ...نیست چیزیم ، خوبم مامان:  گفتم و بوسیدم را دستش ، بود اشک لبریز چشمانش

 هک شد چي لحظه یک تو دانم نمي ، بود زده زل من به غمگین و تاًسف با جهانگیرخان سمت برگشت که نگاهم

 : زد داد و دیوار به زدش و چسبید را فرهاد ي یقه

 روف تو پوک ي کله تو باید بار چند حرفو یه ، کني بلند خواهرت رو دست نداري حق دیگه نگفتم مگه لعنتي

 ؟...کرد

 به ار دستانش فرهاد ، شد مشت هوا تو دستش مامان التماس با اما فرهاد گوش زیر بزند یکي که برد باال را دستش

 وت رفت فوري و بیرون کشید جهانگیرخان دست زیر از را اش یقه عذرخواهي یک با و کرد بلند تسلیم ي نشانه

 اما فرهاد سمت بره میخواست مادر... گرفت دستهایش میان را سرش و کاناپه روي کرد رها را خودش و سالن

 رودب بیرون اتاق از شد مجبور مادر باالخره جهانگیرخان خواهش با ولي ، بود مرد این با گذاشتنم تنها و من نگران

... 

 ...پریده جور بد رنگش ، بیارید خانوم سارا براي قند آب لیوان یه میکنم خواهش... خانوم مریم -
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 اي چاره اما ، نگذارد تنها مرد این با را من میخواستم مامان از زباني بي زبان با منهم و کرد نگاهم نگراني با مادر

 : گفت و شد نزدیکم قدم چند جهانگیرخان رفت که مامان... بود آمده باال از دستور و نبود

 ...بیاد جا یکمي حالت تا تخت لب بشین

 ...ندارم نشستن به احتیاج و خوبم:  گفتم سرد اما آرام

 ...بود بودنش عصبي ي دهنده نشان صدایش بودن خشن اما نکردم نگاهش

 ...نیست لجبازي وقت االن -

... ودب نوسان در تخت و بهروز عکس قاب بین نگاهش و بودم من صحبتش طرف ، کردم نگاهش و گرفتم باال و سرم

 بهروز عکس قاب به کشید دست بار چند و میز سمت رفت ، گذشت مي مغزش از داشت فکراهایي چه... من خداي

 : کرد زمزمه و

 ...دزدیدي من از اونو تو و بود من عشق اول از سارا -

 آهي... برد مي سوال زیر را صالبتش و بود غم از پر صدایش...  را نفرتش از پر و حسرت پر هاي زمزمه شنیدم

 اشتک ابرو دو بین ریزي اخم دید منو اشکي چشمان وقتي ، سمتم برگشت و زد موهایش پشت به چنگي و کشید

 اتاق تو هم آن ، مرد این نزدیکي...است کالفه خیلي بود معلوم ، نزد حرفي اما ، نشست تخت لب کنارم آمد و

 زیر را من فرهاد دادم مي ترجیح ، زد مي فریاد سرم فرهاد که کرد پیش ي دقیقه چند از بدتر را حالم ، خوابم

 دراز دست جهانگیرخان و اتاق تو آمد قند آب لیوان یک با مادر... نباشد کنارم مرد این اما ، بگیرد لگد و مشت

 ، بود گذاشته تنهایم مرد این با باز مادر گرفتم باال را سرم وقتي ، آورد من سمت به و گرفت را لیوان کرد

 ، نداشتم قبول جز اي چاره ، بکشم سر را آن محتویات زودتر که خواست ازم و داد دستم به را لیوان جهانگیرخان

 ...شدم خیره روبرویم ي نقطه به و خوردم را قند آب از یکمي ، کنم ناز بخواهم که نبود روبراه حالم

 ، خودم اتاق تو من که حالي در ، گذروندي رو خوبي شبهاي ، تخت این رو ، اتاق این تو عکس این صاحب و تو -

 ...نیستي هنوزم... نبودي تو و خواستم عاجزانه رو تو و کردم سر تنهاییام با صبح تا خودم تخت رو

 ودشخ به چطور...  شدم صورتش رخ نیم به خیره و برگشتم خشم با ، شد پاره دلم بند سنگینش هاي جمله این با

 این تو ، اتاق این تو اینجا ؟...بزند حرف پروا بي و گستاخانه بهروز و من خصوصي مسائل مورد در داد مي اجازه

 بود شده سخت بغضم کنترل... دوزخ ته ته ، بود جهنم ، نبود من عشق خلوت حریم دیگر ، مرد این کنار لحظه

 ، کن تمام را دردآور هاي لحظه این... خدایا... کشیدم آه ، زدم ناله... آورد مي هجوم چشمانم به اشک سیل داشت

 براي معجزه مگه ، ارزشي بي کشیدن آه و ناله چه اما... کن پاک اتاق این از ، من کنار از را مرد این و کن اي معجزه

 ؟...آورد مي یاد به را من مثل اي بنده خدا اصالً مگه ؟...افتاد مي اتفاق هم برگشته بخت من
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 تو باید سرت ، میشد تو هاي آرامش ماًمن باید من آغوش ، میشد قفل من دستهاي تو باید ظریفت دستهاي -

 ...میگرفت آرام من قلب رو ، من ي سینه

 مثل میشد کاش اي ، بزنم زجه میشد کاش اي ، شد شروع سیل و شکست سدش باالخره ، ریخت فرو اشکهایم

 اب اینقدر و ببند فرو لب تا بزنم فریاد سرش بر میشد کاش اي ، بکشم زوزه و اي تپه روي بروم تنها گرگ یک

 ...نکند ام شکنجه ناکامش آرزوهاي

 ... مني زندگي ، عشقمي هنوز تو اما:  کرد زمزمه گوشم کنار

 ، ودب چسبانده زندگي و عشق به مرد این که آخر میم این به لعنت ، قلبم وسط شد اي گلوله آخر ي کلمه یه این

 تو خشمم پر نگاه و کشیدم عقب را سرم و پریدم جا از ناگهان... دردم پر و زخمي روح کنار ، گُوشم کنار هم آن

 میکرد گردش آن در که اشکي و چشمانش آتیش ، بودیم خیره هم به دو هر اي لحظه ، شد قفل اشکیش نگاه

 ...نشاند مي خاکسترم به داشت

 همان ، باشه نداشته کارت به کاري دیگه خوام مي ازش ، کنه اذیتت فرهاد زارم نمي دیگه... عزیزم نکن گریه -

 نزدیک من به قدم یه ، منه براي بزرگ امتیاز یه خاطراتش و خونه این از کندن دل ، بکن داري دوست که رو کاري

 رازد نجاتم براي دستي و سوخت دلت شاید ، سوزم مي دارم تو وصل آتیش تو هنوزم که بیني مي منو و میشي تر

 ...کردي

 ، برود دنبالش که خواست فرهاد از دستوري ي جمله با و رفت بیرون اتاق از زود خیلي و شد بلند تخت روي از

 صورتم روي شده ثابت نگاه این از ، دوختم بهروز عکس به را گناهکارم نگاه... رفت هم ناگهاني و آمد ناگهاني

 مهای اشک... بودم داده ورود ي اجازه رقیبش به زندگیش مکان ترین خصوصي تو که بودم شرمنده ، بودم شرمنده

 و میشد تر فشرده لحظه هر که اي شکسته قلب ، نبود من ي اجازه منتظر که اشکي ، ریخت مي فرو هم سر پشت

 علي باالخره ، آمیخت هم در علي و فرهاد فریاد صداي ناگهان... داد نمي اهمیتي اندوه تحمل براي من ظرفیت به

 این کي... شوم بلند جایم از توانستم نمي و بود رفته پاهایم حس... کرد فوران خشمش جهانگیرخان دیدن با

 مني اگر ، میشد بلند من گور از ها آتیش این ي همه ؟... رسید مي پایان به من عمر کي ؟...میشد تمام ماجراها

 من کاش اي ، بودم کرده تصادف بهروز جاي به من کاش اي... افتادند نمي هم جان به آدم همه این نداشت وجود

 ...کاش اي... بودم رفته

 

********************************* 
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 کالفگي و خشم با و بود سرم باالي سعید ، شدم کشیده بیرون خرابم حال از آغوشم در سهیل گرفتن قرار با

 فریاد صداي از پسرکم... میداد نشان خودي فرهاد دست جاي که چرخید مي ام گونه و ها چشم بین نگاهش

 : گفت بریده بریده و آورد پناه ام سینه به و بود ترسیده

 ...کردن دعوا فرهاد دایي با علي عمو... مامان...ماما

 تهداش نگه سرپا را من که امیدي تنها ، بود زندگیم ي بهانه تنها ، گرفتنش محکم آغوشم پناه در و بوسیدمش

 ...بود

 ...زدن حرف بلند هم با ، نکردن دعوا... عزیزم نترس -

 ...زد مي داد و بود گرفته را فرهاد دایي ي یقه علي عمو ، ماماني بود دعوا -

 خودم ، کنن مي آشتي همدیگه با زودم خیلي و میکنن دعوا هم با گاهي بد هاي بچه پسر... عزیزم بگیر آروم -

 ...میکنم دعواشون بعداً

 بچه ترین داشتني دوست... نگاهش این هالک ، بود ها خنده همین هالک من... خندید و کرد جدا ام سینه از سر

 هک ماشیني با و تخت روي نشست و شد جدا من از کرد پیدا امنیت وقتي... بود من به متعلق ، بود من مال دنبا ي

 و بگیرند آرام تا داشتند مادرها آغوش امنیت به احتیاج فقط معصوم هاي بچه این... شد سرگرم بود تخت روي

 و یدپیچ ام بیني توي بویش خوش و سرد عطر ، نشست کنارم سعید... شوند بزرگ و بکشند قد امنیت این کنار

 : شنید را فکر صداي انگار... نبود دهنده آزار جهانگیرخان عطر عکس بر ، داد بهم خوبي حس

 ...شدمی رقیبش روزي که گذاشته کسي خصوصي حریم تو پا جراًتي چه به ، پیچیده اتاقم این تو عطرش... لعنتي

 : بگویم خواستم مي ، بود شده تر سیاه خشم از حاال که اش تیره سبزه چشمان تو زدم زل

 ...داري چشم بهروز عشق به هم تو ؟...اینجا اومدي جراًتي چه به تو

 را سعید فکر اینکه جز ؟...میکرد باز من ي پیچیده زندگي این از اي گره چه دردها این گفتن... بستم فرو لب اما

 در خوشي سر با را سهیل... کرد مبهوت بیشتر را من و تخت روي کشید دراز حیرتم کمال در... میکردم منحرف

 قلکقل را سهیل گلوي زیر بود کرده رشد صورتش تو که ریشي ته با و بوسیدش دل ته از بار چند و کشید آغوش

 هیچ ها خنده این که خرم مي جون به را ها رنج این ي همه... کرد بلند را سهیل نواز گوش ي خنده صداي و داد

 : کرد زمزمه بار چند... نشود تمام وقت

 ...شیرینم پسرک... شیرینم پسرک

 ؟...بود او پسرک
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 ، بودند آورده در من خواب اتاق از سر کوتاه اي فاصله تو مرد دو این ، نداشتم را جا تیکه آن در ماندن طاقت دیگر

 ابترق به ام بیچاره دل کردن اسیر براي بهروز و من ي دونفره تخت روي حرکتش با یکي و حرفایش با آنها از یکي

 دو ینا از بودن دور به ، داشتم نیاز هوا به ، رفتم تراس به و آمدم بیرون اتاق از سریع و شدم بلند... بودند پرداخته

 بهرام اما ، نبود خبري جهانگیرخان و فرهاد از ، بود پیچیده خانه فضاي تو سنگیني سکوت... داشتم مبرم نیاز مرد

 و بود ایستاده کنارش عاطفه ، بود درگیر خودش با و رفت مي رو قدم هنوز علي ، بودند رفته وا حوض لب مادرم و

 را من و گرفت باال سر ناگهان... بود شده بیدار اش مادرانه حس اینکه مثل... عجب چه ، کند آرامش میکرد سعي

 : رسید زبانش به و کشید شعله باز چشمانش تو کینه آتش دیدنم با ، دید

 ...میکنه تماشا دور از خودش و میکنه پا به جنگ... واال خوبه

 ...شد گرفته باال طرف به سرها ي همه

 ؟...نه ؟...خوشحالي االن ؟...کردي پا به آشوبي چه ببین -

 يم را گورستان سکوت دلم ، سالن تو برگشتم ، همیشگیش ي کینه پر هاي کنایه به ، حرفهایش به ندادم بها

 : بود سرم پشت صدایش هم هنوز... خواست

 را جا همه تعفش بوي تا بکن زودتر رو خورده کرم لق دندون این ، کن راحت رو همه و برو خونه این از زودتر

 ...نگرفته

 ... مطلق و سیاه و تلخ سکوتي... صدایي هیچ دیگر و مادرم استغفراهلل صداي و عاطفه به بهرام اعتراض صداي

 .... میکنم دل خاطراتم از دارم ، نه ، باشم کنده کوه اینکه نه ، ام خسته... بود کندن دل و رفتن وقت

 ابرهاي سبک هاي تکه با همراه ، بود آبي آسمان ، کردیم کشي اسباب که بود مانده جدید سال به هفته دو

 و داشت حکایتي من براي خانه آن آجر هر ، نبود ساده خاطرات از انبوهي با سال چهار از پس خانه ترک... گذران

 مي نظر به داشتني دوست زمان گذشت پس در آنها ترین تلخ حتي که خاطراتي ، میکرد زنده ذهنم در یادي

 چشم مادرجان ي گرفته خاک اطاق به پنجره پشت از ، دادم آب را باغچه پیر درختان رفتن موقع... رسیدند

 ...شیرین و تلخ هاي خاطره همه این از کندم دل و دوختم

 براي را کارگر نفر سه و داد نشان خودي فرهاد هم بار این اما ، ببریم را ها اسباب سعید و علي کمک به بود قرار

 : گفت من به رو عصبي علي و کرد اخم سعید... فرستاد کار این

 همون این ، ببینیم رو سهیل و تو رنگ دیگه ما زاره نمي ات عتیقه برادر این بیرون گذاشتي اینجا از تو پا -

 دنبال بري و کني فراموش رو ما ي همه میشه راحتي این به میکني فکر ؟... نه ، زدي مي دم ازش که بود آرامشي

 لسهی و تو خیال بي یکي من ، خونده کور داداشت آقا این ، نمیکنم من ، کني فراموش رو ما هم تو اگه ؟..زندگیت

 ...نمیشم
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 ؟...کنم فراموش رو شما باید چي برا... نکن خون دلمو رفتن دم میکنم خواهش علي:  کردم ناله

 اون هاي رگ تو ما خون ، کنه منع سارا و سهیل دیدن از رو ما نمیتونه کس هیچ ، نکن شروع باز... علي:  بهرام

 ...نکن اذیتش رفتن دم و نزن نق سارا جون به اینقدر پس ، داره جریان بچه

 اب فقط ، بود داده ترجیح را سکوت اما ، علي مثل بود عصباني ، انداختم سعید درهم صورت به را غمگینم نگاه

 : گفت مادرم به رو شرمندگي با بهرام... میکرد تاًیید را علي هاي حرف نگاهش

 خونه این دوزخي آدماي با باید که من حال به واي ، میشد رها جهنم این از دارید که میخورم غبطه شما حال به

 ما که میخوام سارا از خودم طرف از من ، کرد جون سارا ي شرمنده باز منو و کرده چیکار بهزاد شنیدم ، کنم سر

 ...داده ترجیح ماندن به رو رفتن االن که باشیم براش خوبي حامي نتونستیم بهروز از بعد ، ببخشه رو

 ...ماست با سالها تا جراحتش و نمیشه خوب زودي این به ها زخم از بعضي... بهرام آقا -

 و مهر مرهم با اما ، نیست بخششي جاي و زنه مي آدم قلب به نیشتري چه حرفا از بعضي ، خانوم مریم دونم مي -

 ...میشه فراموش و میکنه پیدا التیام زود خیلي ، شده انباشته سارا قلب تو که گذشتي و محبت

 دمایيآ بتونم که کنه کمک بهم خدا امیدوارم:  گفتم بود شده سرازیر قلبم به جدایي ي لحظه این که غمي تمام با

 جلوي دیگه اي چاره اما ، بشم جدا شما از اینطوري نمیخواست دلم ، ببخشم رو زدند زخم بهم طریقي به که رو

 خدایي همون به ، شد شما ي همه عذاب و رنج همه این باعث وجودم مدت این که ببخشید منو شمام ، نبود راهم

 ...نکردم آرزو وقت هیچ رو کسي ناراحتي و بیفته بد اتفاقات این نمیخواستم پرستید مي که

 آنها ي همه از و کردیم تشکر بود کرده بهم مدت این که محبتهایش ي همه بابت و کردیم خداحافظي بهرام از

 و یدکش مي بو و بود گرفت آغوش تو محکم را سهیل بهرام ، نکنند فراموش رو ما و بیایند ما دیدن به که خواستم

 : گفت مي

 ...میندازه اون یاد منو و میده رو ام گمشده بهروز بوي سهیل

 درپ جاي که مرد این پدري و مهربوني همه این از گذشتن است سخت... کاشت گلوم توي رو بغض دوباره حرفش با

 بود کرده خودش مدیون عمر آخر تا را من ، من به سهیل حضانت سپردن و کردن اعتماد با بهرام ، داشتم قبولش

 هداشت نگه روشن دلم در را امید اعتمادش این با او ، بود کافي هم باز میکردم تشکر و میگذاشتم احترام چه هر و

 ، نداشتم را ها چشم غم این طاقت ، بود بغض و غم از پر نگاهش ، کردم نگاهش و ایستادم علي روبروي... بود

 : گفتم و زدم زور به لبخندي

 ، نمیکنه دور مطمئناً شما از منو تر طرف اون خیابون تا چند ؟...گرفتي عزا اینقدر که بمیرم برم میخوام مگه -

 و فتر نمیتونه اون ، باش نداشته فرهاد به هم کاري ، بشه تنگ برامون دلت ، دیدنمون بیا ، نکن فراموشمون علي
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 من ، مبش فرهاد تصمیماي تسلیم به مجبور که نکنید خالي پشتم ، میدم قول بهت اینو کنه قدغن رو شما آمداي

 ...نزارید تنهام پس ، پدرته و تو به امیدم چشم بهروز از بعد

 حکمم و اطمینان با میشد لبریز رنج همه این از داشت دیگه صبرم ، زد مي قلبم به آتیش غمگینش و مظلوم نگاه

 : داد را جوابم

 لمث ، بیاره سرت میخواد بالیي هر ات عتیقه برادر اون تا باشي خودت حال به بزارم بود محال نمیگفتي هم تو

 ...بشه نزدیک بهتون مردک اون زارم نمي حتي ، نمیکنم رهاتون و پشتتم همیشه

 دیگر و زد حرف مادرم با هم اي جمله چند و بوسید بار چند محکم را سهیل ، کردم خداحافظي و زدم لبخندي

 یدسع نوبت... میکردم تصور که بود چیزي آن از خرابتر حالش... آورد پناه سعید و خودش مشترک اتاق به و نماند

 من اینکه از قبل و نگرانم چشمان تو انداخت را سنگینش و غم پر نگاه... امروزم خداحافظي ترین سخت ، بود

 : گفت جدي خیلي بزنم حرفي

 ...طرفي من با بشه اذیت بچه این ، باش سهیل و خودت مواظب

 : داد ادامه و کرد اخم تعجبم از ، باال پرید خود به خود ابروهایم

 اذیتت فرهاد یا سراغت بیاد مردک اون تا دونم مي که من ؟...میکني تعجب اینطور زدم معقولي نا حرف... چیه -

 ...کني رفتار ات بچه با باید چطوري میره یادت دیگه که میشي عصبي چطوري کنه

 ...بفرمایید امر شما چي هر قربان چشم ؟...هستي همین نگران فقط:  گفتم و بخشیدم لبهایم به پوزخندي

 رمبگی بلیت میرم فردا... ببینمش سهیل و تو بر و دور نمیخوام ، اعصابمه رو مرد این ، ندارم شوخي باهات سارا -

 به گدون شش حواسمو دیگه برگشتم ، نیست موندن جاي سهیل و تو بدون خونه این دیگه ، شیراز برم عید برا تا

 ...است بچه این و تو حق آرامش... بشید ذیتا کسي طرف از زارم نمي دیگه ، میدم زندگیت و سهیل و تو

 حل موخود مشکالت خودم ، باشي زندگیم و من نگران نباید دیگه تو رفتم اینجا از وقتي من بهت گفتم... سعید -

 ...میکنم

 ...بدم گوش من نیست قرار ، گفتي چیزا خیلي تو:  آمد کش لبش که زد پوزخندي

 : گفت و زد لبخندي بار این... نمیکرد را چیزي هیچ مراعات هم لحظه این تو... دیوونه ، میکردم نگاهش حرصي

 ...نزار منتظر مادرتو این از بیشتر برو حاالم ، میشي پیر نخور حرص

 : گفت و بوسیدش و کرد بغلش رو سهیل و مادرم سمت آمد و خندید ریز که کردم خرج دیوونه یه

 ...اي خونه مرد تو بعد به این از ، باش مادرجون و ماماني مواظب
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 هایم سگرمه هنوز من اما خندیدند بهرام و مادر کارش این با ، گذاشت سعید ي سینه تو رو سرش و خندید سهیل

 : گفت شنیدند هم مامان و بهرام که طوري شوخي با باز و دستم سپرد را سهیل و جلو آمد ، بود درهم

 ...بده کفاره بابتش باید آدم ، کن باز رو اخما اون

 سرم پشت از هنوز صدایش ، ماشین سمت رفتم سریع خداحامظي یه با حرصي من و خندیدند بهرام آقا و مامان

 : آمد مي

 اراس... زین به پشت گهي و پشت به زین گهي ؟...نرفته که یادت گفتي علي و من به رو جمله این خودت روزي یه

 ...گرده خدا زمین خانوم

 میکنه فکر احمق ي پسره... خندید مي هم صدا پر چه ، فامیل این ي معرکه به... شد بلند بهرام ي خنده صداي

... ادمی در اشکش ما بعد که ببندم شرط حاضرم ، کنه مخفي خونسردش نقاب پشت رو نگرانیش همه این تونه مي

 ناخدآگاه... نریزي فرو تا باشي محکم دارد درد ، ساله چند جدایي این دارشت درد ، گذشتم ، کندم دل باالخره

 چرا ، زد مي جار را قلبش درون درد چشمانش غم ، گرفت درد قلبم سعید زوري هاي خنده براي ، ریخت اشکم

 وهاند و غم از پر ابري ؟...کردم احساس من فقط را گلویش ي گرفته سنگر بغض چرا ؟...داشت اهمیت غم این برایم

 این که کنم نفرین را کي... خدایا... بود پاشیده دلم ي گوشه در را تنهایي غبار و بود گرفته فرا را دلم آسمان

 هم من دلتنگي روزهاي کاش اي...خاموشي از پر و تاریک ، تنهایم تنهاي ، زد رقم برایم را جدایي از پر سرنوشت

 و … بغض یک … آسمان یک … دل یک… نیست پیچیده ، دلتنگي... شد مي کوتاه بهروز هاي داشتن دوست مثل

 ....خورده ترک آرزوهاي

 

 یکم و بیست فصل

 

 ...ام سرگرداني لبریز

 کرده دعوت بازي یک به...را تو و من..تقدیر چرا دانم نمي

 نبودن فقط ، بود شده روح با و زیبا نقلیم ي خانه ، چیدیم را خانه وسایل ، ملیحه و مادر کمک به روز چند طي

 نه دیگر چون ، آمد مي چشم به بیشتر بهروز خالي جاي بعد به این از ، میداد آزارم بیشتر خانه این تو بهروز

 مي مرد بي ي خانه این به دردسر همه آن از شدن رها اما... بزند سر ما به شبها از گاهي که علي نه و بود سعیدي

 چشم از آزاد ، خوبیست حس آزادي و رهایي حس ، کشم مي نفس راحت مدتها از بعد میکردم احساس... ارزید

 رهایي این چقدر ، زهره ي ناعادالنه قضاوتهاي از رها ، عاطفه ي دهنده آزار تهمتهاي ي همه از آزاد ، بهزاد ناپاک

 ...چسبید مي
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 را آنجا هب آمدن بابا فعالً گفت مي علي... بودیم ارتباط در تلفن با فقط ، سعید نه و دیدم رو علي نه هفته یه این تو

 زرو دو و بود گرفته هواپیما بلیط فوري کردیم کشي اسباب ما که روز همان سعیدم و کرده غدقن فرهاد خاطر به

 تهدیدهاي با همیشه مثل و پرسیده را ما ي همه حال و زد زنگ خودم به هفته آخر اما ، بود شده شیراز راهي بعد

 بيعص براي دلم ، گفتم دروغ بود نشده تنگ برایشان دلم بگویم اگر...  بود کرده عصباني را من درشتش و ریز

 .انداخت مي آنها یاد به بیشتر را من سهیل دلتنگي وسط این و شده تنگ حسابي سعید هاي اخم و علي شدن

 و رد والسالم و سالم یک بینمان فقط و بود آمده در دم تا جهانگیر با هم بار یک ، زد سر بار دو یکي هم فرهاد

 پیش او تا ، نمیدادم بها زیاد منهم ، بود مامان فقط صحبتش طرف و بود قهر من با هنوز فرهاد البته...  شد بدل

 ...نمیشدم آفتابي رویشان جلوي زیاد من بود مامان

 قرار ملیحه و رفت نشست که ساعتي نیم از بعد حمید ، دیدنمان آمدند حمید و ملیحه عید دم روزهاي از یکي

 بقهط رفتیم هم با ملیحه و من ، بخوابند رفتند سهیل با مامان و خوردیم را ناهار وقتي... بماند ما پیش شب تا شد

 هم نارک نشستیم ملیحه و من و بود موکت سالن کف... بزنیم حرف بندازم راه بود قرار که تولیدي براي تا پایین ي

 و جهانگیرخان از شدم درگیر فرهاد با چطوري آمدن از قبل گفتم بهش ، زدیم حرف هم با خیلي ، زمین روي

 وبازگ برایش را دانست مي باید که را چیزهایي آن فقط ، نکردم تعریف را جزئیات البته ، گفتم علي و سعید

 و نشستم صاف ، خورد گوشم به بودم پوشیده که سارافوني جیب از تلفنم پیامک صداي موقع همین... کردم

 ار گوشي ملیحه ، دادم نشان ملیحه به تعجب با بود عاشقانه پیام یک ، زدم را دکمه و آوردم در جیبم از را گوشي

 : گفت و زد شیطوني لبخند ، خواند را پیام که اي لحظه از بعد و کرد باز را پیام و گرفت من از

 ...هست که ام زاده حالل ، بیچاره عاشق این

 ؟...زني مي حرف کي از:  گفتم تعجب با

 : ودب داده پیام... افتاد بود نوشته پیام پایین که جهانگیرخان اسم و پیام به چشمم من و طرفم گرفت را تلفن

 ( جهانگیر...) باشي تو ، تصویرش حاصل وقتي ، دنیاست نقاشي زیباترین... انتظار

 پیام من به کرده جراًت چطور ؟...داشته کجا از منو ي شماره مردک این:  گفتم نشست وجودم تو که خشمي با

 ؟...بده عاشقونه

 يآ ، بود گذاشته صفحه رو برات رو قلب تا دو تصویر اون روز اون که اونجا از:  گفت و زد اي مسخره لبخند ملیحه

 اپ که دارن جراًت عاشقا تموم ، گفتي که جراًتم ؟...نمیده بهش بخواد تو ي شماره فرهاد از اگه میکني فکر... کیو

 ، داده قشنگي پیام عجب خودمونیم اما... شکسته سال چند نای رو رکورد که جهانگیرخان ، زارن مي راه این تو

 ...خوشمله و خاص انتخابش مثل

 : گفتم و زدم دیوار به تکیه ، جدید بازي این به آشفته و نگران و رفتم بهش اي غره چشم

 ...کنم هضمش رو جدید بازي این بخوام که نمونده برام صبر اینقدر دیگه...  ملي
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 بار این و بیاره بدست رو تو که صدده در بار این جهانگیرخان معلومه ، پیام این االنم و کردي که تعریفایي این با -

 اینکه یکي ، کرده عمل شده حساب و زرنگ خیلي ، گذاشته باز براش رو راه هم وضعیت این و نیست بیا کوتاه

 تو نکرد زندگي تنها... نزنه حرفي تنهایتون و خونه مورد در دیگه و بشه ساکت که کرده خشمگین فرهاد با کاري

 و کند آمد و رفت تونه مي بهروز ي خونواده مزاحمت بدون که اینه امتیازاشم از یکي ، داره امتیاز خیلي اون براي

 شینب جداً... سارا... بگیره تو از رو مثبت جواب بتونه باالخره تا بگیره بکار رو اش سعي تموم آمداش و رفت این تو

 ؟...نه یا داره دوباره کردن فکر ارزش مرد این ببین کن فکر

 ؟...چیه منظورت -

 اون روي توني مي و عاشقته واقعاً که کرد ثابت ، عمرش سالهاي بهترین تو نکردن ازدواج با جهانگیرخان -

 بدي مثبت جواب درخواستش به که اینه منظورم ؟...کني امتحان اونم با تو شانس بار یه نمیخواي ، کني باز حساب

 یه از بعد ، بشناسید رو همدیگه بیشتر و بیاید و برید هم با دوست تا دو مثل ماه چند که بزاري براش شرطي و

 ...کنار بزاریش همیشه برا یا بموني باهاش خواي مي ببین مدت

 باعث ، کرده چیکار من ي خونواده با مرد این نرفته یادم هنوز ؟...بیرون میدي تز ؟...خودت برا تو میگي چي -

 ...اس داده بو جن همین من بدبختیاي تموم

 بچه پدر و سرم ي سایه بشه مرد این اتفاق همه این با بشم راضي چطور آخه:  دادم ادامه باز من و خندید ملیحه

 ي بچه مثل رو سهیل ، ازدواج از بعد که داره وجود تضمیني چه ، بود بهروز دشمن و رقیب مرد این روزي یه ، ام

 ...رقیبشه خون و رگ از که اي بچه نه منه عاشق فقط اون ، باشه داشته دوست خودش

 تو ، بدي رد جواب اون به بخواي که نیست محکمي دالیل اینا دوني مي خودت:  گفت و کشید عمیقي نفس ملیحه

 نه هادهفر اتفاقات بیشترین مقصر که بیني مي بري جلو عقل با اگه ، میکني نگاه احساسي مسئله این به داري

 خونواده و تو از اینکه با ، نداره مرد این به ربطي و شد خرابي همه این باعث خودخواهیش با فرهاد... جهانگیرخان

 به خواهرشم شد راضي حتي و گرفت رو فرهاد دست که بود مرد اینقدر اما شکست غرورش و شد زده پس ات

 نظر به و داره هما مثل خوبي زن هم و کرده پیشرفت کارش تو هم ، نکرده ضرر فرهاد بیني مي که االنم ، بده اون

 تهخود سرنوشت بخاطر ، پدرته مرگ بخاطر تو نفرت... مَرده این مدیون زندگیشو برادرت ، خوشبخته که رسه مي

 با تو و داد هم دست به دست اینا ي همه ، شدي ازدواج این به مجبور جهانگیرخان بخاطر میکني فکر که

 وت داشتن دوست گناهش فقط جهانگیرخان کني فکر منطقي اگه...  شدي متنفر مرد این از و رفتي جلو احساست

 ...بس و بود

 ، معرکه وسط داده هلش رو فرهاد و ایستاده دور خودش اگه ، باشه نقشه اینا ي همه اگه:  گفتم و زدم پوزخندي -

 ؟...میکني دفاع ازش اینطور بازم

 نجهانگیرخا ي خواسته به توني مي ببیني که میدم نشونت عقالني دارم و نمیکنم مرد این از دفاعي هیچ من -

 و زنش و فرهاد ي کله و سر که طبیعیه این و میکني زندگي تنها داري االن... من پیشنهاد اما ؟...نه یا کني فکر
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 اديع خونواده یه مثل ، جهانگیرخان حتي ، برن و بیان بزار اینه من نظر ، بشه رنگ پر زندگیت تو جهانگیرم حتي

 آمدا و رفت این طي و باشید هم دور شاد ي خونواده یه مثل ، فرهاد ي خونه برو حتي ، کن زندگي رو مدتیه یه

.. .بدي دستش از حیفه میده نشون که باشه چیزي اون واقعا اگه ، بگیر رو آخرت تصمیم بعد و بشناسش خوب

 اينیاز باید زنا ، میشه زندگیت وارد مرد یه روزي یه باالخره ، کني زندگي تنها عمرت آخر تا نمیتوني تو... سارا

 رو تو و بود کنارت یکي کردي آرزو چقدر بهروز رفتن از بعد... زندگیه الزمه نیازا این ، بشه برآورده شون عاطفي

 ؟...رسیدي مي آرامش به و میکردي رها اون آغوش تو زندگیتو هاي دغدغه و خستگي تموم و میگرفت آغوش تو

 و زندگي دلیل تنها ، همراه و گرم خونواده یه داشتن ، نیستي استثنا هم تو و نیافریده تنها رو اي بنده هیچ خدا

 مي تربه رو تو اونم ، بشناسیش بهتر تا بیاد بزار بگیر ندیده رو جهانگیرخان آمداي و رفت... آدمیه هر خوشبختي

 احساس این به خودش بزار ، کنار بکشه و نداشتي دوستش وقت هیچ تو که کنه درک اینطوري شاید ، شناسه

 باهاش داري تو میکنه فکر جهانگیرخان... کنه تجربه نمیخواد رو طرفه یه عشق یه مردي هیچ کن باور ، برسه

 بهت که بشه نزدیکت شده طریقي هر به میخواد ، نداري دوستش تو که نشده باورش هنوز ، میکني لجبازي

 این زا خودشو که بشه نزدیکت اینقدر میخواد ، نیست اون کار کشیدي که مصیبت همه این و پدرت مرگ بفهمونه

 تونهردو تکلیف اونوقت ، راضیه چي به دلت و میخواي چي بفهمه بزار ، بشه نزدیکت بزار ، کند تبرئه گناه همه

 ... خودش زندگي رد بره و دارهبر سرت از دست اینطوري شاید ، میشه معلوم

 ؟...بدم نشون رو مخالفتم باید چطوري دیگه ، بود برداشته سال چند این تو برداره دست خواست مي اگه -

 به منطق دید از و زدید رقم رو ماجراها این لجبازي با هردوتون سال چند این ، میکني اشتباه داري تو سارا نه -

 ات ، بره خودشو راه زندگیت از قسمت این بزار ، بدي دستش از نباید و فرصته بهترین االن ، نکردید نگاه هم

 ...کنارش موندن یا جهانگیرخان از همیشه براي گذشتن ، ضررت یا نفعته به راه این بفهمي

 فکر بهش جدي خواست مي من از و میزد حرف جهانگیر از مدام ، بود کرده ام خسته ملیحه دراز و طول سخنراني

 و کشیدم آهي ، کنم عوض را جَو اینکه براي... ترساند مي مرد این نزدیکي از را من قلبم اعماق از یکي اما ، کنم

 : گفتم

 ؟...جهانگیرخان یا سعید ؟...بهتره کدومشون میکني فکر تو

 ؟...کرده خواستگاري ازت سعید:  گفت و کرد نگاهم گالبي ي اندازه به چشماني با ملیحه

 پیش وقت چند خودت خدا خنگ آخه... میفته دیر دوزاریت اینقدر که تو بمیري:  گفتم و اش کله پس زدم یکي

... میگي چي خب ، کردي جهانگیرخان مورد در هم رو طوالني سخنراني این که االنم و شده عاشقم سعید گفتي

 ؟...بهتره کدومشون

 تا دو این ي کله پس بزنه محکم گردني پس یه خدا ، گردوني برمي و چشمه لب میبري تشنه آدمو که بمیري تو -

 ...شیفته خود... نشن آفتابي تو طرف دیگه که مرد
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 زد مي رقم برایم را خوشي لحظات و میداد حال خیلي آوردن در رو ملیحه حرص و کردن اذیت...  خنده زیر زدم

 ... میکردم فراموش موقتاً را هایم غم تموم ها لحظه آن تو که

 عمل هایش حرف به اگر و بود درست منطقش و دلیل ، میکردم فکر ملیحه هاي حرف به همش روز چند این

 روز ره اینکه...  بود نابسامانم و پیچ در پیچ زندگي این نفع به چي و میخواهم چي زندگیم از بفهمم شاید میکردم

 لجبازي نابرابر جنگ این ، انداخت مي پا از و میکرد فرسوده کم کم را من ، باشم درگیر جهانگیرخان و فرهاد با

 برده لذت زندگي از اینکه بدون میشد تلف هدف بي عمرمان اینکه از غیر ، رسید نمي کجا هیچ به فرهاد و من

 تا کنم بازي را نقش همین کوتاه مدت یه فعالً که رسیدم نتیجه این به کردن فکر روز چند با باالخره... باشیم

 يخیل زد مي آسیب بهم اگر و دادم مي ادامه را راه این هم باز میشد تمام نفعم به اگه و ببینم را اطرافیان واکنش

 ...بیرون کشیدم مي ماجرا این از را پایم زود

 یندآ مي دیدنمان براي زنش و فرهاد گفت بهم لرز و ترس با که مادر حرف با شد مصادف ، گرفتم را تصمیمم وقتي

 که سري با و کردم هوار و داد نه و شدم عصبي نه بار اولین براي ، باشد دنبالشان هم جهانگیرخان دارد امکان و

 جدید سال به شب یک... گذشتم مادر تعجب از پر چشمام جلوي از کردم اعالم را رضایتم اینطور و دادم تکان

 ابتب و کردم برخورد آنها با گشاده روي با بار اولین براي... بود همراهشان هم جهانگیر اتفاقاً و آمدند که بود مانده

 داوطلب خودم بار اولین براي حتي ، کردم تشکر آنها از بود بزرگي و زیبا مصنوعي ي درختچه که آنها ي هدیه

 آرامش همان فرهاد آغوش و بود کرده را پدر هواي دلم که بود وقتي چند ، آوردم پناه فرهاد آغوش به و شدم

 من به مهر و رضایت با مادر و بودند خوشحال من رفتار تغییر این از همگي... میکرد منتقل من به را پدر آغوش

 آمدنش به راضي وقت هیچ که اي ناخوانده مهمان حتي و زنش و برادر از اول بار براي دخترش که میکرد نگاه

 چشمانش برق و نمیشد دور جهانگیرخان لبهاي از لبخند... کرده عمل شایسته و مودب میزبان یک شاًن در نبودم

 ...میشد کم رنگ هزار دنیاي این از چي باشد خوش او هم مدت یک بگذار ، بود او رضایت ي دهنده نشان

 ما خسته تن به حرکتي ، میکردم شرکت بحثشان در هم گاهي و کردم گرمي پذیرایي آنها از که ساعتي از بعد

 ودب خانه جلوي که خیاباني... کردم تماشا را بیرون و ایستادم پنجره کنار و اتاق تو آمدم آنها از اي اجازه با و دادم

 داده جاي خود در ، بودند آورده هجوم خیابان به نیازي براي کدام هر که آدم کلي و بود عید شب آمد و رفت از پر

 این ، بست نقش پنجره قاب درون من کنار جهانگیرخان عکس بودم بیرون هاي آدم غرق که لحظات آن تو... بود

 رعط بوي و نزدیکي این وقت هیچ چرا نمیدانم ، نشاند مي دماغم به سوزش تندش عطر ، خواستم نمي را نزدیکي

 اام... میشد احساسي هر مانع وسط این چیزي یک ؟...نمیکرد پیدا راه قلبم به مرد این چرا ؟...لرزاند نمي را قلبم

 کلیفمت ببینم تا رفتم مي جلو منطق با و احساس بدون و میکردم دور را منفي افکار این ملیحه ي گفته طبق باید

 ...میشد معلوم وقت چه و کجا ، مرد این مقابل در

 : گفت و پنجره سمت گرفت صورت دوباره و انداخت من رخ نیم به نگاهي لحظه یک و کشید مانندي آه نفس

 ...باشد خانه این قدم پا شایدم ؟...اي کشیده مبارزه از دست اینکه مثل
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 یه که چشماني ، نافذش و مشکي چشمان تو شدم خیره و برگشت هم او ، او طرف به سرم چرخیدن با زمان هم

 : گفتم محکم و زدم پلکي... شد عاشق و دید را من تابستاني روز

 ...کردم عوض را رَوشش ، نکشیدم دست -

 و مظلوم تا دارم دوست بیشتر رو مبارز ساراي من... شد راحت خیالم:  گفت و زد لبخندي و شد خیره یکمي

 ...نمیشود تسلیم وقت هیچ من ساراي شده ثابت بهم سالها این ، شده تسلیم

 یکردم معجزه برایش الفبا حرف همین انگار ، کرد استفاده مالکیت میم این از دوباره و گرفت را حالم هم باز لعنتي

 هک اي مبارزه ، بود شده شروع من آرام و نرم ي مبارزه... بود من قدم اولین این ، نکنم اعتراضي تا بستم فرو لب ،

 از بیجا عصبانیت با نباید پس ، میخورد رقم راه این در ام آینده و زندگي و من نجات راه فقط ملیحه قول به

 ...دادم مي دستش

*************************** 

 زيسب رد گذرد مي کجا هر از که بهار بر سالم ، است صورتي و سفید هاي شکوفه از پر دستهایش که بهار بر سالم

 پاي هب پا هم انسانها ما که زیباست وقتي بهار ، میشود دلپذیر و سرسبز طبیعت و آید مي بهار ، گذارد مي جاي بر

 یبایيز تمام با بهار هم باز ، باشد اي دوباره تولد و زندگي براي آغازي که زیباست وقتي بهار ، شویم سبز طبیعت

 اي گذشته به اشک نقاب پشت از و دارم برمي سجاده از سر ، زند مي خاطراتم به تلنگري و رسد مي راه از هایش

 ي آینده به که حیاتم و زندگي ي ادامه به اکنون و ، ام گذاشته سر پشت را تنهایي و درد خیلي که میشوم خیره

 از را دیروز و امروز مرز که خاطرهایي و میشود شروع اشکهایم هجوم دوباره ، میکنم فکر خورده گره فرزندم تنها

 : میکنم زمزمه... روند مي رژه برابرم در ، برند مي بین

 زیباترین مرگ چرا دانم نمي... دلتنگي دنیا یک و من و غم باران باز و... خالیست جایت چقدر ؟...کجایي من بهروز

 ؟...بود رفته باد بر آرزوهاي و تنهایي فقط دنیا این از سهمم یعني ؟...برد خود با و چید را زندگیم ي باغچه گُل

 ، نمانده باقي بیشتر تحویل سال تا دقایقي ، میکنم جمع را ام سجاده ، گرداند برمي حال زمان به مرا مادر صداي

 رايب آسمان این ي اندازه به دلم ، نگرفته آرام قلبم هنوز ، میکنم نگاه آسمان به و ایستم مي اتاق ي پنجره پشت

 شدک مي پر روز آن تا خیالم ي پرنده... شده تنگ ، شادیم براي اي بهانه و بود عشقم ، نبود همسرم فقط که مردي

 تکان جدایي ي نشانه به دستي بار آخرین براي نکرد فرصت حتي و شد جدا پسرم و من از که سیاه روز آن تا ،

 بند در هنوز من و گذشته سال چند ، میکنم بیرون ذهنم از را آن از بعد روزهاي و او مرگ روز تصویر ، دهد

 وزنه او انگار ، داد دست از را تعادلش وجودم ي همه بهروز ناگهاني مرگ از بعد...  هستم اسیر عمرم بخش بدترین

 تا ، شد عوض چیز همه او رفتن با ، میکرد حفظ سقوط و شدن رها از مرا که بود زندگي ترازوي در من مقابل اي

 از دست خواهم مي ، برسم آرامش و صلح به امسال میخواهم اما ، بودم سرگردان منگ و گیج آدمهاي مثل مدتي

 ...بردارم تقدیر با جنگیدن
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 همادران عشق با که سیني هفت ي سفره ، میدهم گوش مادر خواندن قران به و نشینم مي سین هفت ي سفره کنار

 متنوع رنگهاي با را مرغها تخم زیاد حوصله و صبر با سین هفت سفره براي خودم دارم یاد وقتي از... شده چیده

 دیگر بهروز مرگ از بعد ، بود مادرم و پدر تحسین مورد ام سلیقه همیشه ، زدم مي نقش و میکردم آمیزي رنگ

 ...گرفت نیک فال به را تحول این مادرم و شدم بکار دست دوباره امسال اما ، بودم کرده فراموش را زیبا سنت این

 کردند اصرار خیلي هما و فرهاد پیش شب ، کردم روبوسي و دست سهیل و مادر با من و شد تحویل سال باالخره

 و کردم رد قاطعانه من اما ، برویم هم ما ، میشدند جمع تحویل سال براي هم دور که دوستانشان جمع در که

 اجبار به اي وصله مثل آنها میان در مادر و من و نبودند ما قماش از اصالً جمعیت این ، نکرد مخالفت زیاد هم فرهاد

 خدمات پاس به منهم ، داد سهیل و من به نو اسکناس چند قران الي از مادر... آمدیم مي چشم به شده وصل

 و کرد تشکر هم باز و شد خوشحال او دیدن با مادر که بودم خریده طال از زیبایي گردنبندي برایش مادر بیشمار

 وسهب و بغلم پرید ذوق از که بستم تپلش و سفید مچ بر و خریدم زندگیم مرد تنها براي هم ساعتي ، بوسید مرا

 باتاث به را کوچکم مرد مردي ، هدیه این با خواستم مي هستي خانه مرد تو بود گفته او به سعید چون ، کرد بارانم

 وت نشست بغض ، خورد بود کرده سبز عزیزانم خاک سر براي مادرم که ها سبزه به چشمم وقتي فقط... برسانم

 بهروز و پدر چرا ؟...نداشت سین هفت ي سفره در جایي چرا ؟...باشد آنها مزار سر سبزها این باید چرا ، گلویم

 دست از روزهاي آن دلتنگ چقدر که... آه ، بدهند عیدي و کنند دعا و بنشینند سفره این دور که نبودند زنده

 ...بودم رفته

 جهانگیرخان و سعید و علي ، هما و ملیحه طرف از پیغام تا چند ، انداختم گوشي به نگاهي خواب موقع شب

 ...میکرد نصیبم را دلتنگي سعید پیام و نشاند مي درد دلم به جهانگیرخان پیام... داشتم

 تنگ تو من و کني نگاهم تو تحویل سال تا باشم دلت اي شیشه تنگ قرمز ماهي میتونستم کاش:  جهانگیرخان -

 ...عزیزم مبارک جدید سال... نمیدادم تحویل هیچکس به رو تحویلم سال وقت اون کنم شادي

 بشي آدم تا بگذره تو عمر از باید عید چند و سال چند:  سعید -

 هستي که بودي اي فرشته همون تو باز ولي گذشت، عمرت از سال یک

 مبارک عیدت داشتني دوست فرشته

 پیام... کشاند جنون سمت به دوباره را من بود چي هر اما ؟...بود چي علتش دانم نمي ؟...چرا دانم نمي

 ، بود سعید پیام به چشمم فقط مدتي تا اما ، کردم خرجش هم ناسزا تا چند و کردم پاک فوري را جهانگیرخان

 بلندتر دیگر صدایي اما ؟...دارد فرقي چه پیام آن و پیام این ؟...شده مرگت چه سارا زد مي داد سرم توي صدایي

 بود همراهم برادر مثل مدت این سعید ؟...کجا جهانگیرخان ، کجا سعید... دارد فرق هم خیلي ، دارد فرق ، میشود

 بخدا:  دیگر صدایي ، برادرته مطمئني:  زد داد صدا دوباره... است داده غذابم فقط جهانگیرخان اما ، کرد کمکم و

 ...برادرمه... برادرمه
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 يکم... کنند گناه به محکوم را دیگري کدام هر خواستند مي و بودند پرداخته رقابت به هم با سرم تو صداها این

 : دادم پیام سعید به ، آمد جا حالم که

 آرزو ات خونواده و تو براي را ها بهترین و مبارک عیدت میگم آدم مثل من اما ، نمیگي تبریک که آدم مثل -

 ...دارم

 : فرستاد برایم و گذاشت پیام اول ، درار حرص لبخند آیکون

 خدا آسمون ي فرشته ، نیستي آدم تو که گفتم -

 چه داشت... خدایا... نمیشد دور لبم از لبخند ، شدم خیره سقف به باز و کنارم گذاشتم را گوشي و ندادم جوابي

 صداي دوباره ؟...داشت برایم پیغامي چه ، پیام دیدن با خوش حال این ، لب روي لبخند این ؟...میداد رخ اتفاقي

 ...بود سعید باز کردم باز... آمد پیامک

 ؟...نشده تنگ برام دلت -

 جوابي اصل در ، ندادم جوابي...  بشه تنگ برات دلم که بودي کي تو مگر ، پرسید مي هایي سوال چه... دیوونه -

 : داد پیام دوباره... بدهم نداشتم

 ؟...نداشت جواب من سوال -

 : داد پیام آخر بار براي... کند لمس را ها دکمه تا رفت نمي جلو دستم ، ندادم جواب هم باز

 دل بدان اما ، دلتنگي هم تو که میکنم خوش رو دلم و ات دخترونه شرم پاي زارم مي... باش راحت... نگو باشه -

 بخیر جدیدت سال اول شب... میخواد را شماها و کوبد مي ام سینه به مدام و شده ذره یه سهیل و تو براي من

... بفرستم برایت که رسید نمي ذهنم به ناسزایي دیگر که ببخش... آبي چشم اخموي و سرتق و لجباز ي دختره

 ...خنده آیکون

 ورم اش شقیقه و گردن رگ چطور میشود عصباني وقتي که آوردم یاد به و گرفت ام خنده آخرش هاي کلمه با

 دلتنگیش اما... داشتم دوست را بودنش خشن حالت این...  دهد مي فشار هم روي محکم را هایش دندان و کرده

 ...نمیخواستم را دلبستگي این من ، میکرد روي زیاد داشت دیگر ، آورد صورتم به را اخم نکشیده ثانیه به

 ... نمیخوام بخدا... نمیخوام را دلبستگي این من:  زدم فریاد بالشم درون سر

 ام شده مردي خودم براي

 میکنم گریه صدا بي سرسخت سکوت در روزها این

 ولي

 باش مواظبم دنیا
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 میزند زنانه هنوز قلبم

 شد قرار کردم مشورت که بهرام با... شویم دامغان راهي آنجا از و برویم بهروز مزار سر صبح اول فردا شد قرار

 روز چند اگر و دارند مهمان گفت ، کردم تعریف را جریان و زدم زنگ ملیحه به شب... بفرستد ما دنبال را علي

 از بیشتر نداشتم طاقت دیگر ، بروم زودتر خواستم مي من اما ، آمدیم مي باهاتون هم حمید و من رفتید مي دیرتر

 آنجا که ساعتي نیم از بعد و بهروز سرخاک رفتیم اول ، شدیم راهي و آمد علي زود صبح... باشم دور پدر از این

 و مدامغانی راه تو گفتم بهش وقتي ، گوشیم به زد زنگ فرهاد راه تو... شدیم دامغان راهي گرفته حالتي با ماندیم

 : زد داد و شد عصباني خیلي آوردم هم را علي اسم

 ...میکنم ات تیکه تیکه بخدا ، نرسه بهت دستم کن دعا فقط سارا

 ام تیکه تیکه که قربونیم گوشت مگه:  زدم داد و کشیدم سرم را صدایم خودش مثل منهم ، زشتش برخورد این از

 ؟...بدم گزارش تو به باید برم بخوام دستشوییم تا ، پدر خاک سر میرم مامان با دارم ، نکردم که زنا ؟...میکني

 ...بیارم سرت به بالیي ، گردي برمي باالخره ، سر خیره ي دختره شو خفه -

 ...میکني تهدید منو که نیستي کسي ، زدم فریاد و بدهد ادامه نگذاشتم

 : زد فریاد فرهاد سر و قاپید من دست از را گوشي میگیرد باال فرهاد و من بحث دارد دید که مادرم

 یعني ، گردیم برمي صبح و پدرت سرخاک میریم داریم من مشورت با ؟...چي که کشیدي سرت صداتو ؟...تو چته

 ؟...اعتمادي بي ما به اینقدر

 بعد و داد تکان سري ، خواست مي تازه هواي دلم ، نبود خوب زیاد حالم ، دارد نگه را ماشین خواستم علي از

 ي پسره ، نشنیدم را مامان هاي حرف دیگه و پایین پریدم ماشین از فوري... داشت نگه کناري را ماشین اي لحظه

 به لعنت ، فرهاد این به لعنت ، زندگي این به لعنت ، کرد خراب حالمو چطوري ببین ، کنه تهدید بلده فقط احمق

 ..خودخواهیش این

 ؟...درگیره تو با ساعت به دم چشه پسره این:  گفت عصبي و کنارم آمد علي

 ...میشد پایین باال ام سینه ي قفسه خشم زور از ، کردم باز و بستم را چشمانم

 ...نگو هیچي میکنم خواهش علي -

 رفک ، مشکوکه عالم و آدم به جنابعالي برادر این چرا بدونم خوام مي ؟...میکني خواهش چیو:  بدم ادامه نگذاشت

 ؟... میکنم اغفال رو تو من کرده

 : شد زدنم حرف مانع بازم که... زدم صدا را اسمش و زدم داد

 ؟...اعتماده بي اینقدر که دیده چي ما ي خونواده از ؟...چیه نابرادر این حساب حرف ؟...سارا چي علي -
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 به مخش زور از علي...  بزنیم حرف هم با توانستیم نمي منطق با که بودیم عصباني اینقدر ما دوي هر ، ندادم جوابي

.. .کرد تکرار را لعنتي ي کلمه هم بار چند و جلو میکرد پرت محکم لگد با و بود افتاده ریزه سنگ تا چند جان

 علي و من ، دامغان به رسیدن تا... داد پایان کشمش این به باالخره زد مي صدا را ما دوي هر که مادرم صداي

 یه به را ما علي و رسیدیم ظهر هاي نزدیکي... داد مي میوه سهیل به داشت صدا و سر با مادر فقط ، بودیم ساکت

 به دست و ساکت طور همین من ، دادند سفارش و گرفتند تصمیم هم با مامان و علي ، برد ناهار براي رستوران

 مي مرگ سمت فقط میلم ، نداشتم غذا به میلي ، میکردم تماشا را بیرون ام سینه تو عمیق درد اي توده با سینه

 ...بهروز کنار گرفتن آرام به ، کشید

 ...بخور غذاتو:  داد نشان رخي دیگر یکبار علي خشن صداي

 هر از حالم ، بود چیده میز روي کي و آورده کي گارسون نفهمیدم اصالً که شدم خیره میز روي ي جوجه و کباب به

 : گفتم و شدم بلند جا از... برانگیز اشتها غذاي این از حتي ، خورد مي هم به بود لعنتي دنیاي این تو چي

 ...ماشین تو میرم ، ندارم میل

 هک بغضي رسیدیم گورستان اول به وقتي... ماندم منتظرشان ماشین تو و ندادم جوابي اما زد صدایم بار چند مادر

 خاک سر را سبزه وقتي...  کرد خیس را صورتم دشت و شد اشک زد مي چنگ مدام گلویم به فرهاد تلفن از بعد

 ...ریختم بیرون سوخته ي سینه این از را دردهایم تمام و گذاشتم قبر سنگ روي را سرم ، گذاشتم پدر

 تا ایيبی پدر میشد کاش... نباشه توش پدر که اي خونه سرده ، شده تنگ برات دلم چقدر ببیني که کجایي پدر -

 کوچک قلب... پدر ، رو امید صبح نواي خوندیم مي هم با و میکردم جمع را ام رفته باد بر ي پاره خاطرات هم با

 مي هچ ببیني که کجایي پدر... نهفته تو غربت فریاد نفسهایم در و بسته پینه تنگم ي سینه در تو هجر از من

 مقابل در بتوانم تا کن کمکم ، برنمیداره سرم از دست آسوني این به و منه آزار پي هم هنوز فرهاد ، کشم

 ...ام هستي و زندگي تمام به است خالصي تیر شکستنم که نشکنم و بیاورم دوام هم باز خودخواهیش

 دلم ، بود شده من صبور سنگ همیشه مثل اما ، بود پا به غوغایي درونش ، ریخت مي اشک آرام آرام هم مادرم

 ي سوخته بخت همپاي هم حاال و بود شده آواره و پاشیده هم از زندگیش پدر مرگ با چطور که سوخت مي برایش

 سختي قلم با روزگار دست... استقامت و صبر سنبل من براي بود شده اما ، بود ویران خودش که زني ، آمد مي من

 دوست و عشق از بود دریایي هم هنوز قلبش اما ، بود کرده نقاشي اش چهره بر را رنگ پر هایي خط ، رنج و

 تهفرش اما ، فرشته گفت مي من به سعید ، بود رنجانده خیلي را او حماقتش با که فرهاد حتي ، فرزندانش داشتن

 ...بود کشیده دوش به تنه یک را دخترش هاي رنج سنگین بار که بود مادرم

 ...شدیم تهران راهي سخت وداعي با ، رفتیم پدر خاک سر دوباره اینکه از بعد ، زود صبح و ماندیم هتل شب
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 زا... رفتیم دیدنشان به ما و آمدند ما دیدن به اش خانواده و صدر آقاي فقط که روزي پنج ، گذشت عید از روز پنج

 دبو شاکي مادرم و من دست از حسابي انگار اما ، آیند مي مادر دیدن براي میکردم فکر ، نبود خبري زنش و فرهاد

... میشد خبر با اوضاع از و زد مي حرف تلفني جهانگیرخان با مادر که شنیدم روز پنج این طي بار چند فقط ،

 کاش اي ، نداشتند جایي من ذهن و زندگي تو نفر سه این ، نبود مهم برایم ، ندادم ها تلفن از یک هیچ به بهایي

 ...میشد پاک همیشه براي زندگیم از هم وجودشان

 مي ، کرد زباني شیرین بلبل مثل هم سهیل و زد حرف سهیل و مادر با کلي و زد زنگ سعید عید ششم روز

 مي غره چشم مدام مادر ، ندارم حوصله کردم اشاره مادر به دست با و نکردم قبول اما بزند حرف من با خواست

 لويج از و پایین ي طبقه میرم گفتم اشاره با ندهم حرصش این از بیشتر اینکه براي... بود شده عصباني و رفت

 ، میکردم فکر هایم بدبختي تمام به غم زانوي بر سر و کردم کز دیوار ي گوشه... شدم جیم خشمگینش چشمان

 روز چند این کاش اي... بود افتاده جانم به فرهاد ، عاطفه از بدتر اما ، بچشم را آزادي طعم که بودم شده مستقل

 نای به کمتر و میشد گرم سرم دوز و دوخت با شاید تا تولیدي کارهاي دنبال رفتم مي تا گذشت مي هم لعنتي

 ...میکردم فکر آرامشم بدون و رنج از پر زندگي

 ، کردم قطع ، بود داده او به را روز چند این کامل گزارش مادر حتما ، بود سعید ، پراند جا از مرا گوشي زنگ صداي

 من به آرامش جاي به ، پیکرم و در بي زندگي معماي بود شده سعید ، نداشتم هم را او به دادن جواب ي حوصله

 کنارم االن اگر و بود عصبي ، داد پیام بار این ، کردم قطع هم باز ، زد زنگ دوم بار براي... داد مي هدیه آشفتگي

 ...بود کرده خرجم هم سیلي یک بود

 ...گردم برمي و گیرم مي بلیت االن همین ، ندادي جواب بار این بخدا سارا -

 مسال یک به و دادم جواب اجباراً بار این زد زنگ وقتي... نبود بیا کوتاه ها سادگي این به پسر این... کشیدم آهي

 : انداخت مي فرهاد یاد به را من خشنش و عصباني صداي... کردم بسنده آرام

 عتیقه ، علي قول به برادر اون تلفن یه براي ؟...مادرت روح سوهان شدي هم و نمیدي منو جواب هم که چته تو -

 ؟...داره باهات رو برخورد این آقا این که اوله دفعه مگه ؟...ریختي بهم اینطور ات

 خودم حال به چرا ؟...نمیکردند رهایم چرا ، بودم شده خسته آنها ي همه دست از دیگر ، حوصله بي و بودم عصبي

 دمدر فقط که ، دارم دردي چه گفتم مي باید نفر چند به ؟...دادم مي پس جواب باید نفر چند به ؟...گذاشتند نمي

 : دادم را جوابش عصبي... بود تنهایي و کسي بي همه این از دردم ، بود کنارم بهروز خواستن دردم ، بود دلتنگي

 تو کسي دارم نیاز ، دارم احتیاج آرامش به شدنم آروم برا اما ، میکني فکر تو که اوني خرابتر حالم ، سعید آره

 ...بُریدم دیگه ، ندارم کشش دیگه بخدا ، بردارید سرم از دست... سعید تو حتي ، نکنه دخالت زندگیم
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 تنهایي عالم به دوباره و گذاشتم زانوهایم روي را سرم...  کنارم کردم پرت و کردم خاموشش بعدم و قطع را تلفن

 دبو همراهم همیشه سختي دوران تو که کسي ، بود رحمي بي سعید با زدنم حرف اینطور ، برگشتم هایم رنج و ها

 ... نمیداد تشخیص هم از را بد و خوب مغزم که بودم پریشان و حوصله بي اینقدر اما ، بخشید مي آرامش بهم و

 هن و زد زنگ من به کسي نه عید سیزده از بعد تا دیگر که بود آمده رحم به دلش خدا یا بود شده معجزه دانم نمي

 گیرجهان بار یک فقط ، زدند مي تلفن بهش یا و میزد تلفن گاهي که بود مادرم ، آنها با ما ارتباط فقط ، داد پیامي

 و بودم خودم عید تعطیالت پایان تا...  شدم باعث را مادرم خشم باز و نکردم قبول که بزنه حرف باهام خواست مي

 بهارش از نکوست که سالي میگن ، شد تمام هم عید سخت روزهاي باالخره... خودم خداي و سهیل و مادر

 این هم باز نبود معلوم که امسال حال به واي ، بود شده شروع خشم و حرص و رنج و درد با که من بهار ، پیداست

 ...کند اضافه من زندگي ي کارنامه به دیگر هایي بدبختي چه قراره سرنوشت

 با که ودب گفته و بود گرفته تماس مادرم با کردم قطع را تلفن کاره نیمه و کرد بهم سعید که تلفني از بعد روز یه

 پسرشان دیدند نمي صالح چون کند اجاره اي خونه سعید براي تا تهران آیند مي روزي چند خواهرش و مادر

 ي خانه مهمان روز چند این که بود خواسته ازشان مادرمم و ، باشد کنارش هم عاطفه که بماند اي خانه تو بیشتر

 ... باشند ما

 اگه ؟...شناسي نمي پسرتو مگه ؟...کردید رو کار این چرا:  گفتم مادر به رو خبر این شنیدن از نگراني و تعجب با

 ...میندازه راه به ریزي آبرو چه دوني مي ببینه خونه این تو رو اونا و اینجا بیاد

 دستم از اینقدر که دیدي ، لباس بند رو انداختمش و شستمش حسابي ماشین تو روز همان... نباش نگران تو -

 ...بیفته اتفاقي نزاره داده قول زدم حرف جهانگیرخان با ضمن در ، دیدنم نیامد عیدم برا حتي که شاکیه

 لمث ؟...کنید مي مشورت اون با کاري هر تو ؟...دارید اعتماد جهانگیرخان به خیلي تازگیا:  گفتم و زدم پوزخندي

 ؟...بزاره تاًثیر شما رو تونسته خیلي اینکه

 از فقط فرهاد ، کرده عصباني رو تو اینطور که ندارم مرد این به کاري من:  گفت عصبي و کرد نگاهم دلخور مادر

 مهار رو پسره این تونه مي جهانگیرخان فقط وسط این و گرفت اونو خشم جلوي باید و بره مي حساب مرد این

 ؟...شدي تلخ اینقدر چرا مدت این نمیدونم... کنه

 زارب ، بفهمه هم جهانگیرخان باید میفته خونه این تو اتفاقي هر چرا میگم ، نکن برداشت بد منو منظور... مامان -

 ماا ؟...بزنید زنگ جهانگیرخان به کردنش مهار براي شما بعد بزنه نعره و اینجا بیاد فرهادم و بیان اینا سعید

 برمي رو ماشینش سر بشه خارج کنترل از و بشه عصباني موقع هر ، نداره جهانگیرخان با کاري فرهاد مطمئنم

 ؟...کنه تیکه تیکه منو دامغان رفتیم علي با اینکه بخاطر نمیخواس مگه... اینجا سمت گردونه

 ، برمیگردن و هستن روزي چند خواهرشم و مادر و سعید ، نباش هیچي نگران تو کنه تهدید بلده فقط فرهاد -

 ...زمانه همون االن ؟...کرد جبران رو سعید زحمتاي جایي یه زماني یه باید
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 مگه ، نبود مهم برام دیگه افتاد مي هم اتفاقي هر ، خدا دست سپردم را خودم و نزدم مادرم حرف رو حرفي دیگه

 ؟...بود رنگي سیاهیم از باالتر من براي

 افتاده تکاپو به مادر ، رسیدند مي راه از خواهرش و مادر و سعید بعداظهر شش ساعت ، رسید راه از پانزدهم روز

 هک ملیحه... کردم دعوتشان و گفتم را موضوع و زدم زنگ ملیحه به ، کند استقبال خوبي به مهمانانش از تا بود

 : گفت و گرفت مسخره به هم را آنها آمدن ، بود معروف پُرچونگي و لودگي به همیشه

 بهت چشمي گوشه شاید ، بدزدي رو سعید مادر قلب کن سعي ، کن گوش فقط ، میکنم بهت نصیحت یه سارا -

 ...بکنه

 مادرشو قلب که ترشیدم دختر من مگه دوماً ، جورواجورت هاي نوه براي بزار نصیحتاتو اوالً:  گفتم حرص با

 ...کافیه همون عمرم آخر تا دیگه و دزدیدم رو یکي قلب بار یه من ؟...بدزدم

 ...میشي عصباني چرا ، بدم شوهرت میخوام -

 ...پیشکشت من دادن شوهر ، مار حضرت نزن نیش تو -

 تا اجاق روي گذاشت سبزي قورمه مامان بعداظهر... برساند را خودش سعید آمدن از قبل عصر داد قول و خندید

 ، فر تو گذاشتم و کردم درست پُر شکم مرغ تا دو غروب دم ، مادر کمک به منهم و بیفتد جا و بپزد آرام آرام

 و حهملی دیدن با مادرم... پسته مغز از پر زعفراني بستي تا چند با رسید ملیحه که میکردم درست ساالد داشتم

 : گفت و خندید پُرش دستهاي

 ؟...میخوره بستني کي سرما این تو آخه ، شد شروع ملیحه بازیاي دیوونه دوباره

 ورجه برش و دور شادي با داشت که سهیل دست داد بستني یک و نشست من کنار میز پشت و خندید ملیحه

 : گفتم مامان به خطاب... میکرد ورجه

 ...بخوره بهش دیوونه این پَر که برسه کسي اون داد به خدا ، میشه مجنون دختره این میاد بهار وقتي

 تو به پَرم که باش مواظب... خانوم سارا داره عالمي دیوونگیم:  گفت خندید مي دل ته از که طور همان ملیحه

 ...نگیره

 هک بودیم خندیدن و خوردن بستني سرگرم اینقدر... رفت آسمان به فریادم که زد پایم مچ به لگدي میز زیر از

 اب ، میداد نشان را نیم و شش ساعت ، سالن دیوار روي ساعت به افتاد چشمم وقتي ، گذشت چطور زمان نفهمیدم

 را ملیحه و مادر که شد بلند هم در زنگ صداي ، آشپزخانه از رفتنم بیرون با زمان هم و شدم بلند جایم از غرغر

 ، نبود بدک ، انداختم خودم به نگاهي سالن قدي ي آینه توي از و شستم را هایم دست فوري ، پراند جا از هم

 طرف یک به کج صورت به را جلویم موهاي و بستم اسبي دم را موهایم بودم آمده در که حمام از... تمیز و مرتب

 ي دخترانه کت...  انداختم سرم روي هم مشکي و صورتي شالي ، آمد مي خیلي صورتم قاب به که بودم زده گیر
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 یه با و بود کرده زیباتر و تر کشیده را هیکلم که پوشیدم هم مانندي ماکسي مشکي و تنگ دامن و کثیف صورتي

 آمده یمبرا خواستگار انگار داشتم استرس اینقدر... شیرازي مهمانان استقبال به رفتم سفید صورتي ملیح آرایش

 سعید خواهر و مادر ، شد راحت خیالم کردند برخورد ما با مهربان و رو خوش خیلي که دیدم را آنها وقتي اما... بود

 ...بردند مي آرامش سمت به را آدم خودش مثل

 تا شدند روبرو ما با و شد باز در وقتي از... آمد من طرف به بعد و کرد روبوسي و دست مادرم با گرمي به مادرش

 وضوح به را مهربانیش کشید آغوشم در هم وقتي و بود من به چشمش سعید مادر ، بروم سمتشان به که موقعي

 : گفت گوشم در سر ، کردم لمس

 ...دختر خوشگلي چقدر ماشاهلل... الخالقین الحسن اهلل فتبارک

 من از مدام و بود مهربان خیلي خواهرشم ، گرفتم جا خواهرش آغوش در و کردم تشکر خجالت کمي و لبخند با

 : گفت و زد سعید به چشمکي شد جدا که من از... میکرد تعریف

 ... افتاد مي شیراز به گذرت کمتر دیگه که داشتي خوشگلي و خوبي این به خواهر... ناقال اي

 ...شنیدني نه دیدنیه فقط خانوم سارا این که بهت گفتم:  گفت و دوخت من به را همیشگیش خاص نگاه سعید

 هگرفت محکم را سعید خواهر دست که سهیل ي اندازه هم پسر به شدم خیره و زدم لبخند سعید روي به خجالت با

 : گفت و زد چشمکي سعید... گرفت پناه مادرش پشت که سمتش رفتم ، میکرد غریبي و بود

 ...میشه آب یخش کم کم اما ، خجالتیه یکم

 حسابي را او سهیل موهاي به رفتن ور کمي با ، شد کشیده او سمت به نگاهها ي همه سهیل کردن سالم با

 بوسه و کشید آغوشش در محکم و نداد مهلت او به دیگر هم سعید ، سعید آغوش تو پرید... بودم کرده خوردني

 : گفت هیجان با بود شده زده شگفت سهیل زیبایي دیدن از که سیما... کرد بارانش

 ؟...میشن خوشگل اینقدر هم پسرا مگه ، من خداي واي

 : گفت خواهرش به رو شوخي با کشید دست سهیل بوسیدن از وقتي سعید و خندیدم همگي

 و لب از آب چقدر نیست یادت ، بوسیدیم مي سرمو رو میفتادي چقدر که رفت یادت منو کوچیکیاي زودي این به

 ؟... ریخت مي ات لوچه

 دبع لحظاتي... انداخت خنده به را همگي باز که کرد خرجش هم شیفته خود یه و زد سعید بازوي به مشتي سیما

 وت انداختیمتون حسابي... خانوم مریم ببخشید:  گفت مادرم به رو برداشت دست سهیل دیدن و بوسیدن از که

 ...دردسر

 ...پیچم مي گوشتو میام که خان سعید نزن حرفو این -
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 همین سعید و رفتند سالن به همگي ملیحه و مادر تعارف با....  کرد معرفي ما به را خواهرش و مادر و خندید سعید

 : گفت آرام و گرفت من طرف به و بود خریده که گلي سبد داشت آغوش تو را سهیل که طور

 ؟...میکني قطع من رو تلفن دیگه حاال

 ...کردم چیکار نفهمیدم که بود بد حالم خیلي روز اون... ببخش:  گفتم و زدم لبخندي شرمنده

 ؟...خوبي حاال ؟...کنم چیکار نبخشم:  گفت و زد شیطوني لبخند سعید

 ...مرسي خوبم -

 ...خانوم فرشته میاد بهت خیلي صورتي رنگ:  گفت و انداخت بهم عمیقي نگاه

 رایيپذی تا آشپزخانه تو بروم رفتم و آمدم بیرون گیجي از هم من بعد کمي ، گذشت کنارم از سریع و گفت را این

 : گفت گوشم در سر و آنها سمت داد هل را من و کشید را دستم ملیحه که کنم شروع را

 ...گرفتي قرار پسند مورد خیلي که حاال تا ، میارم رو قهوه خودم بشین تو

 مثل سعید خواهر و مادر... نشستم مادر کنار آنها روبروي دیگر آمدگویي خوش یک با و رفتم اي غره چشم

 سعید سرخ ي چهره که میزد حرفي سعید گوش در سر خواهرش هم گاهي و داشتند برنمي من از چشم خودش

 چهره و بود چاق کمي و بلند قد زن سعید مادر خانوم انیس... بود خواهرش گوشي در خاص حرف ي دهنده نشون

 جذاب زن هم سعید خواهر سیما ، بود سوخته اي قهوه چشمانش رنگ اما بود سعید شبیه یکم داشت دلنشیني ي

 تنها و نمیشد دور اش چهره از لبخند که رو خوش و اندام خوش ، باشد سالش سي زدم مي حدس بود زیبایي و

 ترفندش با سعید زود خیلي و بود بزرگتر سهیل از سال یک محمد... بود آورده خودش با که داشت را پسر همین

 القا بهم را خوبي حس سعید نگاه... کرد گرم را سرشان بازي اسباب تا چند با و کشاند سهیل اتاق به را دو هر

 من ایدش دانم نمي... بود تر شده حساب و تر عمیق ، بود کرده فرق کمي شیراز به رفتن از قبل با نگاهش ، نمیکرد

 لباس و من به چشمش دقیق اینقدر که ، ام آشفته افکار به بود تاٌیید مُهر آخرش ي جمله اما ، بودم شده حساس

 ...زد مي صدا فرشته منو یا و آید مي بهت صورتي رنگ چقدر میگفت مطمئن که بود تنم هاي

 مي خواست مي دلم و بود سنگین برایم یکم جَو ، نمیشد دور من از اي لحظه خواهرش و سعید نگاه سنگیني

 نگاههاي این از ، مادرم ي دوباره آمدگویي خوش با باالخره... میشدم دور جمع این از اي دقیقه چند فقط توانستم

 ... کردم پیدا نجات معني پر

 ممیا که حاال گفتیم ، کرد تعریف شما مهربوني و خوبي از بسکه از پسر این ، بخدا شدیم مزاحم:  خانوم انیس

 ...بشیم آشنا هم شما با کنیم پیدا پسر این براي اي خونه یه تا اینجا

 ...رسیدیم اینجا تا کرد کچلمون سعید این... خانوم مریم واال آره:  سیما

 ...شما براي بودیم دردسري ما پس... بابا اي:  گفتم من و خندیدیم سیما شوخي به همگي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

534 

 

 که جور همین و رسید راه از ، بودم پخته خودم که کیکي و قهوه با ملیحه که بدهد را جوابم رفت سعید خواهر

 : گفت میز روي چید مي رو بشقابها و ها فنجان

 وش کله تیغ با کنم وادار رو حمید حاضرم ، باشه اش کله رو مو خروار یه سعید آقا و باشید کچل شما میشه مگه

 ...بندازه لنگ جلوش بشه مجبور آینه تا کنه آینه مثل

 منو آبروي زیاد لودگي با که بودم گیر در هم ملیحه با خندیم مي اینکه بر عالوه من ، کرد پر رو فضا خنده شلیک

 ...همانا کوبیدن سنگ بر میخ و همانا ملیحه با زدن حرف اما ، نبرد

 ...خانوم ملیحه باریکتر مو از من گردن این:  گفت و کشید گردنش به دستي ملیحه به رو سعید

 برش و دور ، داره ترسم جاي البته ؟... شد تسلیم زود چه دیدید:  گفت سعید خواهر و مادر به رو و خندید ملیحه

 ...طفلک گرفته زن رو

 : گفت خانوم انیس به رو بار این مادرم... خندیدند همه دوباره

 اآق بسکه از شما پسر ، داره خیلي تعریف جاي که است خورده پاک شیر خودش سعید آقا این ، شوخي از گذشته

 ...بینه مي خوب خودش چشم با رو همه خوبه و

 هر کسي هر ، نبوده الکي پسرم هاي حرف که رسم مي باور این به دارم حاال ، میکنم خواهش:  خانوم انیس

 مخوشحال فقط ، بود واضح خیلي ورود بدو از شما مهربوني و خوبي ، میشه بازتاب اش چهره از باشه داشته رفتاري

 شانسي خوش پاي زارم مي اینو و کرد پیدا غربت این تو مهربوني خواهر و مادر پسرم که میکنم شکر رو خدا و

 ات اینجا اومدم همین براي آورده من پسر و شما سر به چه عاطفه که کرده تعریف برام رو چیز همه سعید...  سعید

 بهرام آقا ، بشیم بهرام آقا ي شرمنده خوام نمي ، نشکنه ها حرمت این از بیشتر تا کنم اجاره براش اي خونه یه

 ...زنشه سواي احترامش و بزرگیه مرد خودش

 ناراحت واقعاً و شنیدیم شوهرت تصادف مورد در سعید از:  گفت و داد صدایش به غمگیني لحن و کرد من رو بعد

 ... گُلم باشه پسرت و تو عمر اونه خاک چه هر ، شدیم

 : گفت تري مهربان لحن با من به رو سیما بار این و کردم تشکر او از

 که ممیکن درک اما ، نیستم موقعیتت تو خودم درسته ، میکنه تعریف خیلي گذشتت و بردباري از همیشه سعید

 هی به نیاز آدم وقتي ، میشه سخت و تلخ براش زندگي چقدر ، بده دست از رو سرش ي سایه جووني تو کسي اگه

 میتونه چقدر ، بریزه نمک زخمت رو بده اجازه خودش به عاطفه مثل کسي جاش به و باشه داشته واقعي همدرد

 نشیطا پیرو اینقدر خودش نوع هم آزار براي میکشه یدک رو مادر نام که زن یه نیست کردني باور ، باشه آور زجر

 ...باشه
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 تنمیخواس دلش میکردم حس ، میکشید گردنش به دست مدام و بود کالفه نگاهش که کردم سعید به نگاهي اول

 داده سیما به جوابي هم اینکه براي ، بیندازد تلخ روزهاي آن یاد به دوباره را من و بزند را ها حرف این خواهرش

 : گفتم خواهرش و مادر به رو نشدم ناراحت خواهرش هاي حرف از که بفهمانم سعید به هم و باشم

 فکر و نزاشت تنهام هم بار این خدا اما ، میشدم مرگ تسلیم کم کم داشتم و پاشیدم درون از رفت شوهرم وقتي

 سر از رو مصیبت این بود سعید یکیشم که خیلیا کمک با تونستم آروم آروم و داد قرار روبروم رو پسرم ي آینده و

 شد بزرگ وقتي امیدوارم فقط ، بده دست از مادرشم ، داده دست از رو پدرش ام بچه اگه نمیخواستم ، بگذرونم

... بشه برداشته ام شونه روي از غمهام و ها خستگي تموم تا کرده احساس کمتر رو پدر خالي جاي که بگه فقط

 ...کنه درک رو مادرا هاي نگراني نمیتونه نشده مادر آدم تا میگن راست ، زندگیه به من امید و عشق اوج سهیلم

 به نگاهم وقتي ، بود خیره من به فقط عمیق و ساکت سعید اما ، دادند بهم امید و دلداري کلي سیما و خانوم انیس

 اولین ايبر که نگاهي ، داد مي خبر تصمیم یه از بلکه ، تحسین از نه که متفاوت بود نگاهش تو برقي افتاد نگاهش

 خودم و بنشینم سعید روبروي این از بیشتر نتوانستم دیگر... انداخت قلبم جان به را ریشتري هشت ي زلزله بار

 شام یزم تا گرفتم آنها از که اي اجازه با و شدم بلند ، نمیکند ثابت را چیزي هیچ نگاه این که بزنم خیالي بي به را

 ....شدم دور سعید ي شده میخ نگاه مقابل از بچینم را

 : گفت من به رو بعد و کرد آنها با گرمي احوالپرسي و رسید هم حمید چیدن میز حین تو

 ...بزارید ما چشم روي قدم بارم یه ، میکنید دعوت مهمون هي نمیشید خسته شما خانوم سارا

 میشیم مزاحم روز یه حتما چشم ، خداست حبیب مهمون:  گفتم و زدم لبخندي

 رارق و آرام اصالً ، ببین و بیا که خودش واسه بود دلقکي وسط این هم ملیحه ، کردند تعریف غذا از خیلي شام سر

 ...آمد در حمیدم صداي باالخره تا نداشت

 ...نمیاد گیرت مفت و خوشمزه غذاهاي این از دیگه ، بخور غذاتو نزن حرف اینقدر... پاره آتیش:  حمید

 دک محل نشوني آتش از من دست از بابام ، منه ي برازنده پاره آتیش صفت:  گفت همه به رو و خندید ریز ملیحه

 ...گرفته اشتراک

 مبود شاد دوستم بهترین شادي از منهم... خندیدند مي فقط لحظاتي تا و خنده زیر زدند همگي ملیحه شوخي با

 کردممی بازي غذایم با فقط و گرفتم پایین را سرم ، زد مي آتیشم داشت سعید نگاه چون ، زدم مي لبخند فقط اما

.. .بود ریخته بهم حسابي را روانم گذشت نمي آن سر از بیشتر ساعتي یک که متفاوت مانند سوزن نگاه این ،

 ...کرد پرت هم را من حواس سیما صداي باالخره

 ...نمیشید پیر وقت هیچ که دارید زبوني شیرین عجب... حمید آقا حالتون به خوش:  سیما

 ...کشته مردمو بیرونش معلومه که اینطور ، لطفتونه نظر ، ممنون خیلي:  حمید
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 قلبم روي سنگیني غم اما بود لبهایم به لبخند... میکرد تهدید را حمید مرتب هم ملیحه و خندیدند همه باز

... میزد ما هستي به آتیش بیشتر امشب کنارم نبودنش و بهروز یاد ، آمد مي باال سختي به نفسم که بود نشسته

 ي همه و خندید مي ملیحه هاي شوخي به لبخند با فقط بود شام میز سر من روبروي تصادف حسب بر که سعید

 و بفرما آن ، صمیمي و بود شاد هنوز فضا ، شدم آرامتر کمي شام از بعد... بود داده من به را نگاهش و حواس

 را همدیگر که بود سال ي سالها اینکه مثل ، شد تمام اول ساعت یک همان در کردید مرحمت و آوردید تشریف

 مادرم اصرار با... دیدم مي خود چشم به االن و هستند گرم خون خیلي ها شیرازي بودم شنیده... شناختیم مي

 و رسید تازه نان با وقت اول صبح فردا اما ، مادرجان ي خانه به برگشت سعید و ماندند را شب سیما و خانوم انیس

 ...خوردیم ماندني یاد به اي صبحانه هم دور

 ...گرفت من از هم را بودم آورده بدست که را آرامشي ذره یه این کنجکاویش و پیام با هم باز سعید خواب موقع

 

 زیبا شعریست شبیه زندگي:  داد پیام

 باش ردیف همیشه فقط”  تو”  ، عشق با هایش قافیه

 

 ؟...شده چیزي خانوم سارا نبودي ردیف امشب

 که روز چند این... مُرده توش عشق ، باشم ردیف بخوام که نداره عشقي دیگه من زندگي هاي قافیه:  دادم پیام

 ؟...میگي شعر که خورده سعدي و حافظ به ات تنه نکنه برگشتي و رفتي

 ، نبود لطیف طبعم زیاد اما شیرازم ي بچه درسته -

 عرش عاشق مدتیه که زدند تنه بهم خواب تو سعدي یا حافظ تو قول به نمیدونم:  داد ادامه و گذاشت خنده آیکون

 ...نپیچون رو ما دیگه تو پیچیم شاه خودمون ما ، نبود من سوال جواب این اما... شدم نوشتن و خوندن

 ماا نبودم میگه سعید ، میشوند شاعرم عاشق آدماي میگویند همیشه ، فکر تو رفتم حسابي دادن جواب جاي به

 مي قدرت هم میدهد جوالن مغزم تو که چیزي این به کردن فکر حتي... نکنه... واي... میخونم شعر مدتیه یه

 : داد پیام هم باز ندادم را جوابش وقتي... نداشتم من که خواست

 ... شناسي مي بهتر منو خودت ، بخوابي زارم نمي صبح خود تا ندیدي منو سوال جواب اگه -

 را گوشیم خواب از قبل بعد به این از باشد یادم ، بدهد شکست را من بود بلد خوب ، آمد جلو تهدید با هم باز

 ...بدهم جواب سعید سخت هاي سوال به نباشه مجبور که کنم خاموش

 ...کنم تعریف برات جوک تا چند خواي مي ؟...بخوابي راحتر تا بشنوي خواي مي چي -
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 تو که رو بزرگ غم این دلیل خوام مي ، نیستي روبراه و نیست خوب حالت دونم مي ، نمیکنم شوخي سارا -

 ؟...نشده ریختگیت بهم باعث که مردک اون ، بدونم رو دیدم نگاهت

 امش میز سر ، ندیدمش دیگه عید از بعد ، نداره جهانگیرخان به کاري:  دادم پیام و کشیدم استیصال سر از پوفي

 امشب و میکرد کل کل ملیحه با همیشه ها موقع اون ، میکرد ام دیوونه داشت جمع اون تو نبودنش و بهروز یاد

 ...افتادم غم بي روزاي اون یاد به من

 تنگ اش عاشقانه حرفهاي براي دلم ، خواست مي را بهروز دلم ، شد سرازیر اختیار بدون اعتراف این با اشکم

 ...شد روشن صفحه نور هم باز... بود شده

 براي نه و گذاشتي کم مادرت براي نه ، مهمي خودت االن و رفته بهروز ، کني فکر خودتم به کم کم خواي نمي -

 ...کردي فراموش خودتو اما ، سهیل

 نیستم مهم من باشن خوب اونا -

 : داد یگرد پیامي اي لحظه از بعد و بود گرفته ام خنده گریه وسط پیامش این با که فرستاد عصباني آیکون تا چند

 روعش رو اي تازه زندگي و کني فکر جدید مرد یه و زندگي یه به باید تو ، کني فراموش خودتو میکني خود بي تو

 ...کني

 ؟...ودب خودش یعني گفت مي که جدیدي مرد ؟...برسد اینجا به که داد پیام همه این ، لرزید دلم پیام این خوندن با

 هبزن عشق از حرفي ندهم فرصت بهش که احتیاط براي... شدم عاشقت بگوید بهم خواست مي امشب همین نکند

 : دادم پیام فوري

 ...بخیر شب...  بخوابم میخوام ، ام خسته سعید -

 ...بگویم بخیر شب زودي این به نداشت انتظار بود معلوم ، داد را آخر پیام تا گذشت اي دقیقه

 ...بخوابي خوب ، بشي روبرو باهاش میشي مجبور روزي یه ولي ، نداره ایرادي برو در من سوال زیر از -

 این با هم آخر و سعید سوزن مثل هاي نگاه این و بهروز خاطرات هجوم با ، خوابید خوبم میشد مگه امشب... هه

 ... بود شده آرامشم مُخل خودش که میکرد برایم سعید عجیبي آرزوي چه... تصورم از بدور هاي پیام

 

************************* 

 

 براي... برگردند ناهار براي ظهر شد قرار مادرم و من اصرار با و مادرجان ي خانه رفتند خواهرش و مادر و سعید

 عذر و بود جایي که کنم دعوت هم را او که علي به زدم زنگم یه و گذاشتم فسنجان مادر مشورت با ناهار
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 حسابي را حالشان عاطفه زدم حدس ناراحتیشان و اخم دیدن با ، رسیدند که بود ظهر نزدیکیهاي... خواست

 داردی که داد توضیح برایم آرام که پرسیدم را مادرش ناراحتي دلیل اشاره با سالن تو آمد آخر که سعید ، گرفته

 حسادت و کینه از لبریز عاطفه وجود ، نکردم تعجب... کرد ما بار آمد در دهنش از چي هر عاطفه و نداشتند خوبي

 دوباره آمدگویي خوش یک با... بود داده قرار لطفش مورد هم مرا ، خانم انیس بر عالوه حتماً هم بار این و بود

 به انلیو یک اول و آوردم بودم کردم آماده زودتر که آلبالویي شربت رفتم سریع... شد شکفته خانوم انیس صورت

 : گفت و برداشت را شربت لیوان فوري... کردم تعارف سعید مادر

 ...میشم منفجر دارم که گرفتم آتیش درون از اینقدر ، ببیني جوونیت از خیر

 خانه نآ تو گفتند مي ما به حتماً بزنند حرفي میخواستند اگر نگفتیم چیزي ولي ، کردیم هم به نگاهي مادر و من

 نگاهم کرمتف خانم انیس لحظاتي از بعد ، کردند تشکر و نخواستند که کردم تعارف شربت بازم... افتاده اتفاقي چه

 قتيو اما... نداشتم خوبي حس ها نگاه این از حال به تا دیروز از ، انداختم پایین را سرم نگاهش سنگیني از که کرد

 ...ام زده یخ هاي رگ به شد سرازیر دوباره آرامش کمي و داشتم غلط تصور نگاهش از که فهمیدم زد حرف

 ...عفریته این دست از کشیدي چي سال چند این:  خانوم انیس

 ...شیطونه ي نطفه از باهلل نعوذ انگار ، بودم ندیده عمرم به حاال تا خبیثي این به زن:  داد ادامه مادرم به رو

 ، دکردی مگو بگو عاطفه با فهمیدم اومدید که اول همون از:  گفت سعید مادر به رو و کرد من به کوتاهي نگاه مامان

 از آدم ، بده پس مکافات باید روزي یه ، کنید کثیف رو خونتون زن این براي نداره ارزش ، بود گرفته خیلي حالتون

 ...گیره مي دستم همون از بده دستي هر

 اآق موندم ، بود کرده کز اي گوشه اسیر هم یکي و آواره یکیشون ، سوخت هاش بچه و شوهر برا دلم:  خانوم انیس

 ؟...میکنه تحمل رو زن این داره چطوري بهرام

 که گفت چي مگه حاال... سوزه مي جهنم آتیش تو داره خدا ي بنده وگرنه ، بزنه هاشو بچه قید نمیتونه:  مامان

 ؟...کرده عصبانیتون اینقدر

 بانیتعص با که کرد توهین اینقدر ، کرد ما نثار رو بود خودش الیق چي هر ، دلم عزیز نگفته چي بگو:  خانوم انیس

 خواست ازم که بهرام آقا احترام به اما ، نباشه اونجا خودکارشم دونه یه حتي که کنم جمع رو سعید وسایل اومدم

 ...ها غریبه تا داره انتظار بیشتر خویش از آدم... داشتم نگه دست باشه اونجا وسایل خونه کردن پیدا تا

 ...اومد در آب از زرد تو خویشمان که فعالً:  گفت برافروخته صورتي با سیما

 ...بود انداخته دلش به آتیشي بد عاطفه انگار ، شد باز دلش درد سعید مادر دوباره

 تپسر میگه من به برگشته ، نداره ترس خدا از اصالً زن این ، ترسه نمي خدا از که بترس اوني از میگن همیشه -

 ، کردم نشون را گلم دسته خواهر براش ، میده درازي زبون و نامهربوني با رو آدما جواب ، نکردي تربیت درست رو
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 رو حیا زمونه و دوره این پسراي ، باشه عاشق ازدواج از قبل باید آدم ، ندارم ازدواج قصد میگه من به برگشته

 ....اون به چسبیده رفته ، کردند قي رو آبرو و خوردن

 : کردم کامل را اش جمله من اما ، کرد نگاه نگراني با من به و نداد ادامه را اش جمله دیگر

 ...عشوه پر ي زنیکه

 از را کنترلش رفته رفته داشت هم سعید و شدند خیره من به شرمندگي از پر چشماني با سعید خواهر و مادر

 : گفت خشونت با مادرش به رو و داد مي دست

 خُلق هم و خودتون خُلق هم کردنش بازگو با چرا دیگه ، دادید رو جوابش هم شما گفته چي هر ، کنید بس مادر

 ور خدا باید ، شنیدیم زن این از نخواستیم و خواستیم که چي هر سارا و من ، میکنید تنگ را خانوم مریم و سارا

 ...بینیم نمي رو نحسش ریخت دیگه که کنیم شکر

 : گفت محبت با و گرفت گرمش و مهربون دستان درون را هایم دست و نشست کنارم و شد بلند خانوم انیس

 ...پرید بیرون دهنم از حرفا این که بده مرگ منو خدا

 اشتوهین کلمه به کلمه ، نمیره یادم از رو کالمش تکیه وقت هیچ ، نباشید نگران... نکنه خدا:  گفتم و خندیدم

 ...زنه مي زنگ گوشم تو هنوزم

 ، نمیشه پاک آدمایي چنین وجود با دنیا وقت هیچ:  دادم ادامه من و فشرد محکمتر را هایم دست خانوم انیس

 چه رهبیچا من دونم نمي ، میکنن گناهکارمون و زنند مي تهمت بهمون باشیم داشته گناهي یا بخوایم اینکه بدون

 ... الهي عدل به سپردمش فقط ، نزاشته راحتم هنوزم و کرد رفتار اینطور من با که فروختم زن این به تري هیزم

 ...کنه رفتار اینطور دیده مصیبت زن با نباید مسلمان یه ، بده رو جزاش خدا:  گفت سیما وقت این در

 ...انداختم ابلیس اون یاد به هم رو شما حرفا این با که ببخشید منو:  خانوم انیس

 که تدوس ، کردید خالي رو خودتون و گفتید خوبه ، برد یاد از بشه که نیست هایي تهمت اینا:  گفت مادرم بار این

 ...بشه شریک آدم با ها خوشي تو نباید فقط

 سعید صمیمیت این و عاطفه هاي حرف از سعید مادر اینکه براي من و کردند تشکر خیلي سعید خواهر و مادر

 : گفتم نکنه اشتباه برداشت

 که وفاداره برادر یه من براي هم هنوز ، کردم نگاهش برادر یه چشم به من مادرجون ي خونه به آمد سعید وقتي از

 ...نزاشته تنها رو اش درمانده خواهر وقت هیچ
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 سخت هم زیاد که بخوانم صورتش از را هایم حرف تاًثیر خواستم مي سعید به حواسم ي همه و بود سیما به نگاهم

 زده زل يقال گلهاي به و بود پایین سرش که انداخت عصباني و اخمو سعید به نگراني نگاه حرفا این با سیما ، نبود

 : دادم ادامه شده کشیده ي نقشه این از رضایت ، بود

 ، میکنه رفتار باهاش چطور عاطفه که دیدم مي و بود غریب ، میکردم پذیرایي ازش و پلکیدم مي برش و دور اگه

 اون يوقت اما ، بود مخفیانه و رنگ کم ها حدیث و حرف بود زنده بهروز تا ، باشم توجه بي بهش نسبت نمیتونستم

 امپ به برادر مثل سعید ، گرفت خود به تري خصمانه رنگ و بیشتر عاطفه هاي تهمت و باخت رنگ چیز همه رفت

 مایه برام جون از ، بمونه من هاي گریه و عزاداري تو زیاد بود ماهش شش فقط که ام بچه نزاشت حتي و ایستاد

 را یدسع و من بار این که داد بیشتري فرصت عاطفه به نزدیکي این اما ، محبتاشم مدیون عمرم آخر تا که گذاشت

 به اي دیگه مردي هیچ به نیستم حاضر بهروز از بعد دیگه من ، برسه پلیدش مقصود به بیشتر و بزاره هم کنار

 پاي به را سعید و منو برادري و خواهر ي رابطه عاطفه که کنم تقسیم دیگه مرد با را قلبم و کنم نگاه شوهر عنوان

 ...گذاشت اي دیگه چیز یه

 : گفت و بوسید را سرم خانوم انیس

 پسر براي که حالل مادرت شیر ، هستي مهربون و خانوم چقدر که فهمیدم حاال تا دیشب از... شیرینم... عزیزم

 شکفته تازه گل هنوز تو ، اشتباهه آخرت ي جمله عزیزم اما ، کنم جبران باشه عمري ، کردي خواهري من تنهاي

 ...کني خوشبخت رو مردي هر توني مي تو ، کني زندگي تنها عمرت آخر تا بخواي که نیست حیف ، اي

 نخور غم دوران حال نماند یکسان دائماً.....  نگذشت ما مراد بر روزي دو گردون دور

 : گفت خانوم انیس به رو بود کرده پیدا را خودش راًي هم کسي که مادرم

 و کنم فرو مغزش تو رو حرفا همین که میخورم جگر خون دارم هاس مدت االن... خانوم انیس دهنت قربون

 ...یکي شوهرم یکي خدا میکنه تکرار فقط ، نمیتونم

.. .بزنم حرف تند مادر با بخواهم که بود ادبي بي جمع جلوي ، ماند نمي دور هم سعید نگاه از که میزنم پوزخندي

 ، شدم بلند ، بود کرده من ازدواج کاندیداي بار این را او و میکرد صحبت داشت جهانگیرخان ي درباره که مادر

 سکوت در ملیحه وجود بدون بار این ناهار... کنم آماده را ناهار میز تا رفتم و نبود توانم حد در شنیدنش دیگر

 هک موقعي فقط ، میکرد بازي غذایش با فقط و بود آشفته و درهم حسابي سعید بار این که مخصوصاً ، شد صرف

 خودش اوهام و افکار تو دوباره و داد قول بهشون ببرد بازي شهر به رو آنها که خواست او از خواهرش ي بچه

 را امروز و زده عاطفه که هایي تهمت و ها حرف پاي گذاشتند را سعید حال این مادرها خوشبختانه...  برگشت

 ...بود کرده تلخ برایشان

 دنآم از که خانوم انیس و مادر ، ببریم بازي شهر به رو ها بچه شد قرار کردیم استراحت که ساعتي دو یکي از بعد

 : گفت خنده با همیشه مثل سیما ولي ، بود درد پا هم شان بهانه و کردند امتناع
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 ...میکنید دک رو ما دارید که سرتونه تو اي نقشه یه معلومه

 ...میخوریم هم دور میارم گیرم مي پیتزا نخورید چیزي پس:  گفت سعید و خندیدیم همه

 درست چیزي یه خودمون ، نمیخوایم امروزي غذاهاي از خانوم مریم و من:  گفت و کرد مخالفت خانوم انیس اما

 ...بگذرونید خوش و نباشید ما نگران شما ، میکنیم

 ... باشید پارک شلوغي تو ها بچه مواظب فقط:  داد ادامه سیما و من به رو بعد

 فتادا مي من به تصادفي نگاهش وقتي و بود گرفته دیشب از هنوز سعید... افتادیم راه و کردیم راحت را خیالشون

 فلک چرخ شدن سوار براي برد را ها بچه سیما که اي فاصله تو ، میگرفت خودش به دلخوري رنگ چشمانش رنگ

 بهاري هواي... نداشت فاصله ما با هم زیاد که شدیم خیره فلکي چرخ به و نشستیم نیمکت روي هم سعید و من ،

 هر و بودند شکوفه غرق و شده سرسبز درختان ، داد مي سرخوشي و آرامش آدم به ، وزید مي که خنکي نسیم با

 : پرسیدم بکنم زدن حرف به وادار را سعید اینکه براي... میکرد زده شگفت طبیعت زیبایي همه این از را آدمي

 ؟...ناراحتي اینقدر شده چیزي سعید

 ... نشو نگران نیست چیزي:  گفت و انداخت بهم نگاهي نیم

 ؟...گذشت خوش شیراز ، بپرسم ازت نشد وقت راستي:  گفتم و زدم لبخندي

 یميقد عاشق... گذشته خوش بیشتر تو به اینکه مثل اما ، نبود بد:  گفت و کرد جمع را لبخندم که زد پوزخندي

 ...زده مي سرتون مدام و نداده دست از رو فرصتي هیچ

 حرصي و ابروهایم میام نشست غلیظ اخمي... بود انصاف بي خیلي ، گرفت جاي قلبم درون سوزن مثل اش کنایه

 : گفتم و بخشیدم صدایم به

 ؟...گذاشتي جاسوس برام

 ...سهیله تو به حواسم ي همه برم هم دنیا کجاي هر که گفتم:  کرد نگاهم مغرورانه

 ...که واقعاً:  گفتم فقط و گرفتم اي دیگه طرف به را صورتم و شدم ناراحت

 که شاکیه حسابي مرد این دست از خودشم چون ، منه چین خبر بهترین علي ، خانوم سارا نذاشتم جاسوس -

 ...میچرخه تو بر و دور همیشه

 االب دیگر و بودند خانه فرهادم و جهانگیرخان بزند سر ما به بود آمده علي که بار یک ، نزدم حرفي عصبانیت از

 به منداشت توقع اصالً ، بیرون بندازم زندگیم از را مرد این ترفندي یک با خواست من از تخم و اخم با فقط و نیامد

 : گفت تر آرام و شکست را سکوتم سعید... برساند سعید گوش

 ...مَرده این وجود باعثش فقط کشیدي حاال تا که بدبختي همه این ، نگرانتیم فقط علي و من... سارا
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 ربیشت سر باال آقا یه زندگي تو زني هر ، نبود خودم دست خشنم رفتار و بودم عصبي ، کردم نگاهش غیظ با -

 : گفتم و بهش توپیدم ، بودم شوهره چند زن انگار بیچاره من اما ، نداشت

 ؟...مني ي چکاره تو اصالً ، کني دخالت زندگیم تو نمیخوام که گفتم

 : گفت اطمینان با و گرفت من صورت نزدیک را صورتش و کرد عصبي هم را او باالخره عصبانیم لحن

 ...عاشق یه کن فرض

 راچ نیست عاشق اگه پس ، باشد عاشق نمیتواند نگاه این و ها چشم این... نه ، سردش و جدي نگاه تو شدم خیره

 : گفتم و کردم عصبي ي خنده ناگهان... میکند آمد و رفت من ي خانه تو کي مهمه برایش و بود من نگران اینقدر

 اهدافشون برد پیش براي حرفي سه ي کلمه این از مردا شده مد انگار... عاشق یه... بود داري خنده سال جوک

 ...کنند استفاده

 سبزي ، نگاهم تو شد خیره تمام عصبانتیت با و گرفت صورتم به نزدیک دیگر سانت چند را صورتش کنایه این با

 : بود محکم و جدي زد حرف وقتي اما ، لرزید مي چشمانش

 شکار دنبال هم هنوز که مردک اون هدف مثل ، نیست کثیف هدفم ، دارم هدف اگه ، فهمید اشتباه کوچیکت مغز

 ماشچش تو که التماسي و نگراني با که دیدم خواب تو رو بهروز وقتي ، سهیلم و تو نگران فقط ، پیشه سال چند

 ، کنممی خودمو کار من ، نیاد چه بیاد خوشت تو چه ، بشم خیالتون بي نمیتونم دیگه ، میخواست کمک من از ، بود

 قلبت که نسبتي هر ، مردک اون رقیب یا ، برادر ، دوست یه ، عاشق یه ، بزار میخواي که هم چیزي هر پاي به

 ...کنم رهاتون خودتون حال به نخواه ازم اما ، بده من به میشه راضي

 : گفتم اشک از پر چشماني با و شدم بلند و گرفتم را کُتش پر ، شد بلند نیمکت روي از

 ؟...دیدي رو بهروز خواب

 ...نیست مهم -

 ...بده منو جواب سعید میکنم خواهش:  پرسیدم التماس با دوباره که بشود رد کنارم از رفت باز

 هی میخواست ، بود سهیل و تو نگران ، دیدمش خواب تو پیش شب چند:  گفت و کشید صورتش تو دستي کالفه

 ...پریدم خواب از که بگه چي میخواست نفهمیدم آخرم ، نمیتونست اما بگه چیزي

 سهیل و من نگران چرا بهروز یعني ، نداشتم را حرفها این شنیدن طاقت دیگر ، ریخت فرو هم سر پشت اشکم

 اشک و نشست صورتم روي که دستي گرمي با ؟..بیفتد اتفاقي چه لعنتي زندگي این تو میخواست دوباره ؟...بود

 و نگاهش تو نشست شرمندگي و کشید پس را دستش سعید هم زمان هم و پریدم جا از کرد پاک را هایم

 : گفت دستپاچه
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 ...نزاشتي برام عقلي دیگه ها اشک این با لعنتي آخه ، شد چي نفهمیدم لحظه یه...  سارا ببخش منو

 صداي با که سوزاند مي را صورتم پوست داشت هم هنوز که ام گونه داغي با و بودم خیره سعید به واج و هاج هنوز

 : پریدیم جا از دو هر ، سیما

 ؟...میکني گریه چرا ؟...شده چي سارا ؟...خبره چه اینجا

 ؟...آوردي در اشکشو که کردي چیکارش:  داد ادامه عصبانیت با سعید به رو بعد

 حکمم ، بغلم تو پرید بغض با و ترسید سیما فریاد شنیدن با سهیل که کردم پاک را هایم اشک دستم پشت با

 : گفتم و سینه به چسبوندمش

 ....پایین ریخت چشمام از اشک آوردم در تا چشمم تو رفته آشغال تیکه یه ، نکردم گریه... جان مامان

 ...بریم تا بیا و بشور رو صورتت برو:  گفت و گرفت ازم را سهیل زور به سیما

 رومب رفتم... تابید مي خودش دور به آشفته و کالفه خیلي که کردم نگاه سعید به چشمي زیر و دادم تکون سري

 عیدس که بود حرکتي درگیر فکرم مدام... بردمش خودم با و کردم بغلش حرفي بدون ، زد صدایم بغض با سهیل که

 يا ، نبود اینجا کاش اي ؟ بکنه رو کار این بود کرده جراًت چطور ، بزنه من به دست نداشت حق او... بود داده انجام

 ...کنم تحمل نمیتوانستم را حضورش دیگر ، شیراز به برگردد توانست مي کاش

**************************** 

 و هزنان تابلوهاي ، نبودند بیشتر اطرافش نفر چند و بود شده بنا خلوتي جاي در و دور کمي بهداشتي سرویس

 : زدم غر خودم با و کشیدم پوفي... بود هم نزدیک ورودیشان درب و مردانه

 رمس ؟...دستشویي بروند چشم تو چشم زن و مرد که ساختند هم تنگ را مردانه و زنانه که بوده کم عقلشون مگه

 مرد و برگشتم ، ایستادم حرکت از مردي خشن و کلفت صداي با که زنانه سمت میرفتم داشتم و انداختم پایین را

 نلح با و آمد جلوتر قدم چند... دیدم روبرویم کثیف نگاهي و اسپرت تیپ یک با را اي ساله هفت و بیست حدود

 : گفت چندشي

 ، دارم نگه برات چادرتو برگردي تا حاضرم و خدمتم در من ، تو اون بري چادر این با که نمیخواي... خوشگله خانوم

 ...کنم دعوتت قهوه یه به بعدم

 ...نشو مزاحم آقا برو:  گفتم خشن و کردم درهم خفن را هایم اخمام

 : زدم داد عصبي و برگشتم دوباره چادرم شدن کشیده با اما ، برداشتم قدم یک و گرفتم را سهیل دست

 ...نکردم خبر رو همه جیغ یه با تا کارت رد برو... دیوونه میکني چیکار
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 با و کرد کم را فاصله هم باز و نرفت رو از اما ، کشیدم عقب کمي و ترسیدم ، شد خیره چشمانم تو و جلوتر آمد

 : گفت قبل از بدتر لحن

 ...کوچولو خانوم بیاي راه من با بهتر ، شده چشمات آبي اون هالک ، نگاه یه با دیوونه این

 ...شد خشک هوا تو دستم آشنا صدایي با که صورتش تو بکوبم یکي تا رفت باال دستم

 ؟...خبره چه اونجا:  سعید

 زندگیت حساس موقع یکي است خوب چقدر ، است فاجعه اصالً ، بَده تنهایي چقدر ، گلویم تو نشست بغض یه

 ادع پیش ي لحظه تا ، میگویم چي فهمیدم نمي خودمم ، اینجاست سعید االن که بود خوب چقدر ، بشود ناجیت

 مي آرام نا که قلبم ، بود شده قرص دلم حضورش از االن اما ، شیراز گشت برمي خواهرش و مادر با سعید میکردم

 زا چي و چیست دردش اصالً لعنتي دل این دانستم نمي و زدم مي پا و دست نبودن و بودن بین ، بود شده آرام زد

 : گفتم و شدم پسرک گستاخ چشمان تو خیره و کشیدم عقب را خودم کمي... خواهد مي جانم

 ...شده مزاحمم مرد این سعید

 : زد فریاد و دستشویي دیوار به کوبیدش و گرفت را جوان مرد ي یقه و برداشت خیز من حرف این با سعید

 ...نداري مادر و خواهر خودت مگه نامرد

 ...ترسیده خیلي سهیل بریم بیا کن ولش سعید:  گفتم و کشیدم و گرفتم را سعید کُت پر

 ...نیست صاحب بي دید خیابون تو که زني و دختر هیچ بفهمه که برسم رو حسابش تا کنار برو:  زد فریاد سرم

 بیچاره که ، داد هلش عقب به شدت با را پسره و ماند هوا تو سهیل گریه بلند صداي با که آورد باال را مشتش

 بود عصباني اینقدر... شدیم دور محوطه اون از هم با و گرفت من بغل از رو سهیل عصبانیت با و شد زمین پخش

.. .بیرون برویم بازي شهر از تا خواست ما از خشني لحن با و رسیدیم سیما به ، بود کرده عوض رنگ صورتش که

 مینه براي عصبانیتش و بود شده مزاحمم پسر یه بگویم توانستم فقط من و شده چي پرسید مي اشاره با سیما

 دهندی اینطوري را سعید حال به تا ، رساند مي سکته مرز به را آدم که بود زیاد اینقدر عصبانیتش و خشم... بود

 : آورد در را سیما صداي باالخره که رفت مي تند ماشین با اینقدر... بودم

 ؟...بدي کُشتنمون به میخواي ؟...سعید خبرته چه

 هب آلودي اخم نگاه آینه تو از و کرد کم را سرعت ، میکند رانندگي زیاد سرعت با دارد بود فهمیده تازه که سعید

 : گفت گوشم در سر بود شده نگاه این ي متوجه که سیما ، کرد من

 ... میشي چپهِ وگرنه نگیره پرت به پرش باش مواظب

 ...بیرون میاد دهنش و دماغ از داره بیني نمي رو آتیش ، گودزیالس نیست که خشم:  گفتم آهسته و زدم لبخندي
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 ...میکرد نگاهمون آینه تو از نشسته خون به چشماي با عصباني سعید و خنده زیر زد بلند سیما

 ...گفتم آروم خیلي... بابا نه ؟...باشه شنیده نکنه... خدا یا -

 و يشوخ میان رو پیتزا ، داد مخصوص پیتزاي سفارش سعید و خانه نزدیک هاي فود فست از یکي به رفتیم هم با

 نم به و نبود خوبي شب ، برگشتیم خانه به هم ساعتي از بعد و خوردیم سعید هاي اخم و ها بچه و سیما ي خنده

 ها بچه اما ، بود کرده خراب را شبمان احمق ي پسره آن که آخرشم و کردم بحث سعید با که اولش نگذشت خوش

 به منهم و باال رفت ما از زودتر و گرفت را محمد و سهیل دست سیما... بود کافي همین و بودند گذرونده خوش

 وردخ گوشم به پشت از سعید گرم نفس که بودم نرسیده ساختمان در به هنوز ، شدم راهي سیما از کمي ي فاصله

 : کرد زمزمه و

 ...کني حض خودت که بدم نشونت گودزیالیي یه موقعش به ؟...آره گودزیالم من حاال

 رفته که راهي خط به تعجب با و کردم مکث لحظه یک ، شد ساختمان وارد من از زودتر و گفت گوشم بیخ را این

 ...ماندم خیره بود

 پرو ي پسره ؟...بود شنیده چطوري ، بودم گفته سیما گوش دم که من آخه ، نامرد داشت تیزي گوشاي عجب -

 ...بود من حرفاي و چیز همه به حواسش چقدرم

 عقب هب برگشتم ترس با وقتي ، ببندم را در شد مانعم کسي که بودم سعید فکر تو هنوز و در سمت رفتم آرام آرام

 رگهایم در خون لحظه یک تو ، شدم مواجه بود شده قرمز عصبانیت و خشم از صورتش که جهانگیرخان دیدن با ،

 ...تنم توي نشست سرما و شد خشک

 : گفتم سالمم از بلندتر کمي و شد شنیده زبانم از اي آهسته سالم صورتش تو شدن خیره کمي با

 ؟...کنید مي چیکار اینجا شما

 ...بزنم حرف باهات میخوام ماشین تو بشین بیا:  گفت خشونت از پر لحني با بدهد را سوالم جواب اینکه بدون

 ینا تو مرد این که کنم درک توانستم نمي ، بودم دستوریش ي جمله گیج و بود نشسته صورتم تو هنوز تعجب

 سکوتم نه دید وقتي... کند امر من به بود داده اجازه خودش به که داشت من با واجبي کار چه اینجا شب ساعت

 : زد صدا را اسمم بلندتري صداي با ، تعجبم نه و آید مي بند

 ...ماشین تو بریم بیا سارا

 : گفتم خشم با خودش مثل و آمدم بیرون حواسي بي حالت آن از دادش صداي با

 ...سالمت به ؟...چنده ساعت دونید مي ؟...باشید داشته من با تونید مي حرفي چه شب وقت این

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

546 

 

 همه روي و هستند زندگیم تو که مردهایي از خواهم مي ، باشم دور مرد این از خواهم مي ، ها پله سمت برگشتم

 زندگیم تو کشید عشقشان که اي دقیقه هر و ساعت هر تو دهند مي اجازه خودشان به و میکنند حکومت من چیز

 به دمبرگر میکند اجبارم دوباره و میشود کشیده او توسط چادرم نرفته باال را اول ي پله ، شوم بُریده ، بگذارند پا

 : بگویم عصبانیت با و عقب

 ؟...میکني چیکار

 : گفت و عصبانیم و ترسیده نگاه تو زد زل نشسته خون به چشمهاي با

 تفاله یه مثل منو باید... آزار دل میشه کهنه بازار به بیا که نو گفتند قدیم از ، باشي نداشته حرفي من با بایدم

 هب اما ، بري جلو هم عاشقونه دالي درد و پارک تا حتي و سال و سن کم جوون یه دنبال بري و آشغاال تو بیندازي

 ...غریبه یه و شما میشم رسي مي که من

 بارها را غرورم و نکردم کوچیک خودمو سال همه این... سارا:  داد هشدار و گرفتم طرفم به را اش اشاره انگشت

 ...بدزده ازم منو سرخ سیب و برسد راه از زرنگ آدم یه که نکردم له پات زیر

 یبس کي ، سال و سن کم جوون کي و بود تفاله کي ، نو کي و بود کهنه کي ، بیرون زد مي حدقه از داشت چشمانم

 پر هاي حرف و عصبانیت همه این دلیل و بود شده کند شب ساعت آن تو مغزم فعالیت...  دزد کي و بود سرخ

 روي نشست اش مردانه دست و داد دستم کار باالخره سکوتم... کنم حالجي توانستم نمي را مرد این ي کنایه

 : گفت و داد تکانم محکم و بازویم

 ...دارم حرف باهات ماشین تو بریم بیا هستم تو با

 رفح تمام ، میفتد برایم دارد اتفاقي چه فهمیدم و کرد فعالیت به شروع مغزم ، میکشید را بازویم که طور همین

 حضور ، کوبیدند مي پا شان فرمانده دستور به که پادگان تو صبحگاهي سربازان هاي دسته مانند هایش کنایه و ها

 دآم دستم موقعیت و نکشید طول بیشتر ثانیه چند شده عیان ذهنیات این ي همه... کردند اعالم مغزم در را خود

 و آمدم بیرون زمختش دستان چنگال از و کشیدم عقب را بازویم زور با ماشین سمت شدنم کشیده با زمان هم و

 : زدم فریاد

 کي اب و میرم کي با من یا ، نکنم یا بکنم چیکار بگي من به که هستي کي تو ، بزني دست من به نداري حق تو

 بیخ از ، پوچه من آوردن بدست براي تالشت نفهمیدي هنوز و گذشته سال همه این ؟... زنم مي عاشقونه حرفهاي

 ... بریزي من از غیر کسي پاي به و ببري و کني جمع غرورتو بهتر ، محضه اشتباه بن و

 داشت هک برگشتیم او سمت به دو هر سعید صداي با که بزند حرفي رفت و کشید صورتش تو دستي عصبانیت از

 : آمد مي پایین ها پله از

 ...باال نیومدي چرا پس سارا
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 و گرفت قرار سپربال چون من کنار و نشست اش چهره به عصبانیت و تعجب از موجي جهانگیرخان دیدن با اما

 : کرد خفه طعنه با را او نطق زودتر جهانگیرخان که بزند حرفي رفت

 اصد توپ مثل شیراز تو پدرت شهرت و آوازه... بزرگ معیني آقاي پولدار پسر تک... معیني سعید آقاي به به -

 مي صدا کوچیک اسم به اونو و من قدیمي عشق رو گذاشتي دست کامل نفس به اعتماد با همین براي ، کرده

 ؟...زني

 هکشید را سعید بم و زیر ي همه که بودم خیره جهانگیري به باشم داشته زدن حرف یاراي اینکه بدون زده حیرت

 جهانگیرخان به صداداري پوزخند ، تمام خونسردي با سعید اما... شناخت مي خودش از بیشتر را او و بیرون بود

 : گفت و داد تحویل

 این که رفتي شیرازم تا حتماً ؟...ام خونواده و من مورد در تحقیقات دنبال افتادي که شدم خطرناک برات اینقدر

 ؟...آوردي بدست اطالعات همه

 زا تازه ي جوجه که تو ، زدم زمین به هم رو تو از تر گُنده من ، باشي خطرناک من براي که نیستي عددي تو اوالً -

 نیست احتیاجي دیگه شهرهستن این تو بهرام آقا زن مثل مزدوري آدماي تا دوماً... اي رفته هرز ي آمده در تخم

 ...برگردي و بري شیراز تا و بدي زحمت خودت به

 براي عاطفه اینکه کردن باور ، ریخت فرو پشتم ي تیره از سردي عرق و لرزید تنم تمام عاطفه اسم شنیدن با

 من سر از دست ها راحتي این به زن این اینکه مثل ، بود گیر نفس کند دستي هم جهانگیرخان با من نابودي

 و آورد در شاخ تعجب از بود مانده کم هم سعید ، میشد بیشتر او ي کینه گذشت مي که روزي هر و داشت برنمي

 که شنیدم فقط و کرد دور ما از اي لحظه براي را او ، سعید گوشي زنگ صداي... بود جهانگیرخان به خیره فقط

 عیدس بین ترسیدم مي... گردیم برمي دیگر ساعت نیم تا و زند مي قدم من با که داد مي توضیح سیما براي داشت

 : گفتم جهانگیرخان به رو التماس با ، برود آبرویم مادرش جلوي و بیاید پیش درگیري جهانگیرخان و

 شوهر زن یه ، دارم آبرو همسایه و در جلوي من ، نکنید درست اي دیگه درگیري یه دوباره و برید میکنم خواهش

 ؟...میکنه فکر چي موردم در ببینه نفر دو شما با االن همین منو کسي اگه ، زیاده سرم پشت حرف و هستم مُرده

 : گفت و نشست اش مردانه و کلفت لبهاي روي اي مسخره پوزخنده و نکرد دور چشمانم روي از رو تیزش نگاه

 حفظ آبروت ، اومده هم باال تا که پسره اون اما ، آبروریزیه بزنم حرف باهات کنم خواهش ازت و اینجا بیام که من

 ؟...میشه

 تو که اونطور نه ، مزاحم یه نه ، هستن مادرم و من مهمون خواهرش و مادر با و نیست تنها پسر این:  زدم داد

 ...گذره مي فکرت

 : میشد نزدیک ما به خشم با داشت که او سمت شد کشیده نگاهم دستپاچه و نگران سعید داد با
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 ؟...چیه تنها زن یه ي خونه جلوي شب موقع این تو حسابت حرف... مردک

 ...رفتي هم تنها زن این خصوصي حریم تا که چي تو اما ، داشتم نگه حرمت باز من -

 ...نبستم مشت با خودم تا ، ببند رو کثیفت دهن اون:  زد فریاد سعید

 ...میکنم خواهش سعید:  کردم التماس و کشیدم را سعید کُت پر

 رت نزدیک من به قدم یک فراوان خشم با که ، کرد عمل ساعتي بمب مثل جهانگیرخان پاي زیر جمله این انگار

 : گفت عصبي و شد

 که دوني مي ، بندازم جونت به رو فرهاد باز نکن کاري ، بیاري زبون به رو مردک این کوچیک اسم نداري حق تو

 تالش زارم نمي ، کن جمع حواستو پس ، زندگیت رو میشد آوار وگرنه ، گرفتم رو برادرت خشم جلوي االن تا من

 ...بدزده منو ي ساله چند عشق نرسیده راه از هنوز زرنگ خروس جوجه یه و بره هدر به سالم چند این

 ؟...فهمي مي اینو ، برادرمه فقط سعید:  زدم داد

 بهت برادر لقب با ، هستم آشنا پسرا اینطور با تو از بهتر من... رو صمیمیت این نمیکنم درک ، سارا فهممت نمي -

 خودت از رو پسر این ، سارا... دور ندازنت مي کثیف دستمال یه مثل و ریزن مي رو زهرشون بعد و میشن نزدیک

 ...بدي پس جواب فرهاد به باید وگرمه کن دور

 فظح بخاطر خواستم سعید از التماس با و گرفتم قرار میانشان فوري که جهانگیرخان سمت برداشت خیز سعید

 انجهانگیرخ اما ، برداشت عقب به قدم چند و کشید موهایش تو دستي عصبي و کالفه سعید... باشد آرام آبرویم

 : گفت گوشم کنار و شد نزدیکم پشت از

 رقیب تقدیم را تو که نیستم آدمي من ، بگیره من از را تو کسي راحتي این به زارم نمي که دارم دوست اینقدر

 ...ندادم فرهاد به آمداتو و رفت ي همه گزارش تا باش رفتارات مراقب پس ، کنم

 ...خیابون کف ننداختم تو جنازه تا چاک به بزن یاال ، عوضي مردک شو خفه:  کشید نعره سعید

 و ردک پرت بزرگي نسبتاً سنگ سرش پشت سعید و رفت و شد ماشین سوار و کرد نثارش پوزخندي جهانگیرخان

... شد متما بفهمد کسي اینکه بدون هم قائله این باالخره تا کرد جهانگیرخان روح نثار کند لعنتت خدا هم بار چند

 اب میکرد تهدیدم مرتب مرد این و بود کرده تگاريخواس من از بهروز که بود روزهایي تکرار شروع این من براي اما

 ار سرم...  میکرد بازي را من ي ساله چندین همراه و دوست یک نقش ، عاشق جاي به سعید بار این که تفاوت این

 و گرفت قرار روبرویم فوري سعید که زدم مي قدم ها خانه جلوي روي پیاده از ، رفتن به کردم شروع و گرفتم

 : پرسید

 ...میشه نگران مادرت دیگه االن ، میري داري کجا
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 ...بگیرم آروم یکمي شاید تا بخورم هوا یکم بزار سعید کنار برو:  گفتم و فشردم هم روي را ام خسته چشمان

 همه از را ذهنم و رفتم فقط ساعت نیم حدود... شد همراهم سکوت تو و گرفت قرار کنارم و داد تکان سري سعید

 بودم افتاده درونش که سرازیري این از مرا که داشت وجود حلي راه حتماً ، میکردم کاري باید ، کردم خالي چیز

 : گفت و شکست را سکوت سعید که برگشتم را رفته راه...  بکشد باال

 نمیتوني چطور آخه ، نمیشه باز هم دندون با حتي که کور ي گره یه ، شده جواب بي معماي ، مسئله این برام سارا

 صفر به کثیفش حضور با ، رو طاقتت ي درجه اگه ، هستي شاکي ازش اگه ، بگیري را مرد این مزاحمتاي جلوي

 آدما طور این با قانون زاري نمي و نمیکني شکایت همیشگي هاي مزاحمت این براي دستش از چرا ، رسونده

 روز یه باالخره فشار همه این ؟...میکني نابود رو خودت و ریزي مي خودت تو رو درد این داري چرا ؟...کنه برخورد

 ...میده دستت کار

 ...میشه تعذیه داره مادرم و فرهاد پشتباني با مرد این:  گفتم بودم خیره شب سیاهي به که طور همین

 ؟...داره مرد این به دخلي چه مادرت:  گفت تعجب با سعید

 از رو علي دخالتاي میخواد ، آورده برام برهان و دلیل تا هزار ، کنم ازدواج باهاش که شده دماغم موي مدتیه -

 من براي و نکنن نهي و امر من به بهروز ي خونواده از یک هیچ دیگه که کنه کاري خواد مي ، برداره زندگیم روي

 ...کرده ثابت سال چند این تو رو عشقش و عاشقمه واقعاً جهانگیرخان داده تشخیص... نگیرن تصمیم

 : گفت ثانیه چند از بعد و گفت خدایي یا یه کالفه و کشید مانندي آه نفس سعید

 ؟...بود چي مادرت به جوابت و چیه نظرت تو

 : گفتم و دادم سعید نگران چشمان به نگاه و شدم سعید رخ به رخ و ایستادم

 تنم تو جوني دیگه ، بشم تسلیم بهتره و نداره بُردي هیچ تقدیر مقابل من ي مبارزه که رسم مي نتیجه این به دارم

 و خودم شاید ، بشم آماده دیگه ي مبارزه یه براي نفر سه این مقابل و بپوشم رزم لباس دوباره بخوام که نمونده

 جون از حتي سهیل بخاطر من ، میکشد قد آروم محیط یه تو سهیلم اما ، بشه نابود جسمم و روح و آرزوهامو

 ...گذرم مي خودمم

 هک خانه در دم... نیست همراهم دیگر که کردم حس شدن دور کمي با و گذشتم حیرتش و تعجب مقابل از و گفتم

 ...بود خیره روبرو به و ایستاده ثابت طور همان هنوز سعید ، انداختم عقب به نگاهي و برگشتم

 خیلي آخرم هاي حرف انگار ، رفت نمي بیرون ذهنم از سعید ي زده حیرت ي چهره لحظه یه براي خواب موقع

 لحظه آن در جهانگیرخان آمیز تهدید پیام با... ماند خیره روبرویش دیوار به صامت و ساکت که بود سنگین برایش

 شدم تر ویران ، شب ي
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 چه وجودت تمام ، بیرون بنداز زندگیت از رو احمق ي پسره اون آرامشي طالب اگه... سارا:  جهانگیرخان پیام

 خودت کنار را من نمیخواي که طور همین ، نباشي کنارم اگر حتي ، خورده سند من نام به روحي چه و جسمي

 پاک اشکاتو پسره اون که دیدم امشب سارا ، کنه گذر حتي اطرافت نداره حق هم مذکري جنس هیچ ، کني تحمل

 و دم آدماي از تا چند نکن کاري ، کرد درازي دست منه مال که چیزي به ، من خصوصي حریم به اون ، کرد

 شبنداز زندگیت از ، شو دور ازش بیاد سرش بالیي نمیخواي اگه ، کنن ادب رو پرو بچه این بفرستم دستگاهمو

 ...بیرون

 با کنترلت براي و بیند مي و افتد مي برایت که را اتفاقاتي تمام و میکند تعقیبت قدم به قدم نفر یک بداني اینکه

 آسیب و رهایي براي فقط و نداشتم را قدرت این دیگر من که خواست مي ایوب توان و صبر ، میشود وارد تهدید

 باید که بود راهي تنها جهانگیرخان ي خواسته به شدن تسلیم ، بودند عزیز برایم که هایي آدم به نرسیدن

 ... میکردم انتخابش

 نم بگویم تا کنم دل درد کسي با توانستم مي کاش اي ، فهمید مي را دلم ته ته هاي حرف نفر یک تنها کاش اي

 نهایيت به را بیمارم و خسته تن درد که آنم از تر خسته کنم، زندگي را شبهایم غم ابد تا که آنم از تر خسته دیگر

 ... شدم خسته تنهایي این از دیگر من و بود من تنهایي دنیا قانون ، کنم تیمار

 مگر ، است عاشقم گفت مي که مردي از ترسیدم مي ، بود ریخته بهم را روحیم اوضاع بدجور جهانگیرخان تهدید

 آمد مي سعید سر بر بالیي اگر ؟... بود معشوق از گرفتن چشم زهر مگر ؟... بود معشوق ترساندن عشق اثبات

 بار آخرین و اولین براي احساسم و عقل و خودم با و بنشینم باید ، کرد کاري باید... بخشیدم نمي را خودم هیچگاه

 ايشبه و کنم قبول زندگیم شریک عنوان به را جهانگیرخان مثل مردي توانم مي فهمیدم مي باید ، بشوم روبرو

 داص پسرم را سهیل او ، برعکس یا و بزند صدا پدر را او توانست مي سهیل آیا ، نه یا کنم تقسیم او با را تنهایم

 باید ، دهند نمي آدم به کشیدن نفس ي اجازه ، وقفه بي و تند ، گذرند در ها ثانیه... فهمیدم مي باید ؟...بزند

 ...نمانده باقي وقتي ، کرد شتاب

 شپایین ي طبفه که کردند پیدا اي طبقه دو اي خانه ، مادرش و سعید باالخره ، گشتن خانه دنبال روز چند از بعد

 تمخ باال به گرد پا یک و پله بیست با و خورده کوچک درب یک مغازه همین کنار و بود فروشي میوه ي مغازه کالً

 که امتیازي ، بود بهداشتي سرویس و آشپزخانه و خواب اتاق یک و بزرگ سالن یک شامل دوم ي طبقه ، میشد

 زا تر گران اش اجاره کمي البته و دادند مي اجاره را خانه ، وسایل با طور همین و بود بودنش مبله ، داشت خانه این

 و بود کرده سفر آلمان به سال دو براي شغلش با رابطه در که بود جواني مردي به متعلق خانه ، بود دیگر جاهاي

 ...بدهد اجاره مبله که بود شده مجبور ببرد را اثاث نداشت جایي اینکه براي

 ، ودب خورده تورش به شده مبله ي طبقه همچین که بود یار سعید با شانس بار این و بود کامل خانه این نظر هر از

 روز چند که برد مي وقت نیاز مورد وسایل کردن فراهم براي و بود بزرگ دردسر یه نداشت اثاث که اي خونه چون

 که خوبي موقعیت...  باشیم آمد و رفت در نیاز مورد ي وسیله کردن فراهم براي سمساري اون به سمساري این از
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 ودب کننده نگران مرا براي کمي ، مسئله این و بویم کرده اجاره ما که بود اي خانه به بودن نزدیک داشت خونه این

 و درما و شد ساکن سعید حال هر به... باشم مراقبتان توانم مي بهتر گفت و گرفت نیک فال به را این سعید اما ،

 گرفتند قول اما ، بودیم کرده عادت بهشان خیلي مدت این که چند هر شدند شیراز عازم هم سعید خواهر

 ...داد مادرش به را قولش ما طرف از سعید که شیراز برویم روزي چند تابستان

 ارمکن مادر که کشید مي نقاشي خودش برا داشت سهیلم ، شکستم مي تخمه و بودم نشسته تلویزیون روبروي

 : گفت مقدمه بي و نشست

 ...شده ناراحت دستم از حسابي بار این انگار ، بزنم فرهاد به سر یه برم فردا میخوام

 فهمید که همین ، باشه ناراحت بزار ؟...کني کوچیک خودتو میخواي چي برا:  گفتم و نشاندم ام چهره به اخمي

 ...خیلیه خودش کنه دخالت ما زندگي تو زیاد نباید

 رخب بي ازش تونم نمي و مادرم یه من اما ، نباشه مهم زیاد ندیدنش تو براي شاید:  گفت و کشید هم در ابرو مادر

 ...ببینمش خودم باید اما ، خوبه میگه جهانگیر که چند هر ، باشم

 ...بري بکوبي راه همه این نیست الزم ، بشنو و صداش و بزن تلفن بهش خب -

 ...نداده جواب زدم زنگ بار چند -

 ...نشید پشیمون کار این از امیدوارم دارید دوست طور هر:  گفتم و انداختم باال اي شانه

 تهدید فرهاد طرف از داره دوست جهانگیرخان مثل یکي وقتي تا ، باشه داشته تو با کاري زارم نمي ، نترس -

 ...نمیشي

 ...خندید ، صورتش تو شدم خیره و پرید باال ابروهایم

 از ردم این داشتن دوست که ببیني و بفهمي سخته برات خیلي هنوز ، میکني نگاه اینطور که گفتم چي مگه -

 واقعي جهانگیر عشق که شده باورم دیگه االن اما داشتم شک منم پیش سال چند شاید ؟...زندگیته واقعیات

 ...واقعیه

 مطمئن دیگه ، گذاشت تنها روزها این فکري هاي درگیري با را من و آشپزخانه تو رفت و شد پا حرفهایش با مادر

 چیزي به یادم ناگهان... گفتن بله براي هستم روبرو آدم تا سه با االن من و نفر دو این گروه تو رفته مادرم که بودم

 : گفتم و دادم قرار مخاطب را مادر سالن همان از و افتاد

 ، بگیرم راهنمایي ازش و بزنم حرف باهاش مفصل تولیدي مورد در تا مقدم آقاي دفتر برم فردا خواستم مي من

 ...ببرم رو سهیل تونم نمي
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 ، برید همدیگه با فردا و علي به بزن زنگ خودتم ، باشه شده تنگ براش دلش فرهاد شاید میاد من با سهیل -

 ...اونجا برو نشو پا تنهایي

 ...داره کالس فردا علي -

 ...بري فردا همین که نیومده باال از دستور ، باشم خونه تو منم که فردا پس بزار خب -

 یستن واجب که بزند را حرف همین مامان خود به نیست یکي ، دادم تکیه کاناپه به سینه به دست و کشیدم پوفي

 ؟...بود خوب فقط همسایه برا مرگ ، فرهاد دیدن بري فردا همین

 مخ نای ماشین تو بسکه از ، کرد پشیمانم آمدنش از که چند هر ، رفتیم علي با فردا پس مامان دستور به باالخره

 که هایي راهنمایي و ها حرف با...  کنم حذف زندگیم از را مردک این طریقي به خواست من از و گرفت بکار را من

 اه راحتي این به که خواست مي هنگفتي پول شروعش براي و داشتم رو پیش سختي خیلي کار ، کرد مقدم آقاي

 ودب نقد پول بودن آنها از یکي که داشت را خودش به مربوط مشکالت کوچیک تولیدي یه اندازي راه ، نبود میسر

 هک طلبید مي را بانک بازي کاغذ دردسراي و مشکالت هم وامها این ي تهیه و میکردم فراهم وام چندین با باید که

 مي ادامه بود که طوري هر و ورزیدم مي عشق کار این به چون نشدم ماًیوس اما ، میکرد کُند را کار روند کمي

 ...برسد سرانجام به تا دادم

 گاهي و بود همراه سعید گاهي ، گذشت ها قیمت آوردن بدست براي بازار آن و بازار این تو ما گشتن از اي دوهفته

 استخو مي فراواني پول ، بود تولیدي کار این ي سرمایه مهم و بیشتر قسمت که صنعتي چرخ تا ده خریدن ، علي

 هم شعار این به و تولیدي این کردن باز براي بودم تالش در همچنان... میکردم صبر وام کردن فراهم تا باید که

 ...است توانستن خواستن که داشتم اعتقاد

 از و بود شده تنگ بهروز براي عجیب دلم ، خوردم صبحانه و شدم بلند خواب از که اي شنبه پنج صبح از یکي تو

 اب که بود این شم بهانه و بیاید من با سهیل نگذاشت اما کرد قبول ، بهروز خاک سر بروم تا گرفتم اجازه مامان

 سر به رفتن براي زیاد مامان اواخر این ، شدم راهي تنها بنابراین ، میکنم خراب را اش نوه ي روحیه هایم گریه

 با رراحت و زنم نمي خودم به آسیبي هیچ و شدم تقدیر تسلیم کم کم که دانست مي و نمیگرفت ایراد بهروز خاک

 یشهش سطح بر آن بازتاب و تابید مي درخشندگي با صبحگاهي آفتاب ، افتادم که راه... آمد مي کنار مسئله این

 آبي یک... بود شده رویایي و زیبا ، تابش این با آسمان ، میشد دیده نور شعاع هزاران شکل به ماشین جلوي ي

 ...کننده خیره و پاک و شفاف الجوردي

 چشم هب بیشتر نبودنش و میشدم دلتنگش بیشتر روزها این ، خانه برگشتم و کردم خلوت بهروز با ساعتي یک

 هب را من هاي موفقیت و بکنم زیادي پیشرفت بودم کرده انتخاب که شغلي تو خواست مي دلش همیشه ، آمد مي

 کنار ، بودن و بود کنارم باید که روزها این داشتم نبودنش و دلتنگي با سختي به من و نبود ، نماند اما ، ببیند چشم

 ...آمدم مي
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 و میز ات دو و صنعتي چرخ تا چند داشتند کارگر تا چند ، شدم روبرو نکردني باور ي صحنه با خانه برگشتم وقتي

 انزم هم و شدم پیاده ماشین از بود سختي هر به... بردند مي پایین ي طبقه به را شده آکبند هاي کارتن چندین

 بود فرهادي همان این ، من سمت آمد خندان و شاد ي قیافه یک با دید را من تا ، آمد بیرون حیاط در از فرهاد هم

 و گشود هم از را دستهایش ، من کردن مِثله جاي به ؟...شوم تکه تکه دستش به بود قرار و بود کرده تهدیدم که

 که بودم رفتارش مبهوت هنوز ، کرد جدا خودش از را من بعد و کرد مکثي ، بوسید را سرم و کشید آغوش در مرا

 : گفت و خندید

 ؟...دیدي فضایي آدم ؟...تو چته

 ...کردم اشاره روبرو به و ، خبره چه اینجا پرسیدم آرام و کردم سالم آرام و زدم پلکي

 ادرچ این و بگیر نفسي یه باال برو... خانوم حاج سالم علیک:  گفت و خندید و کشید پایین شوخي به را چادرم

 ...میدم توضیح برات باال میام دیگه ربع یه تا منم ، کن باز سرت از رو چاقچور

 باال را دستش زدم صدا را اسمش تا و سمتش برگشتم دوباره... داد هُل جلو به را من و گذاشت پشتم را دستش

 را جوابش و بود و روبرویم که معمایي با و افتادم راه... باال بروم فعالً خواست من از و گفت آرامي هیس یه و آورد

 پخت دست سبزي قورمه بوي با که خانه گرماي حُرم کردم باز که را در ،... باال رفتم زد حدس حدودي تا میشد هم

 را دبو دستش که هواپیمایي و بغلم تو پرید سهیل نبسته و بسته را در ، صورتم تو خورد بود شده مخلوط مادر

 : گفت اش کودکانه ذوق با و داد نشانم

 ...خریده برام مادرجون

 خوشحالي از شیطون اما ، نکنه درد مادرجون دست ، خوشگله خیلي:  گفتم و بوسیدمش و انداختم بهش نگاهي

 ...بکني سالم رفت یادت

 ...نمک بازي باهات تا میام دیگه یکم منم کن بازي اتاقت تو برو:  گفتم و بوسیدمش محکم دوباره و کرد سالم آرام

 روبرو آمد مي بیرون اتاق از که مادر با زمان هم و اتاقش سمت رفت و پایین گذاشتنمش و بوسید را ام گونه

 ...شدم

 ؟...اومدي تو -

 ؟...چیه انداخته راه فرهاد که بساطي این ؟...چیه جریان ؟...خبره چه پایین مامان:  گفتم و کردم سالم

 ؟...نگفت چیزي بهت ؟...ندیدي پایین رو فرهاد خود مگه:  گفت آشپزخانه سمت رفت مي که طور همین مامان
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 ...میدم توضیح میام االن باال برو گفت ، نزد حرفي نه -

 ...بیاد خودش تا کن صبر خوب -

 ...نیفتاده که آسمون طاق از مطمئناً ؟...اومده کجا از صنعتیا چرخ این ، بگید چیزي یه... مامان:  گفتم حرص با

 : گفت چشید مي را گاز روي خورشت که طور همین خونسرد مامان

 زچی همه بیاد خودش تا بیار طاقت یکمم ، داره دوست ترش رو خورشت ام بچه ، من به بده آبلیمو شیشه این بیا

 ...عجولي اینقدر که نیاوردم بدنیا ماهه هفت رو تو که من... دختر ، بگه برات رو

 عوض اي حلقه تاپ یه با را لباسم عصبي و دستش دادم را آبلیمو و بیرون کشیدم ام سینه از دراري حرص نفس

 کی براي را خودم دوباره باید و نبود ذهن از دور حدسش ، دستهایم بین گرفتم را سرم و کاناپه رو نشستم و کردم

 : گفت بلندي صداي با مامان نکشیده ثانیه به... میکردم آماده دیگر معرکه

 ...گرفته رو قیافه این که شدن غرق کشتیاش انگار... اوه

 ؟...خبره چه شده خراب این تو بدونم نباید ، نشدن غرق کشتیام:  گفتم و گرفتم باال سرمو

 همه ، باشه فرهادت آقا هاي بخشش پرتا و خرت این بخدا... مامان:  دادم ادامه مامان به رو ام اشاره انگشت با بعد

 ...گردونم برمي رو

 : گفت من به رو شوخي با و خانه تو آمد فرهاد که دلم سر بندازه چیزي یه رفت و شد درهم مادر اخم

 ؟...رفت در خستگیش ما خانوم حاج

 : گفتم بلندي صداي با و شدم خشمگین بیشتر خونسردیشون از و بودم عصبي

 ...بیارید در آدمو حرص بلدید فقط مامان و تو ، آبادته و جد خانوم حاج

 ، بودم ندیده سرخوش اینقدر رو فرهاد حاال تا ، میشدم دیوانه داشتم... خنده زیر زد و باال پرید فرهاد ابروهاي

 ؟...بخنده بود بلد بشر این اصالً ؟...بود افتاده اتفاقي چه یعني

 کاناپه رو و گرفت لپش از آبدار ي بوسه یک و کرد بغلش محکم هم او و فرهاد آغوش تو پرید سهیل وقت این در

 ..شد ولو

 ودب قرار که توضیحي تا صورتش تو شدم خیره و انداختم چپم پاي روي را راستم پاي و نشستم روبرویش سریع

 این دیدم گذشت که کمي ، نشست کنارم و رسید چاییش سیني با مامانم... بگوید زودتر چه هر را بدهد برایم

 : گفتم خشم با ، کند باز لب نیست قرار دیوانه

 ...شنوم مي خب
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 ولیز جلیز مغزم ؟...زنه مي داد هي چشه مامانت:  گفت او به آرام و بوسید را سهیل صورت و خندید بازم فرهاد

 ؟...کنم پیدا برات دیگه یکي یا ، داري دوست رو جیغو جیغ مامان این تو ، کرد

 با منهم که خنده زیر زد توسطفرهاد دادنش قلقلک از بعد و کرد نگاه من به و کرد درشت را چشمانش سهیل

 ...لبهایم روي نشست عمیقي لبخند زیبایش ي خنده

 : داد توضیح فرهاد ، آوردند در مرا کفر پسر و مادر این کلي اینکه از بعد

 با منم ، داري احتیاج چیزایي چه به و بزني تولیدي میخواي گفت برام خونمون اومد مامان که پیش روز چند

 نصف البته ، خریدم داشتي احتیاج که وسایلي ي همه برات و کارت دنبال افتادم هفته چند این مامان مشورت

 ...خودم نصفشم داده مامان رو پول

 بيعص حالت با ، داشتم انتظار فرهاد از نه و بودم کرده طلب نه را کمک این من ، کردم باز و بستم کمي را چشمانم

 : گفتم مامان و فرهاد به رو

 ؟...خواستم کمک کسي از من مگه ؟...کردید رو اینکار من با مشورت بدون شما چرا -

 نباشه راضي خانوم هما شاید ؟...زدید حرف تولیدي این مورد در اونجا رفتید چي برا:  دادم ادامه مامان به رو

 زندگي این با زور به دارم ، نمیخوام رو ترحم این من ، کنه کمکش و بده نواش بي خواهر به رو پولش شوهرش

 ...باشم نداشته کسي از زیادي توقع و نباشه دراز کسي پیش دستم که جنگم مي لعنتي

 : گفت نشاند صورتش تو که اخمي با و کاناپه روي کنارش گذاشت را سهیل فرهاد

 کردنش خرج طرز و پول مورد در ضمن در ؟...ایم غریبه مادر و من ؟...زني مي حرف کي مورد در داري فهمي مي

 نداشته من درآمد به کاري که داره پول خودش اینقدر اون ، زني مي کنایه اینطور که نمیدم گزارش زنم به من

 تخیال ، هما و جهانگیر حتي ، نداره خبري ازش کسي و نفره سه ما بین فقط کردیم مامان با که کاریم این ، باشه

 ...باشه راحت

 نمیخوام فرهاد ، بده قسطي بهم رو چیز همه شده قرار و زدم حرف مقدم آقاي با خودم من:  گفتم اعتراض با

 ...نمیکنم کار وسایل این با من اما ، کنم پا به دیگه جنگ یه دوباره

 به منو نمیخواد خودش دخترت این ، مامان ببین:  گفت طعنه با و انداخت مادر نگران ي چهره به نگاهي فرهاد

 تقصیر میگي هي ، همونه هنوزم بوده که خودخواهي و شق کله همون ، نمیکنه حساب آدم منو ، کنه قبول برادري

 ...صاد اب یا نویسن مي سین با رو کلمه این فهمه مي اصال ، صمیمیت اینم بیا ، نبودي صمیمي باهاش اول از توست

 ...فرهاد:  گفتم بلندي صداي با

 فرض ، بخري اقساطي خواي مي نمیگي تو مگه کل عقل آخه ؟...میگم دروغ ؟...چي فرهاد:  گفت و کرد نگاهم تیز

 قرضت تا بده من به قسط بابت مقدار یه ماهیانه تو ، دادم بهت قسطي رو وسایل این تموم و مقدمم آقاي من کن
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 ، شد تموم من به قرضت وقتي ، من پول رو گذاشت مامان که دامغانه ي خونه فروش مال پولم نصف ، بشه پرداخت

 رفتار ما با ها غریبه مثل که حاده اینقدر مسئله این ، برگردوني اونم پول تا بده قسط مامان به کن شروع

 ؟...میکني

 ماه هر و بود شما ي سرمایه پول مقدار این ، کردید رو کار این چرا:  گفتم و مامان سمت برگشتم ناراحتي با

 سودي اینکه بدون رو زبون بي پول باید چرا گرفت قسطي رو اینا ي همه میشه وقتي ، گرفتید مي رو سودش

 وسط نای پول همه این تکلیف اونوقت ، بدم ادامه نتونستم و نگرفت کار این اومد شاید ، بدیم هدر به باشه داشته

 ؟...میشه چي

 ، ندوخته چشم خونه شاهي سه صنار به که داره اینقدر خودش فرهاد ، سهیله و تو مال خونه این پول... عزیزم -

 پول این باید کي و کجا پس ، داري نیاز پول این به االن تو ، باشه سهیل و تو مال خونه پول که راضي خودشم

 منم و بدي من به میکني شروع دادي فرهاد به رو قرضت و گرفت کارت وقتي ایشاهلل ؟...بگیره قرار استفاده مورد

 ...خودش جاي سر گردونم برمي

 : گفت و گرفت من طرف به و بیرون آورد فاکتور تا چند کیفش از و نشست کنارم فرهاد

 ...نوشته روبروش قیمتاشم و خریده فاکتور این... عزیزم ببین -

 : داد ادامه فرهاد ، بود نوشته کاغذ این تو که رقمهایي و حروف به دوختم چشم و گرفتم رو برگه

 تا دهپانز ده و بوده میز همین با برقیم قیچي یه و برشه میز یکیش که میز تا دو ي عالوه به صنعتي چرخ تا ده -

 لونمی هشت مامان ، میشه میلیون پانزده رفته هم رو که خیاطیه درشت و ریز وسایل از پر که کارتونایي و صندلي

 برمت مي دیگه روز چند خودم میشه الزمت کار این تو حتماً که چک دسته مونه مي فقط ، شو بقیه منم و داده

 زن دوازده ده کردن پیدا قسمتشم ترین مهم ، میگیریم هم چکتو دست دارم حساب توش خودم که بانکي همون

 پیدا شون کله سرو کم کم که دادم ها روزنامه تا چند تو هم رو اونا آگهي خودم که مدرکه با و ماهر چرخکار

 ...میشه

 خواید مي نظر من از دیگه ، کردید رو کارا همه که شما:  گفتم و زدم پوزخندي و میز سمت دادم سُر رو برگه

 ...همونه هنوزم و بوده لشکر سیاهي اولم از من نقش ، چیکار

 تو اي دقیقه چند... بست را چشمانش و داد تکیه کاناپه به را سرش و بیرون فرستاد آه با خدایي یا یه فرهاد

 نگراني با و دستم روي نشست مادرم دست که بود فرهاد رفتار تغییر این گیر حسابي فکرم ، گذشت سکوت

 : گفت اش مادرانه

 اقلال ، ها غریبه به تا بهتره باشي بدهکار برادرت به ، بده نجات سرگرداني این از خودتو و کن قبول... جان سارا -

 بازار وت بره بشه پا تنها و تک جوونم دختر نمیخواد دلم ، نمیاد پیش برات مشکلي دادي قسطتو دیرتر روز دو اگه
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 لباس تو که گرگه از پر تو امثال براي دنیا این ، بندازه رو کسي هر به خیاطي وسایل خریدن اقساطي بخاطر و

 ...برسم آرامش به یکم منم بزار ، بیا کوتاه سپید موي این بخاطر بار این ، اند نشسته منتظرت میش

 ور کمک این بود مصمم بار این مامان ، رفتم فرو مامان التماس و ها حرف فکر تو حسابي و کشیدم عمیقي نفس

 رو قسمش و باشم نشناس نمک اینقدر توانستم مي چطور ، بود داده قسم سپیدش موي به رو من و کنم قبول

 کانت سري ، بود من تصمیم منتظر که دوختم چشم فرهاد به و برگشتم و سپردم خدا به را خودم ؟...بگیرم ندیده

 : گفت گُوشم دم اما ، گرفت آغوش تو منو و زد چشمکي خوشحال فرهاد... کردم قبول و دادم

 ...نکني اذیت مامانو و منو غاز یه من صد حرفاي این با دیگه که بزنمت همچین بیاد دستم بهونه یه -

 ... فرهاده نشسته کنارم االن که آدمي این که میکردم شک گفتي نمي اینو اگه:  گفتم و خندیدم ریز

 ...دارم دوست خیلي و جونمي عزیز که شما بخاطر فقط:  گفتم گوشش دم و رفتم مادرم آغوش به بعد

 هب نمیکردم گمان که آرزویي ترتیب این به... کرد تشکر من از و بوسید را پیشانیم و کرد جدا خودش از منو مادر

 فرهاد اگر که شد انجام باشد داشته من براي زحمتي اینکه بدون نقص بي و کامل میشود برآورده ها راحتي این

 منظوري پاش به و بریز همه این از اگه اما ، بودم مدیونش عمرم آخر تا داده انجام من براي را کار این منظور بدون

 ترسیدم مي و ، بود خش از پر هنوز احساسم... میشد صاف باهاش دلم نه و بخشیدمش مي نه دیگر که داشت

 ره و بود نرسیده من به فرهاد خیر زماني هیچ تو ، باشد کرده کمین ترسناک چیز یه رضایت و شادي این پشت

 سیدمتر مي سفید سیاه ریسمان از و بودم گزیده مار ، داشتم حقم ، بودم بدبین ، بود بدبختي و شر از پر بود چي

... 

 رستوران یک به شب شنبه پنج روز براي را ما حتي ، نداشت حد که بود خوشحال تصمیم این از اینقدر فرهاد

 گها گفت وقتي حتي ، کردم قبول بودند پوسیده خانه این تو که سهیل و مادر بخاطر منهم و کرد دعوت شام براي

 این از فرهاد... انداختم باال ندارم مخالفت اینکه نشانه به اي شانه باشه همراهمان هم جهانگیرخان میدي اجازه

 : رفت هوا به دادم که فشرد آغوش مرا تر محکم و کرد ذوق خیلي هایش خواسته مقابل در شدنم تسلیم

 ...غول نره شکستي استخونامو -

 ینهس تو کوبیدم دستهایم تا دو با تموم قدرت با که ، گرفت لختم بازوي به هم کوچیک گاز یه و خنده از کرد غش

 روي از اشک افتاد مادر به نگاهم وقتي ، شد بلند جایش از مادر که بودم درگیر باهاش ، دادم هُلش عقب به و اش

 : گفتم و کردم پاک را اشکش و شدم بلند نگران ، ریخت فرو اش گونه

 ...کردم قبول که من ؟...میکني گریه چرا برم قربونت -

 رزوآ این االن و باشه صمیمي خیلي هم با فرهاد و تو ي رابطه داشتم آرزو همیشه:  گفت و کشید صورتم تو دستي

 ... رو هردوتون خوشحالي بینم مي خودم چشم به دارم و شده برآورده برام

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

558 

 

 آرزوهاي ي همه که بگیرم گاز دیگه تا چند بزار سارا:  گفت و گرفت را بازویم و منو سمت آمد و شد بلند فرهاد

 ...بشه برآورده کامل مامان

 با و رفت مي ریسه داشت که شکمش تو زدم محکم چندان نه مشت یه و کشیدم را دستم منهم و خندید مامان

 : گفتم حرص

 ؟...میشه برآورده من بازوي گرفتن گاز با مامان آرزوهاي دیگه حاال... دیوونه -

 همیشه که هایي خانواده همان مثل ، بودیم شده واقعي ي خانواده یک مثل ، کردیم شادي و خندیدیم کلي

 دلم فقط ، بوده طور همین هم همیشه که طوفانه از قبل آرامش این کنم فکر نمیخواست دلم... داشتم را آرزویش

 ساعت این خوشي تو ام خانواده و من و عقب به نه و برود جلو به نه و کند توقف ساعت همین تو دنیا خواهد مي

 پیام زا حتي پسر این ، هستم خوشحال فهمید ، فرستاد پیام دیگر شبهاي مثل برایم سعید که شب... بشویم غرق

 برایش را چیز همه و زدم زنگ بهش کرد کنجکاوي وقتي ، ناراحت کي و خوشحالم کي من فهمید مي هم هایم

 لحن با و بزنم صدایش بار چند شدم مجبور که کرد سکوت اي لحظه چند هایم حرف شنیدن با ، کردم تعریف

 : گفت بود داده صدایش به تازه که غمگیني

 حقت در رو بزرگ لطف این داشتي چشم هیچ بدون برادرت که داري باور ؟...بوده درست کردنت قبول مطمئني -

 ؟...داده انجام

 و مهمه خیلي برام لحظه اون تو مادرم شوق اشک فقط ، باشه نداشته چه و باشه داشته غرض چه فرهاد... سعید -

 چیز همه به حواسم خودم نباش نگران اما ، کنه دود زندگیمو کل ساعته یه شادي این اگه حتي ، ارزه مي دنیا یه

 ... هست

 تخت رو کشیدم دراز... کرد خداحافظي زود هم خیلي که بود دلخور حسابي انگار نداد نظري و نزد حرفي دیگه

 دست به سپردم را خودم و نکردم فکر چیز هیچ به دیگر و کشیدم آغوش تو را بهروز عکس قاب و سهیل کنار

 ...خوابیدم کامل آرامش در و خواب

 ، زمین يرو بودند انداخته سایه که گذران خاکستري ابرهاي با آفتابي و زیبا اي شنبه پنج ، رسید راه از شنبه پنج

 از بود پر پایین ي طبقه که میشد اي هفته یک... داشتم دوست را روزها این بهاري ي دهنده نوید و سبک هواي

 کارب شروع دوزندگان شدن پیدا با فقط که میشدم وسایلي به خیره ساعتي تا و بودم پایین روز هر ، من آرزوهاي

 کشیدن طرح و دوختن ذوق ، آورد نمي در اینجا از سر ها راحتي این به شاید نبود فرهاد اگر که وسایلي ، کنند

 ...کنم شروع را کارم که بودم روزي التهاب در و داشتم

 بودند داده هدیه بهم مامان و فرهاد که شادي این پاس به که شبي... رسید راه از هم قشنگ روز این شب باالخره

 که چند هر ، بگذرانیم خوش گذشته درد و رنج هر از فارغ را شب یک خواستیم مي و رفتیم مي رستوران به

 منتظر و بودیم نشسته سالن تو آماده و حاضر نفرمان سه هر... بود گذرا بهاري تندرهاي مثل من براي خوشي
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 انیهث هر و پرید مي پایین و باال مرتب و نبود بند جا یک سهیل... برساند مقصد به را ما خودش بود قرار که فرهاد

 سفیدش نارنجي ي چهارخانه ي پسرانه لباس و بندي لي شلوار آن با پسرکم... گرفت مي من از را فرهاد سراغ

 و صورت قاب به حسابي که بودم داده پوش کمي و زده کج همیشه مثل را موهایش ، خواستني بود شده مایکني

 خوش براي وگرنه نشد دختر ام بچه شد خوب که زد مي طعنه بهم همیشه مادر... آمد مي شبقش همچون چشمان

 تو فرد هر ظاهر از همه از اول آدمها شخصیت که داشتم عقیده... آوردي نمي سرش که بالهایي چه کردنش تیپ

 میشود شروع رفتارش بعد و پوشیدن لباس از همه از اول فرد شخصیت نماد و گیرد مي شکل اطراف آدمهاي ذهن

 دادن قرار مجالس یا و جامعه تو مردم دید معرض در را خود و پوشیدن قیمت گران هاي لباس با اینکه به منظورم ،

 ...بود من ي همیشه شعار آراستگي و سادگي ، دادم مي ترجیح چیزي هر به را پوشیدن ساده برعکس ، نبود

 ، میکرد معطوف خود طرف به را ها توجه ي همه که فراوان برق و زرق با داشت فریبنده ظاهري که لباسهایي از

 نمي که بود افتاده جانم به کِرمي ، بودم کرده عمل ام عقیده برعکس خودم امشب چرا دانم نمي اما ، بودم مخالف

 مرمک قوس هم که کمر در پهن کمربندي با کوتاه سفید مانتوي در را خودم ، بیاورم کم هما تکبر مقابل در خواستم

 و طالیي هاي دکمه ، بودم پیچیده میکرد رونمایي جذاب و کشیده و بلند را اندامم هم و داد مي نشان بخوبي را

 االن به تا که بودم راضي و آمد مي خوشم که بود داده هیکلم و مانتو به خاصي ي جلوه کمربند طالیي سگک

 شیکم و جذاب ، طالیي هاي رگه با سفید شالي و گشاد پا دم لي شلوار با مانتو این... بودم کرده حفظ را اندامم

 رس چادر اگر که ، بودم شده دنیا زن ترین خوشگل مامان قول به طالیي و صورتي ملیح آرایش یه با... بود کرده

 نبیرو تیپ این با که بود شده باعث چادر همین...کشیدم مي خود دنبال به را زیادي هاي چشم مطمئناً نمیکردم

 مي بیرون خانه این در از ، تر آالیش بي و تر ساده مطمئناً نمیکردم سر چادر اگر و بود حفاظم چادر چون ، بروم

 ...رفتم

 تیپ خوش و خندان فرهاد... شدیم راهي و آمدم بیرون شیفتگي خود ملیحه قول به افکار این از زنگ صداي با

 نداده افتخار همیشه طبق خانم هما و بود آمده تنها...  افتاد راه کشیدنمان آغوش در و سالم بعد و بود در پشت

 رمنتظ رستوران تو برادرش با و کند تنگ خواست نمي را ما جاي که کرد توجیه اینطور فرهاد و باشد ما همراه بود

 مردم پول و ثروت چشم با که پولداراهایي ، میشدم ظاهر او جلوي تیپ این با که بودم خوشحال... نشسته ما

 ...دانستند مي اش فریبنده ظاهري و پول پر جیب به را آدمي هر ارزش و زدند مي محک را اطرافشان

...  میکردم نگاه را خیابانها و بودم غرق خودم افکار تو همیشه طبق منهم و بودند زدن حرف مشغول فرهاد با مادر

 فرهاد دفهمی اینکه از بعد ، بودم دلتنگش ندیدنش روز چند با که سعیدي ، سعید سمت به بود شده کشیده فکرم

 به شب هر مثل نه و آمد دیدنمان به نه دیگر ، بود شنیده مادرم از را امشب قرار و داده انجام برایم فداکاري چه

 نم که فرهاد صداي با... کنم درک توانستم نمي واقعاً را نگرانیش این علت و بود دلخور حسابي ، داد مي پیام من

 : دوختم چشم فرهاد ي خنده پر ي چهره به آینه تو از ، برگشتم حال زمان به داد قرار مخاطب را

 ؟...نمیشي ناراحت بگم چیزي یه... سارا -
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 ...روش اینم هستي من ناراحتي باعث همیشه که تو... بگو:  گفتم خونسرد

 تو هک نیست هالیوودیت ي قیافه و قامت و قد این حیف بگم خواستم مي... صداقتتم همین عاشق:  گفت و خندید

 ...گیره مي دلش بینه مي سیاه رنگ آدم ، پیچیدي سیاه ي پارچه تیکه یه

 ...منه حفاظ سیاه ي پارچه تیکه همین:  گفتم جوابش در من و زد صدا رو فرهاد اعتراض با مادر

 ؟...نشه نزدیک بهت مذکر جنس تا خاردارشه نوع از حتماً... حفاظ... اوه:  گفت و خندید صدا پر فرهاد

 ...کن مسخره خودتو:  گفتم و زدم کجي لبخند

 تو پُز هم هما به حتي میشي که همراهم میخواد دلم ، نیست پیدا خوشگلیات اینجوري آخه:  داد ادامه و خندید

 ...بدم رو

 ...هخون سمت برگردوني ماشینتو سر توني مي ، میشم ظاهر اینطوري زنت برادر و زن جلوي میکشي خجالت اگه -

... اباب کن ولش ، کردیم کورش زدیم کنیم درست رو چشمش اومدیم... بابا اي: گفت حرص با و زد فرمان به مشتي

 ...نداري معصاب اعصاب که االنت حال به واي ، بودي درگیر خودت با اومدي بدنیا که اول از تو

... اوه ، بودند رسیده ما از زودتر هما و جهانگیرخان... نزدیم حرفي رستوران تا دیگر و کردم خرجش پرو بچه یه

 اما ، ما سمت آمد و شد بلند ما دیدن محض به جهانگیرخان... بودند زده هایي تیپ چه ، بود عروسي مجلس انگار

 مادر اگر که بگذارم گرو ریش توانستم مي ، شد بلند جایش از زور به مصنوعي شاد ي چهره با دیرتر هما

 رو خم جلویشان داشتند انتظار که بودند جامعه مرفهین... خورد نمي هم تکان جایش از اصالً نبود همراهمان

 مصنوعي هاي خنده و گرفت را خودش کمي رسید که من به اما ، کرد برخورد تر صمیمي مادر با... بشویم راست

 ار صندلي حتي و کرد استقبال ما از شاد صورتي و صمیمت و گرمي به جهانگیرخان هما برعکس اما ، کرد نثارم

 گذاشت اش گونه روي هم بوسه تا چند و کشید آغوش به را سهیل هم آخر در... کشید عقب محترمانه مادرم براي

 ...نشاند زانوهایش روي هم را سهیل نشست وقتي و

 و زد مي حرف سهیل با داشت که بود سهیل و جهانگیرخان به حواسمان فقط و بودیم کرده سکوت همه دقایقي

 که فرهاد... رفت مي ضعف برایش دلم که انداخت مي اطراف به نگاهي دزدکي سهیل هم گاهي و شنید مي جواب

 : گفت گوشم در سر بود نشسته کنارم

 ...میشد خوبي پدر میکردي قبولش اگه

 ...کردم غلط... بابا باشه:  گفت آهسته و خندید ریز که کردم نگاهش اخم با

 کار حسادت این باالخره و شود نزدیک من به زیاد فرهاد نداشت خوش انگار ، میکرد معذبم هما سنگین نگاه

 : گفت من رو زد مي باد را خودش دستش تو عیاني بادبزن با که همچنان تندي لحن با و داد دستش
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 ؟...سیاه ي پارچه تیکه این تو پزي نمي ؟...میکني تحمل رو چادر این چطور... ساراجان واي

 مشتاقانه ، بود گفته را همین ماشین تو هم او که کردم فرهاد به نگاهي ، شد ثابت صورتم روي ها نگاه ي همه

 ، نرود یادش عمرش آخر تا که دادم مي شکني دندان جواب باید... میدهم چه را هما جواب ببینم تا میکرد نگاهم

 داشت شخصیت لباسي هر تو کس هر ، دادم نمي او به را اجازه این من و کند توهین من به محترمانه خواست مي

 که را اي جمله خونسردیم حفظ با... بگیرد سُخره به پوشیدنش لباس طرز و عقاید بخاطر را او نداشت حق کسي و

 : دادم هما تحویل را بودم خوانده اي مجله تو پیش روز چند

 ...خانوم هما جهنمه آتیش از تر تحمل قابل چادر این گرماي -

 از پر بود هما ي دوستانه غیر رفتار این نگران پیش اي دقیقه که مادر رضایت نگاه و باال پرید فرهاد ابروهاي

 حرارت که چند هر ، بود دوخته چشم من به تحسین و تفکر با صامت و ساکت هم جهانگیرخان ، شد رضایت

 جوابي همچین انتظار که فرهاد... میکردم تحمل را دوساعتي یکي باید و نبود اي چاره اما ، میکرد معذیم نگاهش

 : گفت و خندید نداشت من از را

 ...خونمون سالن به بزنم و تابلو رو بنویسن بدم باید ، بود اي فیلسوفانه ي جمله... خودم خواهر... براوو... براوو

 : گفت و فرهاد بازوي تو کوبید حسادت از ناشي اخمي با هما ، زدم لبخندي و گفتم بهش آرام ي دیوونه یه

 ...باشه داشته رو سالن دیوار رو زدن ارزش که اس جمله اینم

 میره پوشه نمي کسي هر و بهشت میره پوشه مي چادر کسي هر مگه:  داد ادامه و دوخت من به رو تیزش نگاه بعد

 ...آدماس عمل و کردار مهم ، جهنم

 : گفت و کرد تشویق را او فرانسوي ي کلمه با هما به رو لودگي با دوباره فرهاد

 ...نشه دعواتون همدیگه با که ، سالن دیوار رو زنیم مي و میکنیم تابلو اینم

 مي بود شده شروع که اي بامزه بازي این به هم جهانگیرخان و مادر ، فرهاد بازي مسخره به گرفت ام خنده

 احترام با جهانگیرخان با چنان و رسیدند راه از غذا کلي با گارسون تا دو که بدهم را هما جواب رفتم... خندیدند

 پاتوق و شناختند مي را او قبالً بود معلوم... بود نشسته آنها جلوي مملکت اول شخص انگار که کردند برخورد

 با و چیدند دورش مخلفات کلي و ماهیچه و پلو شوید و جوجه و بختیاري کباب با را میز... بود آنها همیشگي

 به ؟...بخورد را غذا همه این توانست مي کي واقعاً ، رفتم فرو فکر تو و انداختم میز به نگاهي... شدند دور تعظیمي

 و اسراف مورد در جهانگیرخان با داشت و نماند ساکت هم بار این مادر ، بود میز سر غذا نفر بیست ي اندازه

 را افراد این کردن خرج جوش تو چرا که بگویم مادرم به توانستم مي میخواست دلم... زد مي چانه زیاد غذاهاي

 ...رود مي جیبشان تو غذا این پول برابر صد ، فرش تابلو یک فروش با آنها ، زني مي
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 براش نکرده خداي که بدم را خانوم هما سوال جواب خوام مي:  گفتم و گرفتم اجازه همه از خوردن از قبل

 ...باشه نشده سوءتفاهم

 هک شما و بهشت میبره مستقیم رو چادري منِ خدا که نبود این من منظور:  گفتم بود حوصله بي که هما رو بعد

 هم از را بد و خوب که آدماس کردار و اعمال مهم ، درسته شما حرف همون ، جهنم میرید نمیکنید سرتون چادر

 ...حفاظه یه زن براي چادر که بود این من ي جمله معني... میکنه جدا

 ...خاردارش نوع از البته:  گفت و خندید و حرفم وسط پرید فرهاد

 اندام دارن یعني بشن خیره بهشون آدما و نپوشه چادر زن وقتي من نظر به:  دادم ادامه و کردم بهش شیریني اخم

 به رو نعمت این خدا ، نشن خیس که گیرن مي دستشون چتر همه بیاد که بارون ، گذرونن مي نظر از را ظاهرت و

 گفت میشه یا ، داره رو چتر حکم چادر یعني ، باشن مصون مسموم نگاههاي بارون از تا بپوشن چادر که داده زنا

 به راحتي این به و نیستیم وسیله ما بدیم نشون تا ایه وسیله چادر من نظر به ، مروارید براي صدفیه مثل چادر

 ...نمیایم دست

 دسر تا بخوردیم غذامونو بهتره ، شدم متوجه عزیزم:  گفت میلي بي با هما ، کردم تمام حرفامو ببخشید یه با

 ...خود دین به عیسي خود دین به موسي گفتند قدیم از... نشده

 ، کردم سرگرم سهیل به دادن غذا با را خودم و شدم خفه منم خب... شو خفه لطفاً ادبان بي فرهنگ تو یعني

 نگاه بخاطر هم و هما حرفهاي بخاطر هم ، نمیرفت پایین گلویم از غذا اصالً ، خوردم مي خودم قاشقي هم گاهي

 طعم اصالً ، کردند جمع را میز و شد صرف شام باالخره... نمیشد دور ام چهره از اي لحظه که جهانگیرخان سنگین

 ...میکرد غذا از پر کوه مثل را بشقابم جهانگیرخان ي اشاره با مدام فرهاد که چند هر نفهمیدم را غذا

 : گفتم فرهاد به رو و کرد کشیدن خمیازه به شروع سهیل که میشدیم نزدیک ده ساعت به کم کم

 ...گرفته خوابش سهیل بریم دیگه میشه

 ...بریم بیام و بشورم دستامو:  گفت و شد بلند جایش از فرهاد

 نگاهي حرفش از تعجب... دارم کارت بیا دنبالم گفت بهم آرام میشد رد کنارم از که طور همین ، دادم تکان سري

 رنظ زیر مرا که جهانگیرخان صورت به لغزید فرهاد از بعد نگاهم ، میشد دور من از داشت که کردم سرش پشت به

 ادرمم دست سپردم را سهیل و شدم بلند... بود گردش در برادرش و من بین نگاهش پوزخند با که هما و بود گرفته

 براي خواست من از... دیدم خودم منتظر را فرهاد و رستوران بهداشتي سرویس سمت رفتم... میام االن گفتم و

 : فتمگ خشم با و شدم عصبي فوري... بزند حرف من با فاصله این تو تا بشوم همراه جهانگیر با خانه به برگشتن
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 من ، میکني استفاده سادگیم از و کنم اعتماد بهت زاري نمي خودت فرهاد ببین ؟...کشیدید برام اي نقشه چه باز

 اون با نمیشه دلیل ، همونه منم جواب که همیشگیه حرفاي همون اگه ، بزنیم بهم داریم حرفي چه جهانگیر و

 ...خونه برگردم

 ازم بیرون بیایم خونه از خواستیم مي که آخر دم دونستم نمي منم ، نیست کار تو اي نقشه هیچ کن باور... سارا -

 ...نیست کار تو اي نقشه سهیلت جون به بخدا ، کنه همراهیت خونه تا که بزنم حرف باهات کرد خواهش

 به اام ، کردم قبول وضعیت این از زودتر چه هر خالصي بخاطر و بیرون کشیدم ام سینه از را حرصم پر نفس کالفه

 : دادم هشدار فرهاد

 ي دفعه ، دفعه این که میخورم قسم سهیلم جون به منم اما میشم همراهش امشب یه تو بخاطر فقط ، فرهاد باشه

 ...آخره

 يوقت مادر و زد حرف مادر با فرهاد... آنها طرف به افتادیم راه و داد قول بهم و بوسید را پیشانیم و کرد بغلم فرهاد

 ...رفتند بیرون رستوران از جهانگیرخان و من از زودتر و نگفت چیزي راضیم من شد مطمئن

 مزدی بیرون رستوران از و افتادیم راه هم ي شانه به شانه دو هر و برویم که کرد اي اشاره دست با و ایستاد کناري

 اب ماندن تنها براي جوشید مي چشمه چون که من دل برعکس ، ستاره پر و بود صاف افتاد آسمان به که نگاهم ،

 یخچالي پرادوي ي متوجه تازه زد که را ریموت... بود شده تحمیل بهم جبر به که ها دونفره این با ، مرد این

 ومش سوار که بود منتظرم و کرده باز برایم را جلو در و بود ایستاده کنارش جهانگیرخان که شدم رستوران روبروي

 راه و شد سوار و زد دور را ماشین هم او و شدم سوار فوري... میکردم عمل سریع باید مرد این از شدن دور براي ،

 و انداختم سمتش به نگاهي نیم ، بود نشده هایي ماشین همچین سوار حاال تا ، بود شیکي ماشین عجب... افتاد

 ودب خیره روبرو به که طور همین... بود قشنگ زیادي ، ماشین فرمان پشت نشستنش ژست ، برگرداندم سر فوري

 : شد او امشبم هاي حرف ي کننده شروع

 ...شدي همراهم و کردي قبول رو ام خواسته که ممنونم ازت -

 نظر و اومد خوشم خیلي دادي هما به که تخصصي و زیبا جواب از:  داد ادامه که گفتم آرامي میکنم خواهش یک

 ...کردي عوض کامل سیاه ي پارچه ي تیکه این به نسبت منو

 دهخن یک ، گرفت اش خنده دید را من تعجب وقتي و برگشت هم او که کردم نگاهش تعجب از رفته باال ابروهاي با

 ..مودب و مردانه ي

 زنا و دخترا معضالت از یکي رو پارچه این ، امشب حرفاي از قبل ، متعجبم خودمم راستش ؟...کردي تعجب چیه -

 تو مثل زیبایي زناي براي که فهمیدم امشب اما... گیره پا و دست و میکنه محدود رو آزادیشون که دونستم مي

 به خوش و پنهوني صدف درون که هستي مرواریدي خودت ي گفته به ، تره واجب شبم نون از پارچه تیکه این

 ...بشي اسیر تورش به تو که ماهیگیري حال
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 پر و مردانه رخ نیم به شدم خیره و سمتش چرخاندم گردن فوري و تنم توي نشست گرما حُرم حرفش این با

 تسم چرخید و ایستاد خلوت خیاباني کنار و کرد کم را ماشین سرعت کرد حس که را نگاهم سنگیني... ابهتش

 : گفت کشید مي شعله آن درون خواستن و حسرت آتش که چشماني با و من

 به و دهب پایان پیر ماهیگر این انتظار به نمیخواد ، نیافتني دست مروارید این ، محجبه عزیز خانوم این دیگه حاال

 ؟...بشه اسیر دلش تور

 تمخ جا همین به ها نفره دو این که دانستم مي ، کردم کیفم بند با بازي مشغول را خودم و گرفتم پایین را سرم

 چندین دیرین آشناي ، بود آشنا گوشم به هایش حرف ، نبودم اش باره هزار درخواست از زده حیرت زیاد ، میشود

 ...ساله

 ، نداره رو انتظار همه این کِشش قلبم این دیگه ، بکن کاري یه میکنم خواهش ؟...بدي جوابمو نمیخواي... سارا -

 ...باشه سخت قلبت اینقدر نمیکردم باور ، میرسه جنون به داره ، داده اخطار بهم

 : کردم شروع و دادم بیرون را اي نیمه نصفه نفس...خواست مي رهایي دلم ، میخواست هوا دلم

 ساله چندین تنفر اون از االن درسته ، کاشتي وجودم تو تنفر عشق جاي به و اومدي اشتباه رو راه ، اول روز از -

 جلوي عذابم و رنج از پر سالهاي اون تموم هستم نزدیکت وقتي ، نداره قبولت قلبم هنوزم اما ، نیست خبري

 بود زنده پدرم اگه شاید ، داشت کردن زندگي حق هنوز که پدري ، پدرمه مرگ بدترینش که میشه سبز چشمم

 ...ببخشمت زودتر و کنم اعتماد بهت تونستم مي

 من ردنگ بندازي رو پدرت مرگ که انصافیه بي این... سارا:  گفت اي لحظه از بعد و کشید صورتش تو دستي کالفه

 مي تصمیم که خداست این آخر در اما ، زنه مي رقم رو نفر یه مرگ و میده هم دست به دست چیزا خیلي درسته ،

 هب ، بیفته ات خونواده و تو جون به که نکردم تحریک رو فرهاد من کن باور... نه یا بشه تموم آدم اون عمر گیره

 هب رو دنیا نباشه میلش باب چیزي وقتي که دوني مي خودت ، کرده خواسته کاري هر خودش فرهاد گفتم مادرتم

 بهت اشتباه کینه این ، باش داشته انصاف من مورد در کم یه خدا بخاطر ، نیست جلودارش کسي و ریزه مي هم

 و مندار تمرکز اینکه جز ، خوابي بي جز سال چند این تو من سارا... ببیني منو واقعي ي عالقه و عشق نمیده اجازه

 دارم و عاشقتم بفهمونم بهت چطوري سارا ، نشده عایدم هیچي ، میشه پایین باال ذهنم تو ، تو ي چهره همیشه

 که دارم وقت دیگه چقدر ؟...سالمه چند مگه ، نمونده باقي شدنم خاکستر به چیزي دیگه و سوزم مي ذره ذره

 تخواستگاری اومدم من که روزي ؟...بشي نزدیکم ترسي مي که هیوالم اینقدر یعني ؟...بمونم منتظرت بازم بخوام

 ومن و گفتي بله او به که داشت سَرتر من از چي ، داشتم تر اضافه که سن تفاوت سال چند از غیر ، اومد بهروزم ،

 ؟...کشیدي خط آرزوهام تموم روي و دور انداختي آشغال تیکه یه مثل

 مهم مبرا پول نه اول از من ، اشتباهه من درخواست رد از برداشتتون شما ببینید:  گفتم و کشیدم مانندي آه نفس

 کالسهاي و خوندن درس جبر از تازه که هوا به سر بودم دخترکي ، نبود مهم ازدواجم اصالً ، شهرت و مقام نه و بود

 به چیزي هر از فارغ سال دو یکي خواستم مي و بودم شده رها ، رفتم مي پدرم ي خواسته به که خیاطي اجباري
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 فرهاد پافشاري و شما خواستگاري اما ، کنم زندگي مسئولیت بي و شاد سالي دو و برسم دوره این هاي شیطنت

 خمت سالتونه چند دونستم نمي اصالً و بودمت ندیده اینکه با اول همون از و ریخت بهم زندگیمو هاي معادله تموم

 تتونس نمي بیمارش قلب این با پدر و شد بیشتر فرهاد هاي کتک و فشار وقتي... شد کاشته وجودم تو کینه

 نبود برادرش براي خوب دختر یه کردن پیدا از غیر چیزي که رو دوستش بهترین درخواست ، بگیره اونو جلوي

 دیواري هم و بده نجات رو دخترش هم تونست مي درخواست این با ، من خواستگاري فرستادشون و کرد قبول

 رو فرهاد و شما به نسبت کینه از الیه یه بازم گفت بهم رو موضوع وقتي... فرهاد هاي دخالت و آزار جلوي بشه

 فرهاد بازم اما... نمیکنه کاري به وادار منو کسي و خودمه با آخر تصمیم که داشتم امید هنوز اما ، نشست قلبم

 ابلهمق فرهاد با مریضش قلب این با نمیتونه دیگه که بگه بهم شب یه پدر که کرد کاري و ریخت بهم را چیز همه

 ...میدي پس تنهایي به خودت کارتم عواقب پس ، باشه نه خواستگارم این به جوابت اگه و کنه

 هب من ، اشتباهید در اما ؟...انداختم دور آشغال تیکه یه مثل رو شما و شدم بهروز عاشق من که اینه تصورتون شما

 اجبار این بر شده تایید اي برگه قلبیش بیماري و کرد تحمیل بهم رو جبر این دلسوزانه و دوستانه که پدر اجبار

 کرده محافظت بیماري این مقابل در پدر از و کنم راحت را مادرم و پدر خیال فقط که گفتم بله بهروز به ، بود

 و مبشی تهران ساکن کارخونه مشکالت بخاطر شد قرار و شد دیارمون ترک بر قرار هم باز که نامزدي از بعد... باشم

 ههم باعث رو شما و افتاد قلبم رو برادرم و شما از نفرت و کینه از تري ضخیم ي الیه ، بزاریم تنها را مادرم و پدر

 و دادم دست از تصادف اون تو رو بهروز که بود موقعي شما به ام کینه اوج ، دونستم مي ها جدایي و ها رنج این ي

 ...بگیرم آروم یکمي تا کنیم پیدا رو قاتلش نتونستیم حتي

 

 ، خودش روش با بهروز اینکه تا دادم مي آغوشي هم به تن اجبار به ، خوابیدم مي نفره دو تخت روي اجبار به من

 رو عشق کم کم ، بخشید حرارت بهم و شکست کم کم رو زده یخ ي الیه این ، داشت من به که نهایتي بي عشق با

 عشق زندگیم ي لحظه لحظه تو بلکه ، شبها آغوشي هم تو تنها نه رو عشق کم کم ، کرد خشکم رگهاي ي روانه

 ، يزناشوی ي رابطه فقط ، نداره جنسي ي رابطه به ربطي واقعي عشق فهموند بهم ، شناسوند بهم قشنگ خیلي رو

 اومدم بیرون خودم سخت ي پوسته از کم کم ، میکنه بارور رو عشق ، کردن لمس با که عشقه هاي شاخه از یکي

 اومد مي جلو احتیاط با ، بود تر شده حساب و تر عمیق بهروز عشق اما ، شناختم رو عشق و شدم عاشق کم کم و

 ، جسمت نه شدم روحت عاشق من گفت مي ، شده عاشقم زیباییم و تنم لمس براي فقط کنم فکر خواست نمي و

 نشون بهش رو عشقم روش این با و کردیم قبول منم و بشیم دار بچه داد پیشنهاد بهم شدم مطمئن ازش وقتي

 مرگش از بعد... گرفت من از اونو رحمي بي با و ببیند رو گرفته پا تازه بزرگ عشق این نتونست مرگ اما ، دادم

 عادي آدمهاي مثل دارم االن اگه ، سرپام االن اگه ، افتاد تپش از قلبش کنار قلبم ، شد گور به اون با روحمم

 حسرت خوام نمي ، بمونه دلش به زیادي آرزوهاي من مثل سهیلم خوام نمي ، پسرمه بخاطر فقط ، میکنم زندگي

 ...کنم برآورده آرزوهاشو ، کنم تضمین رو ام بچه ي آینده خوام مي چون سرپام ، باشه دل به
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 براي هدیگ سارا ، کنم قسمت کسي با بخوام که ندارم قلبي دیگه من که بفهمید باید دیگه حاال... جهانگیرخان آقا

 بمونید سایه یه با نخواید پس ، اشه بچه بخاطر اونم که مونده سایه یه ازش فقط ، شده تموم آرزوهاش و خودش

 همسر کنار گورستاني تو دور فرسنگها روحم و باشه اختیارتون در جسمم فقط نباشید راضي ، نداره هیچي که

 و سرنوشتتون دنبال برید... زنده چه و مُرده چه کنه تحمل رو رقیب وجود نمیتونه مردي هیچ... بمونه جا ناکامم

 ...کنم بزرگ رو ام بچه آرامش تو منم بزارید

 اگر و ، دکشی مي بکشد پس پا باشد قرار اگر ، فهمید مي بفهمد باشد قرار اگر ، گفتم را ها گفتني ، بستم فرو لب

 نمي این از تر واضح دیگر ، داد مي ادامه کار این به ، کند اصرار هم باز و باشد اش خواسته دنبال به بخواهد هم باز

 از بعد هک کنم حالي بهش نمیتوانستم که این از تر روشن دیگر ، نداري جایي من سرنوشت تو که بگویم توانستم

 به سر شرم از و گفتم را خصوصیم زندگي بم و زیر تمام ، بکشم نفس بگذارد و بردارد سرم از دست سال همه این

 ازهاج عشقي هیچ به طرفه یک داشتن دوست که بفهمد شاید تا کردم را تالشم ي همه آخر بار براي ، انداختم زیر

 ...نمیدهد ماندگاري ي

 یا و خواسته یا حاال کشیدي که رنجي همه این بابت من:  آمد حرف به اي ثانیه چند سکوت از بعد باالخره

 اما ، نمیشه فراموش رنج همه این وقت هیچ عذرخواهي با دونم مي ، میخوام معذرت بوده وسط منم پاي ناخواسته

 و غم دیگه که میکنم کاري ، کنم جبران رو اونا ي همه مشترک زندگي طول تو برات که بدم مردونه قول تونم مي

 وقف رو همه جوني چه و مالي چه ، نبیني رو رنج و درد رنگ دیگه که میکنم کاري ، نیاد قدمیتم یه تا غصه

 بهم ، کنم عاشقت بده فرصت بهم ، ببین بهروز چشم به منم میکنم خواهش سارا...  میکنم سهیل و تو خوشبختي

 خوام مي دارم ازت که توقعي فقط ، کنم ات زده یخ خودت قول به هاي رگ وارد رو گرما این کم کم بده فرصت

 نيآسمو چشماي و صورت تو اولم نگاه میکنم باز چشم که صبح بزار ، باشي همسرم ، باشي عشقم ، باشي کنارم

 ...شده دریغ ازم سالهاست که آرامشي ، برسم آرامش به شبهام خلوتي تو ، روز طول تو بزار ، بیفته تو

 ار آدما که سرنوشتیه چه این ؟...نمیکنه ترجمه رو قلبم حرف چرا پس ؟...عاشقمه نمیگه مگه ؟...نمیفهمید چرا -

 هک رو جا هر و بود نوار مثل آدمها زندگي کاش اي ، برگردن اولشون جاي به نتونن دیگر که جایي به میکنه پرت

 ضبط روش داشتي دوست که رو چیزي اون وقت اون و میکردي پاک ، نداشتي دوست یا بود شده اشتباهي

 ...میکردي

 : زدم را آخرم حرف بود کندني جون هر به ، بود سختي هر به

 ور مردي هیچ نمیتونم دیگه من ، کنید رهام میخواید منو خوشبختي اگه ، نکنید اصرار اینقدر میکنم خواهش -

 ...بدم راه قلبم به

 و بودم معذب ، کشید مانندي آه هاي نفس و داد تکیه شیشه به را دستش... شد قطع هایم حرف گوشیم زنگ با

 تو پیچید مادرم صداي و زدم رو دکمه... نداشت وجود هوا اصالً ماشین قسمت این تو انگار ، نداشتم فراري راه

 : گوشم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

567 

 

 ؟...کجایي -

 ...میام دارم راهم تو -

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

 زدیم حرف یکم بله -

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

 ؟...خوابید سهیل ، نیست مشکلي عزیزم نه -

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

 ...دارم کلید خودم بخوابید شما ، ام خونه دیگه ساعت نیم تا... جان مامان باشه -

 اما ، سوخت برایش دلم یکم ، افتاد راه و کرد روشن را ماشین حرفي بدون و انداخت بهم نگاهي دردمند و دلخور

 یزچ امشب اما ، داد مي ایست فرمان بهم و بود نشسته مغزم فرماندهي مقر تو که بود چي لعنتي حس این نمیدانم

 نمیخواست هم هنوز و داشت سالها این تو من به نسبت که بود مرد این واقعي عشق آنهم و کردم کشف را مهمي

 هیچ دیگر و کرد پاک او به کینه از مرا قلب ، عشقش بودن واقعي و سماجتش همین ، شود میدان این ي بازنده

 از بامش بخاطر ، ایستاد خانه دم... بود کافي برایش بود نگذرانده خوش سالها این که همین ، نداشتم او از ناراحتي

 : گفتم و کردم تشکر او

 بخشیدب کشیدید سالها این که هایي رنج این تمام بابت منو ، نداشتم را ساله چندین عشق این لیاقت من شاید -

 ...بشید خوشبخت و کنید پیدا زود خیلي باشه داشته رو عشق این لیاقت که کسي امیدوارم ،

 ندشدردم نگاه تو نگاهم و برگشتم دوباره اسمم زدن صدا با که گذاشتم بیرون را پایم یک و کردم باز را ماشین در

 دقایقي که وجداني عذاب بخاطر ، زد مي قلبم به نیشتر و زد مي فریاد را خواستن چشمانش ني ني ، شد قفل

 و تفاهم سوء همه این تا زدیم مي حرف هم با آدمها ما میشد دیر اینکه از قبل کاش اي ، بود افتاده جانم به میشد

 : بودم نگاهش گرماي محصور... نمیگرفت را گریبانمان عمر یک ، وجدان عذاب آخر در و دلشکستگي

 منتظرت بازم و نمیگذرم ازت راحتي این به ، جونم از حتي ، تري ارزش با دنیا این تو چیزي هر از برام تو سارا -

 یا اشمب دور ازت اینقدر که منه با حق ببین و کني فکر تنهاییم و من به تنهائیت شبهاي تو میخوام ازت ، مونم مي

 که ، چیه جرمم بگو و کن محکومم یا ، بده منو حکم خودت و عادل قاضي یه بشو اصالً ، کن قاضي کالهتو ؟...نه

 و دیدب قول باید شما ، شد ثابت گناهیم بي اگه که ، کن ام تبرئه یا ، کنم فراموشت میدم قول شد اثبات جرمم اگه

 ...سالمت به... کنید قبول درخواستمو

 هب هنوز من و شد گم خیابان پیچ در اي ثانیه از بعد و گذاشت گاز روي پا ، بستم را در آرام و شدم پیاده ماشین از

 مجازات را او پدر مرگ بخاطر ؟...گناه بي یا متهم ، بدهم او به حکمي چه... میکردم فکر بود رفته که راهي خط

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

568 

 

 ؟...بودم قاضي من ؟...گناه بي یا بود گناهکار او ام شده گور به آرزوهاي و رنج همه این باعث ؟...را فرهاد یا کنم

 ؟...عدالت به حکم آنهم ، ؟...بدهم حکم میتوانستم

.. .بود بیدار هنوز اما کشیده دراز مامان... بود رفته تحلیل جسمم و روح ، نداشتم ایستادن ناي دیگه باال رفتم

 : گفت افتاد من به که چشمش

 ...میشدم نگران داشتم دیگه ؟...اومدي -

 ؟...دزدیدند خوشگلمو ي دونه یه یکي دختر گفتي البد:  گفتم و کردم سالم و زدم لبخندي

 ...کنجکاو یا بودي نگران:  گفتم و خندیدم که کرد نثارم شیفته خود یه

 ؟...بکنم کاري یه کنجکاویت رفع براي میخواي:  گفتم و نشستم کنارش ، نگفت چیزي و زد پوزخندي

 حاال تا اینکه مثل ، کنم رفع کنجکاویتو میگه همچین ، کن مسخره خودتو:  گفت و رفت بهم اي غره چشم

 ...داره چیکارش بیچاره مرد اون نمیدونستم

 زا پر چشماي لحظه یه ، بود شده بیچاره امشب واقعاً ، جهانگیرخان براي بود خوبي لقب بیچاره ، گرفت ام خنده

 : گفتم و شدم بلند... نمیشد دور نگاهم جلوي از التماسش

 ...بخوابم برم من پس ، خب خیلي -

 ؟...دادي جوابشو چي تو و گفت بهت چي امشب:  گفت مامان که اتاقم تو برم رفتم

 تو هک مکثي از بعد... کرد باز بیشتر را من نیش و پروند بهم مرض یه... کردم نگاهش سرخوش و برگشتم و خندیدم

  گفتم کردم صورتش

 ...نبود اي تازه چیز ، همیشگي حرفاي همون -

 ...بود همیشگیت تکراري جواب همون هم تو جواب حتماً -

 ....اوهووووم -

 ...کوفت و اوهوم:  گفت و کرد نگاهم حرص با لحظه یه

 ار دنیا هاي بوسه تمام و بغلش بپرم میخواست دلم ، بود شده خوردني و مزه با زیادي امشب مامان ، خندیدم بازم

 ...کنم خرجش

 بزاري ور سرت شبا اون وجود با توني مي ، باشه برات خوبي گاه تکیه تونه مي ؟...کني فکر بهش بیشتر نمیخواي -

 ...کني دَر موهات رو بوسه یه با ، نوازش یه با ، روزتو جسمي و روحي خستگي تموم و اش سینه رو
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 ؟...ندبک تحریکم میخواست یعني ، بزند مثال مامان شب وقت این نبود دیگري چیز هیچ ، گرفتم گُر مامان حرف از

 : داد ادامه و نداشت من ي شده لبو صورت به کاري مامان اما ، بود شده لبو مثل حتماً صورتمم

 مرد هی باالخره ، بدي ادامه نیست شریکش کسي که سردي بستر با و باشي تنها عمرت آخر تا نمیتوني تو سارا

 سمق حاضرم ، هست هنوزم و مونده عاشقونه پات به ساله چندین که جهانگیري از بهتر کي پس ، زندگیت تو میاد

 ...تره عاشق بهروز از جهان که بخورم

 هنگا از آرام بخیر شب یه با و وجودم تو نشست خشم ، کرد مقایسه جهانگیرخان با را آن مادر و آمد که بهروز اسم

 دوباره و بستم را چشمانم و دادم تکیه در پشت... شنیدم متوالي هاي آه سرم پشت و زدم گریز مادر حرفهاي و

 رفتم ، افتاد سهیل تخت به نگاهم... آوردم را خدا اسم فقط لب زیر و ذهنم تو نشست جهانگیرخان دار تب نگاه

 اش ونهگ رخ نیم رو بوسه یه و باال کشیدم رو پتو ، شدم خیره بود خوابیده دمر که پسرکي به و نشستم تخت لب

  ودب سعید کردم باز که رو پیام ، شدم متوقف پیامک زنگ با که کنم آماده خواب براي خودمو تا شدم بلند و زدم

 ...دارم باهات مهم کار یه ، اینجا بیا صبح فردا میتوني اگه

 ...بگو االن همین خب ؟...کاري چه:  دادم پیام

 ینمتب مي فردا ، نیست اي کننده نگران چیز ، نترس... باشي تنها بهتره ، بزنیم حرف رو در رو باید ، نمیشه االن -

 ...بخیر شب ،

 چه اما ، خواب براي کردم عوض را لباسهایم ؟...بگوید میخواست چي یعني ، بودم خیره سعید پیام به طور همین

 و نمگرد عضالت فشردگي ؟... خوابید میشد امشبم مگه... طوالني داري زنده شب یک براي گفتم مي باید ، خوابي

 خیرمب شب که نمیگذاشت باقي برایم خوابي دیگه سعید رمزآلود حرفاي شنیدن و تنش همه این و ها شقیقه درد

 ...بود شَر به نبود بخیر من شب ، میگفت

 نوبت تو سرهم پشت... بود ملیحه بار این ، بیرون کشید نقیضم و ضد افکار این عالم از رو من دوباره پیامک صداي

 ... دادن پیام براي بودند

 ؟...گذشت خوش -

 همیشه یار با انگار ، گذشت خوش میگن طوري... تکراري و زن بهم حال اي کلمه دو ي جمله این به زدم پوزخندي

 : دادم پیام... میگیري حموم آفتاب داري آنتالیا سواحل تو ، عاشق

 ...بده خوشي آدم به تونه مي تابستونم گرم ظهر یه تو بستني زدن لیس ، ببیني چي تو رو خوشي تا -

 ...نه یا آره بگو کلمه یه ، بدي فلسفي پیام من برا شبي نصفه نمیخواد -

 ...نه:  دادم پیام و گرفت ام خنده
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 ؟...مگه چطور -

 : گفتم و زد زنگ ، کرد تعریف خانوم فضول این براي رو اتفاق همه این نمیشد که پیام با

 ؟...بخوابي نمیري نکني فضولیتو تا اینکه مثل -

 به داري بگه نشده پا حمید این تا بگو خب ، میکني وارد استرس بهم اینقدر که بیاد باال جونت ، نزن مفت زر -

 ...میگي چي پسرت دوست

 من خانوم دوست که پسري کرده غلط:  گوشم تو پیچید ملیحه گفتن آخ و حمید صداي ناگهان...خندیدم ریز

 ...بشه

 ...من خانوم پسر دوست سالم:  گفت و گوشي ي دهانه به چسبوند را دهانش بعد

 : آمد نزدیک از ملیحه صداي اي لحظه از بعد... میشد شنیده دور از حمید ي خنده صداي و ملیحه داد صداي

 ...بزنم حرفمو زاره نمي ، میگیره گاز هي ، شده هار امشب پسره

 ؟...چطوره ، فردا برا بزارم تعریفمو تونم مي من ، کرده هوس نکنه ملي:  گفتم و خندیم بلند

 ...دارن هوس همش که مردا این بشه کوفتشون... نریز کرم وسط این و شو خفه تو:  گفت حرص با ملیحه

 ، میگفت راست سیما ، خودش واسه بود دلقکي دختر این... خنده زیر زدم که گفت مزه با رو جمله این اینقدر

 ما و کردم تعریف برایش رو چیز همه ساعت نیم تا...  داشت خانه تو شیریني زن همچین که حمید حال به خوش

 هب برود و بگوید بخیر شب داد رضایت و برداشت سرم از دست باالخره تا کردم اذیتش خیلي هایم تعریف بین

 تنها خیلي بچه این و من...  گذاشتم اش گونه روي را دستم و کشیدم دراز سهیل کنار... برسد شوهرش هوس

 ...تنها خیلي بودیم

 اتاقت دیوار بر بودم میخي کاش

 آمدي مي که عصرها

 آویختي مي

 تنهاییم بر را تنهاییت

 یه زا... بُري مي ، نمیشوي خسته دیگه بعد به جایي یه از... میشوي پیر ، نمیشي بزرگ دیگه بعد به جایي یه از

 براي هستم زیادي هم و بُریدم هم شدم پیر هم ، من االن و... هستي زیادي ، نیستي تکراري دیگه بعد به جایي

 ي هزلزل که فردایي ، رسید راه از فردا... ببیند خود به آرامشي نیست قرار... بگیرد پا نیست قرار که زندگي این

 ...شد عوض زندگیم مسیر حدس یک با که فردایي ، افتاد زندگیم جان به ریشتري هشت
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 ، داشت را خوابي بي شب چند از نشان قرمزش چشمان ، بود آشفته ي آشفته نشست روبرویم وقتي سعید

 : آمد جلو مقدمه با و کرد باز زبان باالخره

 ؟...انداختي راه رو تولیدي -

 نفري سه دو ، کنه پیدا ماهر ي دوزنده تا چند تا داده آگهي تا چند فرهاد فقط اس آماده چیز همه... نه هنوز -

 که شدند پیدا اگه میکنم صبر دیگه ي هفته یه تا ، دارم احتیاج دوزنده تا دوازده ده حدود من اما ، شدن پیدا

 ...میکنم شروع نفر سه دو همین با نه اگه ، بهتر

 : داد ادامه و خت دو من به را ترسش از پر نگاه دوباره و کرد موفقیت آرزوي برام و داد تکان سري

 ...کنه بازي نقش بلده خوب موارد این تو فرهاد ؟...نبوده جهانگیرخان کار وسایل این کردن جور مطمئني سارا -

 ؟...آدم این به دادي گیر چرا ، نیست میکني فکر تو که اینطور:  پرسیدم شک با

 حاتم این با داره ، مشکوکه مرد این... سارا نیست دلیل بي من دادن گیر:  گفت و کشید صورتش تو دستي

 ...میکنه خودش مدیون رو تو بخشیاش

 مروزا ؟...چته تو اصالً ؟...نمیگه دروغ بهم دیگه که مامان ، داده مامان رو پول نصف ، میکني اشتباه:  گفتم عصبي

 ؟...ببیني منو میخواستي چي براي ؟...اي آشفته خیلي

 ، کشید مي موهایش به چنگ کالفگیش از مدام و زدن قدم به من جلوي کرد شروع و شد بلند جایش از سعید

 ندچ...  بزند حرف بودم منتظر فقط ، بود ریخته بهم اینطور را سعید که بود اي مسئله چه ، بود شده چي نمیدانم

 : گفت من به رو بعد و زد قدم شکل همین به ثانیه

 شتهدا اونو کشتن قصد کسي و نبوده طبیعي ي حادثه یه بهروز مرگ ممکنه نکردي فکر حاال تا...حاال تا... سارا -

 ؟...باشه

 وت جهانگیرخان خود که فکري ، بودم کرده فکر بار یک اتفاقاً ، بستم را چشمانم حسرت با ، افسوس با ، درد با

 تمام کاش اي... گرفت را قلبم دور سیاه اي هاله(...  زنم مي زندگیت به و میشوم طوفان)  ، بود انداخته مغزم

 ، نقطه این تو دادن جان حس ، رخوت و تنهایي حس ، بود امروز هاي حدس نشنیدن و ندیدن ، من دیشب آرزوي

 مُردن اندکي به نیاز فقط و فقط ، کند نمي قانعت زندگي این چیز هیچ که هست لحظاتي... آمد سراغم به هم با

 : شد شنیده چاه ته از صدایي ، زدم لب ، ونگران بود گرم نگاهش ، کردم نگاهش دردمندانه... داري

 ؟...چیه منظورت ؟...میگي چي تو... سعید -

 اذیت یا نمک مشغول فکرتو الکي نمیخوام بخدا سارا ببین:  گفت دستپاچگي با سعید که بود پریده رنگم کنم فکر

 حسابي ، بگه بهم میخواست چي بهروز نفهمیدم اینکه ، ندارم آرامش لحظه یه ، دیدم خواب اون وقتي از ، بشي

 االح تا میشه مگه ، نمیره بیرون ذهنم ،از شده تصادف اون باعث جهانگیرخان که لعنتي فکر این... ام ریخته بهم
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 احتر خیلي میشد معمولي ي حادثه یه و بود راننده یه فقط اگه ؟...بگیره راننده اون از ردي باشه نتونسته پلیس

 نظر به ، مشکوکه زیادي تصادف این ، میداد تحویل را خودش و میگرفت وجدان عذاب خودش یا ، کرد پیداش

 ...هزد جا معمولي تصادف یه به اونو خوب خیلي کرده رو کار این که کسي ، بوده شده تعیین پیش از طرح یه میاد

 من هک میخواست تحمل اتفاق این به کردن فکر ، نگوید هیچي خواستم سعید به رو و آوردم باال را دستم کف تا دو

 ( زنم مي زندگیت به و میشم طوفان)  میشد اکو مغزم تو جهانگیرخان ي جمله ، رفتم راه ، شدم بلند... نداشتم

 ، کشیدم هم در صورت و گذاشتم ام معده به که دست ، آورد هجوم گلویم به ترشي مایع و شد منقبض ام معده

 : زدم فریاد سرش ، فهمیدم نمي را حالم ، زد صدا را اسمم و شد بلند نگران سعید

 ...نداره وجود دیگه سارا ، نداره روح سارا ، مُرده سارا ، سارا نگو اینقدر -

 ...لعنتي قلب این وسط گنگ حس یه ، حدسه یه فقط ، بریزم بهمت خواستم نمي سارا:  گفت عذرخواهانه

 قلمنت هم من به را لعنتیش حس این که میشد عایدش چي ، بود کرده تحریکم شکل بدترین به ، بودم عصبي

 دبان به آمد مي فرود مشتهایم ، میکنم چیکار دارم بفهمم اینکه بدون ؟...داشت حالش به نفعي چه ؟...بود کرده

 : زدم داد و کوبیدم ، اش سینه

 بازي داري منو ، نه یا باشد درست نیست معلوم که لعنتي حس یه بخاطر چرا ، سرت به زده ، شدي دیوونه تو -

 ؟...میخواي جونم از چي ؟...میدي

 ، بود حرکت بي اول سعید ، کنم کنترل توانستم نمي را خودم عصبي حرکات و کوبیدم مي مشت هم سر پشت

 زد داد و گرفت را دستانم مچ ، نمیگیرم آرام دید وقتي اما ، کنم خالي او ي سینه تو دارم دلي دق چي هر گذاشت

: 

 که کردم ثابت مگه ؟...آوردم مدرک برات مگه ، حدسه یه میگم المصب دِ ، کني سکته میخواي ، سارا کن بس -

 ؟...میکني همچین خودت با که است آغشته بهروز خون به مردک اون دست

 مقاومت پاهام دیگه ، نشستم زمین روي و بیرون کشیدم دستهایش خفت از داشتم که زوري ي همه با را دستایم

 ، میکردم فکر حدس همین به بود رفته بهروز که سال همان خودمم ، نبودم دلخور سعید حدس از ، نداشت

 ور حدس همین چیدي مي هم کنار رو جمله و اتفاق تا چند وقتي ، باشه درست حدس این که بود این از آشفتگیم

 اپ آتیش این اما ، بود شده سرازیر صورتم از بهاري باران مثل اختیار بدون اشکم... میکرد تر نزدیک یقین به

 ...کشید مي شعله بدتر ، نمیشد خاموش گرفته

 این حسادت از حتماً ، اشتباهه حدسش... نه... نگاهش تو شدم خیره خشم با و زدم پس ، جلویم گرفت آبي لیوان

 ور ترفند این ، کنم فکر جهانگیر پیشنهاد به میخوام گفتم چون شاید ، کند دور مرد این از را من تا زده رو حرف

... افکار این از ، پسر این از ، خانه این از میشدم دور باید... بود دیدني نگرانش چشمان التماس ، زد صدایم... زده

 : ایستاد روبرویم و میز روي گذاشت را آب لیوان ، کردم سرم را چادرم شدم بلند
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 ...برو بعد بیاد جا حالت تا بشین... عزیزم سارا -

 : گفت خشونت با و افتاد دنبالم ، نبودم کسي عزیز من ، رفتم ساختمان خروجي در سمت به و ندادم بها

 ...نکن نگرانم این از بیشتر سارا ، میري داري کجا روزت و حال این با -

 اه پله از سریع و دادم هلش عقب به و اش سینه تخت کوبیدم را دستهایم تا دو ، غضب با ، عصیان با ، خشم با

 اه پله پیچ از فوري... بود من رفتن گر نظاره و یود داده تکیه در درگاه به پشیمان و مغموم سعید ، شدم سرازیر

 خورد ماشک از خیس صورت به خنکي نسیم ، بکشم بلندي نفس توانستم تازه ساختمان در شدن باز با و گذشتم

 زنگ ملیحه به راه تو ، کند آرامم توانست مي که بود آنجا فقط ، بهروز خاک سر رفتم مستقیم و آورد جا را حالم

 حرف اب حتماً ، داشتم مبرم نیاز ملیحه مثل کسي به ، بهروز پیش بیاید تنها و نیست خوب حالم گفتم بهش و زدم

 ...آورم مي خودم روز به چه تنهایي نبود معلوم وگرنه ، میکرد ترم آرام هایش راهنمایي یا هایش

 رو داشت زندگیم ، بودم گذاشته سر پشت را رنج و غم همه آن ، رفت مي پیش خوب داشت چیز همه که حاال

 به مشت...  سرم روي بود شده آوار حدسش و سعید ، گشت برمي زندگیم به داشت آرامش ، افتاد مي غلطک

 : زدم فریاد و زدم فرمان

 به دردي چه ؟...مرگته چه آخه ؟...میکني متهم را جهانگیر چرا ؟...شده کشته بهروز میگي چرا لعنتي آخه -

 ، ام خسته... خدایا... دردتو نمیگي راست و رک چرا ، داري نگه دور مرد این از منو خواي مي که افتاده جونت

 منم خداي تو مگه ؟...بکني ام شکنجه ثانیه به ثانیه میخواي کي تا ؟...بدي عذابم اینقدر میخواي کي تا ، بَسمه

 ...پام جلوي گذاشتي رو سنگین تاوان این که بود چي گناهم ؟...نمیبیني منو چرا پس ؟...نیستي

 تو ، خونم رگهاي تو بود شده سرازیر ناگهان که بود کجا درد همه این ، خشم همه این ، گرفتم مي آرام مگه

 ؟...دستهایم تو ، ام حنجره

 آشنا گوشم به ملیحه صداي و ام شانه رو نشست دستي که گذشت چقدر دانم نمي ، رسیدم چطوري دانم نمي

 دستهاي ، نگرانش و ترسیده چشمان به دوختم را ام کرده ورم و سرخ چشمان و برداشنم بهروز قبر از سر... آمد

 : پرسید و گرفت را سردم

 ؟...میکني چیکار اینجا ؟...افتاده برات اتفاقي چه ؟...کردي یخ چرا ؟...شده چي سارا -

 سعید:  گفتم فقط و کردم پاک را اشکهایم

 ؟...کرده چیکار سعید ببینم بگو تر واضح ؟...چي سعید:  گفت و کرد نگاهم مشکوکانه

 ... داشت کارم اش خونه برم زد زنگ دیشب ، اینجا اومدم سعید ي خونه از االن -

 ؟...کرد خواستگاري ازت:  گفت و لبهایش رو نشست محوي لبخند و زد برقي چشمانش ملیحه
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 : گفتم گرفته صداي با و گلویم راه تو نشاند را بغض دوباره هایش حرف و سعید ي چهره یاد

 ...بود کرده خواستگاري کاش اي -

 : گفت سختي به و کرد اخمي و شد جمع لبخندش و کرد مکث کمي ملیحه

 ؟...بوسیدت... بو ؟...کرد درازي دست بهت... بهت -

 ، یکردنم درد قلبم اینقدر بود کرده رو کار این اگه:  گفتم و زدم زهرخندي که گفت احتیاط با را کلمات این اینقدر

 ...نبود بد حالم اینقدر ، نبودم سنگین اینقدر

 گرفت شدست حصار تو محکم را دستم مج و آمد دنبالم نکشید ثانیه به ، گرفتم را قبرستان بیرون راه و شدم بلند

 : گفت عصبانیت با و برگرداند را من و

 یکارتچ ، نزني حرف نسیه اینقدر که کنم چالت بهروز کنار و کنم کفنت خودم دستاي همین با و بیاد باال جونت -

 ...بدتره بوسیدنم و خواستگاري از که کرده

 و میکردي خاکم بهروز کنار منو و شنید مي دعاتو خدا کاش اي:  گفتم زیاد ناامیدي با ممکن لحن ترین مظلوم با

 ...گشتي برمي من بي

 ...بپرسم ازش بزنم زنگ خودم یا کرده چیکارت سعید میگي:  زد داد ملیحه

 ... ندارم دیگه من که میخواد زانو قوت حرفا این گفتن ، بگم برات تا ماشین تو بیا:  گفتم و کشیدم را دستم

 ذهنش ، شد سوار مکث با هم ملیحه ، ماشین صندلي روي کردم رها را تنم تو مونده جا رمق و ماشین تو نشستم

 ...بود من اعتراف منتظر حرف بدون که بود مشغول خیلي

 به چیزي یه خواسته مي و بوده پریشون خیلي بهروز ، دیده رو بهروز خواب گفت مي سعید پیش وقت چند -

 مفکر تو همش و ندارم راحت خواب یه حاال تا شب اون از میگه ، پره مي خواب از سعیدم و نتونسته که بگه سعید

 ...بگه بهم چي خواسته مي بهروز که

 ؟...ریختي بهم همین برا:  پرسید و کرد قطع را حرفم ملیحه

 زامرو ، داره برنمي سرم از دست و سرم تو افتاده فکر یه مدتیه یه میگه سعید:  گفتم و دادم منفي جواب سر با

...  یعني ؟...باشه مُرده طبیعي ي حادثه تو بهروز کردي باور تو گفت بهم ، بگه بهم میخواد چي ببینم تا اونجا رفتم

 ...باشه کرده رو کار این عادي تصادف یه با جهانگیر شاید... دونم نمي عني

 : دادم ادامه... میکرد نگاه منو داشت واج و هاج ، کردم ملیحه به نگاهي

 ؟...کشته منو بهروز ، جهانگیر یعني ؟...باشه درست سعید حرفاي ممکنه یعني... ملي -
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 نمي هیچي که بود کرده باور را سعید هاي حرف هم او حتماً... من به بود زده زل فقط و گفت نمي هیچي ملیحه

 : زدم داد... گفت

 ؟...گرفتي موني الل که داري قبول را سعید حدس هم تو ؟...بگو چیزي یه ؟...من به زدي زل چرا -

 رد قوطي کدوم از نیست معلوم که سعید حرفاي بخاطر االن تو:  گفت و گرفت را لرزانم دست و زد پلک ملیحه

 ؟...افتادي روز و حال این به آورده

 راحت اینقدر آدم ؟...میکني چیه احمقانه فکراي این دیوونه آخه:  گفت و کشید پوفي ملیحه و دادم تکان سري

 حتي و بکنه عالقه ابراز بهش ، کُشته که کسي زن نزدیک بیاد وجداني عذاب و استرس هیچ بدون ، بُکشه رو یکي

 گهب بهروز که ببینه خوابم تو اگه حتي ، تعطیلید مخ از سعید و تو بخدا ؟...اش بچه سر به بکشه نوازشم دست

 و زنده مدرک پلیس ، خواب یه بخاطر فقط اونم ، کرد متهم مدرک بدون اونو میشه مگه ، کشته منو جهانگیر

 این که بگم بهت من بزار... سارا چیه میدوني... دیوونه آدم یه پریش روان خواباي از زدن حدس نه میخواد محکم

 ...داره نگه دورت مرد این از بتونه تا کنه مشغول رو تو فکر که آورده در رو بازي این سعید

 دور مرد این از منو میخواد چي برا ؟...میکنه کاري همچین یه سعید چرا:  گفتم و زدم ماشین فرمان به مشتي

 ...کنم حفظ زندگیمو و خودم چطوري بلدم خودم ، میکنه رو اینکار داره ما از مراقبت بخاطر اگه ؟...کنه

 يیعن ، نکردي باور و شده عاشقت سارا گفتم بهت قبالً ، توست داشتن دوست ، مرگش ، عشقه سعید این درد -

 ؟...بزني نمیتوني حدسم شدنش غیرتي از ؟...داره دوست و عاشقته فهمي نمي که پرتي زندگي از اینقدر

 باهام داره چرا ، نیستم اون ي لقمه من بفهمونم بهش تا نمیاره زبون به چرا اما ، زدم حدس هم فهمم مي هم -

 ؟...میکنه بازي

 سر که موانعي تا کنه دور ازت رو مرد این میخواد ، کرده حس رو خطر االن منتها ، نداره حاال رو شرایطش -

 این براي عالي ي بهونه یه شده خوابم این ، بگه رو چیز همه بهت فرصت سر میخواد ، جلو بیاد و برداره راهشه

 ...دیوونه

 غیر داشت دیگر دردش ، دادم فشار هم به را سرم طرف دو دستهایم با درد زور از ، گذاشتم فرمان روي را سرم

 شخود بخاطر نداشت حق سعید ، بود بست بن میکردم نگاه رو جا هر که بودم اي کرده گم راه ، میشد تحمل قابل

 این تو نداشتم شدن غرق نفس دیگر ، بود محض خودخواهي این ، بریزد هم به را من روان و روح چرندیات این با

 هک گوشیم زنگ صداي... میشدم غرقش بیشتر هم باز میکردم دراز دست اش پاره تخته هر به که لعنتي زندگي

 اهنگ بدون ، خانه به نرفتنم نگران دل و بود مادرم حتماً ، کرد بلند فرمان روي از را سرم بود کنارم صندلي روي

 : گوشم تو پیچید که بود سعید صداي انتظارم برعکس و زدم را تماس ي دکمه گوشي به کردن

 بهت اینکه مثل ، بازار رفتي گفتم بهش ، میگرفت سراغت زد زنگ مادرت ؟...کجایي بگو نگرانتم ؟...خوبي سارا -

 ...نگرانته بزن زنگ بهش ، ندادي جوابشو زده زنگ
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 راچ ، گرفتم ازش آرامشو دوباره و گفتم ذهنم توهمات سري یه دخترت به بگي بهش میخواستي:  گفتم خشم با

 نگات دیگه بخدا انداختي راه رو کثیف بازي این خودت بخاطر اگه میدم هشدار بهت سعید ؟...گفتي بهش دروغ

 ...برادرم و پناه شدي و مادرجون ي خونه تو اومدي روز یه که میکنم فراموشت همیشه براي و نمیکنم

 ، عزیز شده من عموي رقیب که خبره چه ، خانوم سارا شدي عوض چقدر:  کرد مبهوت مرا علي صداي ناگهان

 یدتهد رو سعید و میکني دفاع ازشون اینقدر که شده گرم بهشون پشتت حتماً ، کردي پیشرفت ، شدي متحول

 ...میکني فراموشش همیشه براي میگه پال و پرت اگه که

 ، افتادم راه و کردم روشن رو ماشین فوري و ملیحه پاي جلوي کردم پرتش و کزدم خاموش رو موبایل خشم زور از

 مي را هایشان توهین تمام جواب و میشدم رو در رو باهاشون باید ، بودند آورده جوش به را خونم نفر دو این

 : گفت نگراني با ملیحه ، باال رفت سرعتم و دادم گاز... دادم

 ؟...سرعت این با میري داري کجا ؟...گفت بهت چي دیوونه اون -

 يعل زارم نمي ، کنم برخوردي چه آدم تا دو این جلوي باید ببینم که کردم سکوت فقط ندادم ملیحه به جوابي

 گذروندم که رو ها پله پیچ ، شد باز در زنگ اولین با و رسیدم زود خیلي... کنه بارانم متلک را من مادرش مثل

 عیدس روبروي رفتم و زدم کنارش خشم با و ندادم بها ، بود ایستاده در ي دهانه تو عصباني که افتاد علي به نگاهم

 گفتم لندب صداي با و فرستادم بیرون سختي به را سنگینم نفس ، میکرد نگاهم غمگین و بود نشسته مبل روي که

: 

 سارایي من ، روزمو و حال ببین ؟...نیومدي بر پسش از تنهایي ، کردي خبر همدست توهماتت و حدس براي -

 درد به رو دلت صورتم شده خشک اشکاي رد ، بیني مي رو ام پریده رنگ صورت ، دیدنت اومدم صبح که هستم

 ...انصاف خوش ، نمیاري

 هم را علي که نبود پشیمان اما ، بود انداخته راه که بازي این از بود متاًسف ، گرفت درد و غم رنگ صورتش

 : زد لب آرام ، بود کرده جرمش شریک

 ...نمیخواستم ، ببخش منو سارا -

 نای خوابتم اون ، گفتي قلبیتو حس ؟...میخواي معذرت که کردي چیکار مگه:  ماند گلویش تو صدا علي داد با

 اینطور اگه که گرفته زیر منو عموي نامرد اون و باشه درست حدست شاید معلوم کجا از ، میکنه تر قوي رو حس

 ...کشم مي دارش به و صندلي زیر زنم مي خودم بابا جاي به باشه

 مي رو کي ، میدي پس داري خوب مادرتو درساي ، خان علي شدي شجاع:  گفتم و زدم داري صدا پوزخند

 یادتون تازه سال چند از بعد که شده چي اصالً... اعدام بعد کن ثابت اول ؟...میکني تهدید رو کي ؟...ترسوني

 یه بخاطر نگو ؟...کرده خوردن تکون به شروع شاخکاتون شده چي ؟...باشه قاتل مرد این داره امکان که افتاده

 ...میگیره ام خنده که حدسه
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 وقتي که رفته یادت روزا اون ، بزني تهمت کسي به گمان و حدس بر که نبودي آدمي تو:  دادم ادامه سعید به رو

 لمد خیلي گفتي مي بهم ؟...گفتي مي بهم چي بست مي توهین و تهمت توپ به منو(  علي به اشاره)  آقا این مادر

 ، شيب اذیت توهیناش با بیشتر و کنه باز رو دهنش باز که ترسم مي اما ، کنم حمایت ازت زن این مقابل در میخواد

 ؟...شده مغزت تو ناجور فکراي همه این باعث چي بگو و باش شجاع ؟...چیه رفتارت تغییر این علت حاال

 يدار ، دادم انتقال بهت حسمو فقط ، نزدم تهمت من... سارا:  گفت و کشید موهایش تو دستي درماندگي با سعید

 ، نممیک فکر پیشنهادش رو دارم گفتي خودت ، بیفته برات اتفاقي ترسم مي ، میشي نزدیک مرد این به زیادي

 ...بفهم اینو ، نگرانتم فقط سارا

 وا... نبودم بلد فارسي من یا زد نمي حرف فارسي او یا ، آوردم نمي در سر هیچي هایش حرف از ، فهمیدم نمي

 ادمافت کاناپه روي ، بود نشدني تمام رنج و درد از پر میکردم نگاه رو اش گوشه هر که زندگي این از خسته و رفته

 و حدس به تاخت که بود او بار این ، رسید بگوش معترض و دلخور ملیحه صداي... گرفتم دستهایم بین را سرم و

 : علي و سعید توهمات

 سارا ، بریزید بهم رو سارا ذهن کردید تجربه خودتون فقط که حسي و گمان و حدس بر فقط نداشتید حق شما

 ...رسید مي آرزوهاش به داشت تازه ، میکرد آشتي زندگي با داشت تازه ، بود گرفته آروم تازه

 سنگ سالهاست که مردي با ازدواج ، ازدواجه آرزوهاشم از یکي حتماً:  قلبم تو شد ي گلوله نفیر علي صداي

 ...زنه مي سینه به داره رو شدنش عاشق

 ، داشتمن اي فاصله سکته و جنون با دیگر ، بود شده برجسته ام شقیقه رگ ، بودم عصبي و خشمگین ، شدم بلند

 فکر آنچه از بیش اوضاع ، نبردند جایي به راه کدام هیچ اما ، را من ملیحه و کند آرام را علي داشت سعي سعید

 قلبم روي که سالها این بغض و حرص تمام با ، وجودم تو شده سرریز خشم تمام با علي به رو ، بود خراب میکردم

 : زدم فریاد بود شده آوار

 زانوي و مونم مي تنها عمر آخر تا که کردي خیال چي ؟...ندارم آرزو من ؟...ندارم دل من ؟...علي نیستم آدم من -

 نیست قرار ؟...بشینه دیگه یکي بهروزت عمو جاي نداري خوش تو چون ؟...برسه مرگم روز تا گیرم مي بغل غم

 هاگ ، بده پس تاوان یي تنها عمرش آخر تا طرف اون ، مرگ با حتي یا و وفایي بي با چه طالق با چه میره که کسي

 عشق یه با اونم ، بمونه من عزاردار عمرش آخر تا که میکردي درخواستو همین بهروزت عمو از بودم مُرده من

 رو پشتم طرف همه از که شما ي خانواده به ، زندگیم سر بمونم تنها و کنم خوش دل کي به ؟...شده ترک یا مرده

 باشم داشته امید پدرت به ، رو بیچاره مرد اون هم و میکني متهم منو هم ، نفهمیده هنوز که تو به ، کردن خالي

 شما برادرزاده تنگ دلش اما ، ببینه منو نمیخوام ، نزده ما به سر یه هنوز داشت من به مادرت که نفرتي بخاطر که

 زا باید که میگه درست مادرم ، پذیر مسئولیت و وفادار ي خونواده این با باشم تنها داري توقع اونوقت ؟...نبود

 ردم این دارم اگه... نشسته تو پاي به رو عمرش سالهاي بهترین که بدي کسي به دل و بکني دل دورت آدماي تمام

 ...مربوطه خودم به فقط و فقط میدم راه زندگیم به رو
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 همین ، بکن توني مي کاري هر برو ، نیستم تو نگران من:  زد داد سرم پشت علي که بیرون بزنم خانه از رفتم

 نا بشه بوده من عموي رقیب روزي که مرد این نمیزارم اما ، کردي قبول درخواستشو که بده خبر بهش امشب

 ...گیریم مي ازت رو سهیل ، مرد اون کنار بري داري تصمیم اگه ، سهیل پدري

 و بخون رو قانون برو اول ، شده واگذار من به عمر آخر تا سهیل حضانت ، بکني نمیتوني غلطي هیچ:  زدم فریاد

 ... کن گردنکشي اینجا بیا بعد

 ... مادرم از بدتر یکیم من وگرنه ، بشه خراب بینمون احترام نزار سارا -

 یدنيد حالم... نیست ما جاي دیگه اینجا  بریم بیا گفت و کنارم آمد ملیحه و اتاق تو فرستاد زور به رو علي سعید

 شروع زندگیم تو تازه اي مبارزه ، بود شده خاموش مغزم و داشتم سرگیجه ، بودم معلق زمان و زمین میان ، بود

 به را من ها استرس ، داشت ادامه هم هنوز و کردند حقم در عمر یک که هایي ناحقي ، فشارها ، دردها ، بود شده

 ...رفتم حال از کي نفهمیدم اصالً و کشاند مطلق سیاهي قعر

 ظرمنت تختم کنار سرخ چشماني و نگران نگاهي با ملیحه و مادر و بودم بیمارستان تخت روي کردم باز که چشم

 شده تاریک و تنگ بست بن یک گرفتار ، نداشت سامان افکارم ، بودم خسته خیلي ، بودند ایستاده شدنم بیدار

 : گفت ریخت مي اشک که طور همین و کشید صورتم تو دستي شد شدنم بیدار ي متوجه که مادر ، بودم

 چیکار ، کني فراموش رو غم همه این که کنم چیکار ، بیمارستان تخت روي افتادي که ریختي خودت تو اینقدر

 ؟...نبینمت غمگین اینقدر دیگه که کنم

 را چشمانم ي زده خیمه اشک تا برگرداندم رو ، زخمیم گلوي به کشید مي خنجر بغض و سوخت مي چشمانم

 کند آرامش تا برد بیرون اتاق از خودش با را او و مادرم سمت رفت ملیحه... آمد مي درد به دلم مادر غم از ، نبیند

 ، آوردم یاد به را علي هاي حرف و ها صحنه آن ي همه ، شد روشن و زد چراغ کم کم خاموشم مغز شدم که تنها ،

 داده دست از را بهروز که اول سال همان به برگرداند را من دوباره ، بود افتاده جونم به که متناقضي هاي حس

 و ام گونه روي نشست که ملیحه دست ، بود شده وجودم از جزیي سرما و بود سرد تنم ، نبود خوش حالم ، بودم

 : گفت و زد لبخندي... کنارمه همیشه مثل ملیحه که شدم متوجه تازه ، کرد پاک را اشکم

 ؟...خوبي

 : شد خالي دلمم ته ، فرهاد داد صداي با ، بود برگشته دوباره رنجم ، بود شده شروع دوباره دردم ، نبودم خوب

 از ، انداختید روز و حال این به خواهرمو که بودید شماها همین ، باشید من خواهر اطراف نفر دو شما گفته کي -

 ؟...میخواید جونمون از چي دیگه ، ریخت بهم رو ما زندگي شما ي خونواده نحس قدم اول
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 ي بچه تو خواهر ي بچه ، میکني برادري ادعاي و شده پیدات االن که بودي کجا حاال تا ، دلسوزي برادر چه:  علي

 و نداري رو حق این ، منه عموي زن افتاده تخت روي که زن اون ، بشي ما دیدن مانع نمیتوني تو پس ، منه عموي

 ... نکن نگاه سرتم پشت دیگه و برو بگي من به توني نمي

 ...کنم پشیمونت زدنت حرف از که نکن کاري ، نباش خواهرم اطراف و گمشو میگم بهت:  زد فریاد عصباني فرهاد

 ...دارن آرامش به نیاز مریضا ي بقیه و خواهرت ؟...زدنه نعره جاي اینجا آخه ، باش آروم فرهاد:  جهانگیرخان

... ودب رفته نیامده هنوز که آرامشي ، باشم آرام گفت بهم و زد پلک بار چند که دوختم ملیحه به را اشکیم چشمان

 شانیمپی و گرفت را دستم ملیحه سالم به توجه بي و سمتم آمد فرهاد ، اتاق توي آمدند دو هر که نکشید ثانیه به

 : پرسید نگران و بوسید را

 ؟...افتاده برات اتفاقي چه ، داري روزي و حال چه این... دلم عزیز

 ؟...انداختي راه هوار و داد همه این چي برا ، میکني بزرگش چرا ، افتاده فشارم یکم ، فرهاد خوبم -

 ...بزنه حرفشو آروم بخواد که نداشت اعصاب اولم از جنابعالي برادر این:  گوشم تو پیچید جهانگیرخان صداي

 را صورتش و شد خم او اما ، کردم سالم و برداشتم ازش چشم کوتاه نگاهي یک با و سمتش به چرخید چشمم

 ...بشوم خیره اشتیاقش از پر چشمان به شدم مجبور که داشت نگه صورتم نزدیک

 ...ساراجان خوبي -

 ...ام خسته خیلي:  گفتم فقط و دادم تکان سري

 ، ببینم نگاهش در را بود زده بهش که ماشیني ي ضربه از افتاده را بهروز و بشوم غرق نگاهش تو توانستم نمي

 و دم مهه اون زیر ، پریده رنگ و شده پیچي باند سر با بهروز که نیاورم یاد یه و ببینمش تخت کنار نداشتم تحمل

 شک از بدتر چیزي هیچ ، گمان و حدس این به لعنت ، سعید به لعنت... باشد رفته کما به تخت روي دستگاه

 باز چشم هول با صورتم روي دستي لمس با... خورد مي را روحش خوره مثل افتاد مي اگر آدم هر دل به که نیست

 يتو را کسي و گرداندم چشم ، بود پیچیده اتاق توي جهانگیر عطر بوي هنوز ، دیدم سرم باالي را ملیحه و کردم

 : گفت و زد چشمکي و خندید ملیحه ، ندیدم اتاق

 ...اند شده جمع تو بخاطر در این پشت آدم لشکر یه ببین پاشو ، لوس ي دختره کردي خودت مَنتر رو همه

 ...سهیل:  کردم زمزمه

 : گفت و زد شیطوني لبخند ملیحه ، بود شده تنگ ام بچه براي خیلي دلم

 هشب اگه ، کنه داري بچه بلده خوب اما ، نکرده ازدواج هنوز اینکه با ، بیمارستانه ي محوطه تو جهانگیرخان پیش

 ...میشه راحت خیالت سهیل بابت دیگه بگي رو بله
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 ...مسخره:  زدم لب آرام

 ...حتماً اصغري هم تو ام مسخره من ، فرمایي مي درست ، خب آره:  گفت و خندید

 تو توانست مي که بود ملیحه فقط ، شد باز خنده به لبم بود شده نصیبم امروز که استرس همه آن از بعد باالخره

 میخواست فرهاد شدم مرخص وقتي... باشد دردهایم براي قوي مسکن یه ، جایش به هاي شوخي با شرایط بدترین

 تا دادم قرار واسطه را مامان و خوردم جیگر خون اما ، باشد مراقبم شخصاً که ببرد خودش ي خانه به زور به را من

 هک قولي با من و نشود پیدایشان ها طرف آن سعید و علي که شرط این بر منوط ، کرد قبول را مامان حرف باالخره

 و بماند من کنار روز دو یکي هست امکانش اگر خواست ملیحه از اما ، کرد صادر را من رفتن به رضایت دادم

 و میوه آب انواع به بودند بسته را من ملیحه و مامان و داشتم سرگیجه شب تا... کرد قبول ناچار به هم ملیحه

 خانه راهي بیمارستان از ملیحه و مادر همراه به را من مخلفات کلي با ، فرهاد اهدایي رنگ به رنگ هاي کمپوت

 ...بود کرده

 تو مدست ، رفت خواب به باالخره خواندم کتاب از برایش که اي قصه با و بودم گرفته بغلم تو را سهیل خواب موقع

 گره روي گره که بود روزگار این درگیر ذهنم اما و بود معصومش صورت به نگاهم ، میکردم نوازشش و بود موهاش

 حسابي ، کردن فکر جهانگیرخان به و علي تهدید و حرف ، سعید حدس بخاطر... بود داده قرار رویم پیش و زده

 تسم به را نگاهم رفت پایین که تختي و نشست ام شانه روي که دستي... بود کرده ساکتم و رفته فرو خود در

 : کشاند ملیحه

 ...نوشته مطلق استراحت برات دکتر ، بکش دراز یکم خودتم و بخوابون رو سهیل -

 ...نمیبره خوابم -

 ؟...سعیدي حرفاي فکر تو هنوز -

 ؟...نباشم -

 ...شد تموم و زد زري یه دیوونه اون... نه -

 ؟...بود خیال بي میشه ؟...چي باشه درست حدسش اگه اما -

 هب زده میخوادت بسکه از سعید این ، برید حکم براشم و زد تهمت یکي به حدس با میشه ، حدس میگي خودت -

 ...عاشقیه دوران هذیوناي سرش

 کرد تحمل میشه بهتر ، خدا خواست و طبیعي مرگاي با رو آدما مُردن:  گفتم ملیحه شوخي به دادن اهمیت بدون

 قابل نداره توش دخالتي هیچ خدا و میده رخ اي دیگه انسان دست به که مرگي اما ، خودش رضاي به بود راضي و

 و ینهبب رو اش بچه شدن بزرگ و باشه خوشبخت و کنه زندگي تونست مي هنوز بهروز که فکر این... نیست تحمل

 ...میکنه ام دیوونه داره ، گرفته ازش رو حق این حیوون یه
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 بهم بیشتر روانت اینطوري ، کن تمومش... دیوونه:  گفت و کشید آغوش تو را من و کرد بغض حرفم از ملیحه

 مهه و کن رحم معصوم ي بچه این و خودت به سارا ، کني زندگي نمیتوني دیگه بدي ادامه اینطوري اگه ، میخورده

 ...بیرون بریز مغزت از مزخرفاتو این ي

 ...ببندم را چشمانم و بکشم دراز کرد وادارم

 

 درخت بي باغي هیاهوي در ، باد هیاهوي در

 رسید مي گوش به دور از زني زدن زجه صداي

 زندگیش سپید ي برگه روي کشید ناخن تقدیر که

 آویخت تن به را مرگش جوان شوهر عزاي لباس زود خیلي که سپیدي

 نشان امیدش هاي شاخه تمام تن بر را سیاهي ي برگه و

 

 کار این شوق ، شد بهتر حالم ، فرهاد طرف از دوزندگان استخدام خبر و مامان رسیدگي و استراحت روز چند با

 همین و بود کرده پیدا را بلد کار و ماهر ي دوزنده نفر دوازده فرهاد... نشاند وجودم سراسر در خوشایند رخوتي

 ، نبود خوردن غم و نشستن و گیري گوشه وقت دیگه... آورد مي تولیدي به آشنایي و معرفي براي را آنها فردا

 و زحمت تمام اشتباه یا احمال یک با نباید رسیدم مي او به داشتم که االن و بودم منتظرش سالها که بود آرزویي

 يرو تمرکز بهتر که کردم چال ذهنم ته را وحشتناکم و زشت افکار تمام فعالً ، دادم مي باد به را فرهاد و مادر پول

 یمتصم همین فقط میکردم استراحت که روز و شب چند این ، داشتم برایش بهتري فکر چون ، باشم داشته کارم

 شاد اي روحیه با و ، آن افتادن غلطک روي و تولیدي اندازي راه از بعد گذاشتم را همه ، کرد امیدوار زندگي به مرا

 مه کمک با و ماندیم مي هم کنار ساعتها باید همکار و خواهر مثل بعد به این از که رفتم زني دوازده استقبال به

 ...گرفتیم مي دست در را بازار

 و کاري و مهربان هاي زن خوشبختانه ، افتاد غلطک روي ملیحه و فرهاد کمک با چیز همه هفته یک طي

 ینا مدیون ابد تا و دانستم مي فرهاد زحمت بعد و خدا نعمت اول را این که بودند خورده تورم به پذیري مسئولیت

 و بیست ناهید و ساله چهل اخترخانم دوزندگان میان از ، بود رسیده دادم به بحراني شرایط تو که بودم کمکش

 رشب مسئول خانوم اختر ، بودم همراه بیشتر نفر دو این با من و میکردند برقرار ارتباط من با بیشتر ساله پنج

 در همیشه که هم ملیحه میان این در... بود شده آماده لباسهاي تمیزکاري و سردوزي مسئول ناهید و بود پارچه

 رتفنگدا سه بودیم شده او قول به و داد ناهید به عمیقي دوستي دست زود خیلي ، بود راحت ها غریبه با ارتباط
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 اعتراض ملیحه به شوخي به بار یک که بود نزدیک بهم اینقدر دوستیشان(...  فرانسوي ي نویسنده)  دوما رمان

 : گفنم و کردم

 ...آزار دل میشه کهنه بازار به بیاد که نو

 : گفت مي و بوسیدم مي صمیمانه و میگذاشت گردنم دور دست و خندید مي ملیحه

 ...ایناس از بیشتر ارزشت ، هستي خاکي زیر ، اي عتیقه من براي تو اما ، نیست شک هستي کهنه که اون در

 بحراني تو که بود خدا از تشکر ، بگویم دختر این باالي درک و خوبي همه این مقابل در توانستم مي که چیزي

 درد ردیگ کسي با راحت خیلي نتوانستم و رفت بهروز اگه که ، بود داده قرار کنارم را ملیحه زندگیم لحظات ترین

 بودن شفا چه گر دردهایم براي و شود محکم دلم او بودن به لحظات این تو بتوانم که بود خوب دوست یه ، کنم دل

 ...میکرد عمل قوي فوق مسکن یه مثل اما

 دوم بیست فصل

 

 ؟ کجاست زندگي بست بن میدونید

 داري انتخاب و خواستن حق نه که جاي

 ... کردن فراموش توانایي نه

 

 انفنج ي لبه از که چایي بخار به و گرفتم سعید متعجب نگاه از را نگاهم ، آمد مقابلم که چایي فنجان دیدن با

 : گفتم و زده لبخندي و دوختم رفت مي باالتر

 ؟...اومده در سرت رو شاخم تا دو که نداشتي رو دیدنم انتظار اینقدر یعني -

 ؟...خوبي:  پرسید نگراني با سوالم جواب جاي به

 : گفت و کرد گره درهم ابرو که دادم میشم خوب یه با را نگرانیش دل جواب و زدم جوني بي لبخند

 عنتل ، گرفتي جدیش چرا تو ، زدم زیادي زر یه من بابا ، میکني نگرانم داري سارا ، نیستم االن یعني میشم خوب

 ...شد باز موقع بي که دهاني به

 : گفت و کرد درهم بیشتر را اخمهایش ، زد مي را ملیحه حرف ، گرفت ام خنده

 ؟...بود چي خنده این اونوقت -
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 را قلبم ته که افتاد نگاهش به چشمم کردم را هایم خنده وقتي ، بود بامزه صورتش حالت خنده از کردم غش

 و اشتیاق تمام انگار ، صورتم جاي جاي تو رفت مي فرو سوزن مثل نگاهش ، دستپاچه و شدم ذوب ، کرد سوراخ

 و کشیدم شالم از زده بیرون موهاي به دستي ، بود آمده در گردش به و شده جمع چشمهایش درون دنیا خواستن

 : گفتم زنانه شرمي و عجله با کمي بردارد رویم از را سنگینش نگاه اینکه براي و کرده مخفي شال زیر را آنها

 فتيگ خودت که حاالم... میگیري جدیش چرا تو زده زري یه سعید گفت بهم ملیحه ، بودم فکر تو خیلي که روز یه

 ...اُستادید همدیگه زدن حال ضد تو ملیحه و تو ، گرفت ام خنده همین برا ، افتاد حرفش به یادم

 باشه عمري دارن لطف خیلي بنده به خانم ملیحه:  گفت و شد عوض نگاهش حالت شکر را خدا و زد پوزخندي

 ...کنم جبران

 اما ، میکردم جستجو سعید چشمان تو داشتم را بهروز و ملیحه کردن کل کل ، کردم نگاهش خیره کمي لبخند با

 سعید که بود رفته پیش زیادي حیایم بي نگاه انگار... بود برخواسته ملیحه با جدال به سعید بهروز جاي به امروز

 با ممخود ، بودم کرده تعجب ریختگیش بهم این از... آشپزخانه تو رفت و شد بلند جایش از کالفه و خواند اشتباه

 ، زندب تري عجیب کار به دست داشت امکان و نبود طبیعي حالتش ، حالش به بودم زده گند احتیاط بي نگاه همین

... پوشاند مي را آدمي هر خودداري و احتیاط ي همه روي غرایز وقتها بعضي اما ، داشتم ایمان بهش که چند هر

 اهر از میوه سبد با اي دقیقه از بعد و گفت میام االن ،یه بروم زودتر که کردم بهانه را ها پارچه برش و زدم صدایش

 اهر همین فقط اما ، میشد مبهوت شنید مي کس هر مطمئناً که بودم گرفته زندگیم براي مهمي تصمیم... رسید

 ، داشتم رو پیش در را خطري پر راه که چند هر ، رساند مي همیشگي آرامش به را ام خونواده و من که بود مانده

 ...ارزید مي ریسکش به اما

 ستهتوان خوب ، نبود خبري پیش اي دقیقه آشفتگي و التهاب از کردم صورتش به نگاهي ، جلویم گذاشت را میوه

 : گفت و خوري میوه بشقاب تو گذاشت پرتقال یک... بزند خونسردي و اعتنایي بي رنگ حالتهایش به بود

 ...شنوم مي -

 : گفتم بود پایین سرم که طور همین و چرخاندم بشقاب در را پرتقال کمي ، بود فراري نگاهم از کردم نگاهش

 ...کنم باز را معما این ي گره ، تصمیم همین طریق از میخوام و گرفتم زندگیم برا مهمي تصمیم -

 ؟... معمایي چه ، تصمیمي چه:  پرسید ناراحتي لحن با و گرفت باال را سرش

 اون تو جهانگیرخان بفهمیم تا مونده راه یه:  گفتم و کردم قفل اش یشمي چشمان تو دوباره را نگاهم اجبار به

 ...کنم ازدواج جهانگیرخان با من که اینه اونم... اونم ، نه یا داشته دست تصادف

 نگاهم فقط که بود نیفتاده جا برایش هایم حرف هنوز اینکه مثل ، ماندم واکنشش منتظر و کردم مکث کمي

 ...میکرد
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 ...نه یا بوده اون کار بفهمم تا بکنم رو ام سعي تمام و باشم نزدیکش میخوام:  دادم ادامه

 معني را آنها داشت مغزش و شده مخابره مغزش به هایم حرف تازه ، بود تغییر حال در کم کم سعید ي چهره حالت

 : گفت آرام خیلي و کشید صورتش تو دستي ، میکرد

 ...بده شفات خدا -

 همم برام اینقدر ، بده شفام خدا که نیستم مریض من:  گفتم حرص با و کرد عصبیم باالخره کوتاهش ي جمله با

 ...نزدم حرفي مامانم به حتي ، میشي خبر با تصمیمم از که باشي اول نفر که بودي

 : گفت آرام اما عصبي حالتي با من به رو و برداشت کالفه قدم چند رویم جلوي و شد بلند

 ...انداخته کار از مغزتو خیال و فکر ، سرت به زده بخدا -

 ...نداري کردن توهین حق ، میگي چي بفهم سعید -

 رخط به جونتو میتونه و میفتي چنگش تو باشه اون کار اگه ؟...کني گرفتارش خودتو حماقت این با میخواي -

 رها میخواسته رو تو سالهاست که کسي چنگ از میخواي چطوري اونوقت نبوده اون کار کن فرض اصالً... بندازه

 ؟...بشي

 ، بود صادق حرفاش مثل اگه و نداشت تصادف این تو دخلي اگه ، کردم فکرامو ي همه مدت این... سعید ببین -

 ...نمیکنم ضرر من اینطوري ، میدم ادامه باهاش

 : زد داد عصباني ، کردم منفجر باروت پایش زیر انگار حرفم این با

 بهروز ي خونواده حرف و نگاه زیر از میخواي بهونه این به و شدي عالقمند بهش حتما ؟...داري نیتي چه بگو پس

 ...بشي خالص

 عالقه هاگ ، نیست که چیزي به کني محکوم منو نداري حق ، تو نه من نه کني توهین دیگه بار به سعید:  زدم فریاد

 ...میکردم قبول رو درخواستش اینا از زودتر داشتم

 ...بکني حماقتي همچین زارم نمي من باش مطمئن ، کنار بکش خودتو پس -

 : کردم لهنا و شکست بغضم ، بود نشسته ام سینه روي سنگیني حجم ، میکرد تنگي نفسم ، کاناپه روي نشستم

 آبم ذره ذره شک این دنبالش نرم اگه اما خطرناکه درسته ، بشه مجازات باید ، بفهمم حقمه ، باشه اون کار اگه

 میشه باعث تصمیم این...  گیره مي ازم آرامش تموم شک این ، دارم نیاز آرامش به زندگي ي ادامه برا من ، میکنه

 این تو متونست و نبود اگه ، پلیسه و قانون با تکلیفش که داشت تصادف به ربطي اگه ، کنم پیدا زندگیمو راه من

 ...مونم مي همیشه براي ، کرد ثابت بهم رو زده مي دم ازش سالها که عشقي و کنم تحملش کنارشم که مدت
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 قتو االن ، بده فرصت خودت به ، بشي آرومتر بزار ، کن بیرون سرت از رو لعنتي فکر این ، نکن رو کار این سارا -

 نصف دیگه مدت یه تا و میشي موفق داشتي آرزوشو روزي یه که کاري تو داري ، سهیله و تو آرامش و خوشي

 ...کن رفک بیشتر سهیلت جون ، نکش گند به زندگیتو غلط تصمیم و فکر این با ، میگیري دستات تو رو بازار

 ...نمیشم منصرف دیگه و گرفتم رو تصمیمم من ، نده قسم سعید -

 و ممیگیر جلوتو ، میکنم آگاه نیتت از رو جهانگیر همون کاري هر از قبل بزني حماقت این به دست اگه:  زد فریاد

 ...بکشي لجن به زندگیتو زارم نمي

 ؟...بود تهدید این حاال:  گفتم و زدم پوزخندي

 انتخاب که راهي این ، نمیزنم بلوف باش مطمئن اما ، کن تفصیرش داري دوست چي هر:  گفت و کرد نگاهم تیز

 ؟...کني پا به اي دیگه جنگ یه میخواي دوباره که سوزه نمي سهیل براي دلت... میرسه ترکستان به کردي

 ...اومده پدرش سر به چي بدونه حقشه سهیل ، گذرم مي خودم از دارم که سوزه مي دلم -

 شاید ، کنم پیدا ردي یه کسي یه جایي یه از تا میکنم رو تالشم تموم خودم ؟...درسته خطر دل تو بري تو اینکه -

 ...باشه نداشته تصادف این به دخلي اصالً

 : گفت و خیسم نگاه یه دوخت را اش آشفته نگاه و زد زانو پایم جلوي ناباوري کمال در سعید

 رهام که قلبمه تو قوي حس یه ، شده عوض تو به احساسم ساله یه االن ، شدم عاشقت ، دارم دوست منم... سارا

 ، کني همعامل زندگیت رو زارم نمي ، مني قلب و زندگي ي فرشته تو ؟...فرشته گفتم بهت عید یادته سارا ، نمیکنه

 ...نداري دوستش که باشي مردي با زندگي به محکوم عمر آخر تا زارم نمي

 صدا پر و زدم پلک ، بود شده عاشقم سعید ، آمد در کار از درست ملیحه حرفهاي ي همه ، شدم اعترافش مبهوت

 آرامي لحن با... زد مي فریاد را خواستن ، نمیگفت دروغ نگاهش... دار زهر هاي خنده ، تلخ خندهاي ، خندیدم

 : گفتم

 ...الزمي تیمارستان که تو ، دیوونه میگي من به اونوقت -

 ، نزدم دم و ریختم خودم تو ساله یک االن ، بستم تو به دل که روانیم من ، شدم تو عاشق که ام دیوونه من آره -

 متصمیم از هم سیما حتي ، کنم رو احساسمو زودتر شد باعث مسئله این اما ، بگم بهت که بودم موقعیت منتظر

 ، داره خبر

 وقتي و هست چیزیم یه فهمید که بود اون بودم ریخته بهم و شیراز رفتم وقتي:  داد ادامه... شد گرد چشمانم

 خوشحال هم و پسندید هم ، ببینه رو تو فقط که تهران اومد مامان با ، گفتم بهش رو چیز همه پرسید رو علتش

 ...بزاره میان در پدرم و مادر با تا زدم حرف تو با بگم بهش من منتظره االنم ، کردم رو انتخاب بهترین من که شد
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 رمن جهانگیرخان سراغ من اینکه بخاطر اگه سعید:  گفتم بود افتاده سرم تو که فکري با و بیرون آمدم حیرت از

 ...متاًسفم برات واقعاً ساختي رو داستان این

 و تو با و بشه فراهم زمینه میخواستم ، دارم ایمان بهش زنم مي که حرفي من:  گفت همیشه از تر کالفه سعید

 خواهرم تو االن اما ، نشست دلم به خواهر عنوان به اول مهرت شناختمت که وقتي از ، بزارم میان در مادرت

 ای ترحم یا هوس روي از نکن فکر... سارا ، بیارم بدست رو تو که بکنم تالشم تموم خوام مي و عشقمي نیستي

 مرد اون به وقتي... نمیشه دور ذهنم از فکرت لحظه یه و دارم دوست میگم جراًت به ، شدم عاشقت زیباییت

 به رو لهب تو ، نداره رو تو لیاقت مرد اون ، نکن تباه اشتباه این با منو و خودتو زندگي ، میشم دیوونه میشي نزدیک

 ...برگردونم زندگیت به رو آرامش و کنم درست رو چیز همه میدم قول بگو من

 مي تحویلم پرت و چرت مشت یه داشت سعید ، کوبیدم مي زانوهایم روي عصبي و بودم کرده مشت را دستهایم

 : پرسید نگراني با دید رو حالتم وقتي... داد

 ...بگو چیزي یه ، رسوندن آسیب خودت به و زدن مشت بجاي

 من به رو پیشنهاد این حقي چه به ، سرت به زده ، شدي خل بگم تونم مي فقط:  گفتم و کردم نگاهش دلخور

 آقاي پسر تک تو ، پدر بي ي بچه یه با ام بیوه زن یه من ؟...کردي توجه من و خودت موقعیت به اصالً ؟...میدي

 ، نیستي عاشق تو سعید ، دارن برات آرزو هزاران مادرت و پدر هم و کوچکبري من از سال دو هم که بزرگ معیني

 حالم نبود وسط هم جهانگیري پاي اگه ، میکني اشتباه داري ، دلبسته نه شدي وابسته من به تو ، عادته عشقت

 اهمور من ، نکن درست جدید مشکل یه من برا حرفات این با دیگه پس... کنم فکر پیشنهادت به ذره یه حتي بود

 و نباشه درست تو حدس امیدوارم فقط ، خالص و میدم جهانگیرخان به رو مثبت جواب روزا همین ، کردم انتخاب

 ..برسم آرامش به شده عاشقم سالهاست که مردي کناري در بتونم

 ، کند کنترل را خودش میکرد سعي و کرده تنگ را چشمانش ، بود شده سرخ صورتش عصبانیت زور از سعید

 : گفت شمرده و آرام... برد نمي پیش از کاري زورگویي و لجباي با که دانست مي خوب

 ؟...نمیکني باورم چرا ؟...وابستگي نه و عادته نه حسم این کنم ثابت چطوري... سارا -

 دیگه چشم به که شاهده خدا و دیدم برادر چشم به رو تو سال چند این ، محال و است طرفه یه باشه عشقم اگه -

 ؟...میکردي باور بودي تو ، من جاي بزار خودتو ، شدي عاشقم میگي اومدي حاال ، نکردم نگاهت اي

 خودت و زندگي رو زارم نمي باش مطمئن سارا... کنیم نگاه همدیگه چشماي تو کافیه فقط ، میکردم باور آره -

 ...میگیرم جلوتو راهي یه از ، کني قمار

 ، بود شده او جانشین سعید االن و کشیدم فرهاد دست از عمر یه ، بودم شده خسته زورگوییش از ، تهدیدش از

 ثلم منهم و گرفتم طرفش به را ام اشاره انگشت ، میکردم فکر تصمیم این به فقط و نبود مهم برام هیچي دیگه

 : کردم تهدیدش خودش
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 خونه وت برم آرامش با میخوام ، نمیکنم نگات هم لحظه یه دیگه بدي خبر من نیت از کسي به بفهمم بخدا... سعید

 ...کنم پاک روحم و ذهن از رو لعنتي شک این تا ، کنم بازي عالي و طبیعي رو نقشم میخوام ، جهانگیرخان ي

 رد به نرسیده... شنیدم هم و گفتم رو ها گفتني هم ، بود شده تمام اینجا من کار کردم سرم را چادرم و شدم بلند

 : داد قسمم و کرد التماس باز و گرفت قرار راهم جلوي سالن

 ...نکن سیاه زندگیتو ، بردار لجبازي از دست ، نکن رو کار این سهیلت جان... سارا

 رو قح این کنم فکر ، بگیرم تصمیم زندگیم برا خودم بار این بزار ، نکن چیزي ي حواله منو ي بچه قسم دیگه -

 ...باشم داشته

 : سرم روي شد هوار تهدیدش که بودم نرسیده پله پیچ سر به هنوز ، شدم راهي و کردم باز را در

 نکن کاري ، دارم برمي راهت سر از و کُشم مي رو مرد اون شده اگه ، بکني غلطي همچین زارم نمي باش مطمئن

 ...بشه آلوده خونش به دستم

 من عاشق ، بود کرده پرواز کجاها به ذهنش احمق ي پسره ، خرابتر من حال و میشد دورتر صدایش لحظه هر

 مي چطور ، شیرازي اصیل ي خانواده یه با ساله سه و بیست پسر یه ، بکُشد آدم بود حاضر من بخاطر و شده

 عشق ، بود وابستگي جنون نبود عشق این ، را عشق این نداشتم باور ، باشد شده من مثل بیوه یه عاشق توانست

 عشق تا است تر دیده آب و تر پخته ساله چهل مرد این عشق ، داشت فرق خیلي سعید عشق با جهانگیرخان

 ...ابهام از پر هم و بود خام هم که پسرکي

 

 میگیرد دلم گاه

 میشود سخت زندگي گاه

 میکند ام خسته ، سکوت و ها کسي بي گاه

 میکند اذیتم گذشته گاه

 ...ها گاه این

 میشود من شب و روز تمام گهگاه

 میگیرد را گلویم بغض وقت آن

 ...روزها همین مثل درست

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

588 

 

 فکر نشدني تمام سخت روزهاي این به زانو بر سر رختخواب تو شب وقتي که بودم ازدواج این به مصمم اینقدر

 : گفتم بالفاصله ، شده چي پرسید و نشست کنارم مامان و میکردم

 ...بدم مثبت جواب جهانگیرخان به میخوام -

 کشیدم اش گونه روي دستي... من هاي حرف به نه و داشت خودش هاي گوش به اعتماد نه ، شد چشمانم ي خیره

 : گفتم و

 ؟...خواستید نمي همینو خودتون مگه ؟...عجیبه اینقدر حرفم -

 ؟...رسیدي نتیجه این به من بخاطر یعني:  گفت و کشید مانندي آه نفس و زد پلکي

 تا دو اما ، شدم خسته وضع این از دیگه ، ام بچه و من ، شما ، اس همه آرامش براي بیشتر اما ، هست اینم خب -

 ...نیست راهمون سر مانعي دیگه کرد قبول جهانگیر اگه که دارم شرط

 ؟...شرطي چه -

 يراحت به میگیره سخت ام بچه و من به و بدم ادامه نمیتونم دیدم زماني اگه که ، بده خودم به رو طالق حق باید -

 هدار بهروز از که اي کینه بخاطر و باشه داشته دوست خودش ي بچه مثل رو سهیل که اینه یکیم... بشم جدا ازش

 ...نکنه چپ نگاه ام بچه به

 به چرا ؟...نمیکني بیرون ذهنت از رو غلط فکراي این چرا:  گفت اش مادرانه نگراني با و گرفت را دستم مادر

 هب سهیلم ، داره دوست رو تو عاشقونه اگه که کرده ثابت من خود به بارها جهانگیرخان ؟...نمیدي استراحت ذهنت

 عشق چه با دوني نمي فرهاد ي خونه بردمش که باري دو یکي ، عزیزه خیلي براش سهیل ، خواد مي اندازه همین

 دویدم من ، زمین خورد سهیل که میکردند بازي توپ حیاط تو روز یه... میکنه رفتار بچه این با اي عالقه و

 شتپ که ندید منو ، کشید آغوشش تو محکم و کرد بلند زمین از رو سهیل دوید سراسیمه جهانگیر اما سمتشون

 منه عزیز ، منه عمر سارا تن ي پاره که کرد اعتراف بود گرفته آغوش تو رو سهیل که طور همین و هستم سرشون

 ...میکردم بهشت براتون رو دنیا میکرد قبولم مادرت اگه ، هستن من دنیاي سارا و سهیل ،

 یک ها حرف این از فقط ، شنیدم مي را اش تازه هاي حرف و بودم دوخته چشم مادر به شده گرد چشماني با

 از يوقت... باشه قاتل نمیتواند عالقه و عشق و روحیه این با جهانگیرخان که گرفت مي رنگ برایم بیشتر چیزي

 : گفتم آمدم بیرون که اي ثانیه چند مکث و بهت

 ...شرایط همین با میکنم قبولش من مامان

 اضايتق ممکنه آن هر که کنه زندگي استرس این با تونه نمي ، نکنه قبول شاید ، انصافیه بي دیگه طالق حق -

 ...بدي طالق
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 هکن رفتار خوب ام بچه با اینکه و احتیاط براي فقط ؟...بدم زجر و مرد این خوام مي حق این با میکني فکر چرا -

 برم من اومد پیش بحثي و جر یه و خورد تخته به دري تا اینکه نه ، کنه واگذار خودم به میخوام رو حق این

 ...کنه اذیت رو سهیلم کسي نمیاره طاقت دلم... مامان ، بدم طالق درخواست

 ...بزنم حرف بهرامم با باید قبلش اما:  دادم ادامه بازم من و نزد حرفي دیگر و داد تکون سري مادر

 ؟...داره ازدواج این به دخلي چه اون:  پرسید تعجب با مادر

 اش برادرزاده براي پدر یه میخوام ، برادرشه ي بچه سهیل ، واجبه احترامش هم و بزرگتره هم ، من مادر داره -

 ...کنم برشخ با میخوام فقط ، نیستم مخالفتش یا و تایید منتظر... بشه خبر با تصمیم این از اونم حتماً باید ، بیارم

 ميیک شدن راضي یهو و ساله چندین مخالفت همه این آخه ، گرفتي تصمیمتو راحتي این به یعني ؟...مطمئني -

 ؟...نیست واقعیه غیر

 هک کرد قانعم تقریباً ، زدیم حرف هم با خیلي گشتیم برمي رستوران از که اونشب ، نباش نگران... نیست نه -

... داده باد به رو عمرش سالهاي بهترین از سال چندین من بخاطر ، نداشته ربطي اون به کرده کاري هر فرهاد

 ...بیارم بوجود رو عالقه این زندگي طول تو میکنم سعي اما باشم عاشقش تونم نمي بهروز مثل درسته

 ات هبچ و من دل تو تونسته که طور همین ، میشي مرد این عاشق که مطمئنم من:  گفت و بوسید را پیشانیم مادر

 ...میکنه قلبش اسیر هم رو تو بگیره جا

 این ، کردم تشکر بودنش براي و خواستم عذر کشید را ام بچه و من جور که مدت همه این بابت و بوسیدمش

 هاي هشان از که بود مسئولیتي یکیش که ، داشت هم دیگر حُسن تا چند بهروز تصادف گرفتن نظر در بدون ازدواج

 تصادف این در جهانگیر کند خدا ، پرداخت مي استراحت به رو میانسالي ي دوره این و میشد برداشته مادرم

 اآی که بود همراهم همیشه تردید این اما ، رسیدیم مي بود حقمان که آرامشي به ما ي همه تا باشد نداشته دستي

 رد توانم مي دانستم مي زندگیم هاي بدبختي تمام باعث را او و بودم متنفر ازش وقت چند همین تا که کسي با

 این هاي دغدغه اینها... نه یا بیاورم تاب توانستم مي را او دست حتي لمس یا و باشم همراهش تنهاییمان شبهاي

 ...رساندم مي روز به را شبهایم جهانگیر هاي بوسه و آغوش کابوس با هم گاهي و بود شبهایم و روز

 و بگذارم بالین بر سر آسوده خیالي با خودمم شاید تا کشیدم دراز ، شد راحت من بابت خیالش و رفت که مادر

 اینکه مثل بود جهانگیر ، کنم باز چشم دوباره کرد وادار مرا گوشي پیام زنگ اما ، کنم چشمانم مهمان را خواب

 ...داشت تشریف ام زاده حالل

 

 ام کرده فراموشت زنم مي الف

 ام داشته نگه را عشقت از اي تکه هنوز
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 گیرد مي درد که قلبم

 گذارم مي زبانم زیر

 

 ملهج و شعر با بود بلد خوب ، بود معني پر و سنگین پیامش ، وجودم تمام تو نشست گرما حُرم پیامش خواندن با

 همین ، امشب همین ، جا همین از باید ، شد شروع منهم بازي ، پیام این با ، کند بیان را احساسش کوتاه هاي

 ...شدم نقش این به مطمئن دیگر رسید که دومش پیام... میکردم شروع ثانیه

 میگذرونم رو سختي روزهاي

 میشود تنگ چیز همه نیستي که وقتي

 نفسم

 دنیایم

 دلم

 

 ؟...چنده ساعت دونید مي:  دادم پیام

 را شجواب اینکه از فهمیدم داد پیام هم باز وقتي اما ، برده خوابش کردم فکر اول ، رسید مکث با کمي بعدیش پیام

 ... خورده جا حتماً ام داده بار اولین براي

 دیوونه ، شناسد نمي شب و روز ، میکند پیدا راه دارم دوستش که کسي قلب به و گرفته قلبم از من پیاماي -

 ...داره عاشقي جنون ، است

 ...ندارد ارزشي کوچکترین که کسي به دادن پیام به ارزد مي آرامش از پر خواب شب یه -

 ، ندارم آرامش از پُر خواب سالهاست... عزیزي برام چقدر که کني باور تا زنم مي طاق جونم با را تو ارزش -

 هک سالهاست ، سرده آغوشم که سالهاست ، نیست و باشد باید کسي که ، تخت همین روي خالیه کنارم سالهاست

 ، کابوسه خوابم که سالهاست ، خشکه کویري لبهایم

 گوشم به را گوشي اي کلمه گفتن بدون تردید و ترس هزاران با ، شک با ، زد زنگ که بودم پیام خواندن حال در

 : داد ادامه او و چسباندم
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 تخت کاش اي ، دادي مي آرامش بهم و بودي کاش اي ، میکرد قبول رو داغونم قلب ، سنگیت کمي قلب کاش اي

 اي ، خشکم لبهاي به دادي مي آب کاش اي ، آغوشم به بخشیدي مي حرارت کاش اي ، میکردي گرم رو سردم

 ...کاش اي... میکردي تبدیل رویا به را هایم کابوس کاش

 يکم امشب ، نداشتم و ندادم جوابي ، کرد مبهوت و سرگردان و قرار بي همیشه از بیشتر مرا و کرد قطع را گوشي

 راه حیاط تو صبح تا گفت مي فرهاد که همیشه مثل حتماً و نبود خوب حالش امشب ، بود گذشته هم قرمز خط از

 کاش اي ، مرد این دردهاي و خوابي بي براي داشتم وجدان عذاب... میکرد را کار همین ، میکشد سیگار و رود مي

 ...باشم اش گذشته سخت و بد روزهاي تسکین بعد به این از بتوانم و باشد اشتباه تردیدم

 تخت تو هم زمان هم و کنم قطع را زنگ صداي کردم دراز دست ، شدم بیدار خواب از گوشیم زنگ با صبح

 از پیام ، کردم باز را پیام و گفتم بخیر خدا یه ، میکرد خودنمایي گوشي روي که پیامي به افتاد چشمم که نشستم

 بحص اول را حالم بود تهدید همش که خوندنش با... بود فرستاده برایم برده خوابم وقتي اینکه مثل و بود سعید

 ...سرش به بود زده واقعاً پسر این ، ریخت بهم دوباره را ام نداشته اعصاب و کرد خراب

 مي میان در مادرت با و اونجا میام دیگه روز دو یکي و بزنه حرف بابام و مامان با قراره ، زدم حرف سیما با:  پیام

 به که االن ، کني قمار زندگیتو اومده بیرون من ي گرفته گِل دهن از که لعنتي حس این بخاطر زارم نمي ، زارم

 اون دست که برمت مي جایي یه خودم با شده اگه ، کني حماقت زارم نمي کردم اعتراف عشقت و داشتن دوست

 بیخود زور پس ، زنم مي زندگیش به و میشم طوفان خودش قول به اومد سمتت قدم یه اگه ، نرسه بهت مردک

 ...سارا نزن

 مخواست کمک خدا از و کردم نگاه آسمان به پنجره به رو و کشیدم موهایم تو دستي و کنارم کردم پرت را موبایل

 را هنمذ پیامش با سعید که بودم گوشي ي خیره اي لحظه از بعد... ببیند آسیب کسي نگذارد تصمیم این تو که

 نم تصمیم دیگر که فهماندم مي بهش باید ، چیزي یه حرفي یه ، میکردم کاري یه باید ، بود ریخته بهم دوباره

 عیدس شاید که نبود مهم برایم ، صبحه وقت چه نبود مهم برایم ، بدهم او به پیامي تا برداشتم را گوشي ، قطعیه

 ...بود آورده در را کفرم ، زد مي باالنس من اعصاب رو زیادي داشت دیگر پسر این ، باشد خواب

 یگهد کنم فکر و بدهم جهانگیرخان به مثبت جواب میخوام گفتم مامان به دیشب منم... تصادفي حُسن چه:  پیام

 اممکنهن پیوند یه ، محضه اشتباه یه تو و من بودن هم کنار ، میزني بیخود زور داري تو سعید... باشه شده تموم کار

... بره باید یکي اون آسمون دل تو بیاد میخواد کدومشون هر وقتي که ، ماه و خورشید مثل ، آتیش و آب مثل ،

 ...خودت زندگي به نه بزن گند من زندگي به نه ، کن فکر عاقالنه سعید

 اب و زد مي زنگ پیام بند پشت که داشتم خبر العملش عکس از ، کردم خاموش را گوشي و فرستادم که را پیام

 ، کردم پهن سجاده و گرفتم وضو نماز براي شدم پا...  برد مي بین از هم را مانده اعصاب ذره یه این کشیده هوار

 رس خواندن نماز جاي به و کردم نثارش زبان زیر لعنتي یه و زد بهم را تمرکزم سعید پیام دوباره بستم که قامت

 ودب خسته روحم... برگردد وجودم به آرامش کمي تا کردم فرستادن صلوات به شروع تسبیح با و نشستم سجاده
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 حل و هضم خودم براي را جریان کدام ؟...میکردم تمرکز باید زندگي این جریان کدام روي ، مبارزه همه این از

 از ؟...گرفت مي رنگ هایش سفیدي با ، هایش قشنگي با هم من براي دنیا میشد کي ؟...بگیرم آرام تا میکردم

 مشه ، ببیند آسیب سعید اگر ، شده کشته بهروز اگه ، بود من وجود مشکالت این تمام باعث ، آمد مي بدم خودم

 نسبت کسي بَده خیلي ، بدانند دیگر آدمهاي و دنیا این مزاحم را خودشان آدمها بَده خیلي ؛ بود من وجود بخاطر

 ...باشد ناامید خودش به نسبت کسي بَده خیلي ، باشد متنفر خودش به

 گرفتن براي و زدم تولیدي به سري یه ، نیم و هشت ساعت حدود ، گرفتم آرامش یکم و خواندم که نمازي از بعد

 وتخشن با و گرفت را ماشین در ، سرم پشت از سعید که بودم ننشسته ماشین تو هنوز... شدم بازار راهي سفارش

 : گفت

 ...بشین شاگر صندلي رو برو سمت همین از -

 ...سعید کنار برو ؟...میخواي چي:  گفتم و برگشتم عصبانیت با

 گاهن ما به بودند برگشته سعید فریاد صداي با که آدمهایي با ، هیکلش و ماشین بین شدن اسیر با ، دادش با

 ...شد کنده جا از استارت یک با ماشین و سوارشد فوري هم او و نشستم اجباراً ، میکردند

 ؟...میري داري کجا ؟...صبح اول میکني همچین چرا:  زدم داد

 ، نزن جیک و جات سر بشین... شدي طلبکارم حاال ، نیست چیزي ریزي مي بهم منو اعصاب صبح اول که تو -

 ...بزنم حرف باهات و کنم پیدا خلوتي جاي یه میخوام فقط ، بدزدمت نمیخوام

 ...ندارم حرفي دیگه تو با من -

 ...دارم حرف هنوز من اما:  گفتت و انداخت بهم تیزي نگاه

 وصي وکیل تو مگه ، زیرش بکشم کبریت یه میخواد دلم ، خودمه زندگي ؟...برنمیداري سرم از دست چرا -

 ؟...مني

 قدراین نمیشه باورم ، گذاشتم میان در تو با رو حدس این که منه تقصیر ، مربوطه منم به االن تو زندگي... سارا -

 مرد اون اگه دوني مي ؟...بکني ریسکي چه میخواي دوني مي... بزني زندگیت به آتیش بخواي که باشي خراب کله

 رفک خودت به ؟...کنه نیستت به سر ممکنه چیه ازدواج از تو نیت بفهمد و باشد داشته دست بهروز تصادف تو

 ودتخ و زندگي رو اشتباه این با اما ، نخواه نمیخواي منو... سارا ببین... باش سهیل فکر به الاقل ، نکن نمیکني

 ...نکن معامله

 آرام میرود بیرون شهر از دارد دیدم وقتي ، میکرد گیجم دم به دم سعید... فهمیدم نمي را حالم عصبانت زور از

 : پرسیدم

 ...بیرون زدي شهر از ، ماشینو دار نگه ؟...سعید میري کجا
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 رفت و شد پیاده ماشین از عصبانیت با و داشت نگه شهر بیرون به منتهي خیابان کنار و کرد کم را ماشین سرعت

 یدسع انتظار از دور کارهاي از تر خسته ، آشفته وضع این از تر خسته... داد ماشین کاپوت به تکیه من به پشت

 در سر جاازک ببین اما ، سفارش گرفتن براي باشم بازار باید االن... بستم را چشمانم و دادم صندلي به تکیه را سرم

 ...بودم آورده

 دبلن هوا به سعید سر باالي از که شدم سیگاري دود ي خیره و کردم باز دوباره و بستم را چشمانم اي ثانیه چند

 : گفتم خشم با و ایستادم روبرویش رفتم و شدم پیاده ماشین از فوري ، میشد

 ؟...شدي سیگاري کي از -

 ...مهمه برات مگه:  گفت و دوخت بهم را غمگینش نگاه

 : گفت و بهم شد براق که زدم صدا را اسمش آمیزي اعتراض لحن با

 اب ذره یه فقط ، کاشتي قلبم تو که وجداني عذاب درد این ، انداختي جونم به که دردي و فکر این ؟...چي سعید

 ...کرد تحملش میشه دود همین

 به ، مجون به بیفته وجدان عذاب منم نزار ، نکن اینطور خودت با سعید:  گفتم و کشیدم دردي پر اما عمیقي نفس

 ... نکن اضافه دردام رو جدید درد یه دیگه تو کشیدم زندگي این از کافي قدر

 مه دیگه حماقت یه با داري که نکن شکایت درد از:  گفت و من به شد خیره و زمین روي کرد پرت را سیگارش ته

 ؟...تویي من درد نمیکني باور چرا ، موندگارتر هم و میکني بیشترش

 و ازدواج ، نمیخوردم تو درد به من نداشت وجود هم جهانگیري اگه حتي ، باش بین واقع خدا رو تو سعید -

 رو آل ایده زندگي یه و میده هم دست به دست چیزا خیلي ، نیست داشتن دوست و عشق فقط مشترک زندگي

 با منمیخوا ، کنم تحمل رو کنایه و گوشه نمیتونم دیگه ، رسیده صفر به صبرم ي درجه کن باور ، میده تشکیل

 به ننگ این نخواه ، کرده بچه پسر یه آویزون خودشو شوهري بي از که کنن پچ پچ سرم پشت ، تو با ازدواج

 و نم و میشه خراب سرمون رو تناقضا و تفاوتها تموم گذشت که مدت یه ، نمیفهمي داغي االن... بشینه پیشونیم

 ...دومون هر ي شناسنامه تو میخوره طالق مهر یه آخرشم و بایستم هم روبروي میکنه وادار رو تو

 خواسته و قلبم فقط من ، آدماس دهن به چشمم نه ، ام بچه پسر نه من:  زد داد من برداشت این از عصبي سعید

 اینکه هب کاري اصالً قلبم ، داري ام بچه یه و اي بیوه یه تو نمیکنه فکر اصالً قلبم ، نمیکنه اشتباه قلبم ، مهمه ام

 بمقل ، اگري و اما هیچ بدون ، هستي تو فقط اونم و میخواد چیزي یه فقط قلبم ، نداره کوچیکترم تو از دوسال من

 که میدم جون دارم سارا ، میگیره خودش به شادي رنگ سهیل و تو بودن با زندگیم ، میگیره آروم تو وجود با

 انهمتاًسف که احمقانه فکر یه ، اشتباه یه بخاطر که میارم کم نفس دارم ، خونه اون تو بري انتقام بخاطر میخواي

 بغل تو بري فرستم مي نفرین و لعن خودم به بار هزار روزي ، خبط همین بابت دارم و کردم فرو مغزت تو خودم
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 ، متحرک ي مُرده یه ، روح بدون جسدم یه اما ، بمونم زنده شاید ، من شدن تموم یعني تو گفتن بله... مردک اون

 ...دادم هُل آتیش این سمت به رو تو خودم که بگذرم نمیتونم این از بگذرم هم تو داشتن دوست از اگه

 ، است اشتباه راه که بفهمانم بهش توانستم مي چطور ، کنم آرامش توانستم مي چطور ، افتادم التماس به

 : گفتم و کشیدم صورتم توي دستي مستاصل

 مذهن از نشد خبري وقتي و بودم کرده فکر بهش اول سال همون از من ، نیستي من تصمیم این مقصر تو... سعید

 ، برم رو راه این میکنه وادار منو چیزي یه حاال اما ، کنم متهم مدرک بدون را کسي نمیخواستم و کردم پاک

 حس رو خطري یا افتاد اتفاقي اگه... میشه زبا راهم جلوي ي بسته درهاي از خیلي ازدواج این با میکنم احساس

 ...میدم قول بهت ، میدم خبر تو به همه از اول ، کردم

 مي شکسته اینطور را او وقتي آمد مي درد به دلم ، بود پریده کمي رنگش ، میکرد غوغا صورتش تو پریشاني

 : گفت و زد گره نگاهم به را غمش و التماس از پر نگاه ، دیدم

 ...نکن رو کار این من با ، قلب ته از میخوامت من ؟...نمیفهمي چرا ، بگذرم ازت نمیتونم سارا

... زد مي رو خودش حرف او آوردم مي برهان و دلیل من چي هر ، نبود مستقیم صراطي هیچ به ، کشیدم پوفي

 : گفتم و ماشین سمت رفتم

 خواهش ، میدن دیگه یکي به رو سفارش برسم دیر ، باشم بازار باید االن من ، کن تموم رو بحث این سعید -

 ...بریم زودتر تا شو سوار میکنم

 کوتس بگیرم سفارش بود قرار که پاساژي جلوي تا و نشست تاًخیر اي لحظه با هم سعید و فرمان پشت نشستم

 هک طور همین و کردم باز را ماشین در... کند خلوت خودش با کوتاه فاصله این تو گذاشتم و نگفتم هیچي ، کرد

 : گفتم رفتم مي پایین

 ...برگردم تا بمون

 : گفت کند نگاهم اینکه بدون و شد پیاده ماشین از حرفم به دادن اهمیت بدون

 ...بگیرم جوري یه رو حماقتت این جلوي باید ، مادرت پیش میام روز دو یکي همین باش منتظرم

 سبک خودتو این از بیشتر بهتره ، نداره وجود بایدي قانون هیچ من براي:  گفتم و زدم ماشین طاق به مشتي

 ...نکني

 یه ، شد ناپدید چشمانم جلوي از و گرفت تاکسي یه فوري و خیابان کنار رفت و هم به کوبید محکم را ماشین در

 غروب دم قرار و زدم زنگ بهرام به افتادم راه و گرفتم تحویل که رو ها پارچه ، شدم پاساژ راهي و گفتم جهنم به

 باید ، بود بهرام آخرم امید تنها ، میکردم تمام رو مسئله این زودتر چه هر باید ، گذاشتم شاپ کافي یه تو را

 ونج غروب دم تا... بگیرد را سعید جلوي فاجعه از قبل و کند کمکي توانست مي شاید ، گفتم مي بهش را موضوع
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 مبرای بهرام که شدم شاپي کافي آدرس راهي بود افتاده جانم به که اي دلهره با ، نداشتم آرامش لحظه یه و کندم

 ...بود کرده اس

 ...تدبیف است قرار و افتاده که اتفاقهایست پي ام زده پریشان ذهنِ و قهوه به نگاهم ، بود حلقه فنجان دور دستانم

 ...نشده سرد تا بخور:  بهرام

 چون دارم دوست تلخ را قهوه ، میشوم مشغول لب به فنجان و زنم مي بهرام به تبسمي و میگیرم قهوه از نگاه

 ...میدهد را زندگیم طعم

 باز نم دیدار با نمیخواست دلم ، نبود تنگ دلم که نه ، نگرفتم رو سراغتون دیگه که کردي گله شنیدم علي از -

 ...کنه اذیتتون بخواد و بیاد عاطفه دست بهونه یه

 و زد مي را خود نیش بود الزم کجا هر نداشت نبایدها و باید به کاري عاطفه ، نبود قبول قابل برایم اش توجیه

 ...زد مي زخم گناه بي و بهانه بي ، گشت نمي بهانه دنبال

 تو ریخت ترس ، پرسیده سعید مورد در عاطفه از و خونه در اومده جهانگیرخان گفت بهم زهره وقتي:  داد ادامه

 ...کردند تباني هم با نفر دو این اینکه مثل بود شنیده زهره که هایي حرف با ، وجودم

 و ورد زیاد سارا بکن کاري تو گفته عاطفه اینکه مثل:  داد ادامه... بود کرده فراموش را زدن پلک تعجب از چشمانم

 بخواي نفر دو این مورد در که اطالعاتي ي همه عوض در منم و خواهرمه ي لقمه فقط سعید چون نگرده سعید بر

 ، نشیم نزدیک تو به که کرد تهدید رو علي و من وقتي... جان سارا خطرناکه تو براي زن این وجود... میدم بهت

 ...ببینمتون نیومدم دیگه شما از حفاظت بخاطر منم

 چه به آخه ؟...میکرد پیدا ادامه کجاها تا آدمها رذالت مگه ، بودم بهرام اخم پر و شرمنده صورت ي خیره هنوز

 گور به و من مُردن تا ؟...داشت ادامه کجا تا ؟...روانم و روح به زد زخم ، زن این ي کینه سال همه این گناهي

 ؟...سپردنم

 زدي زنگ وقتي ، کرده احساس خطرناک رو سعید بودن نزدیک ، داره تو به که اي عالقه بخاطر مرد این... سارا -

 ي همه و چیز همه از... زدن حرف براي فرصته بهترین االن و داشتم کار باهات منم ، اینجا بیام خواستي ازم و

 خواب پي در هم حدسي و دیده رو بهروز خواب اینکه از ، شده گفته علي و سعید و تو بین مدت این که حرفایي

 عیدس چي بخاطر دوني مي...  بزنم حرف باهات و ببینمت میخواستم همین براي ، دارم خبر ، گفته تو به بعد و زده

 ...کرده حس رو خطر جهانگیرخان مثل و شده عاشقت اینکه براي ؟...میزنه آتیش و آب به رو خودش داره

 زا حاال و کنم تعریف برایش را چیزها همین هم من بود قرار ، بود کرده راحت را من کار ، میکردم نگاهش نگراني با

 ... شنیدم مي او زبان
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 وت با که حدسي همچین اصالً ، کردم سرزنش رو سعید و علي حسابي و هستم تو طرف من... دخترم نباش نگران -

 مي يچیزای یه برادرت حاال تا حتماً بود جهانگیرخان کار تصادف اگر گفتم بهشون ، بوده اشتباه گذاشته میان در

 بخاطر فقط سعید جان سارا نباش نگران ، خواهرش شوهر هم و بود گلستونش و گرمابه رفیق هم ، فهمید

 ... شده مرتکب خبطي همچین کرده پیدا تو به که احساسي

 هدیه خیال راحتي ، داد مي آرامش من به همیشه مثل مرد این ، میشدم زده شگفت بهرام حرفهاي از لحظه هر

 : گفت و خندید دید متعجب را من وقتي... میکرد

 ...نداره تعجب بیاره وقت اسرع تو برات رو اول دسته خبراي ي همه که باشي داشته رو علي مثل کسي وقتي

 ...نیست شکي خوبیه خبرنگار علي اینکه تو:  گفتم و زدم لبخندي

 ي مزحکه منو و نشي پیرمرد من صورت مات دوباره و نکني تعجب اینطور دي مي قول اگه:  داد ادامه و خندید

 هی عنوان به توني مي ؟...چیه سعید مورد در نظرت اصالً ببینم بگو ، نکني شاپ کافي تو نشسته آدماي این

 ؟...کني نگاه بهش خواستگار

 هب حرفشو زودتر و بوده من از تر زرنگ سعید اینکه مثل:  گفتم و دادم تکون سري لبخند با آمدم بیرون بهت از

 ...رسونده عمل

 ...کرد خواستگاري رو تو من از همه از اول سعید... دخترم درسته -

 ؟...نه یا دادید مي بهش دختر شما اومد مي تون بیوه دختر خواستگاري براي کسي همچین اگه ، پدرم جاي شما -

 قبول هم مادرها و پدر و داشتند دوست رو همدیگه و بودند راضي دو هر اگه:  گفت و کرد نگاهم متفکر بهرام

 رو حق این ؟...کني ازدواج سعید با توني نمي ، داري بچه یه و اي بیوه چون میکني فکر چرا... نه که چرا ، میکردند

 ؟...سارا سالته چند مگه ؟...بگیره ازت تونه مي کي

 اب باید کرد عمل احساسي نمیشه خاص مورد این در... بگیره ازم رو حق این تونه مي که منطقه ، بهرام آقا منطق -

 ...رفت جلو منطق و عقل

 ؟...بیني مي پسري چطور اونو شناختیش که سال چند این طي ؟...چیه سعید مورد در نظرت بدونم میخوام اصالً

 هاگ ناحقیه که میگه اینو من منطق ، کنه خوشبخت میتونه رو دختري هر که داریه خونواده و خوب پسر سعید -

 و درپ به... بهرام آقا نیستم من سعید حق ، بشم سعید زن برم دارم هم بچه یه و کردم ازدواج بار یه اینکه با بخوام

 ازدواج دارن رنگي آرزوهاي براش هم خیلي که پسرشون تک با بیوه زن یه نخوان که میدم حق هم سعید مادر

 ...کنه
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 ؟...نمیکني قبول رو پیشنهادش پس -

 ...نه:  گفتم قاطع و محکم

 ...زارم مي میان در پدرش با رو تو نظر من... خب -

 ؟...داره خبر اونم مگه ؟؟...پدرش:  پرسیدم حیرت با

 راضي کردم تو از من که تعریفایي با ، کرد تحقیق تو مورد در و گرفت تماس من با:  گفت و زد عمیقي لبخند بهرام

 ...مخالفه سخت مادرش متاًسفانه اما ، هستن سعید طرف هم سعید خواهراي حتي ، وصلته این به

 خانوم انیس به رو حق من ، بفهمه منو حرف شد پیدا یکي الاقل شکر رو خدا:  گفتم و کشیدم اي آسوده نفس

 چیزي یه میرسه کي هر و نیست ازدواج این پشت خوبي عواقب ، آرزو کلي و داره پسر دونه یه دنیا دار از ، میدم

 مخالفت که بوده مهم خیلي چیزا این سعید مادر براي حتماً اما ، کرد زندگي مردم حرف با نمیشه درسته ، میگه

 ... کرده

 ...نمیشه سرش چیزا این داشتن دوست و عشق اما ، حرفیه اینم خب -

 و جلو اومده دلش با اون ، میکنه نگاه مسئله این به احساسي داره و نیست عاشق سعید:  گفتم و زدم تلخي لبخند

 ...کشم مي عقب ماجرا این از رو خودم عقلم با من

 رو عیدس که داري لیاقت اینقدر من نظر به ، گرفتي کم دست خیلي خودتو دخترم:  گفت و کرد نگاهم متفکر بهرام

 ... کني خوشبختي بهروز مثل هم

 همه نای از و بود کنارم بهروز االن کاش اي:  گفتم و گلویم تو نشست نارس بغض یه و گرفت دلم بهروز یادآوري با

 ...میشدم راحت دردسر

 ؟...زني مي حرف دردسري چه از:  گفت و کرد اخم نگران بهرام

 که یایدن بیرون مخالفت در از دیگه یکي این که کند خدا و دارم تصمیمي چه بگم بهرام به تا یود وقتش دیگه االن

 ...نداشتم را دوباره جنگیدن طاقت دیگه

 آخرمم تصمیم و میکنم فکر مسئله این به دارم مدتي االن ، شدم مزاحمتون امروز مسئله همین گفتن براي -

 ...بدم مثبت جواب جهانگیرخان درخواست به میخوام ، گرفتم

 : گفت و نخورد جا خبرم از زیاد ، شدم واکنشش منتظر و کردم صورتش به نگاهي

 ...داري تصمیمي چه گفته برام سعید -

 هک بفهمم و بزند حرف تا کردم سکوت دلهره با ، باشد زده حرفي ازدواجم این نیت از نکنه که ترسیدم لحظه یه

 ...نه یا داده آب رو بند سعید
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 محکم دلیل یه االن ، متنفر حتي و بودي مخالف مرد این با سالها ، اس پیچیده یکمي مسئله این... جان سارا -

 ...شده عوض نظرت چرا که بیار من براي

 و برگشتن و رستوران بودیم رفته که شبي آن از را چیز همه ، بود نزده من نیت از حرفي سعید که راحت خیال با

 : گفتم آخر در و کردم تعریف را بود شده گفته جهانگیرخان و من بین که هایي حرف

 ایمان بهش من ، دیدم اي دیگه طوري اونو و کردم پاک رو بود دلم به مرد این از که هایي کینه تموم اونشب من -

... کرد ثابت من به رو عشقش اینطوري و نشست من پاي به رو عمرش روزاي بهترین از سال چندین چون آوردم

 ...بینم نمي وسط این مانعي دیگه من ، بده من به رو طالق حق اگه فقط

 ؟...نداري اعتماد بهش ؟... نمیرن حق این بار زیر زیاد مردا که دوني مي ، میخواي رو طالق حق چي برا -

 هیلس به نسبت گذشت که مدت یه ترسم مي ، نگرانم یکمي بچه و پدري نا ي رابطه از ، نیست اعتماد بحث... نه -

 حرفاش خالف بر اگه که میخوام همین براي فقط رو طالق حق ، کند تحمل خودش کنار اونو نتونه و بشه حساس

 رکمت ام بچه که میکنم کاري هر... بشم جدا ازش ، ندیده آسیب ام بچه روح تا ، کند رفتاري بد سهیلم با بخواد

 کنار رو چهب این بخواد کسي کنم تحمل نمیتونم دیگه ، ندیده آسیب کم پدر نداشتن بخاطر سهیل ، ببینه آسیب

 ...بزاره

 عمر که متاًسفم فقط ، سارا بگم چي دونم نمي:  گفت و کرد نگاهم اي لحظه چند پدرانه محبت و مهرباني با بهرام

 تا گذره يم خودش از که کرده نصیبش رو اي فرشته چه خدا ببینه و کنه زندگي تو با بیشتر که نبود دنیا به بهروز

 ... فهمید مي چیزي بودن مادر از یکمي هم عاطفه کاش اي ، ببینن آسیب کمتر اطرافیانش

 سرش باالي پدر که اي بچه از میدونم خودم ي وظیفه و نکردم شاقي کار من... بهرام آقا:  گفتم و کردم تشکر

 حسرت و میشد تنگ براش دلش بازم فرهاد هاي بدي تموم با مادرم که اونوقتا ، کنم مراقبت بخوبي نیست

 ، گفت مي همیشه اون و نمیزاره کنار هاش بدي ي همه با رو فرهاد چرا که میشدم شاکي من ، داشت رو دیدنش

 اضرمح و اس بسته جونم به که عزیزي فرد تنها دنیا این تو... نداره بد و خوب مادر براي بچه ببیني که نشدي مادر

 خیلي پدر جاي شما... شده سپرده من دست امانت که بهروز و من عشق ي ثمره ، سهیله بدم براش جونمم حتي

 این بر سهیل پدر عنوان به جهانگیرخان هستید راضي ، دارید پدري حق سهیل و من سر و هستید عزیز برام

 ؟...بشینه مَسند

 و يزن نمي آب به گدار بي دونم مي که دارم ایمان بهت اینقدر:  گفت و کشید خاکستریش موهاي تو دستي بهرام

 يخوب پدر هم و کنه پر برات رو بهروز جاي میتونه هم مرد این که کردي حلش خودت با گرفتي که تصمیمي حتماً

 ...باشه سهیل براي

 اما ، بود من اول عشق بهروز ، باشه دنیا مرد بهترین اگه حتي ، بهرام آقا کند پر نمیتونه کس هیچ رو بهروز جاي -

 ...باشم مرد این براي خوبي زن میکنم سعي و دارم نیاز وصلت این به سهیل و خودم آرامش بخاطر
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 نداره ایرادي اگه فقط ، کردي ثابت حاال تا عالي فوق سطح تا که رو بودن خوب زن:  گفت و زد مهري پر لبخندي

 پیوند دست من دختر با میخواد باالخره ، بزنم حرف اي کلمه چند و باشم داشته دیداري یه مرد این با خودم من

 ؟... دارم که رو اجازه این ، بده

 رو لهب راحت خیال با و پشتمه پدر مثل کسي که میکنم احساس منم اینطور... بهرام آقا حتماً:  گفتم خوشحالي با

 ...میگم

 ، بود نکردني باور و ذهن از دور برایم واقعاً مورد این در او برخورد ، گرفت آرام دلم بهرام با کردن صحبت از بعد

 لقب عمر یک که مردي براي بود سخت خیلي ، باشد آمده کنار ازدواج این با راحت اینقدر که نمیشود باورم هنوز

 مي ازدواج این مُحق را او حتي و میکرد خرج مالطفت موردش در اینقدر ، کشید مي یدک را برادرش رقیب

 جلوي موقع به تواند مي او که ، راحت را خیالم کمي و شد بیشتر فهمیده و بزرگ مرد این به امیدم ، دانست

 هب و بودم زده چمپاته تخت توي هنوز...بدهد رخ اتفاقي دیگر نگذارد و بگیرد را علي و سعید خشم آتشفشان

 ملیحه ، خودش سمت به کشید روبرو دیوار روي از را نگاهم گوشي زنگ صداي ، میکردم فکر ماجرا این عاقبت

 : گفت نگراني با مختصري سالم از بعد...  کننده نگران شبش موقع این تماس و بود

 نه و هوسه روي از نه عشقش که خورد قسم ، شده عاشقت که گفت و زد زنگ بهم سعید پیش ساعت یه سارا

 صبر صبح ات نتونستم که بود آشفته اینقدر ، پایین بیاي شیطون خر از تا بزنم حرف باهات کرد التماس بهم ، ترحم

 ؟...میگه چي پسره این... سارا ، کنم

 هنمذ تو را ملیحه هم سر پشت هاي جمله داشتم نیاز ، داشتم تمرکز به نیاز ، داشتم هوا به نیاز ، کردم مکث کمي

 : پرسید دوباره دید را سکوتم وقتي ملیحه... کنم باز

 ؟...کرده خواستگاري ازت ؟...است ریخته بهم اینقدر سعید چرا ؟...میکني چیکار داري سارا -

 ؟...درسته درخواست این تو نظر به ، نکردم قبول اما ، گفته بهم... آره -

 ...شده حمید و من دامن به دست ، بدي مثبت جواب جهانگیرخان به میخواي میگفت اما ، بگم چي دونم نمي -

 ...گفتم بهرام آقا به امروز هم و گذاشتم میان در مامان با هم ، جدیه تصمیمم...  ملي -

 ...بودي متنفر مرد این از پیش وقت چند تا آخه ، میکني عمل درست داري مطمئني سارا -

 دمبخشی هم من ؟...کرد شروع نو از نمیشه ؟...بخشید رو کسي نمیشه ، پرسن مي رو همین همه:  گفتم ناراحتي با

 ... کنم شروع نو از گرفتم تصمیم هم

 فقط هک کردي فکر اینم به اما... میکني چیکار داري میفهمي که باالس درکت اینقدر ، کنم دلت دو نمیخوام سارا -

 اینا با يتون مي ، ناپذیر انکار نزدیکي یه ، جدیه ي رابطه یه شروعه تازه دادي که رو بله ، نیست ساده گفتن بله یه

 ؟... بشي نزدیک همه این بودي نفرمت ازش عمر یه که کسي به میتوني ، بیایي کنار
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 گرفت را وجودم خشم ، بود گرفته قرار تصمیم این پس در که حقایقي و ملیحه زدن حرف پروا بي از شدم عصبي

 : زدم فریاد سرش

 ...من ي شکنجه ماًمور شدي ، ملیحه کن بس -

 شونن واکنش و بشي عصبي بوسیدن و گرفتن بغل و شدن لمس از ، نخواي تو که میشن شکنجه وقتي اینا:  غرید

 راه ، نهات گفتن بله ، فاجعه شروع میشه این و بزني پس رو ، بوده رابطه این ي تشنه سالهاس که جهانگیري و بدي

 منتظرش رختخواب تو هم شوهرت میل به و بري آخرش تا باید ، سارا نیست زندگیت هاي دغدغه از خالصي

 ... مداومش و ساعتي هاي نزدیکي به هم و باشي

 ... دادم بله جواب که کردم فکر:  گفتم کنم راحت را خیالش اینکه براي

 تو ، خطر دل تو میري داري دیوونه ، شدي ریخته بهم میکنم سازي شفاف دارم که االن که نکردي:  زد داد

 اصالً ، داري حالي و حس چه دونم مي ، شناسم مي خوب رو تو من چون ، باشي داشته دوست رو جهانگیر نمیتوني

 رارف و سعید خواستن ، میکنم آشکار برات رو حقیقت وقتي میکشي عذابي چه داري دونم مي و هستم تو خود من

 ...کن فکر بیشتر خدا رو تو... سارا... میکشه بیرانه به رو تو داره دلبستگي این از کردن

 يواقع رو عشقش و شده عوض نظرم االن ، نیستم میلم بي همچین اما نباشم مرد این عاشق و بگي درست شاید -

 ...بشم عاشقش ام آینده تو بتونم ، باشه اومده جلو صداقت با اگه شاید ، دیدم

 ...میکنم پاره حنجره دارم بیخودي ؟...گرفتي رو تصمیمت پس -

 ...زنم مي حرف فرهادم با فردا همین... افتادي عروسیم یه آره:  گفتم و خندیدم

 خوشبخت ایشاهلل گرفتي تصمیم که حاال اما ، خوابیده دردي چه الکیت لبخند اون پشت دونم مي... دیوونه -

 ...بشي

 ... نشده ثبت من سیاه بخت تو که بود محالي آرزوهاي از یکي خوشبختي

 براي را من تا زد مي چنگ ریسماني هر به که بودم سعیدي فکر به زانوهایم بر سر و کردم خداحافظي ملیحه با

 روي دستي نشستن با...  بودم خورده لیز دستش از ماهي مثل و نبودم ماندني که افسوس اما ، دارد نگه خود

 : مطلب اصل سر رفت فوري مادر که بود پریشاني و درد گویاي اینقدر ام چهره ، برداشتم زانوهایم از سر دستم

 ؟...کرده خراب حالتو و زده زنگ باز کي

 ...زد مي حرف سعید و تصمیمم مورد در ، بود ملیحه:  گفتم و کشیدم پریشانم موهاي تو دستي

 ؟...داره تو تصمیم به ربطي چه سعید:  گفت تردید از پر حالتي با مادر

 ...کرده خواستگاري من از پیش وقت چند سعید -
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 ؟...میگي داري چي:  گفت و من به ماند خیره حیرت با مادر

 ، نداشتند مخالفتي آنها و زده حرف هم پدرشم و بهرام با که گفتم بهش حتي و کردم تعریف برایش را چیز همه

 ...کرده مخالفت سخت سعید تصمیم این با مادرش فقط

 ؟...داري بهش حسي چه تو:  گفت و شد دقیق چشمانم تو و گرفت را دستم

 درخواستش فوري بودم دختر منم اگه شاید ، کنه وصلت سعید با آرزوشه دختري هر:  گفتم و زدم تلخي لبخند

 دوست یه سعید ، بشه ختم ازدواج به که داشتني دوست اون نه اما ، دارم دوست رو سعید منم ، میکردم قبول رو

 ... عزیزه برام واقعي دوست همون ي اندازه به و هست و بوده برام واقعي

 کنار در حتماً ، منطقه و عقل با جهانگیرخان عشق اما ، گرفته تصمیم احساسش روي از سعید مطمئناً -

 ...بفهمد چیزي فرهاد موضوع این از نزار فقط... رسي مي آرامش به بهتر جهانگیرخان

 ... بزنه جار رو خواستش نخواد و نزنه سرش به سعید خود اگه ، مامان مواظبم من -

 ...کنم قانعش مورد این در میکنم سعي و زنم مي حرف سعید با میرم ، من با اونش -

 وقتي مادر که داشتم استرس بدتر اون از ، داشتم ازدواج این از نیتي چه نگفتم مامان به که داشتم وجدان عذاب

 نشدني حل هاي مسئله این ي همه از تر آشفته اما... نزند حرفي من نیت از مادرم به سعید ، سعید سراغ رفت

 یکردمم فکر صد در چند اینکه به علم با ، میشد رد آن از باید گفتن بله با کس هر که بود قرمزهایي خط ، زندگیم

 نآ آیا ، نشوم دیوانه و بیاورم تاب را او کردن لمس و نزدیکي جلوي توانستم مي آیا ، بهروزه قاتل جهانگیرخان

 تکیه بهش االن که جسم همین نمیکنم فکر خوابیده اش شونه روي سرم و هستم مرد این آغوش در که لحظه

... ویرانگر و بد هاي حس این از امان ، تردید و شک این از امان...  بدهم دست از را گاهم تکیه شده باعث کردم

 ...کشد مي هم هنوز و کشید رنج دنیا این دست از چقدر که دل این از امان

 اي نبسته را آن تو که هایي گره از پراست زندگي

 تنها تنهاي کني باز تنهایي به را آنها تمام باید اما

 بي و عاشقانه پیامهاي از پر ، شب سیاهي به شدن خیره و خوابي بي از پر ، استرس و درد از پر شبهایم این

 ، نمیکند احساس مرا تدریجي دادن جون کس هیچ و میشوم له ها وفایي بي و ها عاشقانه این تضاد در ، وفاییست

 براي هم خورشید که است من زندگي شبهاي ترین لعنتي از یکي هم امشب...  سوزاند نمي من حال به دل کسي

 ...میکند ناز صبحش طلوع

 ...میکرد کاري خدا... دلتنگي همه این براي... درد همه این براي... تو براي... من براي... کاش

 ردد اش کلمه کلمه با و خوانم مي رسیده پیش دقایقي که را سعید پیام دست به گوشي و کشیده دراز پشت به

 ...چشمم کنارهاي از چکد مي اشک قطره قطره اش کلمه هر با ، ام شکسته قلب این به کشد مي خنجر
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 هآنک یاد نه ، خودت به اي کرده وابسته مرا آنکه فکر نه ، گذشته از وفاتر بي ، اي همیشه از تر خیال بي:  پیام

 … دلت میسوزاند ها خاطره

 رام و میروي داري اینک تو اینکه به برسد چه ، نمیتوانم که دیدم ، کنم فکر بودن تو بي به اي لحظه خواستم

 نخواهم را تو دیگر که نیست باورم در حاال ، بودیم هم کنار در جا همه ، هم با همیشه…اي گذاشته جا سرت پشت

 ، بنالم نبودنت غم از عمري ، نگذار و کنارم از نرو…دید

 دوباره شاید اینکه خیال به هم ،هنوز ام بسته بودن تو با رویاهاي به دل ، سنگت دل داشتن خیال به هم هنوز

 جاي اندهم هنوز ، پاهایت رد به مینگرم انتظارت، به مینشینم ، رفتي و گذاشتي تنها مرا که جایي به میروم ، بیایي

 .…هایت وفایي بي عطر بوي پیچیده هنوز ، اشکهایم

 ...دار دوستت هنوز اما ، نخواستي را من اینکه با ، شکستي را دلم اینکه با

 ؟...میکني عاشق دل این از یادي تنهایي سرد شبهاي این در هم تو آیا

 ، بود شده فراري چشمانم از خواب که بود سعید پیام درگیر اینقدر ذهنم ، نگذاشتم هم روي پلک صبح خود تا

 ار حوله... دنیا تمام ي اندازه به میخواستم فکر و بودم خسته ، متوالي هاي خوابي بي این از داشتم بدي درد سر

 ینا با ، بدهم سامان را افکارم و بگیرم آرام تا داشتم مبرم نیاز گرم دوش یه به ، رفتم حمام سمت به و برداشتم

 که کنم شروع را جدید هاي پارچه دوخت خواستم مي وقتي مخصوصاً ، بردم نمي جایي به راه نگراني و دلهره همه

 از بعد و زدیم برش پارچه خانوم اختر با تولیدي تو صبح ده ساعت تا... طلبید مي آرام مغزي و جمع حواس مطمئناً

 فقط و بود عالي همه دوخت ، بود کرده تلنبار کارش میز کنار دوزنده هر که کردم لباسهایي دوخت به نگاهي آن

 شتربی هم ما کار گرم هواي شدن شروع با... کار میز پشت برگشتم و کردم یادآوري که بود کوچک ي نکته تا چند

 ... زیادتري دقت هم و میکرد طلب را بیشتري وقت هم تابستاني و بهاري لباسهاي دوخت ، میشد

 ، شد بلند نهادم از آه ، سعید ي شماره دیدن با و برداشتم هفتگي کتاب و حساب دفتر از چشم گوشي زنگ با

 آن با دیشب نداشت خبر ، بریزد بهم را من بار این خواست مي چطوري و میخواست چي دوباره دانستم نمي

 زدم را تماس ي دکمه...  ریختم اشک صبح خود تا که بود کرده بازي من ي خورده زخم احساس با چطوري پیامش

 : گفت عصبي و داد را جوابم ، کردم سالم و

 ...بري نمي پیش از کاري کنه منع تو داشتن دوست از منو که بفرستي مادرتو اگه حتي

 ؟...چیه منظورت:  گفتم اش جمله از تعجب

 ممن بدان رو این اما ؟...بردار دخترم سر از دست بگه بهم محترمانه تا اینجا میاد داره مادرت نداري خبر تو یعني -

 ...نمیکنم دل ازش و دارم دوست دخترتو که میگم محترمانه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

613 

 

 دست از هم و گذاشت مي راحتم روز نه و شب نه که سعید دست از هم ، ریختم بهم جمله چند همین با دوباره

 گوشم به گوشي از سعید ي خونه زنگ صداي ، بودم دلخور حسابي بود نزده من به حرفي رفتنش از که مامان

 : گفتم سعید به هشداري لحن با و استرس و اضطراب با ، بود رسیده مامان اینکه ي نشانه زنگ این و خورد

 ؟...فهمیدي ، تو نه ، من نه دیگه زدي حرف مامان با ازدواج از من نیت مورد در بخدا... سعید

 ...بدم دستت از اگه حتي ، برداري حماقت این از دست تا میکنم کاري هر... سارا نکن تهدید منو:  زد داد

 جاي کاش ، میکرد رواني هم را من داشت و بود شده دیوانه رسماً پسره این ، کردم قطع عصبانیت با را تلفن

 و کردم بلند دستهایم بین از را سرم ناهید صداي با...  میکردم تخلیه را خودم ي شده رها صداي و بود خلوتي

 ...میکرد نگاه را من نگراني با داشت و بود ایستاده میز کنار که او به دوختم چشم

 ؟...خوبي جان سارا -

 ...گردم برمي و باال میرم اي دقیقه چند ، رفت گیج سرم یکم:  گفتم و شدم بلند و دادم تکون سري

 ...اس پریده خیلي رنگت ، کني استراحت ناهار وقت تا بهتره ، نداریم مهمي کار االن... عزیزم برو -

 ...کنم درست رو کتابا حساب این بیام باید... نباش نگران عزیزم خوبم:  گفتم زدم جوني بي لبخند

 تمداش سرگیجه... کاناپه روي نشستم آمدم و کردم مخلوط عسل قاشق یک با و یخ آب لیوان یه ، باال رفتم فوري

 دهش شیرین عسل با آب ؟... ببینم را آرامش رنگ میشد یعني... بود رساتده صفر به را توانم مدت این فشارهاي و

 به رو چیز همه سعید یعني ، سعید و مامان سمت رفت فکرم و دادم تکیه کاناپه پشتي به را سرم و خوردم را

 تلفن زنگ صداي که بودم غرق پریشانم افکار تو اینقدر ؟...خورد مي بهم هایم برنامه ي همه و گفت مي مادرم

 هاینک خیال به ، داشت را شهرستان کد و بود ناشناس شماره ، پراند جا از متر چند را من بود گوشم کنار که خانه

 : دادم جواب گرفته اشتباهي کسي

 ...بفرمایید -

 ...نداشتم بازار آشفته این در را تلفن این انتظار ، زد خشکم جا در سعید مادر صداي شنیدن با

 که شدم مزاحم اما ، کردي تعجب و نداشتي منو صداي شنیدن توقع دونم مي ؟...دخترم خوبي... ساراجان سالم-

 ...بزنم باهات مادرانه حرف کلمه چند

 از ار استرس بود نتوانسته کامل اما بود مهربان صدایش ، دادم قورت سختي به را دهانم آب و کشیدم عمیقي نفس

 تک تک از گرفتن احوال و مکثم بخاطر عذرخواهي از بعد و کردم سالم بود که صورتي هر به ، کند دور من

 : گفتم اش خونواده

 ...میدم گوش ، خانوم انیس بفرمایید -
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 ...بزنم حرف باهات میخوام چي مورد در که زدي حدس حتماً -

 ... دانستم مي که البته ، داشت رنگي آرزوهاي هزاران پسرش تک براي که بود مادري هم او ، زدم مي حدس

 سمت به را مردي و پسر هر که داره وجود باطنت و ظاهر تو زیبایي و مهربوني و خوبي اینقدر دونم مي:  داد ادامه

 ، میکنه عرق زود و تنده تب ، باشه ابدي نمیتونه ها عشق ي همه عزیزم اما ، میشن عاشقت و میکشي خودت

 تو با ازدواج مورد در بخورم قسم حاضرم ، شناسم مي پسرمو بخوبي من ، عشقه نوع همین از هم سعید عشق

 این... عزیزدلم اما ، ازدواجم این سخت سر مخالف من که شنیدي بهرام از دونم مي ، میکنه عمل احساسي داره

 مقس سرت به حاضرم که هست اینقدر ارزشت تو... دخترم نه ، نداري منو ي بچه لیاقت اینکه پاي نزار رو مخالفت

 اولش و ظاهر در شاید نفر دو شما ازدواج ، میاد جلو دلش با داره و شده وابسته مدت این من سعید اما... بخورم

 ره براي سنگین شکست یه تونه مي که میاره بوجود رو مشکالتي زندگي تو بعدها اما ، باشه فریبنده و خوب

 ازدواج با مطمئناً و داري همیشگي آرامش یه به نیاز بیامرزت خدا شوهر مرگ بعد تو دخترم ، باشه داشته دوتون

 این به راضي دلم بخدا ، نه بگو سعید به محکم و بیا راه مادر این دل به یکمي ، نمیگیره پا آرامش این سعید با

 ، بگم برات روزام این ي دغدغه از و بزنم زنگ بهت دادم اجازه خودم به که هستي فهمیده اینقدر ، نیست ازدواج

 ازدواج این پشت نمیخواد دلم و میدم اهمیت خیلي فامیل و دوست و مردم حرف به من هام بچه و شوهر برعکس

 هم تو زندگي رو حرفا این دونم مي... میکنن مجازات گناه بي رو همه که باشه اي بیکاره زناي هاي پچ پچ از پر

 من از... ساراجان ، کردي تجربه عاطفه با رو اش نمونه یه ، میکنه بازي روانت و روح با مدتها تا که داره زیادي تاًثیر

 بخوبي رو مادر یه هاي نگراني و بزاري من بجاي را خودت توني مي و مادري خودتم تو ، کن درکم و نگبر دل به

 ...میکني درک

 هر ، دادم مي بهش را حق و نبودم دلخور دستش از چرا دانستم نمي ، بود من جواب منتظر و شد ساکت باالخره

 که کند ازدواج کسي با عشقش و زندگي ي ثمره دارد حق ، ببیند را هایش بچه خوشبختي دارد حق مادري

 و ترسیده مادر این ، نبودم اش خانواده و سعید با تراز هم من ، نداشتم را سعید لیاقت من ، دارد رو لیاقتش

 که بود خودم سیاه بخت بخاطر فقط شدم مي ناراحت هم ها حرف این از اگر من ، بود آورده رو من به درمانده

 : دادم را جوابش نفس به اعتماد و اطمینان با... بود زده رقم برایم تقدیر

 روبرویم اینکه بجاي هست کسي که خوشحالم ، هیچ نشدم که ناراحت حرفاتون از کنید باور... خانوم انیس -

 تا بوده برام برادر یه مثل دیدم رو سعید که روزي از شاهده خدا ، فهمه مي بهتر منو حرف و ایستاده کنارم بایسته

 ور حق موقع همان شک بدون مخالفید شما گفت بهم بهرام آقا وقتي ، نشده عوض چیزي باشید مطمئن ، االن به

 هزاران پسرت تنها براي که شما مثل ، مادرا ي همه مثل و مادرم یه منم ، نشدم ناراحت دستتون از و دادم شما به

 سعید به احساسي هیچ خواهري حس جز من باشید مطمئن ، نیست من حق باشه کي هر حق سعید ، دارید آرزو

 براي ، ایستاده حرفش سر هنوزم و میکنه اصرار که خودشه این اما ، ام گفته بارها سعیدم خود به اینو ، ندارم

 االن تا و خواسته منو سالهاس که مردي به روز چند این طي میخوام ، کنم راحت جهت هر از رو خیالتون اینکه
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 مه سعید دادم مثبت جواب مرد این به وقتي دارم امید ، خودم زندگي دنبال برم و بدم مثبت جواب مونده منتظرم

 ...کنه فکر بهتر اي آینده به و بکنه دل من از

 از را مادري که مسئله این بابت منم ، داشت را خیالش راحتي و شادي از نشان خانوم انیس کرده بغض صداي

 وانستمت نمي که بود جواب این به نسبت واکنشش و سعید نگرانیم فقط ، بودم خوشحالم بودم داده نجات نگراني

 و رسید راه از مامان که زدم مي حرف خانوم انیس با داشتم هنوز... بگذرم خیال بي کنارش از و ببینم را ناراحتیش

 سري و کرد اخم کمي ، خطه پشت سعید مادر گفتم بهش اشاره با منهم و هست کي پرسید مي من از اشاره با

 و نشاندم زانو روي دستهایش تو پفک یه با را سهیل... قراره چه از موضوع ببیند تا نشست مقابلم و داد تکون

 : دادم مي گوش خانوم انیس هاي حرف به داشتم هم هنوز... شد خوردن مشغول و کردم باز برایش را پفک

 گرونن دل که مادر یه پاي زاري مي و نمیکني تعبیر بد منو حرفاي که باالس درکت و فهم اینقدر که دونستم مي -

 ، ينیست خوشبختي و ازدواج این الیق که نکني تعبیر اي دیگه چیزي به منو حرفاي امیدوارم ، پسرشه احساس

 با برابر صد برام تو االن ، رسه نمي خوبي جاهاي به باشه همراه دل با که ازدواجي و اومده جلو دلش با من پسر

 که شد کاسه هم مادري و خواهر با غربت سال چند این پسرم که میکنم شکر رو خدا بار هزار روزي و شدي ارزش

 براي... کنم جبران شادیهاتون تو باشه عمري ، کردند ادا خواهراش و مادر من از بیشتر را مادري و خواهر حق

 بگم کتبری مرد این به و بیام عروسیت براي میخواد دلم و میکنم دعا بگي رو بله قراره که مرد این با خوشبختیت

 و برسون مادرت به خیلي سالم ، دخترم ببخش منو حرفا این ي همه بابت ، شده نصیبش اي فرشته همچین که

 ... نگرفتي دل به و شنیدي صبورانه حرفامو که ممنون باز ، ببوس من طرف از رو سهیل

 و مبرگشت طرفش به مامان صداي با که ماندم خیره روبرویم به و کشیدم عمیق نفس یه گذاشتم رو گوشي وقتي

 برف چون گلوي و خوردم اس خوشمزه گفتن و هوووم یه با که گذاشت دهانم تو پفک یه سهیل هم زمان هم

 : دادم مختصر خیلي پرسید مي را تلفن این علت که رو مادر جواب و بوسیدم خندید مي که رو سهیل

 ...بگیرم فاصله سعید از خواست ازم مادرانه و محترمانه

 ...میشن طلبکارتم اونوقت ، میده جر یقه داره خودشون پسر... جالبه:  گفت و زد پوزخندي مادر

 راضي و ببینه رو پسرشون تک خوشبختي داره حق شما و من مثل و مادره یه اونم ؟...مادرمن چیه طلبکار -

 کت که بکنن کرنا و بوق تو که اومد کنار نمیشه مردم حرف با هم طرفي از ، کنه ازدواج بیوه یه با سعید نیست

 غلطي چه داشته تهران تو ، بزنن مفت زر یا و کرده ازدواج بیوه یه با که داشته مشکلي چه بزرگ معیني پسر

 ...نیستم دلگیر ازش و میدم حق خانوم انیس به من... بکنه ازدواج تقاضاي بیوه یه از شده مجبور که میکرده

 یه ثلم و گرفتي کم دست خودتو اینقدر که دلگیرم خودت از من ، نیستم دلخور مادر این نگرونیاي دل بابت من -

 هی رسه مي راه از کي هر که بزرگتري سعید از سال چند و سالته چند مگه ، میاري پایین ارزشتو ساله پنجاه زن

 ؟...میکشه پایین حد این تا رو تو و میگه چیزي
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 یه ، ناممکنه امر یه سعید و من ازدواج ، بینم مي رو واقعیتا دارم ، گیرم نمي کم دست خودمو من... جان مامان -

 االح... میشه تموم چیز همه و میگم بله دیگه روز چند تا ، نداره خوردن حرص مسئله این اینقدر... نوشته نا تقدیر

 ؟...نيک راضیش تونستي ؟...داد جوابتو چي ، بزني حرف باهاش تا سعید ي خونه میري دزدکي که شما ببینم بگو

 ودتخ به که بود همونایي سعید جواب اما ، کنم پرت حواستو نخواستم بود گرم تولیدي تو سرت ، نبود دزدکي -

 ، کنه فراموش رو تو ساعت همین از که دادم قسمش حتي ، آوردم برهان و دلیل و زدم حرف باهاش خیلي ، داده

 ...کرده نگرانم چیزي یه اما ، نزد حرفي و کرد سکوت من جواب که چند هر

 ؟...شده چي پرسیدم دستپاچه

 جهانگیرخان با نزارید اما ، نخواد نمیخواد منو سارا ، گفت مي مدام و بود پریشون اینقدر چرا سعید نمیدونم -

 چاله به و اومدن در چاه از ، باشه داشته خوبي زندگي تونه نمي و نداره دوست رو مرد این سارا ، کنه ازدواج

 ...کرد گیج بدتر منو که حرفا این از و افتادنه

 به فقط و نیستم جهانگیرخان عاشق گفتم اول از که من ، گفته غیب بسته چشم:  گفتم و شدم بلند جام از کالفه

 رفک مسئله این به بسکه از ، کن ولش مامان اصالً... بدم بله جواب میخوام قائلم براش که احترامي و آرامش خاطر

 ...میکشه کنار خودشو جدیه من تصمیم بینه مي وقتي و میشه آروم کم کم سعید ، میشم دیوونه دارم کردم

 که ترسم مي خودم پسر از هم بیشتر ، ندارم رو جدید دردسر یه تحمل دیگه... امیدوارم:  گفت و کشید آهي مادر

 ...کنه پا به دیگه ي شنگه الم یه دوباره بفهمه رو موضوع اگه ترسم مي و میده سبزي قورمه بوي اش کله

 دروغ که سبزیم قرمه مورد در ، اومده بار خودخواه و لوس رو پسره این بسکه از:  گفتم و بوسیدم رو سهیل

 ...ترشه و اخمو همش همین براي ، فراوون آبلیموي با اونم داره دوست سبزي قورمه پسره این عجیب ، نگفتید

 رو رناها تا آشپزخانه تو رفتم و زمین گذاشتمش و دادم قلقلکش رو سهیل کمي منم ، اتاق تو رفت و خندید مامان

 زا بعد براي کردم موکول را رفتنم فعالً ، نداشت فایده تولیدي به من رفتن و بود ظهر نزدک دیگه ، کنم آماده

 بود دهکر موضوع این به اي اشاره فقط و بود نگفته مامان به نیتم از حرفي سعید که بودم گرفته آروم کمي... ناهار

 ... گذراندم را روزم ي بقیه راحتر خیال با و

 : پرسید زد مي دید آشپزخانه تو از که مادر ، گرفتم را فرهاد ي شماره و رفتم تلفن سمت به ناهار از بعد

 ؟...ساعت وقت این میزني زنگ کي به -

 ...فرهاد به -

 ي مسئله مورد در تا اینجا بیاد عصر گفتم بهش ، شوخي و متلک تا چند و معمولي احوالپرسي و سالم از بعد

 ...بزنم حرف باهاش مهمي

 ؟...افتاده اتفاقي ؟...سارا شده چي:  پرسید نگران
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 ...بیفته آینده در شاید ؟...اتفاق -

 ؟...شده چي بگو درمون و درست ، اعصاب رو بري که نزن حرف نسیه سارا -

 ...مفصله نمیشه که تلفن پشت -

 ...نپیچوني اینطوري منو که میکنم خرجت گردني پس یه رسیدنمم محض به... میام باشه -

 ي سفره داشتند ها دوزنده و بود مرتب چیز همه ، پایین رفتیم سر یه سهیل با و گذاشتم را گوشي و خندیدم

 ، بودند شده اُخت هم با خیلي کم مدت این تو تا دو این ، سپردم ناهید به رو سهیل ، میکردند جمع رو ناهارشون

 دبع تا کردم یادداشت اخترخانم کمک به را بود نیاز مورد که وسایلي و کردم چک رو شده دوخته لباسهاي ي همه

 خواب براي را سهیل که باال رفتم راحت خیال با من و بود مرتب چیز همه... بخرم بازار برم سر یه فرهاد رفتن از

 دیدن با اما... کنم فکر بودم گرفته که تصمیمي به دیگه بار یه مونده باقي ساعت چند این تو و کنم آماده بعداظهر

 هک فرهاد بغل تو پرید سهیل... هوا رفت و شد سوخت وقتمم ساعت چند این ، زد بهم که نمکي با چشمک و فرهاد

 : گفتم مامان به رو و زدم پوزخندي... میخندید من ي زده تعجب ي قیافه به داشت هنوز و بود شده باز برایش

 ؟...نیاوردید بدنیا ماهه هفت رو پسرتون آقا این احیاناً شما... دادمهر خانوم

 واین از بیشتر انتظار میکني مشغول منو مغز و میزني حرف نسیه وقتي:  گفت فرهاد و خندیدند فرهاد و مامان

 ... گذشتم گردني پس زدن از که کن شکر رو خدا فقط ، باش نداشته

 بزار اريد عجله اینقدر جنابعالي که حاال... خب خیلي:  گفتم و نشستم روبرویش استرس از پر قلبي اما لبخند با

 خاروندنم سر وقت که ریخته سرم رو کار خیلي پایین خودمم که بگم رو یهویي اومدن این دلیل زودتر منم

 ...ندارم

 ؟...بگم من یا میگید شما:  گفتم مامان به رو

 ...زده حرف دخترش جاي به مامان نگه بعد ، کنه باور و بشنوه زبونت از تا بگو خودت -

 ...نکشیدم هوار تا بگید خب ؟...کردنه پاره تیکه تعارف وقت االن:  گفت اعتراض با فرهاد

 اصل سر رفتم راست یک ، رفتن حاشیه بدون... بود آمده بدنیا وقتش از زودتر واقعاً پسره ، گرفت ام خنده

 : موضوع

 هنوز نظرت ببینم تا اینجا بیاي خواستم همین براي ، بدم مثبت جواب جهانگیرخان به میخوام من... فرهاد -

 ؟...نه یا مثبته

 وارد بهش بزرگي شوک و کردم عجله زیادي اینکه مثل نخیر... بود من ي چهره مات و بود نکرده باور هنوز فرهاد

 : گفتم و دادم تکان تاًسف روي از سري... شده
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 تموم که چیه تعجب این ، حرفام شنیدن براي اینجا اومدي کله با که االنم ، بودید جواب همین منتظر سالهاس

 ...بیاري در شاخم مونده کم ؟...گرفته صورتتو قرص

 ؟...شدي زده خواب:  گفت من به رو و کشید گردنش پشت دستي کالفه فرهاد

 سال همه این یا ، جهانگیر زن بشم من میخواي ، میگم زندگیم مهم تصمیم از دارم... نخیر:  گفتم محکم و جدي

 ؟...بود نمایش براي فقط جنگ و دعوا

 یه االن ، گرفته توهم نه و شده زده خواب نه خواهرت... عزیزم فرهاد:  آمد حرف به فرهاد باور براي مادر بار این

 اشهب راحت بابت این از خیالت ، گرفته مشورت و زده حرف باري چند منم با و میکنه فکر موضوع این به داره مدته

 ...زنه نمي حرف الکي خواهرت که

 اینقدر یهو کنم باور چطوري ، نداشتي رو دیدنش چشم ، متنفربودي مرد این از که تو:  گفت من به رو فرهاد

 ؟...شدي متحول

 مجبور هم و دادیم دست از رو تو هم ، جهانگیرخان بخاطر چون ، بودم متنفر:  گفتم و کشدم عمیقي نفس کالفه

 که بودم متنفر ، دونستم مي پدر مرگ باعث اونو و بودم متنفر ، گردنم بندازم رو ازدواج طوق زود خیلي شدم

 ، بگي که حسي هر از خالیم خالي حاال اما ، شد شروع تهدیداتون و مزاحمتا دوباره بودم خوشبخت بهروز با وقتي

 برداشت نمیخوام ، بمونم کنارش حاضرم بچه این و خودم آرامش براي... فرهاد داره برنمي من سر از دست مرد این

 مموند خرجم تو نه که دوني مي خودت...  نه ، میارم پناه او به دارم که شدم مستاصل اینقدر یا و زوره به که بکني

 ینا نشسته من پاي به مرد این که سالها این حرمت و آرامش بخاطر فقط ، میفته کارگر من کَت تو اجبار و زور نه و

 نرم نرم که میدم رو فرصت این خودم به اونوقت ، شد ثابت بهم صداقت با ادعاهاش ي همه اگه تا میکنم رو کار

 ؟... شده عوض یا پیشه سال چند نظر همون نظرت ؟...میگي چي حاال... بشم عاشقش

 ونا به که حاال و نشستم روز همچین منتظر سالها ، اس مسخره ، بگم چي دونم نمي:  گفت سردرگم و کالفه فرهاد

 ...دلم دو رسیدم روز

 ؟...جهانگیرخان از یا نیستي مطمئن من از ، دلي دو چي براي -

 ، دارم ازدواج قصد میکردي دوري ازش سالها که مرد این با حاضرم من میگي و اینجا بیا میزني زنگ یهو... تو از -

 ...کرده نگران منو گرفتي تصمیم یهو اینکه

 ...نگرفته تصمیم اي لحظه و میکنه فکر موضوع این به داره مدتیه االن خواهرت... پسرم نگراني چرا -

 خودش از که کرد تعریف طوري رو گذشته اتفاقاي ي همه جهانگیرخان اومدیم رستوران از که شب اون... فرهاد -

 ، گفت مي راستم ، بیني نمي منو داشتن دوست داري من از که اي کینه بخاطر گفت بهم حتي ، شد اتهام رفع

 زود و من خود که دارم ایمان االن اما ، میکردم دوري ازش نفرت همین بخاطر که فهمیدم منم زد حرفاشو وقتي
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 یهتک بهش تونم مي و داره دوست منو واقعاً مرد این شده باورم حاال ، نبوده اثر بي اتفاقات این تو کردنم قضاوت

 يدون مي صالح اگه ، خودت با اش بقیه دیگه ، بدم مثبت جواب میخوام االن که کردم باورش کن باور فرهاد ، کنم

 هست حرفش سر هنوز اگه ، بزنیم حرف مورد این در و بزارم بیرون باهاش فردا واسه قراري یه و بزنم زنگ بهش

 ...رفته خاني نه و اومده خاني نه ، سالمت به منو و خیر به اونو وگرنه ، اهلل بسم که

 : گفت فقط و گرفت آغوش تو منو غافلگیرانه و نشست کنارم آمد ، من به زدن زل اي لحظه از بعد فرهاد

 اورب و ببیني چشم به رو مرد این خواستن و گذشت که رسیدي فهم از درجه این به که برات خوشحالم... دلم عزیز

 روي باشه تاًییدي مهر میتونه ، بیخوابیش شبهاي و پریشوني سالها که میخواد رو تو قلبش ته از جهان که کني

 غمگین مرد این از واقعي لبخند یه سالها از بعد تا میدم بهش رو خوش خبر این میرم االن... ادعاها این ي همه

 ...ببینم

 به و بزارم میان در باهاش باید که هست حرفاییم سري یه و بگم بهش میخوام خودم... فرهاد نمیگي هیچي تو -

 ...بکنیم وا هم با رو سنگامون معروف قول

 ؟...میشه مگه ، بگیرم ازش مژدگوني باید ، داره سود برام کلي خبر این:  آمد در شوخي در از دوباره فرهاد

 خواهرتم بغل از ، خواهرته مورد در ، زنیم نمي حرف فرشات فروش و خرید مورد در:  گفتم و زدم بازوش به مشتي

 ؟...پرو ي پسره کني سود میخواي

 : گفت و زد موهام به اي بوسه و کشید بغل به را من خوش سر و خندید فرهاد

 ...چیز همه بابت ممنونم ، منه عمر روزاي بهترین از یکي امروز

 ارب این دخترم امیدوارم... خبر این شیریني اینم... خب:  گفت و رسید راه از شیریني و چایي با مامان وقت این در

 ...بشه خوشبخت خوشبخت

 : گفت و انداخت مادر گردن دور دست بود نشسته ما میان که فرهاد و بوسیدم رو دستش و کردم تشکر

 ...بخت خونه برید شمام که کنم پیدا شما براي پولدارم و واقعي جلتمن یه میشه کي -

 شمدلیل و نشد ، بزنم حرف جهانگیرخان با فردا و بده مهلت بهم فردا تا که کردم کاري هر و بود شده دیوونه فرهاد

 ناچار به... میداد لو رو خبر زودتر و نداره بست و چفت خودش دهان یا و بشه عوض نظرت فردا تا شاید که بود این

 همان به هم با تا دنبالم بیاد غروب دم جهانگیرخان شد قرار و داد را چیز همه ترتیب فرهاد و کردم قبول

 شیطنت و ها پراني مزه با و بود خنده پر لبم... داشت بسزایي اثر من شدن متحول تو شاید که برویم رستوران

 ودب پا به غوغایي درونم اما... بودم گذاشته نمایش به رو شادي ظاهري میکرد بازي سهیل با و شده بچه که فرهاد

 دهش عجین خونم با کلمه دو این عجیب که بود تحملي و صبر فقط اش چاره همیشه مثل و میکرد رو زیر را دلم که
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 هرس ذهنم از را بدبیاري و بدبیني علفهاي باید سالها همان مثل هم روزها این تو ، بود رفته فرو مغزم تو و

 ....میشد تر تحمل قابل برایم روزها این تا میکردم زندگیم وارد خوشبیني هم کمي و میکردم

 و ظاهر در بود قرار که بودم نشسته ماشین تو مردي کنار من و رسید فرا موعود ي لحظه سالها از بعد باالخره

 مي باید دیگر اي لحظه تا که حرفهایي از داشتم استرس...  بشود نفسم هم و زندگي شریک نزدیک اي آینده

 خیال بي نمیتوانستم هم باز اما میکرد دور استرس از را من کمي عشقش از پر چشمان و مهربان صورت... زدم

 این لمقاب در تسلیم و بازنده را من تصمیم این بخاطر نمیخواست دلم...  نیفتاده مهمي اتفاقي کنم فکر و باشم

 مرد این مقابل در من اصل در ، میکرد القا من به را بد حس همین ماجرا ظاهر اما ، بداند اش ساله چند انتظار همه

 ازيب یه به تا ببازي عمداً باید ها وقت بعضي و بود تر مهم دلیلکارم اما ، بودم داده وا و بوده باخته اش خواسته و

 ...داشت وجود کثیفي بازي اگر البته ، بدهي خاتمه دیگر کثیف

 بي و چرخید من سمت به و داشت نگه کناري را ماشین و کرد پیدا را خلوتي جاي شدیم دور خانه از که کمي

 : گفت مقدمه

 بهشون توني نمي بکني هم کاري هر که میشن جاري رگهات تو رنگ پر و قوي اونقدر هایي حس یه وقتایي یه -

 و شادي هم و میاره شانس هم برام دیدار این که میگه بهم قوي حس این تو کنار من االن و ، بشي مغلوب

 ؟...خانوم سارا نمیگم درست ، سرخوشي

 ، بخواند چشمانم از را وجودم استرس عمق خواستم نمي ، بود گریزان نگاهش از چشمانم اما ، سمتش برگشتم

 : گفتم جلو به نگاهم و بود پایین سرم که طور همین

 ...بودید منتظرش سالها که خبریم حامل و نبوده اشتباه حستون

 از داشتم شرم و استرس ، دزدیدم را نگاهم... بود ام چهره ي خیره زدن پلک بدون ، کردم نگاهش که لحظه یه

 ، میگرفتم گُر گاهي و میشدم سرد گاهي ، میکرد عوض بهاري هواي مثل را حالم ثانیه هر و تصمیم این گفتن

 ...میکرد هُول مرا بیشتر زدنش زل و سکوت ، زدم مي یخ هم گاهي

 و رفته دست از عشق همین با و ندم راه قلبم به رو مردي هیچ دیگه دادم قول خودم به رفت بهروز وقتي از -

 هر و سرم ریخت یهویي مشکالت تموم ، شد کمرنگ بهروز مرگ که کم کم اما ، بدم ادامه زندگیم به خاطراتش

 خودشون به که بود اطرافیان دخالت مهمترینش که رفت مي رژه رویم جلوي نشده حل سخت ي مسئله یه روز

 نوم آزادي کارشون این با ، کنن رهبري را زندگیم مهم تصمیمات و کنن دخالت زندگیم تو مورد بي دادن مي اجازه

 دهفای ، بشم کشیده باال منجالب این از که زدم مي پا و دست هم چه هر ، کردن شخصیتم به توهین ، کردن سلب

 کوه مثل رو کسي وقتي ، ازدواجه منجالب این از رهایي راه تنها میگفت مادرم...  رفتم مي فرو بیشتر و نداشت

 با که اونشب... بگیره تصمیم برات و کنه دخالت زندگیت تو نمیده اجازه خودش به کسي باشي داشته سرت پشت

 ، شد پاک ها کینه از دلم و کردیم باز رو ساله چندین هاي تفاهم سوء این هاي گره کدوممون هر و زدیم حرف هم

 آقا ، میکنید احساس االن که حسیه همین اش نتیجه و کنم فکر تر جدي درخواستتون به گرفتم تصمیم
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 کنم ازدواج باهاتون و بدم مثبت جواب درخواستتون این به حاضرم ، بدید من به رو طالق حق اگه... جهانگیرخان

... 

 یک ، بخوانم نگاهش و صورت تو از رو خبر این العمل عکس تا کردم نگاه هم صورتش به آخرم ي جمله با زمان هم

 هب تا ، بارید مي چشمانش از آتش ، شد غضبناک چشمانش و گرفت خشم رنگ کم کم و شد زده بهت صورتش آن

 مين ، بود افتاد اتفاق لحظه یه تو که شدم اي شده ریز سر یهو خشم این مات ، بودمش ندیده عصباني اینقدر حال

 شده مشت دست با و نشست لبهایش روي هم آمیز تمسخر پوزخند یه کم کم ، بردارم چشم نگاهش از توانستم

 حق از نباید شاید ، سرش پشت نشست بغض با همراه نگاهم... بیرون زد ماشین از و فرمان روي کوبید بار چند اش

 اشدب عاشق که کسي مخصوصاً ، رود نمي ننگین قرارداد این بار زیر مردي هیچ که بود گفته بهرام ، میگفتم طالق

 مردي به بودم زده زل هنوز و داده دست از هم را مکان و زمان که داشتم استرس اینقدر ، گذشت چقدر نمیدانم... 

.. .میکرد متر و آمد مي و رفت مي پیشاني ي برجسته رگ و کرده گره مشتهاي با را خیابان بود ساعتي نیم که

 حق ، بکنم کردنش آرام براي توانستم مي کاري چه کشدار دقایق این در نمیدانستم و بود ریخته بهم را تمرکزم

 ... بود شده حاصلش عصبانیت و خشم همه این بابتش و میکرد فکر او که نبود حقي آن من طالق

 صداي با... بود شده کمرنگ زندگیم در روزها این که خدایي ، زدم صدا را خدا همیشه مثل و گذاشتم هم بر چشم

 خودش در را ترسناک خشم این بود توانسته خوب که مردي به زدم زل و کردم باز چشم ماشین در شدن باز

 به هک باشم احساسي بیانگر تا نرسید ذهنم به اي کلمه هیچ... شد ثابت برایم هم بار این اش اراده ، کند کنترل

 گفته باید که شد حرفهایي پیشقدم خودش و رسید پایان به انتظارم... بود خورده زخم من از هم باز خودش خیال

 بود شده نشین ته که دلخوري از پر و داشت خش هنوز صدایش... میکردم برطرف باز را ها تفاهم سوء این و میشد

 ...اش حنجره ته

 خوشحال اینقدر ، آوردم بدست را ام عالقه مورد زن باالخره که بزنم داد خیابون وسط برم و باشم خوشحال باید -

 هک داره هم اگري و اما یه ، پیوند این و خواستن این ، نیستم اما ، کنم پخش شیریني و نقل شهر تموم توي که

 همه این از بعد ؟...متنفري ازم هنوز ؟...من دادن شکنجه براي میخواي طالق حق ، میکنه برابري جانم با قیمتش

 ؟...سارا منه حق این ، انتظار سال

 ي تیره از عرق ، بود نشده مهار کامل هنوز خشمش ، ترسید مي مرد این از و کوبید مي ام سینه به محکم قلبم

 ... آتش وسط من و بود جهنم اینجا شاید یا ؟...بودم کرده تب من یا بود گرم هوا ، چکید مي چک چک پشتم

 ، نداشتنت و داشتن یعني:  شد بلند صدایش ؟...میده معني چه عاشق مرد یه براي طالق حق دادن دوني مي -

 انتظار همه این از بعد ، نبودنت لحظه یه و بودن لحظه یه یعني ، درگیري و بحث یه از بعد من دادن جان یعني

 شراب و شادي این بزار ، نخواه من از رو حق این سارا ، کني مجازاتم اینطوري بخواي که نمونده برام رمقي دیگه

 الهس چند کابوس این از بزار ، کنارم تو بودن از بشم مست و بنوشم کامل طور به ، رو وصال به رسیده انتظار این

 ...بشم بیدار
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 به انزب... میشد تمام گران برایم فریادهایش ، میکرد آرامي نا قلبم و خراشید مي را گلویم بغض ، گرفتم نفسي

 : گفتم لرزوني صداي با و کشیدم خشکم لبهاي

 رخوردب یه با یا بدم شکنجه رو شما بخوام که نیست این میخوام که حقي ، کردید برداشت اشتباه منو حرف... شما

 ...فقط ، کنم جدایي به تهدید رو شما کوچیک

 ؟...سارا چي فقط -

 عصبانیت سرخي و داشت باد هنوز اش شقیقه رگ ، بود کرده گره هنوز هایش مشت ، بود ترسناک هنوز نگاهش

 ...بود نرفته کامل اش چهره از

 ، دش کم روزا طي اشتیاقتون وقتي ترسم مي ، نشنیدم خوبي چیزاي ناپدري مورد در ، هستم سهیل نگران فقط -

 ماداعت یه من... من ،... مشترک زندگي مرگ ، من مرگ یعني این که نباشید راضي بودن ما کنار و سهیل به نسبت

 چیز همه از بشه اذیت ام بچه اگه ، باشید داشته دوست اونم دارید دوست منو که طور همون که میخوام محکم

 ....جونم از حتي کشم مي دست

 : گفت بعد و کرد مکث صورتم تو کمي رفته باال ابروهاي با تعجب به رسید خشم از و شد عوض اش چهره رنگ

 عوض اون با رفتارم ازدواج از بعد میکني فکر چرا ، هسني تو که عزیزه همونقدر من براي سهیل... جان سارا

 ؟...میشه

 ، کردید تهدیدش بارها بود زنده تا که کسي ، بهروز و من عشق ي ثمره ، رقیبتونه پسر سهیل بگم صادقانه -

 باشم هداشت آرامش خونه اون تو باید ، بیام کنار نمیتونم ترس این با من ، بودید متنفر اون از مرگ حد به که کسي

 هب تهدید بزرگ یا کوچیک بحث و جر یه از بعد که نمیخوام این براي رو طالق حق بدونید اینو دارید باورم اگه ،

 نکف با و بخت ي خونه میره سفید لباس با دختر داشت اعتقاد که هستم مردي ي شده تربیت من ، کنم جدایي

 عشقتون و صداقت ، زندگي طي اگه میدم قول بهتون منم ، بدید بهم رو حق این میخواید منو اگه... گرده برمي

 ...کنم ازدواج باهاتون حاضرم حق این با فقط من ، برمیگردونم بهتون رو حق این شد ثابت ام بچه به نسبت

 ؟....داره خبر شرط این از فرهادم:  گفت کوتاه و بلند هاي نفس کمي ، سکوت کمي از بعد

 ...داره خبر مامان فقط ، نداشت اون به ربطي چون نگفتم بهش -

 به خیره نگاهم و صورتم تو نشست گرما حُرم ، انداخت تپش به را من ي زده تب قلب و گرفت دوباره را دستم

 ...میکرد بازي انگشتانم با نرم خیلي که بود اي مردانه دستهاي

 ؟...جان سارا نداري اعتماد بهم -

 هک سالهاست منم ، کنارتون بیام قرص دل با بزارید ، منه زندگي تموم سهیل ، ترسم مي ، نیست اعتماد بحث -

 کم کم بزارید ، کنم باورتون بزارید... کردم سر تنهایي و درد با و نخوابیدم صبح تا سالهاست ، ندارم آرامش
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 اي دیگه ي استفاده گفتم که موردي در فقط حق این از میدم قول ، نگیرید ازم رو فرصت این ، بشم عاشقتون

 ...بکنم هم امضا و بنویسم حاضرم... نشه

 دست ؟...بود مانده باقي هم غروري دیگر مگر ، شکست غرورم ، محل بي خروس این به لعنت ، ریخت فرو اشکم

 : گفت و ماند خیره آلودم اشک نگاه تو و گرفت را ام چانه و کرد پاک را هایم اشک برد

 رکنا در حق این با من که چند هر ، نکنم قبول رو تو سخت شرط این میتونم چطور ، انتظار سال همه این از بعد -

 از باز نزارم که عزیزه برام اینقدر خاطرت اما ، کني رهام دوباره ترسم مي آن هر و میشه سلب ازم آرامش ، تو

 قدرچ بدوني اینکه بخاطر فقط میکنم قبول شرطم این ، کنم تحمل دوریتو نمیتونم دیگه ، بخوري لیز دستم

 و آرامش به تو کنار میخوام ، سرم تو نکوبي هي و نکني چماق رو حق این که بده قول بهم هم تو اما ، دارم دوست

 تو پاي به رو دنیا تا بیا راه عاشق دل این با پس ، خوشبختیه سهیل حتي و تو و من حق دیگه االن ، برسم خوشي

 ....بریزم سهیلت و

 دو هر صورت تو هایمان رگ تموم خون لحظه یک تو ، بوسید را دستم... دادم قول و زدم فاتحي و عمیق لبخند

 تو آرام و گرفت محکمتر ، کشیدم عقب کمي را دستم بودم کالفه نزدیکي این بد حس و شرم از ، شد سرازیر

 : گفت و شد خیره صورتم

 خاص و عام ي شهره گذشت و صبر به ، عشق این و تو خاطر به درسته ، نکن دریغ ازم رو خودت وقت هیچ -

 بله فقط نه ، سارا میخوام رو تو تمام من ، بشه توهین شعورم به و کنم تحمل نمیتونم مورد این در اما ، شدم

 ... رو گفتنت

 قبول و من گفتن بله از اي دقیقه هنوز بودم ناراحت منهم ، بود دلخوري از پر آخرش هاي جمله ، کرد رها را دستم

 دوست را مرد این تو ، افتادم ملیحه هاي حرف یاد به... داشت زیادي انتظارات من از که بود نگذشته او کردن

 داشته ار چیزي هر انتظار باید گفتن بله از بعد که صورتي در ، کني تحمل را مرد این نزدیکي نمیتوني تو ، نداري

 ...عذاب و درد از پر تو براي و خوشیه و لذت از پر اون براي که باشي

 ؟...کنم مهمونش خوشمزه شام یه و باشم رکابشون تو امشب میده افتخار... خودم خوشگل خانوم خوب -

 ، بدهم را جوابش اخم یا خلقي بد با نمیتوانستم دیگر... بودم شده او خانوم ثانیه همین از ، زدم پوزخند دلم تو

 يلبها و خوشحال زیادي صورت به اي شرمنده نگاه... بود سرم تو نیتش اول از که برگردم نقشي به بودم مجبور

 : گفتم بود آمده در بودن جدي از کمي که لحني با و انداختم خندانش

 یکمي شما با چیزي هر از قبل میخواد ، برسید گذاشتم بهرام آقا با که مالقاتي قرار به و خونه برگردونید منو قراره

 ...بزنه حرف

 ؟...داره ربط اونم به مگه:  گفت و شد جدي صورتش و کرد اخم کمي
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 میخواید شما ضمن در ، برادرشم زن هم و محترمه برام پدر جاي هم بهرام آقا:  گفتم و زدم بخشي اطمینان لبخند

 ...نداره ایرادي اگه البته.... اس مردونه حرف کلمه چند نباشید نگران ، بشید اش برادرزاده پدر

 اام... بانو شماست امر ، امر بعد به لحظه این از ، نداره ایرادي عزیزم نه:  گفت و زد لبخندي و کرد نگاهم عاشقانه

 نفره ود شام یه پایتخت بانوي ترین خوشگل و بهترین با امشب تونستم مي که گرفتي ازم رو حق این باشه یادت

 ... بانو طلبتون باشه ، باشیم خوش و بخوریم

 که آدرسي به رفت خودش و خانه رساند را من و کرد روشن را ماشین ، غلیظ دل جان یه گفتن با که خندیدم ریز

 ..بود منتظرش بهرام

 : گفت عصبانیت با فرهاد و جلو آمدند نگران برگشتم تنهایي به که من دیدن با هما و فرهاد

 ؟...نه کردي خرابش -

 برمي دیگه ساعت یه تا جهانگیرخان ، رفت پیش خوب چیز همه نباش نگران:  گفتم و برداشتم سرم از را چادرم

 ...گرده

 : گفت و خودش طرف برگرداند را من و چسبید را بازویم اتاق تو بروم رفتم

 ...بشنوم نسیه ندارم دوست نگفتم بار صد -

 هی فقط ، رسیدیم توافق به و زدیم حرف همدیگه با ، نشده چیزي:  گفتم اخم با و کردم آزاد دستش از را بازویم

 ...داشت بهرام با مالقات قرار

 ؟...داره ماجرا این به دخلي چه بهرام:  گفت انداخته باال ابروهاي با

 بشه جهانگیرخان قراره ، کنم ازدواج میخوام دوماً ، واجبه احترامش پدر جاي اون اینکه از اول ؟...نداره دخلي -

 ؟...نداره ، بزنن دوستانه گپ یه همدیگه با که داره رو حق این ، اش برادرزاده پدر و برادرش زن سر ي سایه

 ...بشه باز جهان و تو زندگي به آدما این پاي نمیاد خوشم:  گفت و گذاشت کمر به دستي ناراحتي با فرهاد

 قبولش خیلي پدر جاي که کسي و منه ي آینده مرد بین صحبت فقط ، زارن نمي پا من زندگي به اونا... نترس -

 ؟...مخالفي چرا تو دونم نمي ، نداشت مشکلي مسئله این با جهانگیرخان ، دارم

 لج سر فردا ، جهانگیرخان ي خونه بفرسیم رو سارا خبر بي که نمیشه پسرم:  گفت فرهاد به رو و کرد دخالت مادر

 ...گیرن مي پس رو سهیل حضانت بیفتن

 شنگاه ، افتاد هما به نگاهم... بود عصباني و شاکي حسابي ، نشست هما کنار و گفت غلیظ کردن غلط یه فرهاد

 اصالً ، خوردش نمیشد عسلم من یه با و ریخت مي کیلو کیلو صورتش تمام از خودخواهي و کبر ، نبود دوستانه

 ، برادرش شادي لحظات تو غرور و اخم همه این ، رسیده آرزویش به سالها از بعد برادرش که نبود مهم برایش
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 و فرهاد گوش دم گرفت سر ، میشد ماجرا پر و سخت دوباره من راه زن این وجود با ، داشت سوال جاي برایم

 : گفت بشنوم من که طوري

 میره جلو خودش ي خواسته طبق چیز همه ، بره آب زیرش که نمیخوابد جایي جهان ، نکن اذیت خودتو اینقدر -

 ...نمیده کسي به باج و

 ، نشناخته منو هنوز خانوم هما ، زدم بینیش خوش این به پوزخندي رفتم مي آشپزخانه سمت به که طور همین

 دمخو به مامان صداي با... بشه رد راحتي به زیرش از اقیانوس یه که بگیرم مشتم تو رو برادرت همچین میدم قول

 : اومدم

 ...روشنه دلم ، میشه درست اش بقیه دیگه ، برداشتي رو مهم قدم... عزیزم نباش نگران -

 محض به و داده سفارش فرهاد گفت مامان که پرسیدم شام ي درباره و کردم عوض رو بحث و زدم محوي لبخند

 نای و بود مشغول حسابي فکرم ، سهیل پیش اتاق تو رفتم راحت خیال با...رسه مي سفارشم جهانگیرخان اومدن

 رو زرنگ خرگوش کتاب داشت و بود کشیده دراز شکم روي سهیل ، اعصابم رو بود رفته حسابي هما اخم و رفتار

 حالت اون تو دیدنش از... وروجک بود آورده در خوندن کتاب اداي ، گفت مي لب زیر هم چیزایي یه و میکرد نگاه

 را سرش ، دادم قلقلکش یکم ام چونه با و گذاشتم کتفش روي را سرم و نشستم تخت لب رفتم و رفت ضعف دلم

 : گفت و خندید و کرد مایل چپ طرف به

 ...میخونم رو زرنگ خرگوش کتاب دارم -

 ؟...کرده پیدا سواد کجا از ماماني کوچولو پسر این اونوقت:  گفتم و کردم ذوق

 نگزر خرگوش مثل باید گفت بهم بعدم ، شدم حفظ هاشو نوشته که خونده کتابو این اینقدر برام سعید عمو -

 ...کني محوشون زرنگي با میشن شیر برات که کسایي تموم و باشي

 ...میشن محو فوت یه با:  داد ادامه و کرد دستش کف به فوت یه و آورد باال را دستش کف و نشست شد بلند

 لبهاش و صورت از آبدار بوس تا چند و کردم بغلش محکم ، بود گرفته یاد رو سعید درساي خوب گرفت ام خنده

 : گفتم و گرفتم ام سینه به محکم رو سرش و گرفتم

 ...باهوش خرگوش مثل و قویه شیر مثل همیشه من سهیل -

 حسابي و بودمش ندیده که بود روز چند ؟...میکرد چیکار داشت االن ، ام خسته قلب به کشید خنجر سعید یاد

 دیگر اینکه حسرت ، بود سنگین من ي شکننده و ظریف هاي شانه براي زیادي اندوهش بار ، بودم دلتنگش

 مي درد به را دلم دیدم نمي رو بخشش اطمینان و امید از پر نگاه اینکه حسرت ، نمیکردم لمس را هایش برادرانه

 از زمان که بودم شده سعید درگیر چقدر ، آمدم خودم به جهانگیرخان تشکر و مامان بفرماي صداي با...آورد

 ، متمس به برگشت سرها ي همه کردم که سالمي با و سالن تو رفتم و گرفتم بغل به را سهیل... بود رفته در دستم
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 اب جهانگیر... شده چي دیدار این ي نتیجه بخوانم اش چهره از میخواستم و بود جهانگیرخان به نگاهم فقط من اما

 و داد را سالمم جواب خنده و مهرباني با و من سمت آمد و مامان دست داد را بود گرفته که کیکي جعبه خوشحالي

 : گفت و زد محوي لبخند من نگران چشمان به و بوسیدش محکم و گرفت من از را سهیل

 ...فقط... زدیم حرفامونو جلتمن تا دو مثل و نیامد پیش مشکلي... عزیزم نباش نگران

 ؟...چي فقط:  گفتم استرس با و حرفش وسط پریدم

 ...شده حسودیم یکم فقط:  گفت و کرد اي خنده

 ؟...چي به:  گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 کرد تهدیدم رسماً که عزیزي بهرام آقا براي خیلي ، داره ویژه جاي یه همه دل تو خودم خوشگل خانوم اینکه به -

 ...میکنم سیاه دنیاتو ، گفت آخ یه سارا اگه که

 که بهرام ي پدرانه حمایت این از بودم شاد... کاناپه روي نشست رفت و گفت دلم جان یه باز که زدم لبخندي

 مي وبارهد داشت زندگیم اینکه مثل... ام ثانیه شادي این به زد گند هما تلخ نگاه اما ، بود گذاشته برایم تمام سنگ

 در و نیودم قبل ساراي دیگر من که بودم مطمئن خودم به اما ، عاطفه مثل یکي میشد هما و تکرار دور رو رفت

 ...نشستم نمي ساکت و میکردم برخورد خودش مثل میکرد برخورد ظالمانه من با که کسي مقابل

 ربیشت وقتي اخمش ، گرفتم مي ندیده را هما تخم و اخم اگر البته ، شد سرو صمیمانه جمع یه تو و رسید هم شام

 دمخور به بیشتر جوجه تیکه چند زور به و میکرد پذیرایي جوجه و کباب با من از وقت تمام جهانگیرخان که شد

 من به چشمکي و میخندید هم او و ذلیل زن میگفت جهانگیرخان به مرتب و شد فرهاد طنز ي مایه دست که داد

 هک قلب شکل به بود کیکي شامم از بعد دسر... میکرد شرمگین مادر خندان و راضي نگاه مقابل در را من و زد مي

 این آخر در ، کیک خوردن از بعد و ، بود شده تزیین زیبایي طرز به کیک همان جنس از قرمزي رزهاي را دورش

 هب را برلیاني ظریف انگشتر فرهاد و مامان ي اجازه با که بود جهانگیرخان از غافلگیري یه هم استرس از پر شب

 شعر یاد به مرا ناگهان که انداخت گردنم به را ازدواج این طوق و کرد انگشتم در خودش دست با نامزدي رسم

 ... انداخت فروغ

 

 :گفت کنان خنده دخترک

 زر حلقه این راز چیست که

 مرا انگشت... که حلقه این راز

 بر به است گرفته تنگ چنین این
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 است خوشبختي حلقه": گفت و شد حیران مرد

 است زندگي حلقه

 "!باشد مبارک": گفتند همه

 باشد شک آن معني در باز مرا که دریغا: گفت دخترک

 شبي و رفت سالها

 زر حلقه آن بر کرد نظر افسرده زني

 او فروزنده نقش در دید

 شوهر وفاي امید به که روزهایي

 هدر ، رفته هدر به

 واي... واي که": نالید و شد پریشان زن

 او چهره در که حلقه این

 و تابش هم باز

 است رخشندگي

 است بردگي و بندگي حلقه

 کاغذ تکه همچو....  تنهایم چه بیني مي....  آرامش آسمان ابرهاي سوي به ببر خودت با مرا...........  بگیر آغوشم در

 ... خواند آن روي از نمیشود را چیزي که اي شده پاره و مچاله

 سيک گویي...  کن نگاه خوب...  کن نگاه....  آزارد مي را گوشم تنهایي مرگبار سکوت...  است گرفته پایان زندگي

 برایت خیلي کلمه آن...  کن دقت خوب را پیشانیش روي...  شده نزدیک خیلي انگار...  آید مي دستها دور آن از

 که چون نباش آمدنش منتظر...  بدهد هدیه را آرامش بهت تا آمده مرگ اسب بر سوار( ....  مرگ)  ؟.... نیست آشنا

 ... کن باز جاوید آرامش این سمت به را آغوشت...  برو سمتش به و برخیز...  آید مي آرام خیلي

 

 داده رخ مبرای اواخر این که بیفتد اتفاقهایي سمت به کمتر فکرم تا کردم کار تولیدي تو عصر هاي نزدیکي تا فردا

 رد جهانگیرخان ، مقدمه بدون که بود انگشتري اتفاقات این از یکي... نبود جایش سر چیزي هیچ روزها این ، بود

 نمي...  نمود صادر مرا بندگي حکم که اي حلقه ، کرد معرفي خودش نامزد را من رسمي طور به و بود کرده دستم

 وت ترسیدم مي ، شد گرفته من از دیشب وقتم این که میخواستم کردن فکر وقت هنوز و زد مي شور دلم چرا دانم
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 و رفتند دوزندگان ي همه وقتي...  بزنم دامن دیگري جنجال یه به باز و بشوم تصمیم این از پشیمان آخر دقایق

 چند جهانگیرخان که دیشب از ، زد مي چشمک آن روي ملیحه اسم و خورد زنگ گوشیم بستم مي را در داشتم

 هم يکس و بودم نرفته گوشي سراغ دیگر دادم را جوابش من هم بار دو یکي و بود فرستاده برایم عاشقانه پیام تا

 : گفت فقط که رسید بگوشم ملیحه پریشان و ترسیده صداي زدم که را اتصال ي دکمه... بود نزده زنگ

 ...شده دیوونه سعید ، سعید ي خونه بیا سارا -

... هگذشت کار از کار و شدم جهانگیرخان ي خواسته تسلیم من که بود شنیده بهرام از حتماً ، شد کنده جا از قلبم

 ...افتاده اتفاقي که فهمید مي روزم و حال از چون باال نرفتم ، زدم زنگ مامان به پایین همان از

 ...گردم برمي زود و میرم بازار تا ، سفارش گرفتن براي برم زده زنگ بازاریا از یکي... مامان -

 ...نرو تنها بیاد فرهاد بزنم زنگ یزار -

 فقط االن تا و بود شده شروع صبح اول از هایم دلشوره ، برسم سریعتر تا رفتم ماشین با افتادم راه و نکردم قبول

 ها پله پیچ به را خودم فوري و رسیدم تا... بود ها دلشوره این حاصل تهوع حالت و بود داده قرار هدف را ام معده

 حد زا بیش مسئله ، بود گرفته فرا را صورتش تمام نگراني و بود پریده رنگش ، شد سبز راهم سر ملیحه رسیدم

 ...بود ساز مشکل تصورم

 ؟...چشه سعید ؟...ملي شده چي -

 ...شیراز برگرده میکنه جمع داره و شنیده بهرام از رو موضوع سعید ، میفتي پس االن باش آروم -

 ؟...امتحاناته موقع که االن:  گفتم مرگ حالت با

 طشرای االن ، برگرده بزارید نداره ایرادي گفته صابرم آقا و زده حرف تلفني پدرش با حمید ، سرش به زده... آره -

 نزنه گند و کني منصرفش بتوني شاید بیاي گفتم... بیاره خودش سر بالیي بمونه اگه ترسم مي ، نداره خوندن درس

 ...خوندن درس سال یه این به

 گشتم برمي طرف هر از که بودم شده اسیر زندگي بد هواي و آب تو ، خورد مي پیچ ام معده کالفگي و استرس از

 : گفت و کشید را بازویم ملیحه که ها پله سمت دویدم... رسیدم مي تاریک و طوالني بست بن یه به

 خودت مواظب ، بکشه نعره یا برسونه بهت آسیبي داره امکان ، شده رواني اصالً ، عصبانیه خیلي سعید... سارا

 ...باش

 ...شدم کلفت پوست دیگه که کشیدند سرم ها نعره این از اینقدر... نباش نگران -

 اب و داد تکون سري هم او و کردم سالم ، شدم روبرو بود داده اُپن به تکیه که درهم و نگران حمید با و باال رفتم

 ختت رو بود گذاشته را چمداني سعید ، کشیدم سرکي و اتاق سمت رفتم فوري ، کرد اشاره سالن ته اتاق به دست
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 ردک مکث کمي ، زدم صدا را اسمش و بستم را در ، چمدان تو میکرد پرت را هایش لباس تمام عصبانیت با داشت و

 : گفتم و جلوتر رفتم دیگر قدم چند ، داد ادامه کارش به دوباره و برنگشت اما

 ؟...بري میخواي کجا سال وقت این ؟...میکني چیکار داري سعید -

 : زد هوار و چشمانم تو انداخت را بود آتیش از پر که نگاهي و سمتم به برگشت سریع حرکت یک در

 ... کردي انتخابش که نامرد همون دل ور برو برگرد ، بیرون برو ؟...اینجا بیاي گفته کي -

 خبر اومدي ؟... کني دعوتم عروسیت برا اومدي:  زد فریاد دوباره...  رفتم عقب قدم دو ناخداآگاه فریادش صداي از

 ؟...ببیني شدنمو خورد اومدي(  زد فریاد تر بلند)  ؟...بدي بهم رو لعنتي مرد اون پیروزي

 مي و میکرد سوراخ و ریخت مي قلبم و صورت و سر به هایش گذازه سرهم پشت که بود شده آتشفشان کوه

 آن تو... آورد مي درد به را دلم چشمانش اطراف سیاهي ي حلقه و شده شکسته اش چهره مدت این تو... گداخت

 که بدبختي همه این از ، بود آمده سرم که مصیبت همه این از بشوم راحت تا کردم طلب را مرگم خدا از لحظه

 ، سعید خشم آتیش روي شد آبي اشکم ، ریخت فرو چشمانم هاي کناره از اشک ، بود آورده بوجود لعنتیم وجود

 : گفت ممکن لحن ترین غمگین با و کشید عمیق نفس یک و شد نزدیک بهم

 نفس رو تنهایي و وفایي بي ي آلوده هواي ، این از بعد نبود من حق ، سارا نبود اکسیژن منبع این مردک اون حق

 ...شناسي نمي را سعید اسم به کسي اصالً کن فکر و نکن نگاه سرتم پشت دیگه و برو... برو سارا...  بکشم

 افتادي من یاد موقع هر ، کردي چال بهروز کنار هم منو کن فکر و برو:  داد ادامه و زد زل چشمانم تو و رفت عقب

 ...بخون فاتحه یادم به فقط ، نمیکنم حاللت قسم خدا به بخیر یادش بگي اگه

 تکان جایم از توانستم نمي گریه زور از ، طرفم دوید ملیحه ، بیرون انداخت اتاق از و داد هُل را من و کرد باز را در

 و تداش ام نگه زور به ملیحه ، اتاق سمت رفتم دوباره و کردم راست قد ملیحه کمک به بود ترتیبي هر به ، بخورم

 : گفت

 ...میاره سرت بالیي ، شده دیوونه این سارا -

 ...میکنه خراب لعنتي من بخاطر رو اش آینده تموم داره ، بزنم حرف باهاش باید ، کن ولم ملیحه -

 ...عصبانیه ، نمیده گوش تو حرف به االن اون -

 هیچ به اما ، زد صدایم و در به کوبید بار چند ملیحه ، کردم قفل را در و اتاق تو رفتم دوباره و کشیدم را بازویم

 زیپ داشت وقتي و سمتش رفتم... کنم درست بودم زده که را گندي این میخواستم فقط و ندادم بهایي چیز

 را چمدان و عقب داد هُلم و گرفت را دستم لحظه یه تو که گذاشتم زیپ روي را دستم بست مي را چمدان

 تادمایس در به پشت و جلویش پریدم... سرش به بود زده حسابي سعید ، گفت مي راست ملیحه ، برود که برداشت

 : گفتم التماس با و
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 خرابش میخواي رسیدي آخرش به که حاال خوندي درس و کشیدي زحمت سال یه ، نرو میکنم خواهش سعید

 ؟...کني

 ...کنار برو ، دادي باد به رحمي بي با تو رو زحمتم سال یه -

 ...نکن رو اینکار سهیل جان رو تو -

 ...نکردي رحم ام بچه اون به حتي تو ، نخور قسم رو معصوم ي بچه اون جون... سارا شو خفه:  زد نعره

 غیر این باشیم هم با تونستیم نمي تو و من ، میکني اینطوري چرا لعنتي آخه:  زدم داد و کردم پاک رو اشکم

 ...بود راضي مادرت نه و داد مي اجازه من برادر نه ، بود ممکن

 دل تو میکني سعي ، مهمه تو برا کس همه:  گفت و گرفت طرفم به را اش اشاره انگشت و گذاشت زمین را چمدان

 ارزش بي و انگیز نفرت اینقدر یعني ، دادي وا رسیدي که من به چرا نمیدونم اما ، نخورده تکون آب کس هیچ

 ؟... بودم

 بودن زنده امید بهم و هستي شریک من تنهاییاي با سالهاس که بودي ترین ارزش با و عزیزترین تو... سعید نگو -

 ... دادي

 روب ، کني پر خودت وجود با منو تنهایي و بگیري گردن به را دِین این نخواستي ذره یه تو:  گفت و زد پوزخندي

 ...باشه شوهرتم قاتل شاید که شوهرت رقیب آغوش تو برو ، مرد همون دل ور برو ، گذشتم ازت ، سارا

 : زدم داد... بدتر شمشیر زخم از زد مي زخم ، گرفت درد قلبم کالمش سوزن از

 زخم هات کنایه با که نداشتم رو انتظار این تو از ، نکن خوردم حرفات این با اینقدر ، سعید نباش رحم بي اینقدر

 آروم اینطوري اگه ، بکن داري دوست کاري هر برو باشه ، میکنم ازدواج مرد این با دارم چرا دوني مي وقتي بزني

 اريک دستم از دیگه... بزار تنها وجدان عذاب این با عمر یه منو و لعنتي برو... برو ، میشي متنفر ازم اگه ، میشي

 دتخو که حاال ، بخورم حرص بیخود نمیدي اهمیت بهش خودت که اي آینده و زندگي برا تونم نمي دیگه ، برنمیاد

 ...برنمیاد کاري من دست از داري دوست اینطور

 حهفات یه کردي من یاد وقتي هم تو:  گفتم آخر ي لحظه تو و گرفتم در ي دستگیره به دست و کردم بهش پشت

 ...نمیکنم حاللت نه اگر ، بخون

 لبس ازم حرکتي هر که بود ناگهاني حرکتش این اینقدر ، گرفت آغوش تو منو پشت از بیرون اتاق از بروم رفتم

 از کردم کاري هر ، کنه بازي من روان و روح با اینطور نداشت حق سعید ، کرد عصبي مرا داغش نفساي ، شد

 : گفت گوشم در سر ، نشد بیایم بیرون دستهایش ي محاصره

 کس هیچ دست که جایي میریم سهیل با تو و من ، بیا من با و بردار مرد این از دست ، نشده دیر هنوز... عزیزم -

 ...نرسه بهمون
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 امزدين انگشتر دیشب ، سعید شده دیر:  گفتم برگردم اینکه بدون و بیرون کشیدم سختي به را خودم بغلش از

 ...کن فراموش همیشه براي منو ، کرد دستم هم

 ماشین سوار ، کنم توجه ملیحه فریادهاي به اینکه بدون ، بیرون زدم ساختمان از هم بعد و اتاق از معطلي بدون

 الهاس این که جایي ، همیشگیم مقصد سمت به رفتم بود گرفته سرچشمه کجا از نمیدونم که هایي اشک با و شدم

 ..گرفتم مي آرام

 

 انـگــار زنـدگــي

 مـن بـه اسـت بـخـشـیـده را صـبــرشِ  تـمــام

 میکـنـم صـبــوري مـن هـرچــه

 تـمــامِ  صـبـري بـي بــا او

 بـعــد ضـربــه بـــراي میزنــد هـول

 لـعـنـتـــي ، کــن در خـسـتــگـي کـمـي

 راحـت خـیــالـت

 مــنِ  خـسـتـگــي

  شـود نـمـي دَر هــا زودي ایـن بـه

 : زد فریاد عصبي و خشمگین ، تاریکیه به رو هوا شدم متوجه تازه و برداشتم قبر از سر فرهاد صداي با

 مگه ؟...ندادي بله جهان به دیشب تو مگه ؟...زني مي زار و نشستي اینجا ساعته دو احمق ي پسره این براي تو

 داره انمام بریم شو پا ؟...جونت به بیفتم دوباره میخواي ؟...لعنتي مرگته چه پس ؟...نکرد دستت نامزدي انگشتر

 ...میاري در سر اینجا از بعد و بازار میري داري میگي بهش ، میفته پس نگراني و ترس از

 کل لک فرهاد با بخواهم که نبود تنم تو رمقي دیگه ، افتادم راه دنبالش جوابي یا اعتراض اي ذره بدون و شدم بلند

 نم که بود شده خبر با کجا از فرهاد دانم نمي... تحقیرها و فریادها این تمام کشیدن دوش به از بودم خسته ، کنم

 هک داشتم استرس اینقدر...  بود کرده خبر با را فرهاد مامان و زده حرفي مامان به ملیحه اینکه غیر ، هستم اینجا

 : شد شروع هایش سرزنش تازه ، افتاد راه که ماشین.... کنم تمرکز توانستم نمي هم ثانیه صدم نصف حتي

 ؟...شده عاشقت بگه و کنه پیدا جراًت یکیشون حاال که بشن نزدیک بهت اینقدر تا دو این نزار گفتم چقدر -

 ...داره گریه همه این دیگه این... اومده که اي دره جهنم همون به برگرده ، جهنم به ، درک به شده عاشق
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 ...ندارم تحمل دیگه کن بس فرهاد:  گفتم رفته تحلیل صداي با -

 مي همچین وگرنه دادم قول جهان به که کن شکر رو خدا برو فقط... سارا:  گفت و برد باال بیشتر را صدایش

 کالمهم آدم تا دو این با دیگه بار یه پدر خاک به ، بشي بلند پاهات رو نتوني هفته یه تا که کتک زیر گرفتمت

 ...دیدي خودت چشم از دیدي چي هر شدي

 بهم دستشون و هستن سرم پشت ي شده خراب هاي پل طرف اون ، نفر دو این دیگه... باش آروم... خب خیلي -

 ؟...خوبه... نمیرسه

 مهار توانست نمي را خشمش و خورد مي فرمان روي به بار یک ثانیه چند هر مشتهایش اما ، کرد سکوت خانه تا

 : گفت نگراني با و سمتم آمد عجله با مامان رسیدیم وقتي... کند

 ؟...بشه مادر بي هم بچه این و کني دق میخواي ؟...میاري خودت سر رو بال این چرا -

 با و آوردم باال را دیگرم دست کف و داد تکیه ام شانه به را سرش و کشیدم بغل به بود آمده طرف به که را سهیل

 نمي ، کرد شروع دوباره فرهاد که رفتم اتاق سمت به ، خوبم ي کلمه یه با و بگیرد آرام خواستم مامان از اشاره

 ، داد مي ادامه قیامت خود تا میکرد سرزنش به شروع اگر ، نزند حرفي و بگیرد آرام ساعت یک براي توانست

 ... میکردند محکوم کردن وراجي به را زنها آنوقت

 ...ندادم دستش کاري یه تا نره راه اینقدر من اعصاب رو بگو لجبازت دختر این به مامان -

 : سرزنش و توهین همه این از بودم کفري ، برگشتم اتاق دم

 ؟...گیرمب قرار تو مشتاي آماج باید که بوکسم کیسه مگه ، کني توهین من به نداري حق تو و نیود اشتباه من کار -

 سرزنشم اینطور فهمیدي مي اگه ؟...فهمي مي اینو تو ، اش آینده به زدم گند و کردم خراب رو پسر یه زندگي

 ...نمیکردي

 مه آن ، بیاورد سرم بالیي چه میخواست نبود معلوم وگرنه ، گرفت قرار او و من میان مادر که سمتم برداشت خیز

 : زد داد... سهیل چشم جلوي

 بیوه یه به که خودشونه بدبختي و حماقت بخاطر ، شده خراب زندگیشون اگه ؟...میکني حمایت اونا از هنوزم -

 ...دارن طمع چشم

 زن من مگه ، میکني ارزش بي منو داري ، میکني خورد منو شخصیت داري حرفا این با... فرهاد کن بس:  زدم داد

 ...باشن داشته بهم طمع چشم که خیابونیم

 سهیل به دادن اهمیت بدون و اتاق دم آمد فرهاد ، نشستم کنارش و گذاشتم تخت روي را سهیل و اتاق تو رفتم

 : زد فریاد بود ترسیده که
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 و يلعنت اون سراغ میرم بعدم و رسم مي حسابتو ، ببینیش بري یا بیاري رو احمق ي پسره اون اسم دیگه... سارا -

 ؟...فهمیدي... میفته براش اتفاقي چه نیست معلوم

 : پریدم جا از منهم و شد خفه تقریباً فرهاد جهانگیرخان فریاد با ناگهان

 ؟...خبره چه اینجا

 آرام خیلي ، کرد نگاهم عصبي و نگران... رسید مي راه از معرکه این وسط نباید که شدیم مردي ي خیره دو هر

 : گفت خشمگین و فرهاد به دوخت و گرفت من از نگاه که فرهاد سمت دادم گریز را نگاهم و کردم سالمش

 ؟...بزني فریاد سرش هاتو عقده تا کردي پیدا رو نفر یه دوباره... خان فرهاد شده چي باز -

 ....محضه حقیقت ، جهان نیست عقده:  گفت جهانگیرخان به رو و کرد نگاهم غضبناک فرهاد

 از را سهیل که خواست او از احترام با و برگشت مادرم سمت به بعد و ماند خیره فرهاد به اي لحظه جهانگیرخان

 با نمیخواست و گردنم به شد آویزان بچه اما ، گرفت را دستش و سهیل سمت آمد مادر...  کند دور معرکه این

 : گفتم جوني بي لبخند با و کردم جدا گردنم از را دستهایش ، برود مادرم

 ؟...عزیزم باشه ، بگیریم جشن یه عروسکات با تا بیا و بخر پاستیل و پفک تا چند مادرجون با برو -

 : گفتم و بوسیدمش ، من سمت برگشت دوباره و کرد جهانگیرخان و فرهاد به نگاهي سهیل

 ... بزنم حرف جهانگیرخان آقا و فرهاد دایي با یکم میخوام بیاي و بري تو تا

 با ، رفتند بیرون ساختمان از سهیل و مادر شد مطمئن وقتي جهانگیرخان...  رفت مادرم با و کرد قبول باالخره

 : گفت فرهاد به رو بلند صدایي و خشم

 مي بشه بلند خواهرت روي که دستي نگفتم مگه ؟...بزني فریاد خواهرت سر نداري حق دیگه نگفتم مگه -

 اینکه علم با ، منه نامزد خواهرت بار این اینکه علم با ؟...قولت زیر زدي باز ؟...بودي نداده قول مگه ؟...شکنم

 ...بکنه بهش چپ نگاه نداره حق کسي

 هر آخر و باشد داشته مالکیت من روي اینقدر که آمد نمي خوشم ، شنیدم مي را او حرفهاي و بود پایین سرم

 ...شده چي بدم توضیح براتون بزارید:  گفت دستپاچه فرهاد ؟...کند اضافه میم یه اش کلمه

 : پیوست اعال ملکوت به فرهاد و من گُوش ي پرده کنم فکر که زد دادي جهانگیرخان

 ؟...بیني نمي رو خونش ي قلوه چشماي با خواهرتو ي قیافه... است بیان به حاجت چه ، است عیان که چیزي

 معتج کجا از پیش ساعت نیم نمیگي چرا ؟...نمیدي توضیح و گرفتي موني الل چرا:  گفت من به رو عصبي فرهاد

 ؟... بودي رفته اونجا چي براي و کردم
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 کرف کار عواقب به نه و دید را التماسم نه اما ، نزند جهانگیرخان به حرفي میخواستم فرهاد از چشمانم التماس با

 : گفت و کرد میخورد چرخ فرهاد و من بین کنجکاو نگاهش که جهان به رو ، کرد

 آدم چه بخاطر یا و چي بخاطر اش ریخته بهم ي قیافه این و خون قلوه چشماي این علت و بوده کجا بپرسید ازش

 رو عصبانیتم این علت تا ، میکرده چیکار شوهرش خاک سر شب موقع این که بپرسید ازش ، ایه شده نفرین

 و دیدمش قبرستون تو شب موقع اون و وضعیت اون تو وقتي اما ، نزاشتم پا زیر دادم بهتون که قولي ، بفهمید

 من ، بشنوید حرفاشو تا زارم مي تنهاتون ، نشم عصباني و بگیرم را خودم جلوي نتونستم دیگه فهمیدم علتشم

 ... میکنم قبول گرفتید نظر در برام تنبیهي هر و اونجا بیاید نشدید قانع اگه ، ام خونه

 اتنه بود نامزدم هم قضا از که ، جانب به حق عصبي مرد این با را سنگین بار این و رفت کوتاه خداحافظي یه با

 صورت به نگاهي ، میشد رو و زیر ام معده و داد مي فشار را ام سینه ي قفسه لحظه به لحظه اضطراب... گذاشت

 او براي را چیز همه صدا لرزش با و بودم سنگینش نگاه زیر منتظر که ، انداختم جهانگیرخان ناراحت و جدي

 مين هنوز و بود کرده سکوت ، گرفتم فاصله ازش و شدم پنجره به رو هایم صحبت شدن تمام از بعد ، کردم تعریف

 مک اي فاصله با گذشت که سختي لحظاتي از بعد ، دهد مي نشان واکنشي چه و گذرد مي مغزش تو چي دانستم

 همین... میکرد بیشتر را هایم دلهره و زد مي چنگ بیشتر را ام معده و بود دهنده آزار ،عطرش ایستاد من کنار

 : گفت میکرد نگاه روبرو به که طور

 ... کرد اعتراف عشقش به و زد دریا به دل بزرگ معیني پسر باالخره -

 ؟... داري دوستش:  داد ادامه بُهتم و استیصال کمال در ، انداخت تپش به را قلبم اش طعنه

 ردس و تفاوت بي اش قیافه فقط ، نفرت نه و خشم نه ، نبود چیزي هیچ گر بیان چشمانش و رفتار ، کردم نگاهش

 ... بود

 ...نبودید اینجا االن شما داشتم دوستش اگه -

 ؟...گریه همه این ؟...قیافه این پس -

 سالم آخر امتحانات و درس قید ، گذره مي زندگیش و آینده از ندارم ارزش اي ذره که من بخاطر داره پسر اون -

 ...منم اتفاقات این ي همه مسبب... شیراز گرده برمي داره و زده

 تو. ..بود زهر جام چون برایم نزدیکي این ، خواستم نمي را گرما این ، گرفت دستانش تو را دستم و شد تر نزدیک

 : گفت و زد زل چشمانم

 تو زا گذشتن ، گذشت تو از راحتي به نمیشه البته... تو نه ، خودشه حماقت و اشتباه ؟...میدوني مقصر خودتو چرا

 کردم تجربه و گذروندم رو روزها این ، باشي عاشقم اگه مخصوصاً ، روح بدون زندگي یعني ، تدریجي مرگ یعني
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 براي هنوز دنیا ، زاره مي سر پشت رو روزها این و میشه آروم کم کم که دونم مي اما ، میکنم درک رو حالش که

 ... شدن عاشق دوباره براي داره وقت خیلي و نشده تموم اون

 والنيط که نگاهم... بود نکرده برخورد مسائل اینطور با منطقي اینقدر حال به تا ، میکردم نگاهش کنجکاو و نگران

 ...بیندازم پایین را سرم کرد مجبورم و کشید مي زبانه گرما احساس نگاهش از ، زد اي مردانه لبخند شد

 یادت اما... کنه اذیتت کسي زارم نمي بعد به این از و کنارتم من ، میشه درست چیز همه ، نباش نگران دیگه -

 ...میشم عصباني حسابي ، میلم خالف بر بار این که نکني گریه اینطوري دیگه باشه

 برخوردش این از امروز ، رفت و کرد خداحافظي و بوسید را دستم ، کردم تشکر ازش و زدم جوني بي لبخند

 ادد نشان که باالیي درک با را من و بود گذشته عصبانیت حتي یا و فریاد و سرزنش بدون که بودم زده شگفت

 : زدم نگز ملیحه به و نشستم تخت لب و آوردم در را مانتو...  بود کرده دلجویي

 ؟...رفت ؟...چطوره سعید -

 شده قرار و مونده پیشش حمید االنم ، علي پیش ، بهرام ي خونه بره بود قرار ، اس دیگه روز دو مال بلیتش -

 ؟...خوبي چطوري تو... خونه برگشتم منم ، بزنه حرف باهاش

 کسایي هم و میشدم راحت خودم هم تا رسید مي مرگم کاش اي ؟...باشم خوب داري توقع:  گفتم و کشیدم آهي

 ...اند وابسته من به که

 ، ردممیک ات خفه دستام با خودم نبود وسط سهیل پاي اگه ، گرفت خودش به فیلسوفانه ژست دوباره... بابا خفه -

 برات خوبي محافظ هم و دردته دواي هم که کن جونش به دعا و داري رو وروجک این که کن شکر رو خدا برو

 ...شده

 سعید نگران ، ریخت فرو دوباره اشکم و گرفتم دستهام تا دو با را سرم... کردم خداحافظي و زدم تلخي لبخند

 و بود شده سرطان روزهایم این هاي گریه و بغض ، داد مي باد به را درسش سال یک اشتباه این با داشت که بودم

 و دز مي کند نبض روي برایم دنیا ، گذاشت نمي تمراح و انداخت مي چنگ زود به زود و بود کرده خانه گلویم بیخ

 هب داشت شرف مُردن... ستاند مي را جانم یکباره به و میکرد حالم به لطفي خدا کاش اي ، میکردم نابودم ذره ذره

 ...دانستم مي آن باني و باعث را خودم که درد همه این دیدن و ماندن

 سوم و بیست فصل

 

 ... روزهـا ایـن

 مـیزنـد کــنـد نـبـضـم
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 مـیکشـد تـیـر قـلـبـم

 را احـسـاسـم شـدن خـورد صـداي دارم

 مـیشـنـوم زنـدگـي هـاي دنـده چـرخ...  الي بـه ال

 

 روز دو ، است جهانگیرخان و من ازدواج جشن هفته همین آخر و گذرد مي سیاه روز آن از ماه یک درست االن

 از اريک... گذاشت باقي وجدانم عذاب با را من و شیراز برگشت انتظارم خالف بر ، داشتم سعید با که بحثي از بعد

 ماسشالت پیام با هم بار دو یکي ، کردن فکر سعید به و بودن بیدار صبح به تا و خودخوري جز نبود ساخته دستم

 وجود اول از انگار که شد محو زندگیم از چنان ماه یک طي سعید ، دادن جواب بار یک از دریغ اما برگردد کردم

 مثل و نداشتم خوبي حال... ساخت نو از نمیشد دیگر ریخته فرو دیوار این و نداشت اي فایده تالشم ، نداشت

 ...دردم پر روزهاي این صبور سنگ بود شده ملیحه همیشه

 روز یک ، گشت مي جهانگیرخان با خرید هم گاهي و تولیدي مشغولي دل و ملیحه گاه بي و گاه وجود با روزهایم

 : کرد تعریف برایم بودیم رفته عروسي لباس خرید براي جهانگیرخان اصرار به که

 و ندادم نشون واکنشي... رفت و کرد من بار اومد در دهنش از چي هر و مغازه دم اومد رفتنش از قبل سعید -

 ...باشم هایش توهین و فریادها معترض که نبود چیزي کم تو دادن دست از ، کند خالي رو خودش گذاشتم

 اذیت من اطراف که کساني تمام ، نداشتم گفتن براي چیزي و بودم جدیدش اخالق این ي شرمنده و متعجب

 دنز حرفي هم جهانگیرخان و گفت چي سعید نپرسیدم... بود من وجود آزارشان علت صدشان در نه و نود میشدند

 مبرای روزها این جهانگیرخان ، بشکند این از بیشتر غرورش سعید هاي توهین کردن بازگو با نمیخواست دلم ،

 که رسیدم مي باور این به داشتم کم کم ، میکرد را داشتنش آرزوي دختري هر که آلي ایده مرد... بود شده خاص

 ...بس و بوده پریشانش ذهن حاصل بهروز تصادف و او ي درباره سعید حدس

 براي مرا و آمد مي روزها از بعضي ماه یک این تو ، میخورد چشم به موارد ي همه تو جهانگیرخان بودن خاص

 هم الحق که میخرید خودش ي سلیقه به را ها بهترین چیزي هر از و برد مي بیرون عروسي و عقد مخلفات خرید

 هب دنبالم هم زیر لباس خرید براي حتي... میکرد فراهم کامل را من رضایت خریدش هر و داشت بیستي ي سلیقه

 فروشنده زن و خودش خندیدن و من ریختن شرعرق شر و شرم میان خودش ي سلیقه به و آمد ممنوعه ي مغازه

 آشنا یا و دوست هم زیادي زنهاي با حتماً و بود گشته را اروپا ، نبود اي بسته مرد جهان... میکرد انتخاب برایم

 نبوده هم تجربه بي همچین موارد این تو بود معلوم برد مي کار به زنانه وسایل خرید تو که هایي نکته از ، بود شده

 لباس کدام دانست مي خوب که داشته طوالني مدت به دختري دوست حداقل یا زن ، هم طرف آن بسا چه و

 رد سر بود پایین سرم شرم از که گاهي... خرید مي و میکرد انتخاب که آمد مي بیشتر من به رنگش کدام و خواب

 : گفت مي گوشم
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 هب ، شب چه و روز چه لباسا انواع پوشیدن از و کنم خرید زندگیم عشق براي که بودم روزها این منتظر همیشه -

 اتم زنونه حیاي و شرم اون حتي رسیدم آرزویم این به که االن و بکنم رو دنیا عشق دیدنش از و بشینم تماشا

 به شوهر و زن ي اندازه به کس هیچ ، نکشي خجالت یگهد بهتره هم تو... داره باز کار این ي ادامه از منو نمیتونه

 هم چیز همه از خودشون هاي تنهایي در که داده بهشون اسالم عرف در را اجازه این خدا و نیستند مَحرم هم

 ...نلغزه پاشون افتاد دیگري زن یا مرد به چشمشون خونه از بیرون اگه که ببرند رو کافي لذت

 مني براي اما ، گفت مي را حقیقت که چند هر ، سخت کندن جان مثل من براي و بود طبیعي او براي برخوردها این

 ...یود متفاوت کامالً شرایط بودم گذاشته راه این به پا دیگري هدف براي و نبودم عاشق که

 به ام معده روزها این ، زدم مي پا و دست تعهد و نزدیکي این آشفتگي و التهاب در من و بود عروسي به روز سه

 تردک به ملیحه زور به هم بار یک ، گوارشم دستگاه تمام به کشید مي چنگ و میشد رو زیر مدام و ساخت نمي من

 امکان چون باشم مواظب که کرد سفارش هم کلي و دانست مي حد از بیش اضطراب را آن علت که کردم مراجعه

 تو که زد مي جونم به غر مدام ملیحه...  باشم داشته ناراحتي و استرس همه این پي در هم معده خونریزي داشت

... میکرد تر مضطرب و سست تصمیم این در را من و کردي قبول چي براي ، نیستي و نبودي ازدواج این آدم

 هر ، شد ناپدید مرموزي طور به جهانگیرخان ، عروسي از قبل روز سه ناگهان که رسید خود اوج به وقتي اضطرابم

 سعید به فکرم ي همه و گرفت مي را جانم داشت خبري بي این و بود خاموش زدم مي زنگ همراهش تلفن به چه

 و دبن نیم دل این به زدند شبیخون و شدند لشکر همه ها دلهره و ترس... باشد آورده سرش بالیي او نکند که بود

 ام بیچاره داشت کم کم حس همین و است وقوع شرف در اتفاقي که گفت مي احساسم... آشوبم پر ي معده این

 ...میکرد

 

 دلداري براي همش دانست مي خودشم که داد مي ام حواله پرت و چرت مشت یه به پرسیدم مي که هم فرهاد از

 ...نبود پوشیده من از داشت خودش که هم استرسي وگرنه است من

 راگ و اروپا رفته سر یه اومده پیش ناگهاني که مهمي کار براي داده خبر من به جهان:  میکرد توجیه اینطور فرهاد

 ...دیگر ي هفته به میکنیم موکول را عروسي مراسم وگرنه ، سرجاشه چیز همه که برگرده هفته آخر تا تونست

 اورب را اش توجیه هم بار این ، میداد فریبم اش نقشه بردن پیش براي که هایي وقت آن ي همه مثل... نداشتم باور

 و داد مي خبري من به حداقل یا عروسي از بعد براي گذاشت مي حتماً که بود تجارت و کار علت اگر... نکردم

 و زندب زنگ خودش که میکردم قبول وقتي فقط و نبود قبول قابل برایم توجیهي هیچ ، نمیکرد خاموش را تلفنش

 ...دهد توضیح ناگهانیش غیبت این علت ي درباره

 یک که بگیرند خبرایي سعید مورد در خواستم آنها از و رفتم حمید و ملیحه سراغ به داشتم که خرابي حال با

 پدر داد خبر ملیحه کندن جان و دلهره روز نصف از بعد... باشد نداشته دست شدن ناپدید این تو سعید موقع
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 بس شاهچراغ تو شب تا صبح از ، بدزد را گُنده آدم یه ندارد امکان که خرابه حالش اینقدر سعید ، گفته سعید

 ...خانه به گردد برمي خواب براي فقط شب آخر و نشسته

 جانم به را درمان بي دردي زندگیم مردهاي این از کدام هر میشدم له داشتم ها مصیبت این همه فشار زیر

 را تولیدي هم روزي چند ، بود خورده بهم کامل زندگیم نظم... نمیکردم پیدا برایش درماني که بودند انداخته

 ما دبو قرار که اي هفته... نداشتم پارچه دوخت و برش روي تمرکزي داشتم که روحي وضعیت این با ، کردم تعطیل

 هرهدل بیشتر فرهاد اضطراب و مشکوک رفتار ، نرسید دستمان به جهانگیرخان از خبري و گذشت هم کنیم ازدواج

 بي این در دارم و آید مي سرم دارد بالیي چه ببینند که نبود من فکر به کس هیچ ، زد مي گره روحم به ترس و

 ...میشوم نابود انتظار و خبري

 جا از مرا گوشي زنگ صداي که دادم مي صبحانه سهیل به داشتم ، جهانگیرخان شدن ناپدید از بعد ي هفته اول

 و بردارد را گوشي که دادم نمي مادرم به اجازه حتي و میشد کنده جا از قلبم زنگي هر صداي با روزها این... پراند

 هب لرزان دستاني با را گوشي... نه یا هست جهانگیرخان از خبري ببینم تا دویدم مي تلفن سمت به فوري خودم

 : گفتم لرزاني صداي و ترس با و خریدم جان به را مادرم تاًسف نگاه و چسباندم گوشم

 ...بفرمایید بله -

 دبزن دهانم از بود نزدیک که پرداخت کوبیدن به ناجور ، آرامم نا قلب که گوشم تو پیچید اي غریبه مرد صداي

 ...بیرون

 ...فروزش خانوم منزل -

 ؟...شما بله:  گفتم اي رفته تحلیل صداي با

 ...میشم مزاحمتون هفت کالنتري از من -

 ...افتادم کاناپه روي و شدم خالي یکباره یه و بودم سکته حال در کالنتري اسم شنیدن با

 ساعت یه تا باید که اومده دست به جدیدي اطالعات فروزش بهروز پیش سال چند تصادف مورد در:  داد ادامه

 ...کنید مراجعه کالنتري این به دیگه

 ؟...اطالعاتي چه ؟...آقا شده چي:  گفتم و دادم قورت سختي به را دهانم آب

 ...هفت کالنتري بیارید تشریف دیگه ساعت یه تا ، بدم توضیح تلفن پشت نمیشه خانوم -

 هشد چي پرسید هراسان دید را ام پریده روي و رنگ که مادر ، گذاشتم را گوشي لرزان دستان با و گفتم اي باشه

 يرو... برویم کالنتري به فرهاد با شد قرار و داد خبر فرهاد به موقع همان اونهم و دادم توضیح برایش ، بوده کي و

 رسراس را درد و رفت مي فرو گلویم در چنگک چون بغضي ، بیاید تا ماندم فرهاد منتظر و ایستادم لرزانم زانوهاي

 ربهت حالم بود کرده درست برایم مادر که قندي آب با کمي فقط و دادم جان فرهاد آمدن تا... میکرد منتشر بدنم
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 نای ، کردن پیدا رو راننده حتماً گفت مي مادر و کردن پیدا اي تازه اطالعات چه که رفتم مي کلنجار خودم با ، شد

 در و ، تلفن این و جهانگیرخان سمت رفت مي ذهنم تمام چرا دانم نمي اما ، بود نزدیک واقعیت به مامان حدس

 ...دادم مي ربط تلفني ي مکالمه این ي همه به را جهان شدن ناپدید ناخداآگاهم ضمیر

 به کوبید مي آرام آرام مشت با و داده تکیه ماشین ي شیشه به را چپش دست ، بود عصبي ماشین تو فرهاد

 ، هیچ رسیدي نمي که جواب به رفتي مي آن حل براي طرف هر از و بود شده پیچیده زیادي معماها این... دهانش

 : پرسیدم و شکستم را ماشین تو سنگین جو... میشد سبز راهت سر دیگر معمایي

 ؟...نداري جهانگیر از خبري -

 ...نزده زنگ دیگه گرفته تماس که بار یه همون... نه:  گفت و دزدید من از را نگاهش

 ؟...بزنه غیبش عروسي به هفته یه که نشست من پاي به سال پنج:  گفتم و زدم پوزخندي

 ...است ریخته بهم اعصابم کافي قدر به ، نزن نیش سارا -

 ستونقبر کدوم االن زدي مي سینه به سنگشو اینقدر که کسي نیست معلوم ، باشه ریخته بهم اعصابت بایدم -

 ...گرمه آخوري کدوم تو سرش و رفته

 ...بیرون ماشین از میکنم پرتت وگرنه... سارا شو خفه:  زد فریاد

 ، بوده سهیل و من نگران خیلي گفت مي و بود دیده رو بهروز خواب شب یه سعید:  دادم ادامه و نشدم خفه

 دست بهروز تصادف تو جهانگیرخان زنه مي حدس... پره مي خواب از سعید که بگه سعید به چیزي یه میخواسته

 ...نکنم ازدواج جهانگیرخان با من که زد مي آتیش و آب به خودشو داشت همین براي و داشته

 : گفت و داد سر تلخ اي قهقهه اي لحظه از بعد و کرد نگاهم حیرت با فرهاد

 ...اید زده توهم و دیوونه مشت یه همتون شما -

 : کردم زمزمه خودم با و گرفتم دستانم تا دو با را سرم

 معلوم عروسیش به هفته یه که بشم آدم این زن و خطر دل تو بروم خواستم مي که بودم زده توهم... خب آره -

 صاحب از جان پاي تا که زدم مي فرهاد به رو ها حرف این داشتم که بودم دیوونه... رفته اي دره جهنم کدام نیست

 ...میکرد دفاع کارش

 ، کنم پیدا خدا از اي نشانه شاید تا شدم خیره آسمان به و دادم ماشین ي شیشه به تکیه را سرم و کشیدم آهي

 ...میشد تنهاییایم پناه کمتر و بود شده غریبه باهام روزها این که خدایي

 خم کمرم امتحانت زیر ، شکستم قبول ، داره جون چقدر مگه آدم یه ، بدبختي چقدر ، امتحان چقدر... خدایا -

 ... دیدم و کشیدم چي هر کن تمومش دیگه بسه ، شد
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 چیزهایي یه و میکرد جابجا را هایي برگه داشت من دل از خبر بي که سرهنگي به چشمم و بود لرز حال در قلبم

 لحظاتي از بعد باالخره... بود رسیده جوابش وقت االن بودم آن جواب پي در سالها که سوالي ، میکرد یادداشت هم

 : پرسید من به رو گذشت قرن یک من براي که

 ؟...دارید فروزش بهروز مرحوم با نسبتي چه شما -

 ...بودم همسرشون -

 : گفت فرهاد به رو و داد تکون سري لحظاتي از بعد و گرفت غم رنگ نگاهش

 ؟...شما و -

 ...خانومم این برادر -

 : گفت و کشید بیرون اي پرونده زیر از رو ها برگه از یکي و انداخت من سمت به دیگر نگاهي

 ، برجاست پا شوهرتون ي خانواده شکایت هم هنوز و نبوده بسته راننده نشدن پیدا بخاطر پرونده این -

 ؟...درسته

 ، کرده ادعا و کرده مراجعه کالنتري این به یمیني عباس اسم به شخصي دیشب:  داد ادامه که دادم تکون سري

 ...میکنه فرار تصادف از بعد ، ترس از و کرده تصادف حادثه شب اون تو شما شوهر با که کسیه

 را جسمم و روح تمام و شد قفس دنیا کل آن یه ، ماند ثابت سرهنگ صورت روي نگاهم سنگین غمي و تعجب با

 ...شد سخت برایم کشیدن نفس که کرد حبس خود در

 ...درسته ادعاش واقعاً:  فرهاد

 ...نزده بلوف که فهمیدیم و گرفتیم سر از رو تحقیقات تموم دیشب از ما... درسته که ادعاش -

 وجدانش تازه سال پنج از بعد ، کنه لعنتش خدا:  گفت خشم با و زد موهایش به هم چنگي و کشید آهي فرهاد

 ؟...شده بیدار

 زا بعد انتظارم... داشت تاًسف واقعاً حالم ، کرد تر متاًسف را سرهنگ نگاه و ریخت فرو تالشي هیچ بدون اشکم

 تمام باعث که مردي ، ببینم نزدیک از را مرد این که بودم روزي همچین منتظر همیشه ، رسید سر به سال پنج

 ، میکرد ترم پریشان داشت لحظه هر و آمد نمي بند اشکم جوشش... بود شده من هاي روزي سیه و بدبختي این

 ، انداخت طنین گوشم تو بلند رعد یک مثل من براي خواست مي آب لیوان یه در دم سرباز از که سرهنگ صداي

 : گفت زد مي موج توش آشفتگي که صدایي با و گرفت جلویم آبي لیوان فرهاد اي لحظه از بعد

 شده تموم انتظارت که االن ، بودي روزي همچین منتظر سال پنج این ؟...چیه براي اشک و ناراحتي همه این -

 ؟...نگراني چرا دیگه
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 کشیدم دستمال یه ، طرفم گرفت را کاغذي دستمال و میز روي گذاشت و گرفت دستم از را لیوان و خوردم را آب

 : گفتم و کردم پاک را اشکم و

 ؟...ببینمش برم میشه -

 ...هنکرد الزم ؟... ببینیش بري میخواي اونوقت ، افتادي روز و حال این به و شنیدي فقط االن تو:  گفت و کرد اخم

 ؟...ببینمش برم من فقط دارم اجازه:  گفت سرهنگ به رو و شد بلند من کنار از

 ...شدهن تموم مرد این مورد در من حرفاي ،هنوز بشینید بفرمایید... بیاد باال از دستورش باید... نه االن اما... البته -

 ؟...افتاده اي دیگه اتفاق چه:  گفت و کرد نگاهش آشفته فرهاد

 هکشید میخ چهار به قلبم زجرآور دقایق این تو ، جانم تو نشست ترس باز که انداخت من به تردیدي از پر نگاه

 ... میشد خاموش و روشن ذهنم تو بود زده سعید که حدسي از اي هاله هم باز و شد

 یه با رو خواهرتون شوهر که کرده اجیرش و داده پول اون به کسي که داره ادعا مرد این بگم باید متاًسفانه -

 تحقیق موردش در داریم و گمانه و حدس حد در ادعاهاش تموم البته... برسونه قتل به شده سازي صحنه تصادف

 ....میکنیم

 و نداشت من از کمي دست هم فرهاد ، بود جدي کامالً که صورتش به بودم خیره ناباوري با و داد ایست حکم قلبم

 : پرسید و کشید صورتش تو دستي و آمد خودش به باالخره... میکرد نگاه قانون جدي مرد به واج و هاج

 مرد این از اسمي اصالً ؟...بیگناه آدم یه مُردن از میبرده نفعي چه و بود چي کارش این علت ؟...میشه مگه -

 ؟...برده

 ؟...شناسید مي رو آقا این... ساالري جهانگیرخان اسم به کسي... برده بله -

 بودند کرده پرتم انگار ، کردم حس بهاري هواي و آب میان را عروقم زدگي یخ ، ایستاد فرهاد و من براي زمان

 را گلویم داشت و بود درست لعنتي حس آن ، میکرد صدا مرگ ناقوس مثل گوشم تو سعید صداي... قطب وسط

 سر پشت و بودم نشسته فلک چرخ هاي صندلي از یکي روي انگار ، آسمان و زمین بین بودم معلق... فشرد مي

 : داد مي تکانم و بود گرفته مشت در را بازوهایم قوي دستاني... چرخیدم مي هم

 دِ... داره جهان با دشمني یه یا و گرفته اشتباه یا مرد این حتماً... نیست قاتل جهان... دروغه بخدا... عزیزم سارا -

 ؟...ساکتي چرا ، بگو چیزي یه ، المصب

 خوابي ، میگرفت خود به حقیقت رنگ و میخورد چرخ سرم دور مدام سعید خواب و حدس و روبرو به بودم خیره

 ...میشد نزدیک و دور سرم تو صداها... بود خبر همین تعبیرش بود دیده سعید که

 ؟...ببره رو خواهرتون بیاد که نیست همراهتون کسي -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

632 

 

 ...بیان تا زنم مي زنگ االن اما ، نیست نه -

 زدن زجه ، بیمارستان تخت روي افتاده جواني ، تقدیرم و سرنوشت ي زده خزان برگهاي هجوم ، باد هیاهوي

 مي چرخ جلویم که چیز آخرین و ، جوان زني ي شده خاک به آرزوهاي ، یتیم کودکي ي گریه صداي ، مادري

 ي همه و بودم معلق گرداب این تو... بود خفته دخمه این در بیگناه که بهروزي عکس و سیاه قبري سنگ خورد

 رمگ دستي... رفتند مي رژه کوبیده پا سربازان مثل چشمانم جلوي آشکار و واضح یکي یکي رنج پر سالهاي این

 همین و خواستم مي را دست همین دنیا تمام از ، افتاد نگاهم تو اشک پر و آشنا چشمي ، نشست ام گونه روي

 : گفتم و زدم دردآور لبخندي و آمدم بیرون بهت از... میکرد درک خوب را من تنهایي و درد که اشک از پر چشم

 ...میکردم ازدواج شوهرم قاتل با داشتم من ، کشته منو بهروز مردک اون ملي ، بود درست سعید حدس... ملي -

 ...نشده ثابت هیچي هنوز... عزیزم باش آروم:  گفت و ریخت مي اشک بهاري ابر مثل ملیحه

 درست اونم ، کرد فرار که رفته لو فهمید جهان:  گفتم دوباره ملیحه حرفهاي به توجه بدون و بود درد پر صدایم

 ...عروسي از قبل روز چند

 قاتل جهان ، عزیزم شده اشتباه... سارا:  گفت و گرفت دستهایش تو را دستم و نشست پام جلوي آمد فرهاد

 ...محضه دروغ مرد این ادعاي ، نیست

 گذاشتن پا با که دردهایي تمام ، دانستم مي قاتل همدست را او ناخداآگاهم ذهن تو که برادري به شدم خیره

 هاي صحنه مثل چشمانش تو یکي یکي ، بود فرهاد فقط آن باني که بود شده شروع ما ي خانه به جهانگیرخان

 : کردم زمزمه... بود تر واضح بهروز و پدر مرگ تصویر تصویرها این ي همه از ، دیدم مي فیلم

 ...کُشتید رو بهروز و پدر هم با نفر دو شما ، بودي قاتل همدست تو -

 ...قراره چه از ماجرا ببینم من تا خونه برگرد ملیحه با نیست خوب حالت... عزیزم:  گفت و کشید بغل به را من

 اون و تو ، بزني دست من به نداري حق دیگه:  زدم فریاد و شدم بلند و بیرون کشیدم بغلش از را خودم

 ...نیستي مقصر اون از کمتر هم تو ، بدید پس تاوان باید قاتل جهانگیرخان

 تصادف این تو دو هر جهانگیرخان و برادرم:  گفتم میکرد نگاه مرا مبهوت که فرهاد به اشاره و سرهنگ به رو

 اون ارکن باید منم برادر ، بشه دستگیر جهانگیرخان قراره اگه ، گرفتن من از رو زندگي نفر دو این ، داشتند دست

 برمي مبه مرا زندگي ي شده تباه هاي ثانیه این تمام ، عدالت ببینم و بزنم فریاد دادگاه تو تا بشه بازداشت مردک

 ...نه یا گردونه

... کردمی سنگیني نفسم و بود کم هوا اتاق تو ، داشتم احتیاج تازه هواي به ، آمدم بیرون اتاق از و نماندم دیگرآنجا

 : گفت معترض و آمد دنبالم ملیحه
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 هنوز سارا ؟...میزني بودن قاتل برچسب برادرت به مدرک بدون ، کردي بود کاري چه این ؟...شدي دیوونه سارا

 ...نکن خراب رو سرت پشت هاي پل تموم خدا رو تو ، نیست معلوم هیچي

 ، ردک نگاهم آشفتگي با و رفت عقب قدم یه ملیحه ، سمتش برگشتم شتاب با بودیم رسیده کالنتري ورودي دم

 : زدم فریاد کشید مي شعله وجودم تو که عصبانیتي تمام با و بودم آتشفشان کوه

 ؟...میکني دفاع ازش اینقدر که داري دوستش هنوز

 ....!!سارا:  گفت آرام و شد من ي خیره مبهوت ملیحه

 هی با سال همه این شدند باعث ، بشه یتیم ام بچه شدند باعث ، شدند بهروز مرگ باعث نفر دو اون ؟...چي سارا -

 من رس پشت هیچي دیگه... ملي ؟...نکن خراب رو سرت پشت پلهاي میگي اونوقت ، کنم پر تنهاییامو سنگ تیکه

 اگه ، نکردم گوش سعید حرفاي به که بودم احمق فقط ، زني مي ازشون دم که پلهایي همین حتي ، نیست آباد

 ...نکن دفاع فرهاد از نشه خراب مون ساله چند دوستي میخواي

 ، ودمب شده زمین نقش حتماً بودم نگرفته ملیحه اگر و رفت گیج سرم ناگهان که بیام پایین ها پله از برگشتم

 : گفت و نشاند ها پله روي مرا و گرفت را دستم ملیحه

 ؟...بیمارستان ي گوشه بیفتي میخواي ، میکني چیکار خودت با ببین -

 و ردممیک ازدواج قاتلش با داشتم من و بودند کشته رو بهروز ، شد سرازیر اشکم دوباره و گرفتم دستانم با را سرم

 ؟...گرفت آرام هم موقعیت این تو میشد مگه ، کنم رفتار عادي مسئله این با و باشد خوب حالم داشت توقع ملیحه

 : گرفتم باال را سرم بهرام صداي با

 ؟...خوبي جان سارا -

 ...جوشید دوباره اشکم و کردم بودند ایستاده ها پله جلوي هم کنار که علي و بهرام به غمگیني نگاه

 مرد این خودت... شد تسلیم خودش پاي با نامرد این باالخره که باش شاد گریه عوض ، دخترم باش آروم:  بهرام

 ؟...دیدي رو

 یحهمل ، بردارد سرم از دست نبود قرار لعنتي بغض این ، نبودم زدن حرف به قادر ، دادم تکان نه ي نشانه به سري

 به ور و فرستاد مرد این به لعنت یه جهانگیرخان اسم شنیدن با علي ، داد توضیح بهرام براي را چیز همه من بجاي

 : گفت خشم با من

 ...کني ازدواج شوهرت قاتل با تا رفتي و ندادي بها اما ؟...نداد هشدار بهت سعید مگه -

 ...باش زدنت حرف مراقب... علي:  گفت خشم با عصباني بهرام
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 پایمال گناهي بي هیچ خون گفتند قدیم از ، میشه درست چیز همه عزیزم نباش ناراحت:  داد ادامه من به رو

 برو ، عزیزم شو پا ، کرد متهم رو کسي نمیشه نشده ثابت تا ، گمانه و حدس حد در هنوز هم اینا همه ، نمیشه

 ...میشم ماجرا گیر پي و هستم اینجا من ، نیست خوب زیاد حالت ، خونه

 و نفهمیدم هیچي دیگه و رفت گیج حسابي بار این سرم شدن بلند محض به ، شدم بلند و دادم تکون سري

 عدب و میکرد سرزنش را علي که شنیدم مي گُنگي فریاد صداي فقط...  افتادم علي و ملیحه دستهاي روي بیهوش

 ... خبري بي دنیاي در شدم معلق و نبود صدایي هیچ دیگر لحظاتي از

 هتيشبا شب ظلمت به قلبم ، است باران ستاره آسمان اما ، تاریک و است شب ، ام نشسته پنجره به رو اتاق کنج

 نآ با که شمعي حتي ، نیست یاري هیچ ، نیست نوري هیچ شب اسارت در ، تاریکیست در قلبم ، دارد نظیر بي

 انگار ، شده تلنبار دلم در دنیا هاي غصه تمام انگار ، دارم غریبي حس امشب ، باشد تسکیني را قلبم شب سکوت

 ...دارد باریدن قصد چشمانم در ابر آسمان یک انگار ، بسته قندیل گلویم در نگفته حرف دنیا یک

 صحه ناگهانیش نبودن و داده را بهروز کُشتن دستور راننده به جهانگیرخان داد مي نشان شواهد و قرائن ي همه

 تازه بهرام ي خانواده و من و بود مُرده تازه بهروز انگار ، نبود خوب کداممان هیچ حال... گذاشت مي ادعا این بر

 نه ، بیرون میکشیدند آنجا از را من مکافات با علي و ملیحه و بودم خاکش سر روز هر...  بودیم شده بهروز عزادار

 و میکردم کز کاناپه ي گوشه و گرفتم مي آغوش در را سهیل فقط ، زندگیم و کار به نه و داشتم توجه خودم به

 بزرگ توانست مي ، ببرد لذت زندگي از و بماند زنده توانست مي که بهروزي مظلومیت براي ریختم مي اشک

 آرام را من میکرد سعي دلداري و تسلي در از میشد مان خانه مهمان کسي هر... ببیند چشم به را سهیل شدن

 از پُر ، ریزي خون و خون از پُر ، خشم آتش و دود از پُر ، بود جهاني جنگ درونم اما میشد موفق ظاهر در ، کند

 دعايا که کسي به نرسیدن بخاطر که باشد داشته حیواني خوي توانست مي چقدر آدم یک مگر... پستي و نامردي

 عذاب حس هیچ بدون و راحتي به بعد و کند آب زیر را رقیبش سر بود کرده کَر را فلک گوش داشتنش دوست

 و امیال اینقدر یعني ، بود کرده محروم کشیدن نفس از را او که بدهد کسي زن دست به پیوند دست وجداني

 ي هبچ و زن با و بریزد زمین بر حق نا به را بیگناه آدم یک خون که بود مهم برایش شهواني و دنیایي هاي خواسته

 ؟...دهد ادامه زندگي به بود کُشته که کسي

 میخواست من از ام بیچاره مادر ، میکشاند جنون به را من و بود کرده پا به بلوا سرم توي اگرها و اما این تمام

 نمک شکر را خدا و کردم زندگي خدا یاد و صبر با که سال پنج این مثل باشم صبور کمي شده که سهیلمم بخاطر

 قاتل اختیار در که بشوم متنفر روحم و جسم و خودم از عمر تمام که نیفتاد اتفاق ماجرا این ازدواج از بعد که

 افتکث شود پاک تا شستم مي آب زیر مرتب را بود گرفته باري چند که را دستهایم همین... بودم گذاشته شوهرم

 پاي که بود خواهري ي شرمنده ، زد مي سر ما به کمتر فرهاد... بود رسیده هم من دستهاي به حتي که جنایتي

 و گذاشت تنهایشان هم ، نامرد آن بخاطر که که بود مادري ي شرمنده ، بود کرده باز پدري ي خانه به را قاتل این

 قطف بودنش که ، نبود که سالها این مثل ، نبودش و بود نبود مهم برایم... بود شده پدر هنگام زود مرگ باعث هم

 ...آورد مي بار به فاجعه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

635 

 

 هاي رحمي بي تمام از زدم یخ ، ریختم فرو ، شکستم سال بیست ي اندازه که روزي بیست ، گذشت روز بیست

 به جهانگیرخان جرم مدرک راننده همان حرفهاي فقط و نبود خبري جهانگیرخان از هنوز... لعنتي دنیاي این

 ، انداختم راه به دوباره ملیحه و مادر اصرار به را تولیدي... دانست نمي گناهکار هنوز را او قانون و آمد مي حساب

 دوزندگان ، بود افتاده اخترخانوم و ملیحه دوش به کارها ي همه و آمدم مي و رفتم مي مجسمه مثل که خودم

 روزها از یکي تو... شود گرفتار اصلي مجرم زودتر که کردند آرزو و کردند همدردي من با فهمیدند را ماجرا وقتي

 صداي و سر از پُر آنجا که مخصوصاً نداشتم را کار حال و حس و میکرد درد عجیب سرم بودم کارگاه تو که

 یکم تا شدم باال راهي خانوم اختر پیشنهاد به ، میکرد بیشتر را سردردم صداها همین و بود خیاطي چرخهاي

 باقي هم هما صورت روي را خودش اثر اتفاق این ، شدم روبرو هما با سالن در کردن باز با که کنم استراحت

 ي چهره لحظه یک... نداشت را قبلي غرور پر و متکبر هماي از نشاني زرد و آشفته ي چهره این ، بود گذاشته

 : گفتم بلندي صداي با و صورتم تو نشست عصبانیت و بست نقش جلویم جهانگیرخان

 ؟...ببري لذت و کني تماشا رو چي اومدي ؟...اینجا بیاي گفته کي -

 ...بزنم حرف باهات اومدم ، باش آروم میکنم خواهش... سارا -

 ...کن پیدا قاتلت برادر بگرد برو و نکن تلف اینجا وقتتو ؟...مونده باقي هم حرفي مگه ؟...حرفي چه -

 ...کني متهم نرسیده اثبات به جرمش هنوز که رو کسي نداري حق تو ، نیست قاتل من برادر:  زد فریاد

 ...نمیشد ناپدید یهو نداشت کفشش به ریگي اگه برادرت... خانوم هما رسه مي اثباتم به -

 ...بده شماها و پلیس خُورد به مزخرفاتو این کرده اجیرش دیگه یکي یا داره دشمني جهان با مرد اون سارا -

 و شده پنهون سوراخي کدوم تو نیست معلوم ترسو موش یه مثل برادرت چرا ، دشمنیه اگه ، مزخرفه اگه -

 ...گناهه بي برادرم بگي من به تا اینجا اومدي تو اونوقت ، نمیده نشون خودشو

 ...خشهبب رو تو بخواي ازش و بیفتي برادرم پاي و دست به باشي مجبور و بشي پشیمون بعداً که نزن حرفي سارا -

 اونه نای و گناهکاره من نظر از ، باشه گناه بي قانون نظر از برادرتم اگه باش مطمئن:  گفتم و کردم عصبي ي خنده

 ...کنه عذرخواهي داده بهم سالها این که رنجي همه این بابت و بیفته پام به باید که

 که شد لیاقت بي توي عاشق اشتباه به من احمق برادر ؟...چیه دوني مي اصالً:  گفت و کرد تازه نفسي عصبي هما

 ...سوزوند رو ما هم و سوخت خودش هم رو عمرش سالهاي بهترین

 : گفت عصبانیت با هما به رو میداد گُوش ما بحث و جر به ساکت فقط که مامان بار این

 حتماً ، لیاقت بي بگي من دختر به نداري حق ، باشید میاد بیرون دهنتون از که حرفایي مراقب... خانوم هما -

 ...دار نگه خودتو احترام ، مونده منتظرش سال همه این برادرت که داشته لیاقت اینقدر
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 ؟...میگیرید پسرتون از طالقمو ؟... میکنید چیکارم ندارم نگه:  گفت وقاحت کمال در هما

 و سر از حتما ، سهیل پیش اتاق تو برو... عزیزم سارا:  گفت من به رو و نداد بهش جوابي اما کرد نگاهش تیز مادرم

 بره هدر نمیزاره را گناهي بي هیچ خون و نشسته حق جاي خدا ، پلیسا ي عهده به بزار رو چیز همه ، ترسیده صدا

 دست قتل این تو هم جهانگیرخان اگه ، کنه اعتراف بیاد مرد این که کرد کاري سال پنج از بعد که طور همین ،

 ...رسه مي مجازاتش به و میکنن پیداش زودي به باشه داشته

 : گفت مادرم به رو پرخاش با و شد خشمگین حسابي مادرم هاي حرف از هما

 رکمد بي که میکنم شرف ادعاي و میدم نشون بهتون شد ثابت وقتي اینو و نیست قاتل جهان باشید مطمئن -

 آرزوهاي و احساس قاتل شما دختر ، همینجاست ، باشید قاتل دنبال بخواید اگه اصل در ، نکنید متهم را کسي

 روزا نه سال پنج داشت دخترتون به که عشقي بخاطر فقط برادرم ، داد زجر من برادر به سال پنج ، منه برادر

 از که کلمه تا سه از ، میکرد روشن سیگار به سیگار و زد مي قدم حیاط تو صبح تا ، خواب شبا نه و داشت آرامش

 فقط مقصرش داده رو تصادف این دستور هم جهان اگه حتي... بود دخترتون اسم تاش دو آمد مي بیرون دهنش

 ...اونه خودخواهي و سارا

 ، نمیشه برادرت کار براي توجیهي شده برادرت ناراحتي همه این باعث من ساراي اگه:  زد فریاد خشم با مادرم

 آدم بیاد خودش موندن ناکام بخاطر داره حق اون داد رد جواب تو برادر به وقتي من دختر مگه ، زوریه ازدواج مگه

 قیقتح بهتر ؟...بدونه مقصر کشیده رنج اینقدر سالها این که منو دختر و اینجا بیاد تو مثل یکي اونوقت و بکشه

 ...منه داماد قتل به مظنون شما برادر االن ، خانوم هما دریابي رو

 قتل این به دست من برادر شدي باعث تو(  من به اشاره)  باشه اگرم ، نیست قاتل من برادر گفتم:  کشید نعره هما

 مي خاک زیر زودي این به شوهرت نه و گرفت مي قرار اتهام مظام در من برادر نه نبود تو خودخواهي اگه ، بزنه

 ...رفت

 بهش هم چیزي یه ، را عفریته ي دختره بندازمش ریخت از و صورتش تو بزنم چنگ میخواستم عصبانیت زور از

 فریاد و کردم باز را سالن در رفتم عصبانیت با و کنم تحملش خانه این تو نداشتم طاقت دیگه... بودیم شده بدهکار

 : زدم

 ، يبزار اینجا پاتو نداري حق دیگه... کُشتم اینجا هم رو تو دیدي موقع یه... هري پس قاتلم من میکني فکر اگه -

 ...بیرون برو... کن گم گورتو زودتر

 و انداخت صداش تو را نفرتش تمام و برگشت اما در سمت رفت و انداخت بهم نفرتي پر نگاه و برداشت را کیفش

 : گفت

 رفتهگ بازي به برادرمو قلب اینطور گُشنه گدا و پایین سطح ي دختره یه که بودم متنفر ازت سال پنج این تموم -

 ...داشتي فقط رو جهان کفش زدن لیس لیاقت تو ،
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 ...خودته شوهر گشنه گدا همین برادر نره یادت:  زدم فریاد

 مظل منم به جهان ، باشید فهمیده نمیخواستم بچه اون از اینکه از باید ، نداشتم دوست رو فرهاد وقت هیچ من -

 وستد رو دیگه یکي من که صورتي در کنم ازدواج برادرت با کرد مجبور بشه نزدیک تو به اینکه بخاطر منو و کرد

 ...کردي نابود رو نفر سه ما زندگي تو که همینه برا تو از نفرتم ، داشتم

 برادرش زور به ، دختر این از بودم شنیده چي ، رفتم وا در پشت و کوبیدم بهم محکم رو در و بیرون دادم هُلش

 به مادر گریه صداي با ؟...داشت آستین تو برایم سورپرایزي چه زندگي این دیگه... خدایا ؟...بود شده فرهاد زن

 بد پسر و دختر براي هاي هاي و بود گرفته را سرش دستهایش تا دو با و بود نشسته کاناپه رو ، آمدم خودم

 : گفتم و گرفتمش آغوشم تو و نشستم کتارش رفتم... میکرد گریه اقبالش

 ...پرونده چیزي یه دلش حرص از احمق ي دختره ، باش آروم... عزیزم -

 نهمیک حس گفته بهم وقته خیلي فرهاد... سارا نگفته دروغ:  گفت و کرد پاک را اشکهایش و کرد بلند را سرش

 مي آتیش این تو داشته ام بچه ، نکرده قبول شدن دار بچه براي میکنه اصرار چي هر و نداره دوستش دیگه هما

 ...زده نمي دم و سوخته

 غصه و بودم شده رو تازه تلخ حقیقت این حیرت و بهت در ، زد مي آتیش را دلم اشکهایش ، گریه زیر زد دوباره

 کردند نابود را خودشان هم و شدند وصل ما زندگي به که بودند کجا برادر و خواهر این ، کردم فراموش را خودم ي

 ، بود کرده کز دیوار ي گوشه اشک پر چشماني با ترسیده سهیل که افتاد اتاق در به نگاهم... را ما ي خانواده هم و

 وت پرید خواسته خدا از سهیل که کردم باز را دستم دو خود به خود و شد سرازیر اشکم و ایستاد قلبم دیدنش با

 این وقت هیچ ، زدم مي حرف باهاش درد و بغض با و بوسیدمش مي... افتاد هق هق به ام سینه به سر و آغوشم

 و زدن حرف با تا کرد گریه آغوشم تو ساعتي تا... بخشیدم نمي را بیاید در ام بچه اشک شدند باعث که را آدمها

 ازنم داشت مادرم ، آمدم بیرون آهسته و خوابوندمش تخت روي و اتاقش تو بردم ، برد خوابش باالخره گفتن قصه

 آرام و بوسیدم را سرش... رسید مي آرامش به کردن دعا و خواندن نماز با ها موقعیت همچین تو همیشه ، میخواند

 کسع و نشستم میز پشت ، میخواست آرامش ، میخواست تنهایي دلم... پایین ي طبقه رفتم و بیرون زدم سالن از

 اشک و کردم نگاهش لحظاتي و آوردم بیرون داشتم مي نگه ام دستي کیف تو همیشه که را بهروز از کوچکي

 ... ریختم

 کنم مي پر هایم لحظه سکوت از را ام پیمانه

 کشم مي سر یادت با دیگري از پس یکي را ام تنهایي هاي جام

 شوم حضورت از مست که باشد

 گردم شناور احساس آسمان بلوري در تو با که باشد
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 خواهي مي چه دانم مي

 کنم مي سکوت باشد

 نباشند عاشق دیگر آموزم مي چشمانم به حتي

 نخواهند را تو دیگر سپارم مي افکارم به

 ؟..برد مي یادم از را تو شدن پرپر ي غریبانه یاد ها بهانه این آیا اما

 درگیر فکرم اما ، بود مجله به نگاهم ، زدم ورق را میز روي مُد ي مجله حسي هیچ بدون و نشستم میز پشت

 ازهت اتفاق یه منتظر آن هر و نبود غیرممکن من براي چیز هیچ دیگر ، هما تلخ اعترافات شنیدن با... هما حرفهاي

 ايه آشفتگي به کردن فکر و میز پشت نشستن سیخ از... است تصور قابل غیر آدمها از خیلي نظر از که بودم

 روم مي فرو مغزم ي کرده رشد تازه و پوسیده افکار تو اینقدر و گذارم مي میز روي را سرم و میشوم خسته ذهنم

 گوشي زنگ آالرم چون سعید صداي... کشاند مي خبري بي عالم به ساعتي مرا و آید مي سراغم به خواب که

 ...داد مي نوازش را روحم صدایش ، دیدم مي خواب داشتم انگار ، رسد مي گوشم به مرتب

 ؟...خوابي ؟...خوبي جان سارا -

 زد مي صدا را اسمم طوري ، بود آرامش از پُر که صدایي ، میشد تکرار مدام ذهنم ناخداآگاه تو اش مردانه صداي

 رتصوی ، برداشتم میز روي از سر و کردم باز چشم شد تر نزدیک که صدایش ، کالمش محبت از بردم مي لذت که

 گاهمن جلوي واقعي دنیاي و شد باز بیشتر چشمانم نزدیکتري صداي با... دور و مبهم ، بود روبرویم سعید از محوي

 را مماس و بود خیره من به اشتیاق با و بود نشسته روبرویم که بود سعید واقعیت نبود رویا و خواب... گرفت جان

 ...میکرد زمزمه

 ؟...واقعي یا خوابي ؟...خودتي سعید:  گفتم و کردم اخمي -

 ...اصل برابر فتوکپي:  گفت و آورد باال را دستش کف لبخند با

 ..زرگب معیني عصبي و قهرو پسر شیراز بودي نرفته مگه ؟...میکني چیکار اینجا:  گفتم و زدم غمگیني لبخند

 رو وت ي بهونه هي دلم ، برگشتم و نگرفت پا اونجا دلم اما بودم رفته:  گفت و انداخت پایین را سرش و خندید آرام

 ...کنم فراموش تونم نمي رو شما ام زنده تا ، بودم گفتنش عمو و سهیل هاي خنده تنگ دل ، گرفت مي

 رابرب در و بود اینجا دوباره چرا پس ؟...برنگردد که بود نرفته مگر ، پروایش بي اعتراف و نزدیکي از زدم مي گیج

 : گفتم و گذاشتم میز روي و کردم گره هم در را دستهایم ؟...زد مي داشتن دوست از حرف من

 ؟...افتاده اتفاقي چه گفت بهت علي -

 ...نزد حرفي اما داد تکان سري
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 ...نداره تو به ربطي ماجرا این ، سعید گشتي برمي نباید:  گفتم و کردم پوفي

 ؟...سارا نداره ربطي:  گفت و کرد نگاهم دلخوري با

 جودو هستي که اوني دنبال اصالً ؟...هستي چي دنبال ، نکن کوک سازتو باز سعید... نه:  گفتم قاطع و کردم اخمي

 ؟...داره خارجي

 ...محضه حقیقت ، روبرومه االن همین:  گفت و زد مهري پُر لبخند

 ...داشت آستین در برایم جواب یه زدم مي حرفي هر ، جوابش از شدم الل تقریبا و بهش زدم زل

 زا قبل که بود همین حکمتش خوابم اون ، بود درست حدسم دیدي سارا:  گفت و زد لبخندي دید را سکوتم وقتي

 ...قاتله مردک اون بفهمي ازدواج

 ...باشد نداشته تصادف این به دخلي جهانگیرخان اصالً شاید ، نشده ثابت هیچي هنوز:  او به توپیدم

 و مدرک ؟...شده بهروز مرگ باعث مرد این نداري باور هنوز شواهد و مدرک همه این با:  گفت و خورد جا حسابي

 ؟...طبیعیه برات شدنشم ناپدید ، نداري قبول رو شواهد

 داپی جهانگیرخان تا ، نشد اجرا من مورد در وقت هیچ که چیزي ، کنم نگاه مسئله این به عادالنه میکنم سعي -

 اعصابم... سعید نزن حرفي مورد این در دیگه اصالً... ندارم باور رو چیزي هیچ من ، نکنه اعتراف جرمش به و نشه

 رمیگرديب کي ، برگشتي چي براي ببینم بگو...  نداره رو چیزي هیچ گنجایش سرم این دیگه ، شده ضعیف حسابي

 ؟...مادرت و پدر پیش

 : گفت عصبي کمي و کرد اخمي مکثي از بعد و باال پرید ابروهایش اول

 ...مَرده همین کار بهروز مرگ کنم ثابت بهت و بمونم اومدم ، برگردم که نیومدم -

 رغی که اتفاقي به چرا ، روزیم و حال چه به جفتمون بیني نمي ، نکن شروع دوباره سعید:  گفتم درماندگي با

 ؟...داري اصرار اینقدر ممکنه

 ...میکنیم ممکنش هم با ، میشه ممکنم بخواي تو اگه -

 ...یمبگیر تصمیم تنهایي بخوایم که نیستیم تنها تو و من دوماً ، هستم جهانگیرخان نامزد هنوز من اینکه اوالً -

 تموم براش رو حجت چون نیست مخالف دیگه مادرمم ، برگشتم که زدم ام خونواده به حرفامو ي همه من... سارا -

 قلب مگفت ، بزنه نباید دختري هیچ از حرفي هیچ دیگه اما میکنم قبول ، کنم ازدواج تو با نباشه راضي اگه ، کردم

 چي شنیدم علي از وقتي... دیگه کس هیچ یا سارا یا ، نداره قبول را دختري هیچ دیگه و ساراست مال فقط من

 پاي اما ، باشمت نداشته و نباشي کنارم شاید ، نخواه نمیخواي منو... اینجا اومدم و داد پرواز بال بهم خدا شده

 ...میکنم مراقبت سهیل و تو از و مونم مي گرفت ازم مادرجان که قولي
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 ماهي تا نشسته رودخونه شدن آلوده گل منتظر که پست آدم تو مثل کسي که نمُرده برادرش هنوز سارا -

 ...کنه کمک درخواست ، بگیره قالب به دلخواهشو

 همه این گیرودار تو ، شد کنده جا از قلبم ، تولیدي در دم طوفاني خشم یه با او دیدن و فرهاد صداي شنیدن یا

 اي تهرف تحلیل صداي با... بگیرند قرار همدیگر روي در رو نفر دو این که داشتم کم را جنس قلم یه همین مصیبت

 که وحشي ببر مثل دو هر ، رفت سعید نه و بود آرام فرهاد نه اما ، برود که سعید از و باشد آرام خواستم فرهاد از

 گالویز هم با که رفت مي آن هر و بودند گرفته قرار همدیگر روي در رو میکنند تیز دندان هم براي شکار سر بر

 : گفتم فرهاد به رو... بشوند

 ...رفت مي داشت سعیدم ، منتظرمونه وقته خیلي مامان باال بریم بیا

 با دیگه نگفتم دفعه اون مگه ؟...کنم حالي تو به رو حرف باید بار چند:  گفت خشم با و رفت من به اي غره چشم

 ؟...کردي خلوت پسره این با و جهاني نامزد هنوز تو ، نمیشي طرف آدم این

 ...فرهاد آقا بزن حرف درست -

 نم دستهاي پس از ، باال برویم که خواستم ازش التماس با و گرفتم را جلویش که افتاد راه سعید طرف به فرهاد

 : زد فریاد

 نيتو مي و کردي بدر میدون از رو جهان پوچ اتهام این با کردي فکر ،اگه کني گم اینجا از گورتو بهتره... شو خفه

 ...بیاد تو دوش رو زارم نمي خواهرمم ي جنازه ام زنده تا ، خوندي کور بندازي سارا رو دست

 میکنم خواهش ، نکن ترش سخت رو سخت روزهاي این ، بگذر من از ساله چند این دوستي حرمت به سعید -

 ...برو

 قتيو ، برم بیرون زندگیت از محاله اما ، میرم االن:  گفت و سمتم برگشت در دم و رفت تولیدي در سمت به سعید

 ...باشه گناه بي جهانگیرخان که بیني نمي منو

 ايرقیب از یکي گفته و زده زنگ پیش ساعت یه ، نمیشه نصیبت کالهي هیچ پشم این از تو و گناهه بي جهان -

 هک مهمه مدرک یه دنبال االنم بزنه جا راننده اون جاي و کنه معرفي را خودش بره که داده پول مرد این به بازاریش

 ...کنه ثابت رو بیگناهیش تا کالنتري میاد خودش آمد دستش تا

 : گفت و گذاشت ام شانه روي را دستش ، کردم نگاهش ناباورانه و فرهاد سمت چرخید سرم حیرت با

 رو کردن تیز دندون برات که رو آدمایي گول دیگه بود قرار هم تو... برمیگرده زود خیلي و گناهه بي جهان

 ...نخوري
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 ، بیراهه به زدي رو خودت و کرده تیز دندون خواهرت براي سالهاس که جهانگیره این:  گفت و زد پوزخندي سعید

 باعث مرد این که بخورم قسم حاضرم ، نداره واقعیت اما ، باشه قشنگ گفتي خواهرت براي که اي قصه این شاید

 ...بوده بهروز تصادف

 خشمش فرهاد باالخره... نشدند گالویز هم با نفر دو این که کردم شکر را خدا لحظه آن تو فقط و رفت سعید

 : شد منفجر

 ؟...نمیشه سرت شوهرت به احترام تو ؟...نمیشه سرت حرمت تو ؟...اینجا دادي راه رو آشغال این حقي چه به -

 اريد توقع و میشي طرف ، عاشقته مدعیه که مردک این با نبودنش تو چطور ؟...لعنتي نیستي جهان نامزد تو مگه

 ...نگم بهت هیچي

 هم و کُشتند را روحم هم ، نمیکرد آبادم چیزي هیچ دیگر ، کرد خرابم بیشتر فرهاد هاي توهین و بودم خراب

 : زدم فریاد و نداشتم رفتارم روي کنترلي دیگه همین براي ، کردند خُرد را شخصیتم

 ، نزن يک با و بزن حرف کي با بگي یا کني نهي و امر من به توني نمي تو ، نزن سیاه تهمت بهم و فرهاد ببند دهنتو

 ؟... میدي تشخیص منو بد و خوب و اومدي باز که داري من زندگي سر حقي چه تو

 جلوي دست... شد جاري خون دماغم از سیلي ضرب از و خورد تکان مغزم که گوشم زیر زد محکمي سیلي ناگهان

 : زد داد زده بیرون رگ و شده کلید دندانهاي با که کردم نگاه بهش نفرت با و گرفتم بینیم

 رتپَ دم دیگه پسره این بخدا سارا... نکني اضافي غلط تا جات سر بشونمت سیلي همین با که بود همین حقم -

 ...میکنم عمل بار این و نمیدم هشدار بهت دیگه ، ریزم مي رو دوتون هر خون باشه

 اشک خودم تو که اي لحظه از بعد... بیرون زد تولیدي از و زمین افتادم و خوردم سکندري که عقب داد هُلم

 ، مگرفت را دماغم ریزي خون جلوي شالم پر با و دیوار کنج رفتم عقب عقب نشسته طور همین شکستم و ریختم

 هب خونم آنقدر ، بود کم دلم براي عالم غم... بود سوخته بدجور دلم اما ، سوخت مي و میکرد گزگز صورتم نصف

 پریشانیم تماسش و جهان مورد در فرهاد حرفهاي... میکردم حس سرم مغز تا را زدنش غل غل که بود آمده جوش

 برابر در بود بلوفي یه جهان زنگ ي درباره فرهاد حرفهاي که میکرد گوشزد بهم احساسم ، بود کرده بیشتر را

 هک بود زده گند اعتمادم به اینقدر ، کنم باور را فرهاد حرفهاي توانستم نمي ، دارد نگه دور من از را او که ، سعید

 این هب بردن پي راه تنها... نمیشدم گزیده بار دو سوراخ یه از و نداشتم قبول ، راست حتي میزد که حرفهایي دیگر

 و بروم کالنتري به خودم بزنم حرف کسي با اینکه بدون وقت اول فردا گرفتم تصمیم که بود این موضوع

 هک بخوانم نگاهش از هم و بشنوم زبانش از هم تا کنم صحبت رو در رو او با و بکنم را مرد آن با مالقات درخواست

 من براي دیگري طور سرنوشت دست و نشد پیدا من براي فردایي که افسوس اما ، نه یا دارد حقیقت موضوع این

 ...خورد رقم

 سوزد مي که باغي از گیرد مي دلم است تنگ دلم
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 یاري سر از دستي نه ، بیداري نه ، دیداري نه

 بازاري آشفته چنین دارد مي آشفته مرا

 هُل داخل طرف به را در پوش نقاب نفر دو ببندم را پایین ي طبقه درِ رفتم که لحظه چند فقط ، لحظه چند تو

 را دستمالي آنها از یکي ، گرفتند من از را فریادي و دفاع گونه هر سریع حرکت یه تو و شدند تولیدي وارد و دادند

 از زودتر خیلي بیهوشي ي ماده اما زدم پا و دست بار چند ، کشید بغل به مرا هم زمان هم و گرفت من دماغ روي

 ...نفهمیدم هیچي دیگر و شدم بلند تنومندي مرد دستهاي روي ثانیه چند تو و کرد اثر تصورم حد

 مجلل اتاق یک در را خودم و کردم باز چشم درختان هاي شاخه سر بر کشیدنشان هوار و گنجشکها صداي از

 بسته و باز را چشمانم بار چند ، رفت مي گیج سرم ، بود نامفهوم و گنگ چیز همه ، دیدم تر مجلل تخت یک روي

 تازه ، کرد کار به شروع مغزم سیگنالهاي و شدم هشیار خوب وقتي و گذراندم نظر از را اطراف و دور ، کردم

 تو بدي دردي که شدم کنده جا از چنان شدنم دزدیده ي صحنه آوري یاد با ، افتاده برایم اتفاقي چه فهمیدم

 نپایی را دستگیره و رفتم اتاق در سمت به و آمده پایین تخت از هراسان و ندادم اهمیت اما ، پیچید کمرم قسمت

 فریاد اب و اتاق در به افتادم مشت با و انداخت جونم به بیشتر را ترس بودنم حبس همین و بود قفل در اما ، کشیدم

 قدم چند کرد وادار را من و خورد چرخ در قفل تو کلید ، کشدار دقایقي از بعد باالخره... زدم مي صدا را کسي

 و لبخند یک با جهانگیرخان... ماندم مبهوت بود روبرویم که کسي دیدن با شد باز کامل که در... بردارم عقب

 از یکي دادن تکان براي قدرتي هیچ و بود آمده بند زبانم ، میکرد تماشا مرا و ایستاده خودش خاص اشتیاق

 تو دستي و بست را در و اتاق تو آمد خونسردي و آرامش با جهانگیرخان من برعکس اما... نداشتم را بدنم اعضاي

 : گفت و برد فرو مشکیش همیشه موهاي

 ؟...عزیزم خوبي ؟...چطوره خودم پرنسس حال -

... آرامش و خندان صورت به بودم خیره حیرت و سکوت در و بودند نیامده در حرکت به زبانم هاي ماهیچه هنوز

 بي ، بود دزدیده مرا جهانگیرخان... بود شده باعثش مرد این که واقعیتي این از بود حبس ام سینه درون نفس

 تمام آن یه ، کشید شعله وجودم تو خشم آن یه... ربا آدم هم و بود بهروز قاتل هم که نمیکردم اشتباه شک

 با و تبرگش بیزاري و نفرت به نگاهم حالت ، قلبم تو رفت فرو سوزن مثل بود گذاشته دلم به مرد این که دردهایي

 : زدم فریاد آمده جوش به خوني

 آدم هی تو ؟...توست با بُردش همیشه بازي این تو میکني فکر ؟...کردي اضافه بودنت قاتل جرم به هم ربایي آدم -

 ... بازنده و بیچاره ، ساالري جهانگیرخان اي بیچاره

 : گفت آرام گوشم در سر ، گرفت قرار پشتم وقتي و خورد کامل تاب یه من دور و زد دراري حرص لبخند

 تا آوردم بدستش سالها از بعد رو ام عالقه مورد دختر فقط ، کاره در اي برنده و بازنده نه و بوده وسط بازي نه -

 ...برسونه نداشتم سالها این که آرامشي به منو
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 ...گرفتم را خودم حق فقط ، عزیزم نیست ربایي آدم من کار:  داد ادامه و روبرویم برگشت

 ...ندارم کاري شوهرم قاتل با من ، نرسه بهم تو دست و بمیرم حاضرم ، بود نخواهم و نیستم تو حق من:  زدم فریاد

 : خورد گوشم به نحسش صداي ، گذراند مي نظر از را بیرون که طور همین و پنجره پشت رفت و زد قدم چند

 تو داشتن دوست بخاطر فقط که عاشقي ، هستم کنارت االن من و مُرده اون ، نکني شوهرم شوهرم دیگه بهتره

 من کنار ابدي موندن با رو بدهي این باید و عزیزدلم بدهکاري من به تو ، دادي باد به رو عمرش سالهاي بهترین

 همین تو ، اتاق همین تو ، ویال همین تو ، میکنم فراهم اینجا رو عروسي مقدمات دارم کن آماده خودتو ، بدي پس

 ...میشي من سهم ابد تا تو و خوره مي گره هم به تو و من پیوند ، تخت

 سن هم جووناي نشاط و شور اما ، سالمه چهل درسته:  داد ادامه و سمتم برگشت و کشید صورتش به دستي

 ...بگذره بد بهت نزارم تخت توي شبا چه و خونه تو روزا چه که میدم قول بهت و دارم رو خودت

 ...نمیام جهنمم تو با من ، منو مرگ هم زدي رقم خودتو مرگ هم بخوره بهم دستت... لعنتي شو خفه:  زدم فریاد

 دبکش رخم به را قدرتش میخواست ، داد تاب کمي و گرفت محکم را دستم مچ سریع حرکت یک تو و شد نزدیکم

 : گفت چندشي لبخند با و

 دست از رو چیزا خیلي تو بخاطر ، بیاي راه من با بهتره ، پوچه تهدیدات هم و رسه مي بهت دستم هم...ببین -

 کنن کاري ، کني تحقیر منو عشق این بخاطر نمیدم اجازه بهت دیگه ، ام آینده و گذشته ، شخصیتم و غرور ، دادم

 ...بیفتي پام به بشي مجبور که

 : گفت خشم با و برگشت در دم که برود بیرون اتاق از رفت و کرد رها شدت با را دستم مچ

 ، اینجا آوردم رو تو که طور همین ، کني صدا و سر یا بشي وارد مخالفت در از بخواي اگه ، باش رفتارت مواظب -

 ...بده ات بچه باید رو میکني که اشتباهي هر تاوان و اینجا میارم سهیلم

 هم... گذاشت تنها نداشت رهایي خیال و بود کرده خفت را گریبانم که بدبختي با را من و بیرون رفت اتاق از

 مشدن تسلیم براي که متنفر هم ، بود کرده زمزمه گوشم در را عشق نجواي سالها که مردي رفتار از بودم متعجب

 هق بالش بر سر و کرده رها را خودم و تخت سمت برگشتم...  سهیل زندگیم ضعف نفطه روي بود گذاشته دست

 من مرگ روز ، روز آن شک بي میکرد اذیت را سهیل داشت بهروز از که نفرتي بخاطر اگر ، کردم خالي را هقم

 حتماً ؟...میکردند چیکار داشتند االن ، سهیل و مادر پیش کشید پر روحم و گرفتم بغل را زانوهایم و نشستم... بود

 مي را من ي بهانه ، میکرد چیکار سهیلم ، بودند داده خبر پلیس به و شدم دزدیده که بودند فهمیده حاال تا

 کار دزدیدنم بفهمند زودي این به که نداشتم امید ، صورتم دشت روي شد سرازیر دوباره اشکم ؟...گرفت

 با طفق و کند کشف آني به را چیز همه تا قوي حس یه با بود سعیدي دلخوشیم ي روزنه فقط ، باشد جهانگیرخان

 چند... بود دنیا حدس ترین درست و بود زده تصادف مورد در که حدسي مثل ، کند بیدار کمي را ها ذهن گفتنش
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 خودم ها بدبختي و ها دري به در این ي همه علت ، کردم نفرین و لعن را خودم ، زدم تخت روي بالش به مشت تا

 همیشه براي و بگیرد زیر مرا بار این تا میکرد استخدام را اي راننده میشد پیدا کسي کاش اي ، هستم و بودم

 براي قاتل مردي دستان در اسیربودن حکم به ، اجبار این به دادن تن حکم به داشت درد...  میکردند خالصم

 ...شیطانیش هاي خواسته به رسیدن

 تيدس کردم فکر و گرفتارم دیو دستهاي در نداشتم باور هنوز شد باز نیمه چشمانم ام گونه روي دستي نوازش با

 : کردم زمزمه و زدم غلطي ، آشناست

 ...بودم بیدار سحر تا دیشب ، بخوام بزار -

 خالص تا دادم تکان را سرم و لبها بار چند ، شد کشیده لبهایم به بار این و کرد پیدا ادامه ها نوازش هم باز اما

 بود کسي هر و نداشت اي فایده اما ، داشتم خواب کمبود سال صد انگار ، بخوابم دوباره و ها نوازش این از بشوم

 ...شنیدم گوشم کنار اي زمزمه... نداشت آمدن کوتاه قصد

 دنش مَحرم از قبل بیفته اتفاق نباید اونچه و بخوابم کنارت هم من که نیست اعتباري بخوابي طور همین اگه -

 ...بیفته

 سلولهاي ، انداخت چین را بینیم ، بود سرد زیادي عطرش ، داد مي خون بوي ، نداشتم دوست را گرمش نفسهاي

 در چشم و پریدم جا از و گذشت سرم از برق جریان ناگهام و آمد دستم موقعیت و کردند تکاپو به شروع مغزم

 دریده چشماني با لب به لبخند ، بود افتاده خرابم اعصاب و زندگي روي بختک مثل سالها که شدم مردي چشم

 بکشم پایین را شالم کردم دراز دست و شدم عصبي ، کردم اخم... ماند خیره موهایم روي و میکرد رصد مرا هیکل

 تمبرداش و کردم پیدا تخت پایین را شال و گرداندم چشم فوري ، نیست سرم شال فهمیدم تازه موهایم لمس با که

 رپ و خشمگین صورت به لحظاتي از بعد و کرد پُر را اتاق کل بلندش ي خنده که انداختم ام آشفته موهاي روي و

 : گفت و زد انگشت ام بیني روي آرام انگشت با و شد خیره من اخم

 همین ، تري مَحرم هم و تر نزدیک من به هم کس همه از تو اما ، ایم غریبه یه هنوز تو و من شرع نظر از درسته -

 ارمز مي ، تو به احترام و تو بخاطر منتها ، نیست رابطه این جلودار چیزي هیچ کنم لمس رو تنت تموم بخوام االنم

 ي رابطه این طرف دو رضایت حس با تا بره کنار حصار این و بشه خونده بینمون هم عربي ي کلمه تا چند این

 ...بشه انجام شیرین

 من زبون از رو بله که زارم مي دلت به آرزو بشه خونده ما میان هم عربي کتاب تا صد اگه:  گفتم و زدم پوزخندي

 ...بشنوي

 ...کني ضعف شب آخر ترسم مي ، خوشگلم بخور تو صبحونه:  گفت من تهدید به اعتنا بدون و خندید ریز

 هک مردي ، بود رگ بي رگ بي زمیني سیب گوني مثل گویي که بودم مرد این طبیعي و خونسرد صورتي ي خیره

 من روبروي خونسرد و راحت اینقدر االن اما ، داد مي نشان العمل عکس خودش از و میشد عصبي زود خیلي
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 اینقدر من آوردن بدست براي حتماً ، شد آشوب بیشتر دلم... دهد مي خوردن صبحانه دستور من به و نشسته

 قتگ و گرفت مقابلم اي لقمه... نمیکرد اثري من تهدیدهاي که داشت دستش در اي برنده برگ حتماً ، بود مطمئن

: 

 آماده يوقت ، آرایش و پوشیدن لباس براي کمکت میاد سهیال نام به کسي و بگیري دوش یه صبحانه از بعد باید -

 بغلم وت وقتي نمیخوام ، برسیم توافق به و بزنم حرف باهات عقد از قبل مهم موارد مورد در تا کتابخانه تو بیا شدي

 ...باشي رابطه این از ناراضي میگیري جا

 اب و شدم تر سرکش ، بود هم من روح قاتل ، نبود بهروز قاتل فقط که قاتل این مقابل در هم االن و بودم سرکش

 من رايب که را نان لقمه ، بود گذاشته نمایش به نفرتم پر چشمان و صورت و نشسته وجودم تو که عصبانیتي تمام

 : زدم فریاد و سالن کف کردم پرتش محکم و گرفتم دست با بود گرفته مقابلم و کرده درست

 ...ندارم الزمش ببر اینجا از هم رو لعنتي ي صبحونه این ، نکن تالش بیخود پس ، نمیام جهنمم تو با من -

 میز روي را صبحانه سیني ، بود کرده حفظ را لبش روي لبخند اما بود طوفاني چشمانش ، کرد نگاهم مکث با کمي

 ستشد ضعف نقطه که نکردم حرکتي اما نشاند تنم یه لرز نزدیکي این که نشست کنارم آمد و گذاشت تخت کنار

 : گفت گُوشم در سر ، بدهم

 بیارن اتم بچه میدم دستور االن همین عزیزمي که خودت جان به وگرنه ، بیاي راه باهام بهتره... کوچولو خانوم

 پس ، بشي من هاي خواسته تسلیم شاید تا ، رو گفتنش مامان و گریه صداي بشنوي تا دیگه اتاق تو منتها ، اینجا

 ...ات بچه تو ي شکنجه ماًمور میشم ، نیست خبري عاشق و مهربون جهان این از دیگه وگرنه ، حرفامو کن گوش

 ، ایي عقده ، رواني تو ، میخواي جونم از چي لعنتي آخه:  زدم فریاد ، کردم شیون برود بیرون اتاق از که شد بلند

 کاراي به وادار میخواي ام بچه جون تهدید با که ترسویي اینقدر ، من ضعف نقطه روي بزاري دست بلدي فقط

 : شد بلندتر فریادم آسمان به رو... بدي رو خدا جواب میخواي چطوري... پست نامرد ، بکني کثیفت

 دادن گوش براي که منه جهنم اینجا ؟...هستم سیاهت دنیاي این تو منم فهمي مي اصالً ؟...بیني مي منو... خدا -

 ...نبینند عذاب اینقدر دورم آدماي تا برسون رو مرگم ، کن خالصم خدایا... میشه تهدید ام بچه مرد این حرف به

 و فریاد از زودتر و نبود جهانگیرخان... سیاهم از تر سیاه بخت این براي زدم زار و کردم فرو بالش درون را سرم

 اشکهایم در صداي با... بیاید رحم دلش و بشنوه را هایم زجه شاید که بود کرده ترک را اتاق ، خدا به من هاي گله

 : گفت پریشونم حال به توجه بدون و شد اتاق وارد ساله پنج و سي حدود زني کردم بلند را سرم و کردن پاک را

 ...باشید آقا پیش دیگه نیم و ساعت یه تا باید ، حموم برید و بخورید رو صبحونه بهتره... خانوم -

 زن این براي ، نامرد آن و میکرد اطاعت را جهان دستورات مطیعانه زن این که زدم پوزخندي و گرفتم باال را سرم

 ودب حیوان ، بود نامرد ، نبود آقا جهان ؟...داشت را رفتار این خانم یه با آقا یه دنیا کجاي ، آمد مي حساب به آقا یه
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 دُم اب کردن بازي قفس این تو نداشتم اي چاره ،... کند پاره تکه را معصومیتم و نجابت تا بود کرده تیز دندان که

 از کاري هر داشت من از سالها که اي عقده بخاطر و بود رواني مرد این ، میشد تهدید سهیلم و بود خطرناک شیر

 نجها براي بود دستاویزي و رساند مي را من ضعف فقط فریاد و گریه ، رفتم مي جلو درایت با باید... آمد برمي او

 ...هایش ضعف نقطه روي گذاشتم مي دست و میشدم وارد راهش از باید ، دهد آزار بیشتر مرا که

 آبي بود سالها انگار سوخت مي ام سینه ، خشک و بود زخم گلویم ، کشیدم باال نفس یک را پرتغال آب لیوان

 رفتم و شدم بلند جایم از... زخمي ي حنجره این آتیش روي بود مسکني میوه آب همین و بود نرسیده بهش

 : گفت اعتراض با سهیال ، حمام سمت

 ...نخورید رو تون صبحانه خانوم -

 دوش ولرم آب به را ام خسته تن و حمام تو رفتم و شد خفه تقریباً که رفتم بهش کالم بدون اي غره چشم

 رنگز و فرز خیلي سهیال و نشستم آینه جلوي زن فرمان به آمدم بیرون و نکشید طول زیاد کردنم حمام... سپردم

 را صورتم آرایشم دودي و آبي ، داد انجام صورتم روي هم ملیح آرایش یه ، ریخت دورم و کشید سشوار را موهایم

 هی ، پوشیدم او تاکید و اجبار به را بود تخت روي که لباسي ، آورد در روز شبانه چند بیخوابي و حالي بي آن از

 زیبایي ماين که کلوش و بلند آستین با ، کمر و سینه تو منجوق و پولک از نگارهایي و نقش با بلند آبي حریر لباس

 بعد و دمیکنن پروار روزي چند را او بریدنشون سر از قبل که بودم قرباني گوسفندان مثل... بود بخشیده هیکلم به

 رپروا ها برنامه این با داشت را روحم و بود جهان من قصاب بار این که تفاوت این با ، برند مي قصاب تیغ زیر به

 ...ببُرد سر موقعش به تا میکرد

 سرم روي و برداشتم مبل ي دسته روي از را شال ، کرد باز برایم را در خاصي احترام با زن شدم آماده وقتي

 : رفت هوا به سهیال فریاد که انداختم

 ...میکنه مجازات منو آقا ، بردارید رو شال این خدا رو تو...  خانوم -

 گها ؟...بشي مجازات باید زن یه پوشش و عفت براي که کیه مرد اون و کجاس اینجا مگه:  گفتم و افتادم راه اخم با

 بدون اي غریبه مرد با که نشدم حرومي اینقدر هنوز ، پوشیدم نمي هرگز نداشت مناسب پوشش هم لباس این

 ...بشوم روبرو شال

 لجبازي خدا رو تو... بود کجا غریبه شماس نامزد جهان آقا:  گفت التماس با آمد مي من دنبال به که طور همین

 ...نکنید

 باز را در زودتر جهان ما صداي و سر از که اعصابم رو بود رفته حسابي زن این التماس و بودیم کتابخانه نزدیک

 : گفت ترسیده و پریده رنگي با جهان دیدن با زن که کرد

 ...نشدم حریفش اما نکنه سرش شال گفتم بهش بخدا... آقا -
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 فهمي مي ندادم رو حقوقت ماه یه وقتي:  گفت تمام رحمي بي با زن به رو و رفت من به اي غره چشم جهان

 ...چاک به بزن ، کني رامش رو لجباز ي دختره این باید چطوري

 ...آقا اما -

 ...نشده دوماه ماهت یه تا... گمشو -

 نگاه میشد دور افتاده هاي شانه با که اي بیچاره زن به بود انداخته راه جهان که کثیفي بازي این از زده حیرت

 محکم خشم با را در و کتابخانه داخل داد هُل تقریباً را من و خورد گره جهان دست به بازویم ناگهان که میکردم

 : زدم داد عصبي و برگشتم در کوبیدن از... کوبید بهم

 تقصیري هیچ زن اون ، بزاري احترام من اعتقادات به بهتره ، بردارم را شالم که نشدم محرم تو به هنوز من -

 ...نداشت

 مي ندیده رو شال این ، تو بخاطر هم بار این:  گفت درهم هاي سگرمه همان با و داد بیرون سینه از عصبي نفس

 گیرم

 : داد ادامه و صندلي سمت رفت و کرد رها و کشید نفرت با را شال پر

 دستورات دیگه تا میشد تنبیه باید زن این فقط ، میکنم تحمل رو اجباري حجاب این فرداس که عقد وقت تا -

 ...نکنه نقص منو

 دستش ضعف نقطه و نیاورم خودم روي به فعالً کردم سعي اما ، پایین ریخت هري دلم عقد ي کلمه شنیدن از

 تا رس به لذت با لحظاتي تا و انداخت پا روي پا و نشست صندلي روي... کشیده برایم اي نقشه چه ببینم تا ندهم

 : گفت و زد زل من پاي

 تو گیر نفس تماشاي از من و بایستي برابرم که داشتم رو لحظاتي همچین آرزوي که بخیر درد پر روزاي اون یاد -

 برآورده داره سالهایم این آرزوي باالخره میشي خودم مال عصر فردا از که خوشحالم ، ببرم رو آخرت و دنیا لذت

 ...میشه

 و نمیکند درمان را دردي هیچ من مخالفتهاي و حرفها گفتن ، زدم خوشش الکي دل نثار سکوت در پوزخندي

 ...میکرد کورتر را ماجرا این ي گره بدتر

 ؟...میترسد آب از آب که شد سمي چشمه کدامین

 میترسد قالب از ماهیگیر ذهن حتي که

 دره آنچنان غباري را شب دامن گرفته

 ؟…میترسد خواب از پلک و پلک از چشم ، چشم از پلک که
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 ي اجازه که نداشت قاضي دادگاه این ، دم ولي یک و داشت متهم یک که دادگاهي ، شد اجرا جهان دادگاه باالخره

 و حال گرفتن نظر در بدون ، اتفاق کردن تشریح به کرد شروع متهم خود ، کند حکم عادالنه و بدهد زدن حرف

 ... دم ولي روز

 تلفن یه با که یودم سوخته انتظارت در سالها که تو به رسیدن و عروسي براي میکردم شماري لحظه داشتم -

 و زد زنگ بودم داده رو تصادف دستور بهش که عوضي و ترسو مردک اون... شد خاک به امیدم و زندگي تموم

 نای از و کنم پلیس تسلیم خودمو برم میخوام و نرفته پایین گلویم از خوش آب ساله چند وجدان عذاب از گفت

 همیشه براي و بشه خارج ایران از که گرفت پول میلیون سیصد من از مردک... بدهم نجات را خودم مصیبت همه

 ...من زندگي کردن تباه براي بود برگشته اما ، کند گور و گم را خودش

... دکشی مي بلند و کوتاه نفسهاي و کوبید مي دیوار به مشت ، بود گرفته را وجودش تموم خشم و گفت مي جهان

 همچنان قتل این راز تا میکرد نیست به سر بهروز مثل هم را او و بود برابرش مرد این میخواست دلش خیلي

 تا را عملش مکافات کس هر و دارد عجیبي بازیهاي روزگار اما ، برسد اش ساله چندین عشق به و بماند پنهان

 تاب و پیچ دلم ، بود زجرآور و کُشنده او اعترافات ي کلمه به کلمه شنیدن... میدهد دنیا این در هست زنده

 شُره چشمانم ي کناره از اشک هاي قطره ، داشتم کم نفس ، بود متالطم طوفاني دریاي مثل ام سینه ، میخورد

 و سینه درون شد آتشي خشم... بود زخمیم ي حنجره اسیر صدایم و میشد مشت دستهایم ، پایین میکرد

 دو هک برد خرابم حال به پي ، انفجارم حال در فهمید کرد که نگاهم... میشد تر سیاه و سیاه برابرم دنیا ، چشمانم

 : داد ادامه و گرفت باال را دستش

 ...کن قضاوت بعد و بزنم حرفامو ي همه بزار... عزیزم باش آروم -

 مخونین قلب به کشید مي خنجر که عزیزم ي کلمه و بیرون کشیدم مي حلقومش از زبان توانستم مي کاش اي

 را زندگیم چطور ؟...شدي رنجم همه این به راضي چطور بودم عزیزت اگر... میکردم پاک زبانش از همیشه براي

 ؟...کردي نابود

 تماس مرد اون با کردم کاري هر و شدم پشیمان ساعت نیم از بعد اما ، دادم را بهروز کشتن دستور درسته -

 که مشناخت مي که کي هر به ، بود کرده خاموش رو تلفنش لعنتي ، نشد بدم رو بهروز کشتن لغو دستور و بگیرم

 هک فهمیدم وقتي... نشد که نشد پیدا اما زدم زنگ کنم پیداش میتونم کجا دونست مي و داشت مرد این از خبري

 بي یه خون به دستم که داشتم نفرت خودم از ، شدم زنده و مُردم صبح تا اونشب ، بود گذشته کار از کار دیگر

 ...شده آلوده گناه

 : زدم لب آرام...بود کرده پیدا راه کمر به تا پشتم ي تیره از سردي عرق ، بود گرفته را هیکلم تمام لرز

 نگرفته را سهیل سعید اگر ، برید زانوهام آورد خبر بهرام و کرد دیر بهروز وقتي ، شدم زنده و مُردم منم اونشب -

 اونشب... بود شده آلوده بهروز ي بچه خون به دستم منم و زده زمین به داشت ماه شش فقط که اونو شک بي بود
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 این من دزدیدن با تو اما ، بودم زنده ام بچه عشق به فقط ، متحرک ي مُرده یه شدم ، مُرد احساسم ، مُرد قلبم

 ...گرفتي هم رو نیمه نصفه امید و عشق

 بود روشن لعنتیش تلفن اون اگه ، شدم پشیمون بخدا... سارا:  گفت آرامي لحن با و گرفت قرار مقابلم جهان

 يم رو کار این جلوي و رفتم مي رفته بهروز کمین به کجا دونستم مي اگه حتي ، گرفتم مي رو اتفاق این جلوي

 چیز همه روي چشمانم که داشتم دل به کینه بهروز از اینقدر ، شیطان به دادم را دلم فرمان لحظه یه ، گرفتم

 حراج به بازار تو آبرومو ، بود گرفته منو عشق بهروز ، دیدم نمي هم را تو عشق و تو حتي دیگه ، شد بسته

 تسخ برام کشیدن نفس دیدم نمي رو تو روز یه اگه من اما ، نیام تو نزدیک که میکرد تهدید منو ، بود گذاشته

 ...بده حق منم به سارا ، میشد

 بي یه خون بخاطرش وگرنه ، نداشتي رو عشق این لیاقت تو ، نداشتي رو هیچي حق تو ؟...حقي چه:  زدم فریاد

 دوستت میکردم سعي و بودیم شوهر و زن االن تو و من ، بودي نزده رقم رو اتفاق این اگه... ریختي نمي رو گناه

 ...شدن فدا یعني ، گذشتن خود از یعني عشق...  بود هوس ، بود سراب ، جهان نبود عشق این ، باشم داشته

 : میشد دیده تار تصویرش که ریخت مي فرو چشمانم از آبشار مثل اشک ، لرزید لبهایم و کردم هق هق

 ادعا میاي بعد ؟...کني یتیم منو ي بچه اومد دلت چطور ؟...بگیري رو آدم یه نفس دادي اجازه خودت به چطور -

 پدري گرفتي ازش رحمانه بي رو پدرش که من ي بچه براي میخواي ؟...داري دوست منو و مني عاشق که میکني

 و هخون به رو تو پاي که فرهاد به لعنت ، دیدي بار اولین براي منو که روزي به لعنت ، قاتل تو به لعنت ؟...کني

 تموم بخاطر بخشمت نمي ، گرفتي صورتم از که هایي خنده تموم خاطر به بخشمت نمي ، کرد باز ما زندگي

 ...کردي داغدارش که دلي بخاطر بخشمت نمي ، نشوندي صورتم به که غمهایي

 خُورد ، بشم تحقیر شدي باعث تو ، مقصري هم تو ، بزاري من گردن به رو تقصیرا ي همه نداري حق تو:  زد فریاد

 ...نبود شکنجه و تنهایي سال همه این تاوانش بودم بزرگتر تو از که سال چند برا فقط ، بشم

 نمي رو تو من ، دیگه مسائل نه و مهمه سن تفاوت نه باشه وسط داشتن دوست و عشق اگه ، میکني اشتباه -

 رو بهروز خواب شب یه سعید چون ، کنم ازدواج باهات شدم راضي چي برا دوني مي ، نمیخوام هنوزم و خواستم

 زد يم حدس اما ، نگفت خواب تو هیچي بهروز گفت کرد تعریف برام وقتي ، سهیله و من نگران خیلي که بینه مي

 گیتزند به و میشم طوفان بودي گفته که اوایل همون منم ، نکرد اشتباهم که دیدي ، داشتي دست تصادف تو ، تو

 شد شروع تردیدام و شک دوباره سعید حدس و خواب با اما ، گذشتم نبود مدرک چون ، داشتم شک بهت زنم مي

 عیدس فهمم مي حاال... نه یا بود تو دستور به کار این بفهمم و بشم نزدیکت تا کنم ازدواج باهات گرفتم تصمیم و

 خط آخر به تو ، همینه نمیشه پایمال بیگناهي هیچ خون میگن اینکه ، نکنم ازدواج باهات داشت اصرار اینقدر چرا

 ترشبد این از رو کار ، بزنم حرف دادگاه تو پشیمونیت از حاضرم ، برم من بزار و نکن اشتباه بار این بیا ، رسیدي

 ...نکن
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 مشتهایش ، رفت مي پایین و باال اش سینه ، شدند سنگي و سخت چشمهایش ، شد منقیض صورتش حرفهایم با

 ، بهروز بر عالوه بار این ترسیدم ، آورد زبان به خشم با را سعید اسم هم بار یه ، زد مي مبل ي لبه به محکم را

 با و شد دنیا آدم ترین رحم بي و نگاهم تو ریخت را عصبانیش چشمان زهر ، کند غرورش قرباني هم را سعید

 : گفت من به رو اشاره انگشت

 درد شب و روز من مثل باید ، بشي مجازات باید هم تو ، بدي من با همخوابگي با باید رو نخواستنت این تقاص

 به سعیدتم آقا این حساب به... فهمي مي منو حال کردم دورت خونوادت و بچه از وقتي ، بکشي دوري ، بکشي

 ...میکنم اش شکنجه خودت جلوي و اینجا میارمش ، سنگینه اونم مجازات ، رسم مي موقع

 فریاد... بود خطر در هم سعید جان بار این ، بست حلقه بار هزارمین براي چشمانم قاب میان اشک ، لرزید ام چانه

 : زدم

 ...طرفي من با بخوره اون به دستت

 : گفت و نشست آن پشت و کتابخانه کوچک میز سمت رفت و داد سر عصبي ي قهقهه

 ؟...شدي شیرازي جوجه این عاشق نکنه -

 نمي آدم بخاطرش تو مثل من ، است ممنوعه چون ، داشتن دوست و عشق این ظلمه چون ، نشدم عاشق -

 و اکپ دختر یه با زندگي یه حق سعید ، کنم خودم اسیر اونو نمیخوام و بزرگترم سعید از سال چند تو مثل... کُشم

 تو ، برادرمه فقط سعید... دارم بچه یه هم و ام بیوه هم که کنه ازدواج من با نیست حقش ، داره رو نخورده دست

 و من مراقبت همیشه و بود کنارم سعید ، نبود و بود باید که سالهایي ، گرفتي ما از رو فرهاد تو که سالها این

 ...نرفته فرو کثافت تو ، تو مثل ، شیرازیه جوجه اگه سعید... بود گرفته عهده به را سهیل

 شمک مي پایین خودم با هم رو تو باش مطمئن ، رفتم فرو کثافت تو اگه من ، میزني داري که باش حرفایي مراقب -

 عدب و میارم در خودم عقد به رو تو عصر گرفتم رو تصمیم من... ایستادي کجا و هستي موقعیتي چه در بفهم پس ،

 ...میشیم ساکن اونجا همیشه براي و میکنیم سفر اروپا به و شد درست ویزامون که هفته دو از

 سیاه تو دستاي با زندگیم اینجاي تا ، کني تکلیف تعیین من براي توني نمي ؟...خدا ؟...هستي کي کردي فکر تو -

 دستور و کني رفتار خودت میل به نمیتوني بعد به این از اما ، غصه و رنج و فراق و تنهایي تو خورده رقم و شده

 ومن میخواي اگه ، نمیام جا هیچ تو با من...  باشي داشته عادي زندگي یه توني نمي و قاتلي یه دیگه تو ، بدي

 رو فسشن میتونه راحتر رو دوم نفر باشه آلوده خون به دستش بار یه که کسي ، بکن رو کار این میگم بهت بکُشي

 ...کنه قطع

 ، کني جبران رو نداشتمت که سالها این و بموني من کنار در باید تو... عزیزم کُشمت نمي:  گفت و زد پوزخندي

 شتپی بیارن اتم بچه میدم اجازه ، دستت از بودم راضي و کردي ثابت من به رو عشقت و رفتیم اروپا به وقتي اگه

 ...میدیم ادامه زندگیمون به خوب ي خونواده یه مثل و
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 مببخش منم ، داره باالي احتماالً و زندان توي تو جاي ، کردي تصور خودت براي که رویایي این ببیني خواب به -

 ... طلبکاره تو از رو خون این ، توست گردن به مادرش و برادر خون ، بخشه نمي بهرام

 : گفت و گرفت دستش رو تلویزیون کنترل و انداخت بهم تفاوتي بي نگاه عادي و خونسرد

 ...عزیزم میدم قول بهت میکنم برآورده گرمت آغوش تو آرزومو ، اتاق همون تخت رو ، امشب همین من -

 چند عرض در گلویم آشنا تصاویر دیدن با ، کنم نگاه تلویزیون به که کرد اشاره من به و کرد روشن رو تلویزیون

 شمانمچ جلوي تصاویر... کوبید مي ام سینه به وار دیوانه قلبم ، باشند کشیده را بدنم آب انگار ، خشکید ثانیه

 ...بود سنگیني ي فاجعه گویاي

 رفته شپی من شدن تسلیم براي کجاها تا جهان نبود تصوراتم حد در که میکردم نگاه فیلمي به ناباوري و حیرت با

 مادرم ، بود خانه از فیلم... میشدم وحشت دچار او با بودن از داشتم کم کم و داشت جنون شک بي مرد این ، بود

 مي راه خودش دور عصبي فرهاد ، میشد ملیحه و سعید دست به دست و بود آرام نا سهیل ، میکرد گریه داشت

 گرداندم چشم اختیار بي و دوباره... گذاشت مي کار تلفن گوشي درون را شنودي دستگاه داشت پلیس ، رفت

 بو را تنش عطر بود روز دو که من مثل ، بود آغوشم تاب بي سهیل... ریخت فرو مهابا بي اشکم و سهیل سمت

 ي سینه به که عقب برگشتم و خونم تو شد ریز سر دوباره خشم ، شد مشت دستهایم ، بودم نکشیده

 دستهایش ي محاصره از میخواستم مشت تا چند با ، داشت ام نگه دستهایش تا دو با ، چسبیدم جهانگیرخان

 : گفت بود چسبانده محکم خودش به مرا که طور همان و نداد اجازه که بیایم بیرون

 تو دوربین راحت چه ببین ، بکنه نمیتونه غلطي هیچ پلیس ، دیدي تو اون که هستم آدمایي اون از تر زرنگ من -

 ي همه بودن مستاصل از و بینم مي رو فیلم این لحظه به لحظه ، نشد متوجه کس هیچ که گذاشتم ات خونه اون

 اونا از قدم یه همیشه من ، منه دسته برنده برگ ، برم مي لذت میزنن پا و دست تو کردن پیدا براي که آدمایي اون

 شک ، اینجا بیارم هم رو بچه اون میتونم خوردن آب راحتي به ، نکن چموشي دیگه و ببین منو قُدرت ، جلوترم

 ... نکن

 سالهام این آرزوي به را من و بشي آماده عروس یه مثل امشب برا میخواد دلم:  کرد نجوا و گذاشت گوشم در سر

 ...اینجاس سهیل وقت اول فردا نکنم ترک رو تخت راضي من امشب اگه ، برسوني

 فیلم این دیدن با اما ، میشد پایین باال ام سینه درون موج همچون خشم و لرزیدم مي ، شدم جدا اش سینه از

 خطر در ام بچه جان ، نبود شوخي ، گذاشتم بنا را گریه و التماس آن بجاي و کردم خفه ام حنجره درون را خشمم

 ، ایشپاه به افتادم تمنا و خواهش با ، بود کندن جان ، بود بُر نفس سهیل شدن اذیت لحظه یک به کردن فکر ، بود

 : زدم زانو

 ...يرحم بي و سیاهي همه این از کن راحتم و بگیر جونمو ، ندارم مقابله براي تواني دیگه ، نکن رو کار این من با -
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 ، بود مهربان نگاهش ، کرد بلندم و کشید را بازویم... بود شده آمیخته درهم خواهشم و التماس و میکردم هق هق

 ...باشد امیدي شاید

 ...دارن آرزو رو شبي همچین که اونا مثل... دومادا و عروس ي همه مثل ، میکنیم ازدواج... عزیزم ندارم کاریت -

 قلب حال به زدم زار دلم تو ، سوخت مي ام سینه... نداشتم هم امید دیگر ، نداشتم آرزو من یگانه خداي به قسم

 گرماي ؟...رفتي بیرون دل این از... خدایا... میشد پاره پاره ها رحمي بي این هجوم زیر اینطور که ام پاره تکه

 ؟...زدم یخ بیني نمي ؟...لرزم مي بیني نمي... سردمه خدایا ؟...کردي معاوضه شیطان سردي با وجودتو

 ...کن اش آماده عاقد اومدن تا و کن پذیرایي ازش وجه بهترین به و ببر خانوم:  زد صدا را سهیال و کرد رها منو

 يدستها و قلبم کشیدن تیر... کرد همراهیم در دم تا پشتم تو جهانگیر دست و گفت محکمي آقاي چشم سهیال

 مرفت و بیرون آمدم مرگ اتاق آن از لرزان پاهاي با ، نمیکرد همراهیم دیگر نفسهایم ، کنار به ام زده یخ و شده سِر

 کمر آرزوهایم مرگ قصد به که اي دیوانه نیمه مرد از ترسیدم... باشد روحم قتلگاه امشب بود قرار که اتاقي به

 رو چاک چاک قلب این میخواي کي تا... خدایا... بود سادیسمي ، بود رواني ، نبود عاشق مطمئناً ، بود بسته همت

 نخواه ، شوم یکي شیطان این با نباش راضي ، برسون االن همین مرگمو ؟...عذاب همه اون نبود کم ؟...بلرزوني

 کن مخالص ، سراغم بفرست زودتر رو عزرائیل و نخواه تو اما ، تمکینم به مجبور ام بچه بخاطر ، بشه دار لکه مپاکی

 شیطان مال دیگه ساعت چند که باشم لعنتي تن این اسیر نمیخوام کردنت خدایي همون به ، کن آزاد روحمو ،

 ...میشود

 کنار مجسمه مثل ، شدم آماده جهان ي سلیقه و نظر طبق... بشنوند که نبود اصالً ، نشنید را هایم زجه خدا اما

 مي پیوند را رحم بي جهان ناحق چه که هایي آیه شنیدن بود سخت ، نشستم مجللي عقد ي سفره روبروي جهان

 قاتل مَحرم ، شدم مَحرمش عربي ي کلمه تا چند با ، گفتم بله و دادم جون واقعي معناي به. جسمم و روح به زد

 ؟...ساختي دنیایي چه بیني مي... خدایا ؟...کرده ازدواج شوهرشم قاتل با کسي حاال تا ، بهروز جون و خودم روح

 گيبند ي حلقه... نبود انصاف نفر یک براي درد همه این بخدا... نبود نه ؟...بود انصاف ؟...بود من مال سوختن فقط

 سکوت تو و بود ساکت... جهان از غیر نبود اتاق تو کسي دیگر ریخت فرو که اشکم ، ترکید بغضم کرد دستم که را

 ، گیرند مي بازي به را اي خانواده تقدیر که آدمایي از دارم نفرت... داد مي گوش من هق هق به اش دهنده آزار

 ...زنند مي حراج چوب به را آبرویشان و هستیشان به زنند مي آتیش

 مانفر به گوش اگر... عزیزم باش آروم:  زندگي نه داد مي مرگ بوي تن این بوي ، بُرید نفسم گرفت که آغوشم تو

 ...کنارت بیارم هم رو سهیل ، رفتن محض به میدم قول بهت ، میکنم فراهم برات رو زندگي بهترین باشي من

 ها خوردن پشت از خنجر زخم همه این ها دورویي این ؟...شد خوشبخت بهروز قاتل با میشد مگه:  زدم زار دلم تو

 ...کنم تحمل توانستم نمي را
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 اگرتماش دیگر دقایقي تا که تختي ، بودم زده چمپانه تخت روي بود نامردش خود دستور که قرمز خوابي لباس با

 را سهیل داشتن تاوان باید ، زدم خندي زهر ، بودند دور هم از سالها که بود مردي و زن وصال کثیف ي صحنه

 بود قرار که شبي ، نمیشد شب اصالً امروز کاش... بود نکرده غروب امشب آسمان کاش... دادم مي تخت این روي

 و سیاه اي هاله من اطراف اما ، خاکستریه جا همه ، نیستم زمین روي انگار ، گیجم... باشد من پایان آغازش

 ، منمیکن فکر هم خدا به دیگر حتي که ناامیدم اینقدر ، میکند غرق بیشتر مرا لحظه هر و زند مي موج قیرگونه

 ؟...نمیکنم پیدایش من که مانده کجا ؟...کجاست خدا

 ي قفسه به محکم قلبم آن شدن باز با که است در به گوشم ترس و دلهره با ، ام مچاله خودم تو اتاق در به پشت

 ديانفرا سلول از دار پاي به بردنش براي االن همین و است مرگ حکمش که هستم زنداني مثل ، کوبد مي ام سینه

 هک است بوهایي بدترین عطرش بوي... رود مي دار ي چوبه پاي به لرزان و کنان لخت لخت او و کشند مي بیرونش

 ...ام کرده استشمام حال به تا

 ؟...خوابیدي -

 رفتن گور به شب ؟...چه من براي ، وصال شب ، آرزوهاست شب او براي امشب ، دهم مي جان دارم ، نخوابیدم نه

 مرد این ي شده نفرین آغوش در و همانا تخت رفتن پایین...  است مرگ و دادن جان به شدنم وصل شب ، آرزوهام

 ...همانا رفتن فرو

 ام نشسته ام رفته باد بر آرزوهاي سوگ به امشب

 میشود آب ذره ذره ام رفته باد بر آرزوهاي حسرت شمع امشب

 ام پوشیده سیاه لباس آرزوهایم مرگ براي امشب

 آمد مي دلم ي خانه به تسلیت عرض براي کسي امشب کاش

 نجابتم نابودي تسلیت عرض براي میشد پیدا کسي امشب کاش

 تو ، شود خفه همیشه مثل زخمیم ي حنجره در هایم بختي سیاه هق هق تا دهم مي فشار هم روي را لبهایم

 مي گوشم کنار و گردن و موها تو سر ، میکشد بو را تنم سگ مثل ، اسیرم مانندش اژدها پاهاي و دست ي چمپره

 : میشود کشیده گوشم ي کناره تا را لبهایش ، زند مي هم سر پشت مرگ بوسه ، هوس ي بوسه ، کشد

 نتت عطر این سارا ، شدنم تر جوون سال بیست به ارزید مي انتظار سال پنج ، برسم شب این به نمیکردم باور -

 ابدنی از بعد خدا نکند ، نشسته تنت روي بهشت نسیم نکنه ؟...هستي جنسي چه از ، بخشه مي جووني من به

 ...اس کننده مست تنت عطر.... هوووووم... داده غسلت کوثر ي چشمه آب با آمدنت
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 طلوع خورشید چرا پس ، طوالنیه شبهایم که مدتهاست ، میشد تمام شب این کاش اي ، میشد صبح کاش اي

 نت بوي و لمس این اما ، کشیدم هایم ریه به را مردي تن بوي ، کردم لمس را آغوشي دیگر بار یک من ؟...نمیکند

 ...کجا تن بو و لمس آن و کجا

 ...کجا آن و کجا این اما جانسوزند، دو هر ، سیاه رویان مه خال و سیاه فلفل دانه

 خیمه من روي لخت ي تنه نیم با که جهاني ، جهان سمت برگشتم احتضار حال در بیمار یک مثل ، نزار حالي با

 را حربه آخرین... گرفت نمي نور عشق از چشمها برق این مطمئناً ، پُرهوس و درخشان چشماني دو با ، بود زده

 ... هشد نفرین آغوشي هم این از را تن این دادم مي نجات باید ، میکردم را تالشم لحظه آخرین تا باید ، بردم بکار

 ، شوم همبستر شوهرم قاتل با نباش راضي ، گیرم مي رضایت برات بهرام از میدم قول بهت ، بگذر من از جهان -

 ؟...میکردي رو کار این بودي تو

 از ، خیالي بي همه این از گرفتم آتیش ، چسباند گردنم به دوباره را لبهایش هایم التماس و حرفها به توجه بدون

 رس به کثیفش لبهاي شدم زنده و مُردم بوسه و نفس هر با ، خورد مي چرخ گردنم روي لبهایش ، پستي همه این

 ، شد همراه من اشک پر چشمي و دردناک آخ با که گرفت گاز محکم طوالني اي بوسه از بعد و چسبید ام شانه

 ، انمبد خواستم مي را گرفتن گاز این علت نگاه با و انداختم نگاه دوزخیش چشمان به سوالي و سمتش برگشتم

 ردهک تیز دندان که نبود شباهت بي اي گرسنه گرگ به شک بي ، بارید مي خون چشمانش از ، زد مي نفس نفس

 چیزي ، کشید عقب سمت به اي وحشیانه طرز به و موهایم به زد چنگ... جسمم و روح کردن پاره تکه براي بود

 اشک چشمانم هاي کناره از و شد بسته خود به خود چشمانم درد زور از ، شود کنده ام کله پوست که بود نمانده

 : گفت فشرده هم به دندانهاي با... ریخت فرو

 شدست فقط منم ، داشتم دوستش اون از قبل من که کسي روي بود گذاشته دست عوضي اون ، نیستم قاتل من -

 نيبک التماس هم چي هر ، آخر سیم به زنم مي و میشم دیوونه کني تکرار رو کلمه این دیگه سارا ، کردم کوتاه رو

 ...سوزه نمي برات دلم دیگه

 : داد ادامه عصباني و خوابید باز طاق خودش و تخت پشتي به خورد محکم سرم که کرد رها شدت به را موهایم

 خواي نمي منو گفتم بهت ، زندگیتون به زنم مي و میشم طوفان وگرنه بشو جدا ازش گفتم بهت روزا همون -

 حس او بغل تو رو تو دیگه که بود کافي برام همین ، کن زندگي مادرت و پدر کنار برو و بگیر رو طالقت اما ، نخواه

 بهروز و تو ، خودت کار ي نتیجه شد این ، آوردي ازش هم بچه یه حتي و موندي کنارش اما ، نکشم زجر و نکنم

 هن گذشت عشقم از نه ، تهران بیام شدم مجبور که گذاشت حراج به بازار تو منو آبروي ، کردید خُرد غرورمو بارها

 به زین گهي معروف قول به ، کشیدم من که سالهایي حاصل کشي مي داري که زجرایي این ، آرامشم و آبرو از

 و زدم قدم حیاط تو صبح تا شبهایي چه و رسوندم شب به رو روزهایي چه دوني نمي ، زین به پشت گهي و پشت

 ... اما ، کردم دود سیگار به سیگار میکني بازي عشق اون بغل تو اینکه حس با
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 : داد ادامه و انداخت چشم روزهایم این خیس همیشه چشمان تو و زد خیمه ام تنه نیم روي دوباره

 ...پُر من دست و کوتاهه دستش اون ، گور ته اون و کنارمي تو شده برعکس حاال اما -

 دچن ، لبهایم جان به افتاد وحشیانه و داشت ام نگه محکم و سرم پشت رساند کم کم و موهایم البالي برد دست

 محری به برد دست کم کم آن ي دنباله به و داد ادامه کارش به دوباره و کنم تازه نفس تا کرد جدا را لبهایش بار

 آن ي تشنه بود سال چند خودش ي گفته به که اي رابطه این به و آورد در تنم از را خواب لباس و بدنم خصوصي

 تن فرومایه و پست و زورگو و مغرور مرد این از تمکین به شدم مجبور من و ، داد ادامه سحر هاي نزدیکي تا بود

 ، را یمپاک ، را نجابتم ، باختم من... داد مي پس باید ام ساله پنج ي بچه را تاوانش نمیکردم تمکین اگر که بسپرم

 ...باختم بدجوري ، سرنوشت کثیف بازي این تو

 برنمي دست هنوزم ؟...گرفتي ندیده را ات بنده هاي زجه که نداري وجدان عذاب ؟...شد راحت خیالت... خدایا

 کردي کمکش تو ، شد پیروز باالخره شیطان ؟...زدي گره هم به را شیطان و من چطور ؟...من آزار همه این از داري

 ...باشد مبارک مرد این با تو همدستي ، دادي اجازه بهش تو ،

 دچسبان اش سینه به را سرم ، کشید آغوش به را من و کرد غرق را صورتم طوالني هاي بوسه با شد تمام که رابطه

 چه تخت روي چه همیشه باید که شد یادآور بهم هم باز و کرد تشکر بودم کرده تمکین اینکه از گوشم دم و

 و روحي درد با... باشد امان در تهدیدهایش از سهیلمم هستیم ایران که وقتي تا بروم راه دلش باب تخت از بیرون

 کشیدن درد و زدن زجه همه آن از بعد اش سینه به سر اجبار به آغوش و نزدیکي این از مرگ احساس با ، جسمي

 از ساعتي چند و بودم رفته کما به شاید بود کاري ضربه ، شدم بیهوش ، نبود خواب ، رفتم خواب به و گرفتم آرام

 ...میکرد داد بي آن در عدالتي بي که عالمي ، داد مي تعفن و کثافت بوي که عالمي ، شدم دور ها زنده عالم

 ، بود پوشانده را هیکلم ي همه و تخت که بود قرمزي رزهاي ي شده پرپر گلهاي و نور غرق اتاق کردم باز که چشم

 به مرا عطرش که بودم خیره گلها به حیرت با ، تخت روي شد سرازیر صورتم و سینه از گلها و شدم خیز نیم

 و پریدم جا از بخیرش صبح شاد صداي با که بودم گلبرگها نواز شامه بوي و دیدن غرق اینقدر.. برد مي خسله

 شکفته صورتش... شدم خیره بود آمده بیرون حمام از تازه که پوش حوله مردي به و گرفتم گلها و تخت از چشم

 با و کالفه ام برهنه تن به اش خیره نگاه با ناگهان... نمود مي سرحال و شاد انتظارم ي اندازه از بیش و بود

 تخت روي کنارم آمد و شد بلندش ي خنده باعث که پیچیدم خودم دور به را مالفه و آمدم خودم به دستپاچگي

 : گفت شوخي لحن با و بوسید را ام گونه بار چند و انداخت گردنم دور دست و نشست

 من از وقت هیچ رو مرمرین تن این ؟... گیري مي رو من از هم هنوز ماندیمون یاد به ازدیشب بعد خودم جوجوي -

 ...تنت عطر کشیدن بو و دیدن از باشم مست همیشه تا نپوشون

 صلمف ي صبحونه یه براي بشي آماده باید ، حموم بري کنم کمکت شو پا:  داد ادامه و کاشت ام سینه به اي بوسه

 ...بزنم رقم برات رو اي عاشقونه هاي لحظه تا ، نارون درخت زیر و باغ تو مقوي و

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

656 

 

 حمام ورودي در دم و گرفت بغل به مرا بود پیچیده دورم که اي مالفه با همانطور و برد تنم زیر دست و شد بلند

 : گفت شیطنت با و پایین گذاشت

 ؟...بگیري دوش کنم کمکت خودم میخواي -

 بدنم جاهاي به را گستاخش نگاه ، خندید مي ریز ریز هنوز ، گرفت را ام چانه که انداختم پایین سرم شرم زور از

 : گفت و داد چرخ بود زده بیرون مالفه از که

 ، نکش خجالت هستم شوهرت که من از دیگه ، کرد ساله چند ي آواره مرا که بود ات دخترونه شرم همین -

 ...جذابتره من براي باشه شلوغ و لوند که زني ، باشي پروا بي و گستاخ من مقابل در میخواد دلم... برعکس

 دستان و شده کرخت بدني با... بست را در و فرستاد داخل به را من و زد لبهایم به طوالني و محکم اي بوسه

 ، شستند مي را تنم سخاوتمندانه که پاک قطرههاي این زیر رفتم و کردم باز را آب دوش ، پیرزنها مثال لرزاني

 ببُرد و کثافت این شود پاک شاید تا تنم تمام به کشیدم مي عصبي و محکم را لیف و شدنم تباه براي ریختم اشک

 از که بود مقدس و پاک که خواستم مي را بهروزي تن عطر لحظه آن تو و زدم زار... بود بهروزم قاتل که تني عطر

 ظرمنت باید شب هر و کشید مي تنم به تن گرگ ، بره تن عطر جاي به ، بود شده نصیبم چي اما ، نبود اجبار سر

 ي مُرده یک مثل و بود مُرده روحم میشدم هم رها اگر حتي ، نداشتم رهایي به امیدي دیگر ، میشدم شکنجه این

 مُرد مي هم امید و آرزو ، مُرد مي که روح نبود قلب افتادن کار از فقط که مرگ... دادم مي ادامه زندگیم به متحرک

 ...بود گرفته من از یکباره به را اینها ي همه پیر بي تقدیر این و... مُرد مي هم دلخوشي و خنده ،

 خون به آغشته دستي ، قلبم به کشید خنجر اش ثانیه صدم هر که روزي سه ، گذشت هم دیگر لعنتي روز سه

 را ماحساس ، بود داده فنا به را عشقم و زندگي که بود لبي و دست جوالنگاه تنم جاي جاي ، تنم به میشد کشیده

 هب وحشیانه لبهایم و تن ، شیطان بوسیدن از مکث هر با ، ابلیس آغوش از گرد عقب هر با... بود گرفته بازي به

 کی براي تر جدي و تر جري او ، میکردم ممانعت بیشتر چه هر ، میشد بوسیده وحشیانه و میشد کشیده آغوشش

 خشونت همان با و میشد رحم بي و ظالم ها نخواستن و خواستن این تنگ تنگا تو ، میکرد وادارم زوري ي رابطه

 گاهي ، شوم همراه او با که میکرد اجبارم و میگرفت را امتناعم و اعتراض جلوي آورش دلهره تهدیدهاي و ذاتیش

 و خورده فرو خشمي با و گذاشت مي گوشم الله به لب و زد مي چنگ را موهایم میکردم عصبانیش حد از بیش که

 : زد مي داد شده کلید دندانهاي

 رفتار آشغال تیکه یه مثل من با پس ، کنم تحمل را نخواستنت و سردي تونم نمي ، هستي تمکین این به مجبور -

 تنت مرمرین به مردي هیچ دست زارم نمي دیگه و کشم مي آتیش به خونه این با رو خودم و رو تو وگرنه ، نکن

 ... بجوشه توش سگ سر ، نجوشه من براي که دیگي ، بخوره

 بردن ذتل و بوسیدن براي قدم پیش و میشدم تمکین به مجبور که بود وقتي ، بودنم ابلیس با هاي لحظه بدترین

 اب حتي روزي که بودم حیرت در خودمم از که زدم مي نکردني باور کارهاي به دست او جبر به ، رابطه این از بیشتر

 روزه سه این شناخت با کم کم ، نمیکردم کارهایي همچین بودم عاشقش و داشتم دوستش خیلي که کسي
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 خود از وقتي که بود خبیثش روح بودن بیمار هم آن و نیست درست صفت شیطان مرد این چیز یک که فهمیدم

 دنشبو خطرناک خاطر به پلیس و کرده فرار تیمارستان از که بود اي کرده پاره زنجیر ي دیوانه مثل میشد بیخود

 و روح خُورد به لحظه هر او ي بیمارگونه حکم ، حکم و بودن ظالم این... میداد هشدار مردم به اخبار طریق از

 شاًتن قلبم از که بود عمیق نفرتي حُرم و شیطان بوسیدن براي میشدم قدم پیش جبر به من و رفت مي احساسم

 به رام امید و بود روزهایم این ي ثانیه به ثانیه ها شکنجه این ، بودم کرده فکر هم کُشتنش به حتي که گرفت مي

 یکردمم گریه نه و زدم مي لبخند نه ام بچه یاد به حتي دیگر که کرد من با کاري ، بود رسانده صفر به زندگي ادامه

 بچه و خانواده که کرد کاري من با جهان ، نداشتم دنیا اول از اجبارش و جهان غیر کس هیچ انگار ، بُریدم همه از ،

 ...کرد دچار موقت آلزایمر یک به مرا ، کنم بیرون ذهنم و زندگي از گاهي را ام

 مثل بود روزي شش ، نبود نجاتم براي امیدي یا و روزنه و بودم جهان اسیر من که بود اي هفته آخر ي شنبه پنج

 ، بود جگرم ي پاره ندیدن ي زده ماتم قلبم بود روزي شش ، دادم مي جان و زدم مي لب افتاده بیرون آب از ماهي

 رابرب در را بریزد فرو و بشکند اینکه جراًت و کشید مي میخ چهار به گلویم در را بغض فقط سهیل به کردن فکر

 شده چرکین دردهاي این... بریزم عزیزانم براي فراق و دلتنگي از اشکي بود کرده قدغن حتي ، نداشت مرد این

 سه جهان حرف به... انداخت مي خس خس به را هایم نفس و گرفت مي خود در را ام سینه و قلب داشت کم کم

 و بچه ، نداشتم اول از اي خانواده انگار که طوري ، میشد قطع کل طور به بند این و بودیم اروپا عازم دیگر روز

 میشدم تر نزدیک رفتن به چقدر هر... بودم اسیر صفت دیو این چنگال در آغاز از و نداشتم ازل از زندگي

 يا تکه از بودن دور تر دردناک همه از و بودنم هویت بي ، شدنم فراموش بخاطر ، گرفت مي جان بیشتر ترسهایم

 نگاه هم آسمان به حتي دیگر... میشد هم مادر بي داشت هم و بود دیده پدر داغ هم ، کودکي در که قلبم از

 نتوانم من چرا ، بود کرده فراموش همیشه براي مرا آن مالک و آسمان ، نبود من آرزوهاي سقف آسمان ، نمیکردم

 کمکي دست و بگذري دردها کنار از اعتنا بي اما نشوي فراموش که بود این از بهتر فراموشي ، کنم فراموش را او

 ...شود فراموش بهتر همان ، کند پیدا درمان باید آن براي خودش و دارد درد او بگویي خود به اینکه... نکني دراز

 

 و نمیفهمیدم را آن ي مزه اصالً که غذایي ، خوردم مي نهار میل بي ممکن احساس ترین غمگین با ناهار میز سر

 حکمت دانم نمي... نزنم بهم را عیشش و نکنم ضعف جهان هاي گذراني خوش براي تا بلعیدم مي اجبار به فقط

 را مرد چطور ؟...بود چه زن آفریدن اصالَ ؟...بود چه نر پاي دو هاي بنده آفریدن از دنیا این زمین و آسمان مالک

 تن جبر به و کشید مي زجر ، میکرد تمکین مرد چیز هر به باید زن اما ، آفرید مي بردن لذت و بودن خوش براي

 بچه بالي سپر و تهدید بخاطر باید چقدر ؟ خواست نمي آزادي و خوشي نمیخواست؟ لذت زن مگر... داد مي

 جان دم هر و نزدم زجه اجبار این تو مگه ، نکردم تمکین سهیل بخاطر من مگه ؟...میشدند قرباني هایشان

 را خود یعني ، مرد خشونت مقابل در سکوت یعني ظرافت ؟...مرد مال خشونت و بود زن مال ظرافت چرا ؟...ندادم

 جنس از الشخورهایي تنِ به دادن تن یعني... مردان خوشگذراني شبهاي براي کردن آماده عشوه و ناز هزاران با

 ورق کدام البالي در شرف و مردانگي ؟...بود کجا میکرد بیداد تاریخ در شان آوازه که مردان غیرت پس... جهان
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 هوس از پر هایي پله او از اما ، برسانند آرامش به هم را او و برسند آرامش به زن با باید که بود شده گم تاریخ هاي

 مردان این وجدان... ببرند زن روح و تن از را کامل فیض و باشند خوش دمي و بروند باال تا ساختند مي شهوت و

 ؟...داشتند وجداني اصالً ، بود رفته خواب به کجا

 ام چهره به لبخندي... آمدم خود به ، بود مانده جا شرف و مردونگي و غیرت از که مرد این گوشي زنگ صداي با

 یدهنکش ثانیه به و شد بلند جایش از و داد سوق دهانم طرف به بود گرفته چنگال به که را کبابي تکه و نشاند

 هگوش از ، میکرد کار چشمانم و گوشها اما ، بود مات غذا بشقاب به من نگاه ، کرد پُر را فلک گوش فریادش صداي

 ودب تلفن پشت که را کسي که شنیدم هایم گوش با و ، آمد سرم پشت به و برداشت قدم کم کم که دیدم چشم ي

 را خشمش میکرد سعي که طور همان و زد موهایم به اي بوسه پشت از ، میکرد خطاب پا و دست بي و عرضه بي

 : گفت کند پنهان

 رفتنش با ، شد دور سریع او و دادم تکان سري ، گردم برمي و میرم اطراف همین تا من بخوري ناهارتو تو تا -

... فتر تلفن زنگ آن پیش ناخداآگاه مغزم و زدم تکیه صندلي به و بشقاب روي کوبیدم حرص با را چنگال و قاشق

 ربط من به عصبانیتش و تلفن این نداشت امکان ، کردم خاموشش زود اما زد چراغ مغزم تو کوچک اي جرقه

 يوقت ، شد گشوده رویم به ناباور چند هر ، کم چند هر امید اي روزنه ، کرد پیدا ربط بعد ساعتي اما... باشد داشته

 با بار چند و انداختند من و جهان پاي پیش بود شده رنگي خون با که را سعید هیکل قوي مرد دو حیرت با

 ...شد معلوم ،ربطش زدند او الغر هیکل به محکم لگدهاي

 نامردها آن پاي و دست زیر که سعید دیدن با قلبم ، گرفت فرا را جونم تمام استرس و پریدم جا از سراسیمه

 سپ از و زد جاني بي لبخند ، زدم صدا که را اسمش... کوبید مي سینه به تپش پر و محکم میشد شکنجه داشت

 دستهاي با که رفتم سمتش به فوري ، کرد نگاهم مهر و شوق با بود گرفته را چشمانش جلوي که خون ي پرده

 خمی و بسته دوباره ، شده باز کوچک ي روزنه این و چسبیدم اش سینه به و کشیده عقب به جهان ي شده نفرین

 : زد فریاد و گرفت آتیش سعید ریخت فرو که اشکم... شد کوبي

 ...لعنتي نزن زن این پاکي به رو کثیفت دستت -

 قهقهه از بعد... شد گم شیطاني ي خنده این در سعید فریاد و گرفت بر در را سالن تمام جهان عصبي ي قهقهه

 بعد و بستند ستون به را سعید هیکلي مرد تا دو آن ، ببندند محکم سالن وسط ستون به را سعید داد دستور اش

 اش سینه به مرا که طور همین...  ماندیم نمایشش اجراي براي نفر دو ما فقط ، شدند مرخص جهان دستور به

 : گفت بود خریده جان به را سعید غضبناک نگاه و بود چسبانده

 بار به هم سارا بطن در من از اي نطفه بسا چه و گذراندیم هم رو زفاف شب حتي ، شوهریم و زن االن سارا و من -

 ....باشه نشسته

 تیر ، حقیقت این و بطنم در جهان از اي نطفه بودن ، لرزید بودم نکرده فکر او به حال به تا که حقیقت این از تنم

 دمر این از اي بسته خون اگر که کردم حجب اتمام او با دلم در اما ، بودم قهر خدا با ، زندگیم و جان به بود خالصي
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 نعره صداي با... نداشتم تصمیم این مجازات از هم ابایي و را بچه یا کُشم مي را خودم یا بزند ریشه وجودم در

 : لرزیدم خود به ترس از سعید

 و زور به سارا ، باشي داشته رو سارا داشتن دوست و عشق توني نمي بکني هم کاري هر... پست نامرد شو خفه -

 ...دل و عشق با نه توست کنار جبر

 کاریش نوع از هم آن و بزند زخم بود بلد خوب سعید ، نشست هدف به جهان قلب به درست و شد طوفان حقیقت

 به ار موهایم... بود تر بُرنده هم شیمشر تیزي از زبان زخم ها وقت بعضي ، زد زخم تیزي و کتک با نباید که حتما ،

 : زد فریاد و دادم قرار صورتش نزدیک را صورتم و کشید چنگ

 ...بیارم درش اشتباه از خوام مي... عاشقمي و داري دوستم کن اعتراف رفته هرز شیرازي جوجه این پیش -

 به اعتراف هم خلوت در من... بود آور زجر موهایم ي کشیده پوست ، میشد جدا هم از داشت وجودم بند بند

 درون به و میکرد آبم ذره ذره مرا که بود شرم سعید جلوي ، اینجا اما ، دروغ به حتي بودم نکرده جهان عشق

 زد ادد شده کلید دندونهاي با و کشید تر وحشیانه را موهایم ، ندید من از العملي عکس وقتي... میکرد فرو زمینم

: 

 ...ابد تا موني مي کنارم بگو... عاشقمي بگو... داري دوستم بگو -

 ...کردم تکرار را او ي جمله آرام... نداشتم دیگر اي چاره و میشدم بیهوش داشتم درد زور از

 ...بشنوه باید ات دلخسته عاشق... تر بلند:  زد نعره

 : زد فریاد و آورد نزدیکم را صورتش دوباره و نشست جهان لبهاي به خنده باالخره تا کردم تکرار بلندتر

 ...بده نشونش رو داشتن دوست این هم عملي... ببوسم

 ...اربز راحتش... فطرت پست کن ولش:  سالن تو پیچید سعید نعره بار این... ریخت فرو چشمانم ي کناره از اشک

 از رپ چشماني با فقط دید وقتي ، میشد تر رحم بي و تر خشن من به نسبت جهان میکرد دفاع من از سعید چه هر

 و کرد عصبانیش از سرخ صورت نزدیک را صورتم و کشید بیشتر عقب سمت به را موهایم میکنم نگاهش اشک

 : گفت آرام

 نمز مي اینقدر چشمات جلوي رو احمق ي پسره این وگرنه بکن گفتم بهت که رو کاري ممکن حس بیشترین با -

 ...بشه واصل درک به تا

.. .میکرد متالشي و باز را وجودم بند بند داشت که بود زخمیم روح و جسم حاکم محکم حس تنها ، شرم و ناامیدي

 این اجبار به ، برگرفت در را روحم که شد نوازشي امید جنس از بار این فریادش و زد فریاد هم باز و شنید سعید

 افتادم زانو با کرد رها را موهایم وقتي و دادم جان بار چند و بار یک نه هم آن بوسیدم تنفر عمیق حس با ، نامرد
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 تحقیر چقدر که خودم ي بیچاره حال به زدم زار و گذاشتم زمین روي را سرم ، سعید نگاه شرم از ، زمین روي

 ربخاط نتواند و بخرد جان به را دردها این که نیست دختر سهیلم که بودم خوشحال و بودنم زن بابت بودم شده

 وير نشاند بهاري باران مثل را اشکم و کرد خراب را حالم بیشتر سعید بغض... بزند دم آبروریزي یا و حیا و شرم

 ...بود سرخ سرخ هم هنوز شرم از که صورتي

 ...گیري مي بغل به رو سهیلت و گردي برمي زودي به ، میشه تموم هات شکنجه زودي به... باش آروم... عزیزم -

 ...داد مي ایست هشدار داشت قلبم دلتنگي زور از ، شد بیشتر هقم هق ام بچه اسم شنیدن با

 ...نکن خون دلمو اشکات با و سارا باش مقاوم ، میفته پلیس چنگ به قاتل کثافت این زودي به -

 خاطرب که پسري از داشتم شرم... نکردم بلند سر هم بود گرفته لگد و مشت زیر را سعید که جهان فریاد و لگد با

 که بود سوال برایم هنوز... داد مي جان داشت جهان ي رحمانه بي کتکهاي و مشت زیر و بود کرده سپر سینه من

 ، برداشتم سر شد طوالني کتکهایش وقتي... بود کرده پیدا را اینجا چطور و آورده در سر اینجا از چطور سعید

 رزانل پاهایي با... بود نمانده باقي برایم تواني دیگر که من به برسد چه میکرد آب هم را کوه سعید هاي زجه صداي

 از ومبر خواست مي دلم... افتاد مي سعید نام به مرگ ي قرعه بار این وگرنه میکردم کاري باید ، شدم بلند جایم از

 از کس هر و بودم شده طلسم انگار ، کشیدند مي زجر داشتند آشنایي همین بخاطر و بودند آشنا همه که اینجایي

 ... داد مي پس تاوان ، شده طلسم منِ کنار از کردن گذر لحظه یک بابت باید میشد رد من قدمي یک

 آهنگري بلخ در کرد گنه

 مسگري گردن زدند شوشتر به

 آن کرد پرتم و کشید خشونت با را دستم او اما ، کند تمامش خواستم جهان از التماس با و ایستادم میانشان

 : زد فریاد و طرفتر

 ...مرگه عاقبتش منه زن عاشق که کسي -

 دیگه روز ود تا نمیگي مگه ، پیشتم منکه ، بره بزار:  گفتم و گرفتم را دستش و کنارش رفتم و نیامدم کوتاه هم باز

 قول خودت مگه... بشه اضافه دردام به دیگه ي غصه یه نزار ، بشه بدتر این از وضع نزار ، میریم شده خراب این از

 ؟...ندادي کردنمو خوشبخت

 هب هم شرایط بدترین در پسر این ، بخشید مي امید هنوز پیچیدن خود در و کتک همه آن تو سعید فریاد صداي

 ... وجدان بي مرد این مقابل بسته دستهاي با داشت جسارت چقدر ، میکرد تزریق اطمینان و امید آدم

 ...بشه پیداشون پلیسا ي کله و سر ممکنه آن هر ، کن صبر ، نده قاتل این به باج... عزیزم سارا -
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 را دستش... زد مي کتک را سعید کُشت قصد به ، شد تر رحم بي و بود رحم بي ، جانش به افتاد جهان دوباره

 روبرویم و عقب کرد پرتم... کتک و خشونت همه این از بردارد دست خواستم او از خواهش و التماس با و گرفتم

 : کرد خالي من سر را عصبانیتش و خشم بار این و ایستاد

 از سال پنج شدي باعث ، کردي له غرورمو ، کردي تحقیرم اول همون از ، نداشتي دوستم اولم از کثافت تو -

 مقد به قدم و کنم صبر شما ي همه از انتقام بخاطر سال پنج شدي باعث ، بدم باد به جوونیمو سالهاي بهترین

 و مقدار بي بازاري یه ، نداشت بساط تو هیچي که گرفتم رو بیچاره مردک اون جون همه از اول ، بیام باهاتون

 و انیهث چه که دوني نمي... قلبش سهم شدي و بغلش تو رفتي و گفتي بله بهش زود خیلي که شانس خوش زیادي

 تا آوردم و بیارم چنگت به تا نشستم امروز انتظار به سالها چه(  کشید نعره)  ، روزا و ساعتها چه ، ها دقیقه

 جلوي اونم(  کرد سعید به اشاره)  کُشم مي رو مردک این اول کنم چیکار میخوام دوني مي ، بگیرم را انتقامم

 سارا ، میدم هم رو ات بچه کشتن دستور رفتیم اینجا از که بعد و کنم تماشا لذت با رو کشیدنت زجر تا تو چشماي

 اون و تو بازي عشق حاصل بچه این که بندازه یادم بار هر که نباشه چشمم جلوي و بمیره باید عشقت ي ثمره

 ...مردکه

 دل هب نفرت من از ، داري مشکل من با تو لعنتي:  زدم داد و جانش به افتادم مشت با سهیل قتل ي نقشه از تنفر با

 اتلق یه و نامرد و پست اینقدر تو شدم باعث و اتفاقاتم این تموم مقصر من ، کن راحتم و بکُش منو بیا ، گرفتي

 ...بگیر منو جان و باش مرد... بشي کثیف

 سرازیر خون ام شده پاره لب گوشه از و سعید کنار شدم پرت هم و شد دوخته لبهایم هم جهان محکم سیلي با

 : زد داد و گرفت را وجودش خشم دوباره خون دیدن با سعید...  شد

 بي راینقد چي برا ، کرده کر رو فلک گوش عاشقیت ادعاي که تو ، صورتش تو زني مي سیلي حقي چه به کثافت -

 شکنجه اونو خودتم اینکه نه ، بره عشقت پاي به خار یه خواستي نمي بودي واقعي عاشق یه اگه ؟...شدي رحم

 ...بزني کتکش و کني

 اج تنش تمام تو که بود لگد و جانش به افتاد دوباره ، زد مي دامن جنون این به هم سعید و بود شده دیوونه جهان

 سعید زدن از وقتي... شکنجه و درد همه این از برد مي لذت جهان و خودش تو پیچید مي سعید و میکرد خوش

 چشماني با و داشت نگه سعید روبروي و عقب بردم و زده چنگ را موهایم آمد من سراغ به بار این ، شد خسته

 : زد فریاد عصباني و سرخ

 ...نداره ربطي هیچ تو به ، میکنم رفتار باهاش باشم داشته دوست طور هر ، منه زن این -

 دمکر که اي سرفه تک با که دیوار کنار کرد پرتم و پیچیدم خودم به درد از که زد بهم دیگر محکمتر سیلي یه

 ...زد فواره دهانم ار خون
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 نمیتوانست ، زد مي من به هم سر پشت جهان که هایي سیلي از او و کشیدم مي درد سعید خوردن کتک از من

 : بگیرد آرام لحظه یک

 همَرد چي هر آبروي... ترسو بزدل... چه یعني زن یه روي کردن بلند دست کنم حالیت تا کن باز دستامو... نامرد -

 اپ و دست آدم یه روي یا و کنه دفاع نمیتونه خودش از که زن یه روي که حَده همین در فقط تو شجاعت ، بردي تو

 ...بجنگ عشقت واسه مردونه الاقل...  بدي نشون من مثل بسته

 مي ادامه اینطور اگر ، گذاشت مي پایان ي نقطه را عمرش خط داشت ویرانگرش و دار نیش حرفهاي این با سعید

 چرا ، سري خود و جسارت همه این از داشت برنمي دست چرا... افتاد مي اتفاق دخمه این تو مرگش شک بي داد

 را جانش آن با که داشت ارزش اینقدر من داشتن دوست یعني ، انداخت مي خطر به را جونش من بخاطر داشت

 ارهشی کُلت صداي با ، شد شلیک مغزم به که بود اي گلوله نفیر ، کُلت ضامن کشیدن صداي ؟...میکرد معامله

 صحنه این دیدن با... دیدم خون به غرق سعید روبروي دست به کُلت را جهان که برگرداندم سر فوري و شدم

 : افتادم جهان جان به التماس با و شدم بلند سریع و برگشت پاهایم به قدرت

 ...نبوده دروغ عشقت که بفهمم ، کنم اعتماد بهت بزار ، نکن رو کار این میکنم خواهش جهان -

 ...نکن دخالت تو ، دوتاست ما بین جنگ این ، کنار برو سارا:  زد فریاد کتک و خون همه آن میان سعید

 نمي و شدي زندگیم وارد اشتباهي تو ، بشم دیگه مادر یه ي شرمنده دیگه نمیخوام... سعید شو خفه:  زدم داد

 ...نبودم تقصیر بي اتفاق همه این تو خودمم چون مونم مي جهان کنار من... کنه پیدا ادامه اشتباه این زارم

 ام گونه روي به را دستش ، نگاهم تو شد خیره و ایستاد روبرویم آمد ، انداخت دلم به لرزه جهان عصبي ي قهقهه

 : گفتم و گرفتم را دستش و دادم جراًت خودم به ، گذاشت

 ...مونم مي باهات آخرش تا میدم قول... بره بزار باش نداشته کاریش

 هدیوان سعید این اما کنم آرام کمي را اوضاع تا میکردم داشتم را سعیم تمام ، دلم به زد خراش هم باز سعید صداي

 : ریخت مي بهم را من هاي نقشه ي همه داشت

 زندگي شوهرت قاتل با توني مي چطور تو ؟...میکني التماس بهش چي برا ، نخور را شیطان این گول سارا -

 ؟...کني

:  مگفت و زدم زل چشمانش تو بود مرگ حکم حکمش ، بار این میکرد پیدا ادامه اگر که سعید حرفهاي به توجه بي

 ؟...قبول

 یهثان یک در و لغزید موهایم توي کم کم بعد و شد پایین و باال ام گونه روي باري چند نوازشگر جهانگیر دست

 یک وت که نشست شیطانیش نگاه تو تردید و ترس با نگاهم و رفت عقب به صورتم و شد کشیده چنگ به دوباره

 پرت و عقب خوردم سکندري که صورتم طرف یک کوبید محکم همچنان بود گرفته را کلت که را دستي لحظه
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 فریاد ، آوردم کم نفس و پیچیدم خودم به درد از لحظاتي براي که مغزم تو پیچید ناجور دردش و زمین روي شدم

 : بود خورده تکان بدجور سیلي ضرب از که مغزم تو پیچید هم با سعید ي گریه و

 غصه و رنج سالها این تموم ، شو بچه هم و کردي یتیم خودشو هم ؟...میخواي جونش از چي ، نزن کتکش کثافت -

 تدس بدم نشون بهت تا کن باز دستامو پست نامرد ، جونش به افتادي که نیست بسش کردي تحمیل بهش رو

 ...چي یعني کردن بلند زن یه روي

 این اي عالقه یه فهمید ، نیفتد سعید براي اتفاقي تا گذرم مي خودم از دارم فهمید ، زنم مي گولش دارم فهمید

 از قسمتي کرد بلندم و زد موهایم به چنگي دوباره... جونم به بود افتاده و بود کرده اش دیوونه ها همین ، وسطه

 بود کجا خدا این پس... آمد مي خون باراني ابر مثل دماغم از ، بود شده آغشته خون با بود زمین روي که صورتم

 با وقتي ، هستم اي معجزه چه منتظر نمیدانم ، زدم صدا را خدا دوباره ؟... نمیکرد پیشکشم هم را مرگ حتي که

 مگر ، نکرده فراموشم داد نشون بهم سعید حضور با اینکه نه مگر ، بودم شده ناامید درگاهش از و کرده قهر خدا

 ؟...ببرمش یاد از بود قرار که نبود خدا از اي نشانه اینها مگر ، بود داده رخ معجزه منهم براي اینکه نه

 : بود شده وحشي و زخمي ببر مثل ، کشید نعره گوشم تو

 نجهشک رو عشقش ، عاشق چشم جلوي که بدتر این از شکنجه ، میکنه گریه برات داره که عاشقته چقدر ببین -

 ...بخشه لذت چقدر... خدا واي... کني

 در و شد باز در که بندازم نامردش صورت تو تف توان تمام با رفتم و دوختم عصبیش چشمان به را تنفرم پر نگاه

 لبهایم روي امید جنس از لبخندي لحظه یک و دیدم سالن ي آستانه در را حمید دنبالش به و فرهاد حیرت کمال

 از یکي ي حلقه تو و کشید بغل به محکم را من ، کردن خطر احساس و آنها دیدن با جهانگیر... بست نقش

 : گفت خشم با و گرفت فرهاد طرف را کُلت و کرد اسیر قدرتش پر دستهاي

 ...میکنم خالي خواهرت سر تو گوله یه بشي نزدیک من به -

 نگه ام شقیقه روي رو کُلت ي لوله که جهان به نگاه یه و میکرد من خون پر صورت به نگاه یه واج و هاج فرهاد

 : گفت فرهاد به خطاب و شکست فریادش با سعید را اي لحظه یه سکوت...  بود داشته

 ...زده کتک خواهرتو چقدر ببین ، برسم جاني این حساب به تا کن باز منو دستاي فرهاد -

 : گفت تمام خونسردي با جهان به رو و آمد خودش به سعید داد با انگار فرهاد

 صحبت همدیگه با تا برن اینا بزار ، بشه خرابتر این از وضع نزار ، هستم تو طرف من ، کن ول خواهرمو جهان

 ...هستم آخرشم تا و بودم تو طرف همیشه من که دوني مي خودت... کنیم

 زارم نمي ، میشه تموم من و خواهرت کُشتن با قصه این ، فرهاد همینجاس آخرش:  گفت و زد پوزخندي جهان

 ...من عشق به بخوره دستش(  سعید به اشاره)  کثافت این مثل یکي و خاک زیر برم خودم و بمونه زنده زنم
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 این که میگیم قاضي به ، میکنیم ثابت گناهیتو بي و ایستیم مي همدیگه با ، توست مال ابد تا سارا... جهان -

 ...زده بهت اتهامي همچین داشته تو از که اي دیرینه دشمني بخاطر کُشتي رو بهروز تو داره ادعا که مردي

 واصل درک به بهروز من دستور به ، فرهاد نیست کار تو دشمني:  بود درار حرص زیادي جهان دار صدا پوزخند

 طوفان نشه جدا بهروز از اگه که دادم هشدار بهش ، تو آپارتمان تو روز اون... بود دزدیده منو عشق چون ، شد

 ...نگرفت جدي تهدیدمو اما ، زندگیش به زنم مي و میشم

 : کرد را تالشش هم باز من جان نجات بخاطر اما خورد جا جهان اعتراف از حسابي فرهاد

 دممی قول بهت... زندانه سال چند فقط حکمش و نکردي را کار این تنهایي به اما ، کُشتي رو بهروز تو... خب خیلي

 ...کنید زندگي هم کنار در دوباره که کنم مراقبت سارا از زندان از برگشتن تا

 حبس بهم نشم اعدامم اگه... بزني گولم میخواي که ام بچه من مگه... فرهاد شو خفه:  زد فریاد فراوان خشم با -

 ...میشي دردناکي ي صحنه شاهد اومدنت با که متاًسفم برات ، نمیخوام رو شدن تسلیم این من و میخوره ابد

 ؟...میشه تنها چقدر تو از بعد که نکردي حتماً ؟...کردي فکر هما به لعنتي:  زد فریاد فرهاد

 ...میشه تموم خواهرت و من مرگ با عشق و انتظار این ، نمیدم اهمیت خواهرمم به دیگه نخواد منو سارا وقتي -

 فوري ، کوچولوت سر اون تو کردن شلیک از بعد... عزیزم اي آماده:  گفت من به خطاب و بوسید را ام گونه بعد

 ...دادن جون اس لحظه یه فقط ، بترسي که نداره درد باش مطمئن ، میکنم خالي خودم سر تو هم یکي

 يم مرگ استقبال به طرفي از ، میشد خُرد فکم فشار زیر هایم دندان ، بودم کرده گم رو هوا ، آمد نمي باال نفسم

 هتون نمي نگیره قرار موقعیش تو آدم تا ، بود ترسناک واقعاً مرگ اما ، رنج و درد همه این از بشوم خالص تا رفتم

 : گفتم و کردم حفظ را اقتدارم وجود این با کنه، درک رو آن سختي

 ، بشه تموم همینجا هم دادمهر سارا زندگي ي قصه بزار ، کن راحت عذاب همه این از خودتو و منو... کن خالي -

 و بود شده رها خیابون کنار غریبانه که بهروزي دادن جون مثل ، داد جون غریبي تو روز یه که پدرم زندگي مثل

 ضافها افتخاراتت و جنایت لیست به دیگه مرگ یه بزار...  کرد نرم پنجه و دست مرگ با بیمارستان تخت روي بعد

 ...بشه

 : شد قطع هایم حرف زمان هم فرهاد و سعید فریاد با

 نشو مرگ تسلیم ات بچه بخاطر ، نشو تسلیم سارا:  سعید

 ...نکن خرابتر رو وضع این از بیشتر و ببند رو دهنت اون... سارا شو خفه:  فرهاد

 ، داد مي مرگ بوي میشد بلند و کوتاه که جهان و من نفسهاي صداي ، شد جابجا ام شقیقه روي که کلت ي لوله

 ات داشتم را ناخوانده مهمان این انتظار مدتها که ، مرگ هم بعد و نهایي شلیک این منتظر و بود فرهاد به چشمم
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 که کشید مي زجر و زد مي دو دو فرهاد ي ترسیده چشمان... بود گذاشته دلم ي خانه به پا و رسیده راه از باالخره

 را دیگري ي فاجعه جلوي بتواند شاید که انداخته خطر به را خودش جبران براي... بود اتفاقات این تمام باعث

 بود ربراب اشتباه قدم یک ، میشدم تهدید اسلحه با مرد این چنگال در من تا ، آمد برنمي دستش از کاري اما بگیرد

 ...تمام و شلیک با

 بود انجه العمل عکس منتظر گویا و میکرد نگاه منظره این به آشفتگي با حمید ، رفت سعید و حمید سمت نگاهم

 و ودب گذاشته زمین به پیشاني اسیر و بسته دست سعید اما ، دهد نجات او دست از مرا ترفندي با بتواند شاید تا

 براي ، انداختم پایین سر و آور درد ي صحنه این از گرفتم را چشمانم... خواست مي کمک خدا از و زد مي زجه

 اي ، بودم شده محروم ام گوشه جگر دیدن از میشد روزي چند که آوردم نظر در را سهیل ي چهره بار آخرین

 از نگدلت اینقدر که بکشم هایم ریه به را تنش عطر و ببوسم و ببینم را او نظر یک توانستم مي آخر دم این کاش

 کنج هم باز و میشود غمگین و شکسته چقدر مرگم از بعد که را مادرم ي چهره کردن مجسم...  نکنم دل دنیا این

 ترنیش قلبم به که بود زخمي بدترین ، ریخت مي اشک و زند مي زجه دخترش تنها مظلومیت براي هایش تنهایي

 ترجیح مُردن به را زندگي بخواهم که بود نگذاشته باقي برایم میلي دیگر دردها این ي همه یادآوري...  زد مي

 هم کوتاهم عمرم این تو که رنجي و درد همه این به دهد پایان تا بودم مرگ این خواستار فقط لحظه این در ، بدهم

 ... اطرافیانم هم و بودم کشیده خودم

 نم طرف به برداشت خیز فرهاد ناگهان ، شمارش به کرد شروع شلیک براي رحمي بي کمال در جهانگیرخان وقتي

 ي چمپره از شلیک این با زمان هم ، سالن توي پیچید گلوله شلیک صداي و رفت کنار ام شقیقه از اسلحه ،

 مين و بودم گیج... بود شده گالویز جهان با که بود فرهاد به نگاهم... کشیدم بلندي جیغ و شدم رها جهان دستان

 گالویز هم با که بود جهان و فرهاد به حواسم ي همه... نشسته هدف به کجا شده شلیک ي گلوله این دانستم

 ارهدوب جهان کوتاه کشمکش یک از بعد باالخره... بنشیند فرهاد قلب به بعدي گلوله که رفت مي آن هر و بودند

 و بود افتاده زانو روي جهان جلوي زمین روي که گرفت فرهاد سمت به را اسلحه و شد بلند جایش از و شد پیروز

 : زد فریاد

 ...میریم دنیا این از هم با نفرمون سه هر ، شدي اضافه هم تو خواهرت و من لیست به -

... بود وحشتناک داد مي دست از را فرزندش دو هر یکباره به مادر اینکه تصور ، افتادم مي پس داشتم ترس از

 روبروي اسلحه با پلیس تا چند و شد باز سالن در ناگهاني حرکت یک در که بودم فاجعه منتظر دهان به دست

 تسلیم جهان اما ، شود تسلیم و بگذارد زمین را اش اسلحه جهان که داد هشدار آنها از یکي و گرفتند قرار جهان

 یک در جهان که کردند شلیک او طرف به گلوله تا چند هم آنها ، کرد شلیک پلیسها طرف به زمان هم و نشد

 با و بود تصور قابل غیر روبرویم ي منظره... افتاد زمین روي محکم صورت با و نشست بدنش به گلوله سه لحظه

 فرا خون از پوششي را زمین و افتاده زمین روي نفر چند که که بودم خیره زمیني به آمده در حدقه از چشماني

 هایم گوش به دست شد باعث و بود کرده ام شوکه واقعاً گلوله شلیک صداي و خون همه آن دیدن ، بود گرفته

 بچه مثل... شدم اسیر فرهاد آغوش در راه وسط اما ، بکشم جیغ رفتم مي جهان طرف به که طور همین و بگذارم
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 فیلم توي فقط را هایي صحنه چنین حال به تا... آمد مي بیرون دهانم از نامفهومي کلمات و لرزیدم مي گنجشک

 فرهاد ي خورده گره دستهاي از که بود این تالشم ي همه و زدم مي جیغ ، زنده و واقعي صورت به نه بودم دیده ها

 و دنکر رهایم فرهاد اما ، نه یا هست زنده ببینم تا بروم جهان طرف به و کنم خالص را خود بود پیچیده تنم دور که

 از را آن همه که بود من زندگي کجاي آرامش... بگیرم آرام خواست مي ازم گریه با و بوسید مي مرتب را ام گونه

 ؟...داشتند طلب من

 سمت به و آمدم بیرون فرهاد بغل از ، افتاد اتفاق بعدي شوک ، میخواست آمبوالس کسي از که سعید فریاد با

 نگهدارد دور صحنه آن از مرا که کرد کاري هر فرهاد ، دیدم زمین روي خون غرق را حمید که برگشتم عقب

 سشلبا جلوي ، کشاند زمین روي افتاده حمید کنار به مرا و بود نشسته تنم تو تصور مافوق قدرتي ، نتوانست

 رهادف به کردم فکر که بود اول ي گلوله همان این ، کرده اصابت گلوله بدنش کجاي به نبود معلوم و بود خون غرق

 ...بود ایستاده فرهاد سر پشت که بود خورده حمید به جهان سمت به شدن خم و فرهاد حرکت با اما خورده

 و کشیدم مي فریاد ، زدم مي زجه بود افتاده طرفي به سرش و نبود باز چشمانشم حتي دیگر که جسمش کنار

 مدانست نمي را علتش که حمید مظلومیت براي ریخت مي فرو همچنان اشکهایم ، میکردم نفرین دل ته از را خودم

 برانکادي...؟...دادم مي چه را ملیحه جواب مُرد مي اگر ، بیفتد وضعیت این به باید جهان و من گناه بخاطر چرا که

 سیاه همه این براي زدم مي زار زمین روي سر هنوز من و رفتند بیرون و آن روي گذاشتند را او سریع و آوردند

 سیلي و مشت همه این حتي و کرده فراموش را خودم بودم حمید حال نگران که اینقدر ، نمیکرد رهایم که بختي

 او بیمارستان به رسیدن تا اینکه نگران و بود حمید فقط دردم ، نمیکردم حس را دردهایش هم بودم خورده که

 این که عطري ، بود آشنا عطرش ، چسباند اش سینه به را سرم و گرفت آغوش در مرا کسي ؟...نه یا ماند مي زنده

 اش سینه به مرا که همانطور سعید... بود شده مخلوط خون بوي با که عطري ، میخورد مشامم به زیاد روزها

 : گفت اي گرفته صداي با بود چسبانده

 ...بیني مي هم رو سهیلت دیگه ساعت یه تا... شد تموم چیز همه... عزیزدلم باش آروم -

 مدام هایش حرف به توجه بدون اما ، کند دور آن اتفاقات و سالن این از مرا ذهن خواست مي سهیل اسم گفتن با

 ...آوردم مي را حمید اسم

 ...کردي پیدا نجات رواني قاتل این دست از که هسني تو مهم ، شده بیهوش فقط ، خوبه حمید ، نباش نگران -

 کجا از دانم نمي که اي چاله سیاه این در شدم غرق و شد سیاهي از پر دنیایم که زدم هق اش سینه تو اینقدر

 خوب چه... صداي هیچ دیگر و شنیدم را خواست مي کمک که سعید فریاد صداي فقط ، بود گرفته را اطرافم

 نه و جان تنم نه و داشت ضرباهنگ قلبم نه دیگر ، مرگ ي چاله سیاه این در همیشه براي میشدم غرق میشد

 نیاد این هاي پلیدي و ها پستي نبینم ، ها خودخواهي و ها رحمي بي نبینم تا ، سیاهي و بود سیاهي ، نور چشمانم

 تنآبس شدیم که بیدار و برد خوابمان ، ندارد ما با کاري هیچ و است امن گفتند و گرفتیم بغل که را دنیایي ، را

 ...شدیم دردهایش تمام
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 شده تزیین آبي اي پرده با بسته اي پنجره و سفید دیوارهاي با بزرگ اتاقي ، بود سفید جا همه کردم باز که چشم

 زیادي لبخندش که دیدم روبرویم را پوشي سفید زني و گرداندم چشم ذوقي با صداي با... اي سورمه نوارهاي از

 ...نشین دل کالمش و بود مهربون

 ...میکنم خبر رو دکترت االن ، شکر رو خدا اومدي بهوش... دلم عزیز -

 و بستم چشم... آمد یادم به چیز همه و کشیدند صف برایم اتفاقات تمام عجیب خورد گوشم به که دکتر اسم

 در جهان و حمید تصویر... هوشیار... هوشیار ، منگ نه و بودم گیج نه ، ریخت پایین چشمم هاي کناره از اشک

 تصویر مهمتر همه از و ، مرگ حد در ترسیده فرهاد تصویر ، داغون و خورده کتک سعید تصویر ، غلطیده خون

 هعد خودخواهي براي کشید ها رنج خیلي و آمد سرش بالها خیلي کوتاهش عمر این تو که شده تا و شکسته زني

 دنیا... قتل حتي زدند کاري هر به دست ها خواسته همین به رسیدن و بود مهم خودشان هاي خواسته فقط که اي

 ...عدالتي بي از پر ، خودخواهي و غرور از پر... سیاهي و تعفن از پر ، بود کثیف واقعاً

 سر زا لبخندي با و بود ایستاده روبرویم شاد صورتي با که سالي میان مرد ، کردم باز چشم دکتر صداي شنیدن با

 : گفت شادي

 اب و برگشتي که دخترم داشته دوست خدا حتماً ، گذاشتي سر پشت رو بدي شوک ، شده رفع خطر شکر رو خدا -

 ...کرد رحم جوونیت به خدا ، آوردي در نگراني از رو خانواده یه برگشتن

 گوش و بودم زده صدایش اینقدر که خدایي ؟...داشت دوست مرا خدا ، بود مفهوم نا اش جمله هاي کلمه به کلمه

 این بر اصالً ، داشت وجود خدایي اصالً ، بود نداده و بودم طلبکار را مرگم ازش که خدایي ، بود گرفته را هایش

 شده گم من دردناک و سخت زندگي هاي خم و پیچ در خدا ؟... باشد داشته دوست مرا که بود نشسته آبي آسمان

 من و رسید مادر بیرون آمدم که روحم ویرانگر افکار از... نبود شدنش پیدا به امیدي دیگر و بود شده کمیاب ، بود

 ، داشتم را آغوش این آرزوي چقدر ، میکرد آب سنگم دل هایش زجه ، گذاشت گریه به سر گرفت آغوش در را

 لب و میکردم هق هق اش سینه به سر ؟...بودمش ندیده بود وقت چند مگر ، بودم نکشیده بو را تنش عطر چقدر

 دست دو و بیرون کشید آغوش از مرا اي لحظه از بعد... میکردم چیکار دیدم نمي دیگر رو شما اگه که زدم مي

 : گفت و کرد صورتم قاب را مهربونش

 ...نگذاشت زمین رو گناهکار مادر این روي که اشم شرمنده... برگردوند ما به رو تو که خدا کرد معجزه -

 اتفاق و بودم معجزه همین منتظر چقدر شیطان و من وصل موقع ببیند نبود ؟...میکرد اشاره اي معجزه چه به مادر

 مادري به شدم خیره و کردم پاک را هایم اشک دست پشت با... نشنید را صدایم و زدم زجه را خدا چقدر ، نیفتاد

 مادر چقدر که بودم حیرت تو هنوز ؟...میگفت مادر که بود اي معجزه همان آیا این و نبینمش دیگر بود ممکن که
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 فتگ و زد جاني بي لبخند... کردم زمزمه را نامش و کرد بیشتر را اشکم ام گوشه جگر یاد... بود شده الغر و تکیده

: 

 ...مادرشه دلتنگ فقط ، نباش نگران ، عزیزم خوبه سهیلتم -

 شا گونه روي اشکهاي و گرفتم قاب را صورتش من بار این... ریخت فرو دوباره اشکش و گفت بغض با را جمله این

 : پرسیدم و بوسیدم را

 ؟...خوبه اونم ، خورد تیر حمید یادمه ، سعید ، فرهاد ؟...خوبن همه... مامان ؟...شدي الغر اینقدر چرا -

 نتظرهم بیرون االن سعید ، نباش نگران... عزیزم خوبن همه:  گفت و شد بیشتر اش گریه سوالیم ي جمله گفتن با

 ...ببینه رو تو بیاد تا

 و کرده باز چشم هم باز و بودم آشفته درون از انداخت مي شک به را من و بود جوري یه مامان گفتن خوب

 : تگف و زد مهري پر لبخند و گرفت را دستم ، نشدم مطمئن اش جمله با که فهمید... بود آمده سراغم به پریشاني

 هم رو سهیل میدن اجازه شدي منتقل بخش به وقتي ، نباش هیچي نگران دیگه ، شد تموم چیز همه... عزیزم-

 ...ببیني

 ...بخش:  گفتم تعجب با

 ...دیدم مي را بود اتاق آن تو که دستگاهایي و دم تازه و انداختم اطرافم به نگاهي

 خیر به االن اما ، افتادي تخت این روي بیهوش رو روزه ده که بود سنگین برات خیلي شوک این... دخترم آره -

 ...رسید اعمالش سزاي به مردکم اون ، کردي باز چشم تو و گذشت

 مپشت به که دستهایش لمس... گرفتم جا آرامش منبع این ، مادر ي سینه تو دوباره و ریخت فرو دوباره اشکهایم

 با جهان ، گرفت جان صورتم جلوي ها صحنه آن تمام...  میشدم آرام و میکرد قرص را دلم ته کشید مي

 عمیق زخمي یک با میشدند مربوط من به که را کساني ي همه ، نگرفت را خودش جان و زندگي فقط خودخواهي

 همین براي...  خودش عمر و زندگي به بود پایاني خط نشست پدر و بهروز تن بر که مرگ زخم ، گذاشت جاي بر

 ...مکافاته دار دنیا دارند اعتقاد آدمها

 

 است آور درد بازي یک زندگي

 است آخر بي اول یک زندگي

 باختیم اما کردیم زندگي

 ساختیم دریا روي را خود کاخ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

669 

 

 را اندوه این کرد باید لمس

 را کوه این کشید باید کمر با

 

 چهارم و بیست فصل

 

 و بودم خوابیده سال سیصد کهف اصحاف مثل انگار ، شدم مبهوت دوم بار براي اش آشفته وضع و سعید دیدن با

 گود چشمان دور و پریده رنگ ي چهره با ، بودند کرده فاحشي تغییر اطرافم آدمهاي ي همه شده بیدار که االن

 قطف و نشست تخت لب من روبروي ، بود پریشانیش و حوصلگي بي نشان همه از بیشتر که ریشي ته و افتاده

 و خراب حال و سعید دیدن با ، بود نگاهش تو که غمي و مامان دیدن با که ترسي ریخت مي اشک و میکرد نگاهم

 : پرسیدم نگراني با و گرفت قوت قلبم تو بیشتر هایش گریه

 ، فرهاد ؟...گذاشتي ریش تو که مُرده کسي ؟...شکلي و سر چه این ؟...افتاده اتفاقي چه ؟...شده چي سعید -

 ؟...شده سرم تو خاکي چه بگو ، بود خورده تیر حمید... من خداي... حمید

 ، برسم بهت منم کن صبر ؟...میري داري گاز تخت چته:  گفت شوخي با و کرد پاک را اشکهایش و زد لبخندي

 اامیدن برگشتنت از داشتیم کم کم و افتادي تخت این رو روزه ده... شوقه اشک اشکام این... عزیزم نیفتاده اتفاقي

 همه نباش نگران ، باز اشکها این راه هم و شد آزاد ام سینه تو ي خورده گره نفس هم کردي باز که چشم ، میشدم

 ...آرومه و خوب چیز

 ...ملیحه ، فرهاد:  کردم زمزمه

 هیلس پیش خونه رفت اومدي بهوش فهمید وقتي ، بود اینجا پیش ساعت یه تا فرهاد:  گفت و زد غمگیني لبخند

 شد هزند و مُرد روز ده این ، ببینه رو تو نیومد که فرهاد از نباش دلخور... دیدنت بیاد مونده سهیل پیش که علي تا

 ادبی که کنه قانع خودشو بتونه تا بده فرصت بهش ، دونه مي اتفاقات این تموم مقصر رو خودش و در این پشت

 برشخ اومد بهوش سارا موقع هر گفته ، بستریه دیگه بیمارستان تو که مونده حمید کنار خوبه ام ملیحه ، دیدنت

 ..زنم مي زنگ بهش بیرون رفتم وقتي ، کنم

 ، بیچاره سعید این اِال گرفتي رو همه سراغ ، شد حسودیم:  داد ادامه و کرد ریز چشماشو و زد شیطوني لبخند

 ...خندید ریز و(  کرد صورتش به اي اشاره) روزیم و حال چه تو ي غصه از ببین

 اش خنده که بخواهم معذرت ازش بود خورده جهان از که کتکهایي بابت رفتم و انداختم پایین رو سرم خجالت از

 : گفت و شد بلند

 ...لوس ي دختره ، کردم خواستگاري ازت مگه ؟...کردي سرخ چرا... اوه
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 ماخ همین براي بود شده تنگ دلم خیلي کن باور:  گفت و داد ادامه خندیدنش به باز که رفتم بهش اي غره چشم

 ...ترسناکت

 : گفت و نگاهش تو نشست دوباره غم و شد جدي صورتش اي لحظه از بعد

 نشسته بس بیمارستان ي نمازخونه تو ات بیچاره مادر ، شب نه و داشتیم روز نه ما ي همه در این پشت روزه ده -

 ...گرفت خدا از التماس و اشک از پر چشماي با رو تو شفاي و بود

 دامها و نکرد رهایم اما نیستم نزدیک ارتباط این به راضي زیاد فهمید ، کشیدم عقب را خودم کمي گرفت را دستم

 : داد

 ما همه به کم کم داره آرامشم تو شدن بهتر با و شد پاک زندگیت از مردک اون ي سایه و شد تموم چیز همه -

 ، جان سارا مجبوري ، کني فراموش کني سعي رو ها غصه و درد این تموم و بسازي اول از زندگیتو باید ، میرسه

 ونما بخاطر ، نکرد گي بچه و شد اذیت خیلي مدت این سهیل ، باشي داشته اي تازه شروع باید ات بچه بخاطر فقط

 خوادب که نیست کسي دیگه باشه مطمئن ، بزاري سر پشت رو همه و بجنگي ها سختي این ي همه با باید شده که

 ... خوشبختیت روي بشه اي سایه یا کنه اذیتت

 زوري ي رابطه اون ؟...میشد پاک ذهنم از ها صحنه اون زودي این به یعني ، میکردم نگاهش اشک از پر چشمان با

 تو که بود سیاه زندگیم از بخشي ، االن به تا شدم ربوده که اي لحظه از ؟...بود شدني فراموش دردناکش لحظات و

 مي اگر البته ، میکرد تازه را زخمم خاطرش بار هر و داد مي نشون خودي مطمئناً ام آینده و زندگي ي پرونده

 هنذ تو از بد اتفاقات این ي همه تا برد مي وقت خیلي... بسازم خودم براي اي آینده و کنم زندگي دیگر توانستم

 ، داشت توقع من از سعید که نبود ها راحتي این به ترمیمش و بود شکسته جسمم و روح ، بشود پاک زندگیم و

 ...داشتم را آن ي دوباره ریختن فرو از ترس ، تلنگر هر با که بودم اي زده بند چیني مثل میشدم خوب اگرم

 ازش ، کرد رفتن قصد بود شده مریضش استراحت مزاحم اندازه از بیش که سعید به اعتراضش و دکتر آمدن با

 آرام دلم پرسیدم نمي ازش را حمید حال و دیدم نمي را او خودم تا ، پیشم بیاید تا بزند زنگ ملیحه به خواستم

 : گفت و کرد مکث کمي ، گرفت نمي

 ...دیدنت میاد حتماً بخش تو بیاي بزار ، ممنوعه مالقات اینجا -

 : گفتم و دوختم نگاهش تو چشم مستقیم و گرفتم را کُتش پَر که دزدید من از را نگاهش

 این طاقت دیگه ، شده چي بگو و نیار بهونه سعید ؟...تو اومدید چطوري مامان و تو پس ، ممنوعه مالقات اگه -

 ...ندارم رو کاریا پنهون
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 جازها بهش دکتر که بود یک درجه فامیل جزء مادرت اوالً:  گفت اخم کمي با و برداشت جلو به قدم یه کالفه سعید

 راستش دوماً ، نگرفتند ایراد و بود موجه عذرم بودیم هم با ماجرا اون تو چون منم مورد در ، ببینه رو تو بیاد داد

 ...دیدنت بیاد بخواد که نیست روبراه زیاد ملیحه بخواي رو

 و شد ترس این ي متوجه که دوختم سعید به را ام ترسیده نگاه و دادم پایین سختي به را دهنم آب و کردم هول

 : گفت

 استرسي پر روزاي اونم ، بود احوال ناخوش یکم و بارداره ماهه دو فقط ، نیست چیزیش ملیحه... عزیزم نترس -

 ...مالقاتت بیاد میدم قول بهت بخش تو بیاي بزار ، گذرونده رو

 يشوخ و سرزنش لحن با سعید به رو و شد حیرتم ي متوجه هم دکتر که بود پریده باال خبر شنیدن از ابروهایم

 : گفت

 ...نبردید کما به منو بیمار دوباره اولتون دست خبراي این با تا بیرون بفرمایید -

 ايه لحظه اون تو... بیرون رفت اتاق از و من به هم باشي خودت مراقب یه و گفت دکتر به چشم یه و خندید سعید

 ارپرست به هم دارویي دستور تا چند و کرد ام معاینه دکتر ، مغزم تو سوال هزاران داشتن و شلوغ ذهن و گیر نفس

 قاتفا همه آن با که نبود کسي ملیحه ، داشت حقیقت هم سعید حرفهاي اگر حتي... گذاشت تنهام و داد کناریش

 که ودب نفري اولین افتاد مي من براي اتفاقي وقتي که اي ملیحه ، دیدنم بود نیامده حاال تا بود افتاده من براي که

 یک ، بیمارستانه تو حمید پیش بود گفته سعید چرا پس بود بیمار اگر ، میشد حالم جویاي و آمد مي سراغم به

 ...نمیشد راحت خیالم دیدم نمي را ملیحه چشم به خودم تا و نبود درست کار جاي

******* 

 

 ویايج و آمدند دیدنم به که بودند کساني اولین علي و بهرام ، رفتنم محض به ، شدم منتقل بخش به بعد روز دو

 چهب و زندگي به دیگر بهتره و شده تمام چیز همه که داد مي دلداریم مدام و بود نگرانم خیلي بهرام ، شدند حالم

 اه راحتي این به که کنم فراموش را چیز همه زودي این به داشتند توقع من از که دیگر ي همه مثل ، کنم فکر ام

 ساکت علي... کند درک ماجرا این تو مرا احساس توانست نمي گرفت نمي قرار من موقعیت تو کسي تا ، نبود هم

 فقط او ولي است خوب حالم که کردم مطمئنش و زدم مي لبخند بهش ، میکرد نگاهم فقط نگران و غمگین و بود

 اي لحظه ، روزها این تو هم علي مامان ي گفته به ، میشد صورتم ي خیره هم باز و داد مي تکان سري سکوت تو

 ...بود مانده سعید و مادر پاي هم بیمارستان تو هم او مدت این و بود نگرفته آرام

 را بچه.. .بغلم تو گذاشت را سهیل کوتاه فرصت یک تو و شد تنگم دل این ناجي سعید هم بار این آنها رفتن از بعد

 سهیل گفتن مامان و مادر و من گریه صداي ، میکردم حلش جسمم تو داشتم و بودم چسبانده محکم ام سینه به

 دستهایش... بودم شده گفتنش مامان این دلتنگ چقدر که کند مي جا از داشت را قلبم و بود پیچیده اتاق توي
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 پنجره از ما به پشت هم سعید...میکردم خالي کوچکم مرد این ي شانه روي را هقم هق و بود حلقه گردنم دور

 خودش به من از زودتر که مادر... بود باراني صحنه این دیدن از هم او چشمان شک بي که میکرد نگاه را بیرون

 این به بود حاضر سهیل نه و خواستم خودم نه اما ، کند جدا ام سینه از را سهیل تا شد بلند بود شده مسلط

 ...شود جدا من از ها راحتي

 ...خوشگلم ماماني ، دلم عزیز خوبي:  گفتم و گرفتم قاب و بوسیدم را صورتش

 به محکم اي بوسه... سیاهش و درشت چشماي براي رفت ضعف دلم که داد تکون سري و چشمانم تو زد زل

 : گفتم و زدم لبهایش

 ؟...گذاشتي جا خونه تو یا خورده موش زبونتو

 ینا دلتنگي تا چسباندم دوباره ام سینه به و دادم قلقلک را گلویش زیر شوق با ، داد نشانم را زبانش و خندید

 ازش گاهن زود ، لرزاند را دلم ته نگاهش که میکرد نگاه نفر دو ما به عشق با و بود برگشته سعید ، بشود رفع مدتم

 : گفتم مادر به رو و گرفتم

 ؟...خوبه حالش مطمئنید نیست خبري فرهاد از -

 هبچ این و تو روي از ، کنه پیدا خودشو تا بده فرصت بهش ، نباش نگران... عزیزم خوبه:  گفت و داد تکان سري

 ...دونه مي بهروز مرگ مقصر خودشو و اس شرمنده

 روي االن که بود کرده چیکار ما و خودش با خودخواهیش با فرهاد ، صورتش روي شد سیل دوباره مامان اشک

 بخشیده اما ، ما ي سفره تو گذاشت که اي لقمه این از ، بودم دلگیر ازش هنوز ؟...نداشت رو خواهرش تنها دیدن

 کرده پا به که آتیشي این تو خودشم ، بود نکرده آرزو ما براي را روزهایي همچین هم او که دانستم مي و بودمش

 ودب مادر ، دوختم چشم اشکش پر و تکیده ي چهره به و کردم بلند سر مامان ي گرفته صداي با... بود سوخته بود

 حتي که کند تحمل توانست نمي و تپید مي هایش بچه براي و بود صاف دلش ، زندگي خوب هاي حس تمام و

 شهای بچه براي مادر محبت قانون ، نمیکرد فرقي ناصالحش و صالح ي بچه برایش ، برود هایش بچه پاي به خاري

 : بود برابر و یکسان همیشه

 یا بود عشق نیستم مطمئن دیگه که عشق یه بخاطر فقط ، دخترمو هم و کرد نابود پسرمو هم مرد این -

 ...محض خودخواهي

 کسي همان طرف به و ، کرد جدا فرهاد از را راهش همیشه براي هما ، تلخ ماجراي این پایان و جهان مرگ از بعد

 فرهادم... بود فهمیده هم فرهاد حتي که میکردند مالقات را همدیگر هم مدتي یه و داشت دوستش اول از که رفت

 مخود که نبود من درد از کمتر درد این و نداشت دوستش که بود زني کنار سالها ، بود خورده ضربه اتفاق این تو

 روز به چه اجباري رابطه این دانستم مي و بودم متنفر او از وجودم تمام با که بودم کرده لمس جبر به را آغوشي
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 با حاال اما ، بود کرده خرج هما براي را احساسش تمام و بود عاشق خودش که فرهادي ، آورد مي آدم روح و جسم

 ...بود خورده را زندگیش شکست بدترین تلخ واقعاً واقعیت این

 مرگ بزرگیست وصلـتِ چه

 .زندگي ي قصیده براي

 خویش با اندیشم مي گاه

 کجاست؟ مرگ گَرد

 شوم مي محتاجش گاه آنچنان

 نان و آب از تر محتاج گویي

 گویم مي خویش با و

 ؟...ندارم اکنون را مرگ چه از

 

 نمیاد ملیحه چرا پس بخش تو اومدم روزه دو االن:  پرسیدم کنم دور بد اتفاق این از را مامان حواس اینکه براي

 ؟...ببینمش

 ...میکنه گریه خیلي و مریضه ملیحه خاله:  گفت مامان از قبل و ام گونه روي گذاشت را دستش سهیل

 : پرسیدم ترس با و سعید سمت چرخید نگاهم و لرزید قلبم سهیل حرف با

 ؟...میگه چي سهیل ؟...شده چش ملیحه -

 یرت حمید که اي لحظه ، افتاده اتفاقي شدم مطمئن دیگر ، انداخت پایین سر و کرد سعید به مشکوکي نگاه مادر

 : گفتم مامان به رو دلهره با و آوردم یاد به را بود خورده

 ؟...خوبه حمید -

 ؟...پرسي مي چقدر ، نباش نگران خوبه آره:  گفت عصبي مامان جاي به و سمتم آمد فوري سعید و نداد بهم جوابي

 : زدم داد کشاندن آباد ناکجا به را صحبت مسیر و انداختن حرف تو حرف این از عصبي

 ...شده چي ببینم بزنید حرف درست -

 ، هخوب حالشم و خورده تیر فقط ، ترسید بچه ؟...زني مي داد چرا:  گفت و کشید موهایش تو دستي کالفه سعید

 ...سراغت بیاد نتونسته همین برا میکنه مراقبت ازش داره ملیحه
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 سعید ؟...بودند نیامده چرا اش خانواده اصالً ، زد مي بهم سر یه حتماً ملیحه بود خوب حمید اگر ، گفت مي دروغ

 : گفت کند پرت مرا حواس اینکه براي و کرد جدا من از زور به را سهیل

 ...بشه مریض ممکنه و اس آلوده اینجا ، بیام و علي دست بدم پایین ببرم رو سهیل -

 لمد و رفت پیشم از بود کرده دراز طرف به دستهایش همچنان و بود صدایش در که بغضي با و بوسیدم را صورتش

 آغوشم تو که ، را ام بچه و خواست مي امن جاي یک دلم ، نبودم ها جدایي این مستحق دیگر ، کشید آتیش به را

 و درد همه این دیگر نبود بس... بود حد همین تا فقط ام بیچاره دل این توقع ، بخوانم الالیي برایش و بگیرم

 قد هبست پا و دست با بیمارستان این تو آنهم زندگیم درد پر هاي لحظه از سر دیگر معماي یک هم باز که مصیبت

 هاي نگاه کردن بدل و رد با فقط ، کنند راحت را خیالم و شود حل معما تا زد نمي حرفي کسي و بود کرده علم

 نم با زیادي هاي ناسازگاري سر هنوز زندگي این ، کوبیدند مي ام سینه ي قفسه به بیشتر را درد مشکوکشان

 اخمي با و جدي چرخاند مي دست در را پدر تسبیح و داشت پایین به سر گرفته و مغموم که مامان به رو... داشت

 : گفتم درهم

 تونه نمي کسیم ، ملیحه سراغ میرم اینجا از و میارم در رو سِرُم این االن همین ، شده چي نگي بخدا مامان -

 ...دهنم تو اومد قلبم مامان بزن حرف ، بگیره منو جلوي

 که بار هر و بود ترکیده بغضش دلیل بي بار چند حاال تا صبح از ، صورتش تو ریخت هایش اشک دوباره مادر

 بود شده اضافه بهش هم فرهاد و بودم کشیده من که رنجهایي بخاطر که داد مي بهم تکراري جواب یه پرسیدم

 ...کند مي گریه

 ...پیش روز چند مثل نشه دوباره روزت و حال که بگم بهت چي آخه -

 ، دهش چي بگو پدر خاک به رو تو ، بدونم رو حقیقت میخوام:  گفتم و کشیدم صورتم تو دستي عصبي و کالفه

 ؟...روزیم و حال چه به بینید نمي کنم مي جون دارم

 ...خورد تیر حمید که دیدي و بودي خودت:  گفت و کشید سوزي جگر آه

 ندنک خدا... بود گرفته را نفسم راه و بود مانده گلویم راه تو سنگ قلوه یه ، فرستادم پایین زور به را دهانم آب

 زل امانم... بود کننده دیوونه هم حمید مرگ تصور حتي ، شود تبدیل حقیقت به بود نشسته فکرم تو که اتفاقي

 : داد ادامه ، حقیقت گفتن و شدن رو در رو از داشت ترس انگار و روبرو به زد

 ...کرد تموم بیمارستان راه تو و بود خورده حمید قلب به مستقیم تیر اون

 دمبو گاهي تکیه دنبال ، کرد پرت اي دره به مرا بلندي از کسي انگار ، شدم خالي لحظه یک در ، شد گیج نگاهم

 : داد ادامه هم باز و نبود من به حواسش مادر... بگیرم بهش را دستم که
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 مادرجان مثل اونم ، شد فوت بیمارستان تو هم بعد روز دو و کرد سکته جا در رسید بتول خاله به که خبر -

 ودب شده زندگیمو ، بودي بیهوش تو که بود خوب... کرد دق لحظه همون تو و ببینه رو اش بچه تنها مرگ نتونست

 دو ي بچه بود نزدیک و بستریه بیمارستان تو اونم بیچاره ، دیدنت نیومده ملیحه که همینه برا... محشر صحراي

 ...دادن نجاتش دکترا شکر رو خدا که بده دست از را ماهش

 ولهايسل جان به بود افتاده پتک با یکي و گرفت نبض ام شقیقه ، نشنیدم را مامان بغض پر و آرام حرفهاي دیگه

 خون به غرق جسم اي لحظه ، زمین و آسمان میان زدم مي پا و دست معلق ، شدم تر گیج و بودم گیج ، مغزم

 نفسهایم ، داشتم کم هوا ، کنم پاره را ام یقه زدم چنگ ، رفت نمي کنار صورتم جلوي از مظلومش صورت و حمید

 گيمر حقیقت و ترکاند را مغزم بود کشیده مادرم را آن چاشني که بمبي ، آمد مي بیرون ام سینه از میان در یکي

 نشسته که بود خشم ، پایین خورد سُر چشمم ي گوشه از اشکي قطره... داغونم روح و جسم روي شد آوار دیگر

 ، بیرون کشیدم دستم از را سِرُم آمدم که خودم به... داد حمله دستور بهم و مغزم و قلب فرماندهي مقرِ توي بود

 فریاد ، زدم مي دیوار تو یا و کوبیدم مي اتاق در به یا آمد مي دستم دم چه هر و ندادم اهمیت ، زد فواره خون که

 ...میکردم شکایت خدا از و زدم مي فریاد ، زدم مي صدا را خدا و زدم مي

 ميتمو که ها غصه این به لعنت ، بود سیاهي هر از تر سیاه که بختي به لعنت ، اومدم بدنیا که روزي به لعنت -

 یوندپ شیطان با منو ؟...نبود بس کردي تکه تکه رو قلبم ؟...کردي دچارم دوباره که بود مصیبتي چه این ، نداره

... رحیم و رحمان ، بخشنده ، مهربون میگن تو به آدما چطور ؟...نبود بس کردي گور به آرزوهامو ؟...نبود بس زدي

 تاوان باید حمید چرا آخه ؟...نکردي رو ات بیچاره ي بنده این براي رو اون ي گوشه یه و داشتي رو صفت همه این

 زبا که ندیدي رو ام پاره تکه قلب... گرفتي گوشاتو بازم یا ؟...شنوي مي صدامو خدا ؟... داد مي رو رواني یه عشق

 ، نکردم التماس مگه ، کن خالصم و بگیر جونمو... زدي زندگیم به رو شرمندگي همه از بدتر و مصیبت رنگ هم

 و تدوس بهتریم نصیب رو ها رنج این حاال که نبود بسم تنهایي و دربدري همه این ، مُردن این به نبودم راضي مگه

 ؟...کردي پدر بي هم رو ملیحه ي بچه که نبود بس ام بچه و خودم براي یتیمي درد... کردي خواهرم

 معج اتاق تو که پرستاري تا چند نه و توانست مادر نه ، کنه آرومم توانست نمي کس هیچ و بودم داده کف از عنان

 دل که اي عده و بودند شده جمع کنجکاو فریادم صداي از همراهشون و ها مریض تمام اتاق بیرون... بودند شده

 مي آسیب خودم به داشتم بار این و داشتم جان هنوز... میکردند گریه بیچاره و بدبخت من حال به بودند نازک

 کنار که صدایي و شدم اسیر سعید دستان آغوش در که ، صورتم به زدم مي چنگ ، کشیدم مي را موهایم ، زدم

 ومش من طالع... نبود دل دیگر کشیده درد دلِ این ، نبود بشو آرام دیگر دل این... طلبید مي آرامش به مرا گوشم

 ...بود سپرده مرگ به را حمید و گرفته هم را ملیحه زندگي آن نحسي و بود

 و دزدن آمپول تا چند و داشتند ام نگه زور به و خواباندند تخت روي و کرد بلندم پرستار تا چند کمک به سعید

 مي ابدي خواب به مرا و بود آور مرگ کاش اي ، کنند دور کثیف دنیاي این از مرا ساعتي تا ، کردند وصل سرمي

 که داشت دوستم چقدر دانستم مي که قلبي رو میکردم خالي را هقم هق و بود سعید سینه روي سرم... رساند

 آشفته این تو دانم نمي و نبود مامان... بود هم او درد من درد ، لرزید مي هایش شانه و ریخت مي اشک من همپاي
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 خواب و افتاد هم روي چشمانم و شد شل بدنم عضالت کم کم... بود آورده پناه کجا به بودم انداخته راه که بازاري

 ها مادربزرگ قول به کاش اي ، رنج و غصه همه این از ، درد و پلیدي همه این از شدم رها... گرفت فرا مرا عمیقي

 يحقیقت ، نبود اما ، باشد کابوس اینها ي همه که میکردم دعا... نمیکردم باز چشم دیگر و رفتم مي خواب به خواب

 ...بود کرده پاره پاره را قلبم آن از اي تکه و شده تکه صد و بود افتاده آسمان از که بود

 همه ، بود رفته خواب به بدنم هاي حس ي همه ، میکردم گریه فقط ، خوردم چیزي نه و زدم حرف نه تمام روز دو

 مگر ، شود شوهرش عزادار دوستم بهترین بود شده باعث شومم وجود ، بود شده چوب تکه یک عین وجودم ي

 من بخاطر جونش ناجوانمردانه اینطور که داشت من ي سوخته بخت به ارتباطي چه اصالً ؟...داشت سال چند حمید

 و ترین پاک اما ، میکرد گناه ، میکرد جنایت دیگر کسي که بود عدالتي چه این ، نبود انصاف این ، بود شده گرفته

 کخش و تر ، افتاد مي در که آتش که نبود عدالت این ؟...داد مي پس تقاص باید جاني آن اطراف آدم طرفترین بي

 ...سوزاند مي هم با را

 دراز ، نمیکردم هم نگاهشان دیگر حتي ، نشدند موفق ، بزنم حرفي ، بخورم چیزي کردند کاري هر سعید و مادر

 شاید... ریختم مي اشک نبود حقم که درد همه این براي آن زیر و کشیدم مي خودم روي را مالفه و بودم کشیده

 ودمخ ، بود ریخته بهم حسابي را روحیم وضعیت ندیدنش و نبودن اما ، میشد بهتر حالم دیدنم آمد مي ملیحه اگر

 دندش مجبور دوباره اینکه تا زدم غذا اعتصاب به دست خودم تنبیه براي و دانستم مي اتفاقات این تمام مقصر را

 ادرم یا سعید وقتي... کرد بستري مرا دیگر روز چند هم باز کند مرخصم خواست مي که دکتري و بزنند سِرُم بهم

 شدند مجبور کردم را کار این که بار چند از بعد باالخره تا ، کشیدم مي دستم از را سِرُم میشدند غافل من از

 ، نداشت فایده اما ، کنند باز را دستهایم تا کشیدم هوار خیلي را اول ساعت چند... ببندند تخت به را دستهایم

 هگری خیلي مامان... محض خاموشي و سکوت مسیر تو افتادم دوباره و کرد ام خفه تقریباً دکتر جدیت و صالبت

 دهش که هم او بخاطر شاید تا گفت مي برایم سهیل از و ، رنج همه این باني و باعث به فرستاد مي لعنت میکردو

 نه صالًا که بود کرده طاقتم بي بقدري ، داشت درد بقدري بود نشسته قلبم به که زخمي این اما ، بیایم کوتاه بود

 هکالف ، بود عصبي ، داشت اخم ، نبود نرم من با دیگر...سعید اما... شنیدم مي هاشو گریه نه و شنیدم مي حرفي

 بچه این از دست خواست مي من از عتاب و سرزنش با و کشید مي موهایش به چنگ مدام و رفت مي راه اتاق دور

 ...بردارم بازیها

 تالشي سهیلت بخاطر که خودخواهي ، سارا خودخواهي... قلبم روي کشه مي خنجر ات بسته دستهاي دیدن -

 شمچ خونسرد اینقدر و بیني نمي مادرتو اشکهاي که خودخواهي ، بري بیرون شده خراب این از زودتر که نمیکني

 سرت بال همه این که بود خودخواهي همین... من به نه و میکني رحم خودت به نه که خودخواهي ، گیري مي ازش

 ؟...گرفتي پیش در رو راه این خودت حاال ، آمد

 با میخواستم ، بودم بُریده ، بودم شده خسته دردسر از پر و فایده بي جسم این و خودم از ، نبودم خودخواه

 پیچ رد دلم ، بمانم زنده شفایش امید به که نبود پذیر درمان تازه مصیبت و درد این ، ببرم بین از را خودم اعتصاب

 امتم تا میکرد پیدا را عمیقي چاه کاش اي ، بود شده قفس برایم دنیا کل ، خواست مي را مرگ فقط ها غصه تاب و
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 و ناحق مرگ همه این از... گیر نفس بغض و درد حجم این از میشدم خالي ، کشیدم مي هوار را هایم غصه و غم

 ...تحملش نتوانستن

 نای تو انگار ، رسید گوشم به آشنایي پچ پچ صداي که بودم راهي دنبال و زدم مي قدم داشتم زار گندم یک تو

 ات اطرافه اون آشنایي اینکه خیال به... داد مي امید بهم آشنا صداهاي این و بودم کرده گم را راهم طالیي گندمزار

 : زدم صدا بدهد نشان بهم را راه

 ...کردم گم راهمو من ؟...اونجاس کسي -

 مکرد ذوق اینقدر دیدنشون با ، گشت من سمت به نگاهشان و شدند بلند حمید و بهروز گندمزار میان از ناگهان

 نگاهم اخم با و غمگین بهروز اما ، بود شاد حمید ي چهره...  خندیدم دل ته از و کوبیدم بهم را دستهایم تا دو که

 : بپرسم و نکنم بهروز اخم به اعتنایي شد باعث بود نشسته جانم تو دیدنشون با که شوقي...میکرد

 ...گشت مي دنبالت داشت ملیحه ؟...اینجایید شما -

 حرفي ، کالمي نفر دو این از تا بودم منتظر اي لحظه ، نزد حرفي و انداخت پایین را سرش و کشید آهي حمید

 يب لبخند... میکرد نگاه من به اخم با هنوز بهروز و بود خودش عالم تو حمید ، بودند کرده سکوت دو هر اما بشنوم

 : گفتم بهروز به رو و زدم جوني

 ؟...عزیزم پکري چرا -

 ؟...اسکج میکردم افتخار بهش که زني ؟...رفته کجا من صبور دختر ، نگرانتم ، سارا توست خاطر به:  گفت خشم با

 کنم هضم توانستم نمي را تلخ زبان و اخم این ، بودمش دیده که وقت همه این از بعد ، شد جمع چشمانم تو اشک

... 

 ...بده ادامه زندگیت به اون بخاطر ، بگیر آروم اون بخاطر ، داره احتیاج بهت سهیل:  داد ادامه

 آدماش و دنیا این دست از دیگه ، پیشت بیاره منم بگو خدا به بهروز ، نمیخوام هیچي تو بدون:  گفتم و زدم زار

 ...میخوام رو تو من ، شدم خسته

 ...بود آویخته هم در بهروز و من صداهاي پژواک

 ...دریاب رو بچه اون ، برس سهیلم و زندگیت به برو... سارا برو -

 ...نمیشه بخدا ، بهروز نمیشه تو بدون -

 اب من و شدند دور آنها... آرامش و بود آرامش فقط بهروز کنار در آنجا ، کنم ترک را گندمزار آن خواستم نمي دیگر

 اصد را بهروز و زدم مي فریاد فقط ، بروم دنبالشان به نداشتم تواني ، زدم مي زجه و افتاده زانوهایم روي التماس

 نوازش هنوز ، بپرم جا از و کنم باز چشم شد باعث که کرد مي حرکت صورتم روي گر نوازش دستي... کردم مي
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 نوازش این از هنوز ، میشد هایم بیداري و خواب کابوس گاهي و بود کرده رسوخ روحم و ذهن تو جهان کثیف هاي

 دیگر که بریزد فرو ترسم و بگیرم آرام شد باعث مادر مهربان صداي و نگاه ولي... ترسیدم مي هوس پر هاي

 : ندارد وجود جهان اسم به کابوسي

 ...نترس دیدي خواب عزیزم -

 ام شده خیس عرق از موهاي نگران نگاهي با و داد من به را آن از کمي خودش دست با و گرفت طرف به آبي لیوان

 مي سوسو تابستاني صاف آسمان در ها ستاره و بود شب... بکشم دراز دوباره کرد وادارم و زد کنار صورتم از را

 و حمید دوباره دیدن و خواب یاد به... ام پژمرده و زرد ي چهره مثل ، بود نور بي و رنگ بي من ي ستاره اما ، زدند

 مافوق حمید داغ ، صورتم روي کند شُره اشکهایم هم باز شد باعث ، ملیحه اسم بردن از بعد غمگینش نگاه

 ، نامردي بوي ، آمد مي مرگ بوي نفسهایم تک تک تو ، نمیشد هضم ها راحتي این به و بود طاقتم و تصورات

 نمي مگر ، گرفت آرام خودش جهنم و گور در و گرفت جان سه ، را خود از قبل نامردان کرد سفید رو که نامردي

 همیشه صورت بازي این در... بود رسیده آخر به هم مرگ بازي و بود شده سه خوب ، نشه بازي نشه سه تا گویند

 و بخشید مي آیا ، بود خورده اي ضربه بد صمیمیش دوست از دوستم بهترین ، خندید نمي دیگر ملیحه خندان

 تمام باني و باعث از سراغي حال به تا وگرنه نبود کار در بخششي مطمئناً ، زندگیش همراه مرگ از گذشت مي

 ...بود گرفته هایش مصیبت

 خداست دست آدما سرنوشت و قسمت ؟...نمیکني رحم خودت به چرا... عزیزم:  زد لب آرام و گرفت را دستم مادر

 هدیگ ، نیستي اتفاقات این از کدوم هیچ مقصر تو ، خورد رقم اینطور خودش خواست به هم حمید و بهروز تقدیر ،

 پدر که ام بچه... تره گناه بي همه از وسط این سهیل بخدا ، ات بچه بخاطر ، خودت بخاطر نه ، بیاد خودت به حاال

 ...نکن دریغ ازش مادریتو و محبت الاقل ، ندید خودش به

 که نبود کم میکرد سنگیني هایم شانه روي که بهروز درد ، شد بلند هم من هق هق شد شروع که مادرم ي گریه

 هق میان... دادند را من ي نکرده گناه کدام ي کفاره نفر دو آن ، بود شده اضافه هم حمید مرگ وجدان عذاب درد

 : گفتم جگرسوزم هق

 به صف تو ، درداش و غصه رفته یادم ، بگیره هامو داشته تا ، داره جنگ سر من با زندگي این که رفته یادم -

 زبهرو فهمیدم وقتي از... مامان رفته یادم ، بچسبند جونم و زندگي ي تنه به تا ایستادن من به رسیدن انتظار

 مُهر نم بخاطر گناه بي ي بچه این که کنم نگاه تونم نمي سهیلمم چشم تو حتي دیگه ، داد خاک به تن من بخاطر

 اشم بچه یتیمي و ملیحه دري دربه درد نبود بس خودم درد ؟...مامان کنم چیکار االن ، خورده پیشونیش تو یتیمي

 من بخاطر عشقت بگم و کنم نگاه ملیحه چشم تو چطوري ؟...مامان بود چي جُرمم و گناه ، زندگیم رو شده آوار

 شمن آدمایي چشم تو چشم و بمیرم کاش اي ، ندارم تحمل دیگه ، کِشم نمي دیگه ؟...خوابید قبرستون سینه رفت

 ...نشستند سیاه خاک به من بخاطر که
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 نای و کردم باز لب روز چند از بعد نمیکرد باور ، گوشم تو نشست مامان صداي جاي به سعید جدي و محکم صداي

 هب اش سایه ، بود شده نصب خواب چراغ جاي که اتاق کوچیک مهتابي کم نور تو ، ام شکسته را سکوت اعتصاب

 : نفهمیدم من که بود اومده کي ، داشت گریبان به سر و بود زه تکیه تخت ي لبه به خودش و بود دیوار

 راینقد خودت مورد در نداري حق ، شدي قرباني خودتم تو ، نیستي افتاده اتفاقاي از کدوم هیچ مقصر تو... سارا -

 ...باشي انصاف بي

 این از کدوم هیچ ، بودم شده جهان زن و بودم نکرده عمل خودخواهانه اینقدر اول از اگه ، مقصرم چرا:  زدم فریاد

 و ستيدو سالها ، شده متنفر ازم ملیحه ، دیدنم بیاد باید حاال تا ملیحه نیستم مقصر اگر ، بود نیفتاده اتفاقات

 ...هوا رفت شد دود صمیمیتمون

 این هم تو ، نزار خودت بودن گناهکار پاي رو تاًخیرش این و بده فرصت بهش ، نیست خوب زیاد حالش ملیحه -

 ...کني درکش توني مي بهتر و گذروندي رو تنهایي سخت روزاي

 نیست چیزي حمید مرگ ، نبود کافي برایم شان توجیه ، زدم زار دل ته از و پوشاندم را صورتم دستهایم تا دو با

 ...بشود هضم ملیحه و من براي ها راحتي این به که

 یه وگرنه ، نداشت دوست مرا وقت هیچ خدا ، کنم تحمل تونم نمي و بهروزه مرگ از بدتر من براي مصیبت این -

 ...نمیکرد اش خونواده و ملیحه ي شرمنده عمر

 آرامم عجیب که عطري ، کشیدم نفس را عطرش دوباره ، گرفت آغوش به را سرم دوباره و شد نزدیکم سعید

 : گفت کرده بغض صداي با ، میکرد

 این و خودت به و بشي آروم یکم تا کنم چیکار ، گیره مي آتیش داره قلبم ، ببینمت روز و حال این به نمیتونم -

 جا به اسطوره یه خودت از و کردي صبر که روزایي مثل ، عزیزم باش صبور یکم ؟...کني رحم جونت نیمه جسم

 نیروي از استفاده با قدرتمند آدماي... میخوامت وجودم تموم با هنوزم و شدم اسطوره همون عاشق من ، گذاشتي

 شرایط تسلیم اینکه جاي به و زنن مي ریشه شکستن جاي به ، طوفانها بدترین زیر حتي خدا به ایمان و امید

 از کن سعي ، دادي شکست رو رنج و درد حاال تا تو... عزیزم... کنن مي جا به جا رو شرایط ، بشن زندگي سخت

 ازهاج خودت به که ساخته ضربه ضد تندیسي تو از زندگیت تو حادثه همه این ، بکني رو کار همین بعدم به این

 ...زاریم مي سر پشت همدیگه با رو تازه مصیبت این میدم قول بهت ، بشکني نمیدي

 خونم به را امید نفسهایش صداي ، میکرد گیرم پا داشت آرامشش از پر کالم و عطر برداشتم اش سینه از سر

 یدمکش عقب که را خودم... نبود کداممان هیچ نفع به دلبستگي این و نداشت تعلق من به سعید ، میکرد تزریق

 ، نبود بیا کوتاه او... نشوم دلبسته که دمخری مي جان به را دلخوریش و اخم این من ولي ، کرد اخم و شد دلخور

 تو و کرد تخت روي بدنش حایل را دستش دو... بود ایستاده قدم ثابت حرفش پاي و داشت اراده که بود پسري

 نشسته کنارمان که مادري و نزدیکي این از کردم شرم و گرفتم چشم که دوخت نگاهم به نگاه و شد خم صورتم
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 و زد گره ام سینه در نفس اش جمله اما ، انداخنم پایین را سرم خجالت از خورد صورتم به که داغش نفسهاي ، بود

 : شود کشیده نگاهش به نگاهم دوباره که کرد مجبورم

 خودتو که بار چند هر ، خانوم سارا نکني شک امروزم و دیروز داشتن دوست به تا ، هدیه تو به نفسهام تموم -

 با ، زور و اسلحه با نه بار این البته ، بگیرم عشق این از رو حقم تا میشم نزدیک بهت قدم یه من ، بکشي عقب

 ...کني انکار رو خواستن این و بکشي عقب نکن سعي پس ، تو ابدي داشتن دوست و عشق کردن ثابت

 مروح ساحل به که بود آرامي موج مثل اش جمله ، بکشم نفس توانستم و هایم ریه به رسید هوا کمي رفتنش با

 سینه از که آه... واقعي عشق هم و حمایت هم و بود مهر هم حرفهایش و نگاه تو مهمتر همه از ، داد هدیه نوازش

 : گفت و دستم روي نشست مادر دست آمد بیرون ام

 ...بده شدن عاشق دیگه بار یه فرصت خودت به ، دخترم داره دوست خیلي -

 ار مالفه ، بود کرده عالقه ابراز من به او جلوي پروا بي سعید که بودم مادري ي زده خجالت ، حرف بي کشیدم دراز

 این سعید ، بود حمید و بهروز عزادار دلم... نشود ام گرفته آتش هاي گونه ي متوجه مادر که کشیدم صورتم روي

 که چند هر برسد آسیب هم سعید به نمیخواستم دیگر ؟...میشد دلخور و میکرد گله ، زد مي حرف چي از وسط

 نای و بیاورد بار به دیگر اي فاجعه هم باز که شومم و سیاه بخت از ترسیدم مي اما ، نداشت وجود نامي جهان دیگر

 : کشانم مي محاکمه به را خدا و کشم مي درد ، کشم مي آه... بگیرد من از را سعید بار

 لمد ي خواسته شده هم بار یک ؟...ببیني را دنیایت بند هزار در ي بنده و برگرداني سر بار یک میشود... خدایا -

 منام ، رنگ بي و پژمرده و خشک گلهاي رنگ هم شده زندگیم ؟...بدهي را برائتم حکم بار این میشود ، کني روا را

 ، شکسته دلم ي آینه ، شده بختیم سیه غلطان اشکهاي ، چشمم مروارید ، شده آه فریادم ، خورده رقم غم با

 ؟...کنم پیدا را راه چگونه باید االن ، نبوده روشن شمعي هیچ اصالً گویا ، شده خاموش زندگیم امید شمع آخرین

 وانفسا این در ، مرگ هوي و هاي از غیر نیست گوشم به احدي هیچ نجواي و تنها ماندم کسي بي غربت این در

 ...کالغ یک عبور از دریغ اما ، باشد امیدي تواند مي هم کالغها قار قار صداي شنیدن

 آید در ریحانه و الله خُوشش بخت از بکارد خار اگر خوشبخت

 آید کج قبله یا و ریزد فرو سقف یا ، سازد آینه از مسجدي اگر بدبخت

 را ماسم که من مورد در ببینم تا نکردم باز چشم ، شدم بیدار زد مي حرف سعید با داشت که دکتر صداي با صبح

 : گوید مي چه بود برده

 ظرن از اما ، بنویسم رو ترخیصش ي برگه تونم مي االن همین و خوبه جسمي نظر از بیمارتون حال... معیني آقاي -

 ...بشه کافي مراقب ازش باید و گذرونه مي داره رو سختي ي مرحله روحي

 ؟...کنیم چیکار باید بگید میشه اما... دکتر آقاي حتماً -
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 ...کنید فراهم نامزدتون براي تنشي بدون و آروم محیط باید اینکه اول -

 واقعاً ، بود کرده معرفي خودش نامزد مرا که بود رفته پیش کجاها تا ، زدم سعید خیالي خوش این به پوزخندي

 ...گرفت مي تصمیم برایم رسید مي راه از کس هر که بود شده ارزش بي و پوچ زندگیم چقدر

 ، نیدک صحبت باهاش مشکلش مورد در و مطبشون ببرید رو بیمار که میکنم معرفي بهتون دکترروانشناسم یه -

 همم ي مسئله ضمن در ، بشن بهتر اولشم از ایشون نرسیده ماه دو به میدم قول بهتون بکنه همکاري بیمار اگه

 این طي تازگي به که دوستیه همون بردن ، کنه دور زودتر چه هر نامزدتون از رو افسردگي این تونه مي که تري

 اصالً شاید بگیره صورت مالقات این اگر ، داده دست از شوهرشو ، بوده اون اصلي ي مُهره شما نامزد که ، حادثه

 مختلف راههاي به داره و و دونه مي اتفاق این مقصر خودشو ، خانوم این... باشید نداشته روانشناس به هم نیاز

 حالشو بتونه هم کردن گریه هم با حتي و زدن حرف باهاش و دوست این دیدن با شاید ، میکنه شکنجه خودشو

 میکنم زتجوی براش که هم داروهایي و بنویسم رو ترخیصش ي برگه تا من اتاق بیاید دیگه ساعت نیم... بکنه بهتر

 ...نره یادتون کافي خواب و استراحت ، بدید بیمارتون به ساعت سر و درست باید حتما

 : گفت و کنارم آمد خوشحالي با بیدارم دید وقتي ، برگشت من سمت به و کرد راهي را دکتر تشکر با سعید

 ...شنیدي هم دکتر حرفاي حتماً ؟...بهتري امروز ، خانوما خانوم بخیر صبح -

 ...هستي که هم دروغگو ، کردي معرفي من نامزد خودتو که شنیدم:  گفتم و کردم نگاهش اخم با

 : گفت کامل نفس به اعتماد با و زد لبخندي و کشید صورتش توي دستي

 فقط کلک... میکنیم نامزدم وقت چند همین ایشاهلل ، چیه واسه دروغ ، گرامي نامزد ، خانوم سارا دارید اختیار -

 ؟...شنیدي دکتر از رو کلمه چند همین

 قشنگت اخماي باز که شدي خوب کنم فکر:  گفت و خندید صدا پر که کردم نگاهش غضبناک اي لحظه تا

 ...برگشتن

 ؟ کجاس مامانم:  گفتم حرص پر و بلند صداي با

... میاد سالن تو تا دادش صدا که میکنه چیکار رو دختره داره میگن پرستارا االن ، زني مي داد چرا خب خیلي -

 و میکنن مرخصت دارن که بزنم زنگ یه هم برم منم ، گرده برمي ، بزنه سهیل به سر یه خونه رفت صبح مادرت

 ... اخالق بد خانوم ، بدم انجام ترخیصتو کاراي هم

 یرگ وقت دیوونه ي پسره... کردم خالي تخت سر مشت با کنم خالي سعید سر اینکه عوض را حرصم و رفت سعید

 اغد و درد از باري کوله با ، بدبختي و دري به در روز پنج و بیست از بعد...  گفتن پرت و چرت و شوخي براي آورده

 اسیر مثل... داشتم را آن دیدن آرزوي مدت این که اي خانه ، خانه برگشتم وحشتناک هاي صحنه دیدن و عزیز

 نم و بود زنده حمید کاش اي اما... بود برگشته وحشتناک هاي تجربه از باري کوله با و شده آزاد که بودم جنگي
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 نبودن درد... شد من زندگي هاي حسرت ها کاش اي این و نبود اما ، میکردم فراموش را درد پر روزهاي این زودتر

 ... ام دوباره انداختن پا از براي بود اي ضربه ، حساس و زخمي روح آن با من براي ملیحه و حمید

 و سوزم مي ، میکشم شعله و گیرم مي آتیش داشت ملیحه به که اي عالقه و عشق و مهربانش ي چهره یادآوري با

 دمنمیش آدمهایش و دنیا این ي شرمنده همه این تا بود نشسته من قلب به گلوله این کاش اي ، شوم مي خاکستر

 آتش به تن و داده نجات آتش این از را خودم قرص تا چند با میکردم پیدا جراًت کمي و نبود سهیل اگر شاید ،

 ودمب برگشته بیمارستان از که هفته یک از بعد... نبود دنیا این آتش از تر سوزنده مطمئناً که ، دادم مي خدا جهنم

 هر و گذراندم مي زبانیش شیرین و آغوشم تو سهیل بودن با فقط را سخت ساعتهاي این و شده بهتر یکم حالم ،

 این هب بیشتر روز هر و نبود که باشد ملیحه از خبري شاید تا ، تلفن زنگ به یا و بود در زنگ به گوشم یا ساعت

 ... دادم دست از را دوستم بهترین که هستم خودم فقط اتفاقات این تمام مقصر که رسیدم مي باور

 تحرار با او چه هر ، میکرد اذیتم بیشتر اش خواسته به اصرار و آمدها و رفت و سعید فقط زندگي وانفساي این در

 يم رخ به را دلخوریش نگاهش با ، گذشتم مي کنارش از تفاوت بي و سرد و خشک من ، میشد نزدیکم مهرباني و

 او و بود مُرده من روح اما ، بدهم نشانش سبزي چراغ نیست راهمان سر مانعي که حاال خواست مي دلش و کشید

 با نباید ، بود زندگي و شور و شادي وقت ، جواني اوج در که پسري ؟...کند چه خواست مي متحرک ي مُرده یک با

 کند حرام را عمرش روزهاي ، بودم زندگي درد و مصیبت از پر ، تجربه از پر ساله شصت مسن هاي زن مثل که من

 این هک نداشتم سني ، نبودم استثنا منهم و باشد سعید زندگیش عشق داشت آرزو دختري هر... نبود انصاف این ،

 سهیل و من کنار در را آرزویش تنها و داشت عشق این به اصرار اینقدر و خواست مي خودش وقتي ، نکنم را آرزو

 به زدم مي حرف موردش در سعید با بار هر و نبود کافي خواستن این فقط اما ، نخواهم من چرا ، دانست مي بودن

 چیز هچ تقدیر این آینده در ببینم تا بیایم کنار وضعیت این با فعالً تا نداشتم اي چاره و رسیدم مي بست بن

 رفک هم دیگر چیز هیچ به و گذشت مي دیدنش و ملیحه دُور فقط روزهایم این افکار ، دارد چَنته در برایم دیگري

 ...نمیکردم

 این رنگ پر مرد ، رسید راه از سعید خواندم مي کتاب سهیل براي تنهاییم اتاق کنج که روزها این از یکي عصر

 خوش خبر... آیند مي دیدنم براي و راهند تو ملیحه مادر و پدر که داد خبر ، شد من خبر خوش قاصدک و روزهایم

 ارکن ممکن لحن ترین بدجنس با و گرفت نیک فال به را خنده این که خندیدم رویش به بار اولین براي و بود

 : گفت گوشم

 ...میکنم جبران بوسه با گفتنت بله از بعد عقد ي سفره کنار را لبخند این تالفي -

 کستهش سد این باالخره ، برسم ضعم و سر به یکم تا رفتم و گرفتم نشنیده را اش جمله که بود خوش اینقدر خبر

 بیمارستان از... نه یا آید مي مادرش و پدر همراه نبود معلوم که بود ملیحه پي در هنوز ام پاره تکه قلب اما ، شد

 : کرد قانعم تقریباً حرفهایش با و کرد مخالفت مادر اینبار اما ، بروم ملیحه سراغ به خودم خواستم مي آمدم که
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 دلش تو يا کینه دیگه تا بیاد دل با بزار ، نیستي تو اتفاقات این مقصر که برسه نتیجه این به و بیاد خودش بزار -

 نیست وت تقصیر حمید مرگ بگه شاید ، کنه قبولت شاید ، بنده مي فرو لب دوستیتون حرمت به بري که تو ، نمونه

 و ردک فکر منطقي اگه ، بگیره تصمیم خودش بده فرصت بهش پس ، نمیشه صاف دلش ته اما ، نداره ربطي تو به و

 احساسش به رو منطق همیشه ، شناسم مي بیشتر خودش از را ملیحه من چون آید مي حتماً که ، هیچ که آمد

 ...خودش احساس و منطق پي بره کسي هر و بشه پاره همیشه برا بند این بزار نیومد اگه اما ، داده ترجیح

 يدوست بند این یعني مامان قول به ، رفتم فرو و شکستم بیشتر خودم در نبود همراهشان ملیحه وقتي و آمدند

 ، بود گرفته آغوش در مادرانه مرا او و ریختم اشک و زدم زجه مادرش آغوش در ؟...میشد پاره باید جا همین

 تظاران که بودند آنچه از تر مهربان و متواضع آنها ولي ، دانستم اتفاقات این تمام باعث را خودم و گفتم تسلیت

 نم گردن به تقصیري ناخواسته اتفاق این تو گفت و کرد رد را من هاي حرف اقتدار با و محکم صدر آقاي ، داشتم

 را هایش اشک مادرش نیامده ملیحه چرا پس پرسیدم وقتي ، نکشیدم رنج آنها از کمتر خودمم حتي که نیست

 : گفت و کرد پاک

 ، کنه پیدا خودشو تا بده فرصت بهش ، بود سنگین براش خیلي خواهرم و حمید مرگ ، خورده سختي ي ضربه -

 پاره را بند این تونه نمي کس هیچ ، نمیشه فراموش و قلبیه شما بین دوستي ، سراغت میاد زودي به که دونم مي

 ...کنه

 آنها که ساعت نیم از بعد چون ، دانست مي را دخترش احساس و بود مادر ، بود حقیقت عین ملیحه مادر حرفهاي

 پاک را دیدم تاري ، شد خیس صورتم و ریخت فرو دیدنش با قلبم ، آمد باالخره ملیحه بودند ما ي خانه مهمان

 گود به يچشمان و پریده رنگي با تکیده زني ، نبود گو بذله و شاد ي ملیحه آن دیگر ملیحه ، ببینمش سیر تا کردم

 حجم این... دوست ي پژمرده و زرد ي چهره و پریشاني همه این دیدن داشت درد... بود ایستاده برابرم نشسته

 ي فسهق به کوبید مي قرارم بي قلب ، میکرد نفس بي را نفسم بیشمار غم این ، میشد پایین باال ام سینه تو درد

 به را ما و میشد پیدا غیب از دستي کاش... خواست مي رهایي دلش و بود کشیده خود اسارت در را او که ام سینه

 پلک میان از گرفت راه اشک ، باشد شاد و بخندد هم باز ملیحه کاش اي ، گرداند برمي نوجواني شاد روزهاي

 دل ، خُوشیم و درد پر روزهاي دوست بهترین کشیدن بغل به ، گرفتنش آغوش در براي کردم باز دست ، هایمان

 این بزرگ بغض شدن منفجر و همانا گرفتن آغوش در... گرفت جاي آغوشم در و نیاورد طاقت کوچیکش

 همه این هجوم تو توانستم مي چه ، بود انداخته طنین سالن توي گریه صداي فقط دقایقي تا... همانا روزهایمان

 یپک را گلویمان راه که کوه ي اندازه به بغضي و بود اشک فقط ؟...شود کم گناهم بار که بگویم شرمندگي و درد

 ...میکرد مان خفه داشت و کرده

 غیاب در تا ، ملیحه و خودم فقط ، خواست مي تنهایي دلم ، کشیدمش اتاق سمت به را او و داشتمش آغوش در

 ، شد اهتب زندگیش من بخاطر که بخوام معذرت او از ، بود آمده سرم بر چه اینکه از ، بگویم مصیبتهایم از بزرگترها

 هم بزرگترها... بود ملیحه و من حق تنهایي این وقت همه این از بعد ، شد یتیم اش بچه و داد دست از را عزیزش
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 هايدست فقط دقایقي تا و نشستیم زمین روي همدیگر روبروي... گذاشتند تنها را ما و کردند درکمان خوب خیلي

 : گفت جمله یک تنها... ریختیم اشک هم چشم در چشم و گرفتیم را همدیگر

 ...باشکوهي دوستي چه ، تو و من مثل ، هستن هم پیش بعد به این از من حمید و تو بهروز

 از رپ گندمزار تو و بودند هم کنار دیدم خواب تو خودم ، ناپذیر انکار بود حقیقتي ، سوخت قلبم ته تا اش جمله از

 دو هر ، بودیم داده دست از عشق دو هر ، میشد هم مثل ملیحه و من زندگي بعد به این از... زدند مي قدم آرامش

 بعدها که داشتیم دردناک واقعي ي قصه یه دو هر ، بود شده کوتاه سرشان از پدر دست که یودیم بچه یک مادر

 و قدیرت انگار ، بسازیم را هایمان بچه ي آینده تا داشتیم پیش در سختي راه دو هر ، کنیم تعریف هایمان بچه براي

 ...بود شده نوشته هم مثل ملیحه و من سرنوشت

 : گفتم و کردم پاک را ملیحه اشکهاي و بردم دست ، گذشت بینمون که سختي هاي لحظه از بعد

 بند این و اومدي چرا ، گرفت ازت رو عزیزت بهترین نافرجام دوستي این ، عزیزم دادي بد رو دوستي این تاوان -

 ؟...کشید آتیش به زندگیتو که یمنت بد و شوم دوست این از نکشیدي دست چرا ؟...نکردي پاره همیشه براي رو

 يب سوال این... ملي... بره سرت ي سایه شدم باعث که دوختي مي من چشم تو چشم دیگه نباید ، آمدي مي نباید

 یه عشق تاوان باید حمید چرا که میکنه ریز ریز مغزمو پي و رگ تموم برقي ي اره مثل داره ، مغزمه تو مدام جواب

 حمید ي سینه تو باید گلوله اون چرا ؟...باشه اونجا باید شوم ي لحظه اون تو حمید چرا ؟...داد مي رو رواني

 این ، نمیشدم ات خونواده و تو ي شرمنده و بودم مُرده من کاش اي ، بود خورده من قلب به کاش اي ؟...بشینه

 ...کرد پوش سیاه رو ات خونواده و تو که بود من شوم بخت

 اینقدر که اي بیچاره دل براي زدم هق ، زدم زار دل ته از و گذاشتم ملیحه لرزان دستهاي روي شرم از را سرم

 ...داشت ادامه هنوزهم که لعنتي زندگي این از بودم کشیده چقدر ، شد زده بند دوباره و شکست

 کاري شرمندگیت جبران براي نتوني و بشي کسي ي شرمنده سخته خیلي... ملي نداره درماني آخري درد این -

 و سته زندگیم رو همیشه اتفاق این ي سایه... برگردونه تو به اونو تونه نمي کس هیچ دیگه و رفته حمید ، بکني

 ساده تصادف یه اتفاق این موقع اون چون نبودم بهرام و بهروز مادر ي شرمنده ، کنم لمس رو خوشبختي زاره نمي

 کردم خراب دوستمو بهترین زندگي که هستم آدمي ترین روسیاه و ترین شرمنده من االن اما ، خدا خواست و بود

 رايب ، ات نیومده بدنیا هنوز ي بچه شدن پدر بي بابت ، زندگیت به زدن آتیش بابت ببخش منو ، داد باد به و

 ...سوختند که آرزوهایي

 را سرم شرم زور از ، کرد بلند را سرم گرفت را ام شانه... شد بیشتر هقم هق سرم روي نشست که ملیحه دست

 ما کرده ورم و خون پر چشمان شدم مجبور ، گرفت باال را سرم و شد صورتم قاب ملیحه دستهاي ولي ، نکردم باال

 : گفت و زد جوني بي لبخند و شکمش روي گذاشت را دستش یک ، بدوزم غمگینش و اشک پر نگاه تو را
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 نبهتری میشه مگه ، ندونستم اتفاق این مقصر رو تو وقت هیچ ، مونده یادگار به حمیدم از که بچه این جون به -

 اینقدر سارا... بزاره پیش قدمي دوستش زندگي نابودي براي ، منته بي و ناب گذشتش و مهربوني که دوستم

 وديب اسیر خودتم تو ، بودي قرباني یه خودتم تو ، نیستي اتفاقات این از کدوم هیچ مقصر تو ، نده عذاب خودتو

 اون... کردم موردت در فکري همچین من میکني فکر چطور ، میشدي نابود داشتي کثافت جاني اون بند در

 کشه مي اینجا به کار دونستم مي اگه ، کرد نابود رو ما ي همه کثیفش امیال و خودخواهي با ، لعنتي جهانگیر

 ، دونستم مي مقصر رو تو که نمیشه دلیل دیدنت نیومدم اگه عزیزم سارا... بودمش کشته روزا همون خودم

 ...کردي خیانت دوستیمون به بکني خیالي همچین

 به باش راضي گفت مي ، دیدم حمید خواب پیش شب دو:  داد ادامه لرزوني صداي با و کرد پاک را هایش اشک

 ینا حقش ، تو از بیشتر ، کشیده زجر خیلي سارا گفت مي بهم ، ببینمت نیومدم که بود ناراحت ازم ، خدا رضاي

 دامها زندگي به هامون بچه بخاطر و بگذرونید سر از رو مصیبت این همدیگه با و دیدنش برو ، نیست تنهایي همه

 عزاداري همه این کن تمومش ، بردار خودت کردن مقصر از دست هم تو ، شدم آرومتر خواب این دیدن با... بدید

 که بود این قسمت ، باشي نگران بابتش که نداره وجود هم نامي جهان دیگه ، بزاریم احترام خدا خواست به بیا ، رو

 وناا نفس با و داریم هامون بچه جاش به ولي ، بدیم دست از زندگیمونو عشق و بشیم بیوه جووني اوج تو ، تو من

 ...ایم زنده

 اب ، شد هایم لحظه صبور سنگ همیشه مثل ملیحه... کردم خالي هایش شانه روي را ام گریه دوباره و کردم بغلش

 امر ملیحه گذشت و منطق این ، بود نگران بیشتر روحیم اوضاع و من بابت اما بود دیده مصیبت خودش اینکه

 ...داد مي ادامه را همراهي این هم هنوز و ایستاد پایم به جوره همه که میکرد دوستي ي شرمنده بیشتر

 

 سنگینیست بار رفاقت

 دارد ”معرفت“ دنیا یک که گیرد مي دوش بر کسي

 

*************** 

 زخم هنوز ، چرخید مي عادي روال روي زندگي چرخ ، شد آرام چیز همه کم کم ، گذشت ماجرا این از ماه شش

 باشي که احساسي ، احساسي من و میکرد فکر منطقي او ، آمد کنار آن با من از بهتر ملیحه اما ، بود تازه داغ این

 ار مرگ حقیقت این دیرتر و ، کشیدم درد و شکستم ملیحه از بیشتر حس همین بخاطر من و مُردن ذره ذره یعني

 گذاشت بچه و خودش سالمتي روي را اش توجه ي همه و کرد جور و جمع را خودش زود خیلي ملیحه... پذیرفتم

 وقتي اخد... بود تحسین قابل فکرش طرز این ، باشد هم خوبي امانتدار و بیاورد بدنیا سالم را حمید یادگار تنها که

 قلب هاي زخم درمان ملیحه شکم درون ي بچه و سهیل ، داد مي هم با هم را آن تحمل و درمان میداد رو دردي
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 رساند باور این به را ما و پذیرفتیم را سخت زندگي این کم کم خدا هاي هدیه همین امید به و بودند ملیحه و من

 کرف ترسناک ي مقوله این به باید کدام هر زود خیلي و دنیاست این و زندگي الینفک جزء تولد مثل هم مرگ که

 ...باشیم آمدنش ي آماده زماني هر و کنیم

 چقدر رفتم فرو آغوشش در و دیدم را او وقتي داند مي خدا و بود برگشته هم فرهاد چون بودم خوش روزها این

 آرزویش روزي که بود شده برادري همان ، نبود زورگو و مغرور و فرهاد آن دیگر فرهاد ، بود شده تنگ برایش دلم

 لذت هم با بودن از و بدانند را همدیگر قدر هستند عزیزانشان کنار تا فهمیدند مي آدمها کاش اي که داشتم را

 زندگي با دوباره و بود افتاده برایم روزها این که دیگري خوب اتفاق... میشود دیر زود خیلي که ببرند را کافي

 اشقع اولم از ملیحه... فرهاد به ملیحه متعاقباً و بود ملیحه به نسبت فرهاد چشم گوشه و توجه ، بود داده آشتیم

 را ملیحه احساس و عالقه وقت هیچ و بود غرق کاذب هاي خوشي و غرور اوج تو زمانها آن فرهاد اما ، بود فرهاد

 قلب تو اي جرقه شد باعث بار این تقدیر و بود نشده خاموش هرگز ملیحه قلب درون آتش این ولي... نکرد درک

 هما از هیچگاه که میکرد لمس را ملیحه ي توجه و مهرباني داشت تازه فرهاد... بکشد شعله و شود زده دو هر

 ...بود عشق ي معجزه این و بود ندیده

 غیبت مدت این ، کردم شروع را کارم بهتر ي روحیه با و کردم باز را تولیدي دوباره ، بود بهاري منهم هواي و حال

 و گرفت دست را ریخته بهم اوضاع ي همه و ایستاد کنارم برادرانه بار این فرهاد اما بود کرده سخت کمي را کارم ،

 سالها که چشیدم مي را داشتن حامي و حمایت شیرین ي مزه داشتم تازه ، کرد درست وجه بهتري به را چیز همه

 را فکرم و میکرد تحول دستخوش را آرامشم روزها این که چیزي تنها...  بودم سوخته نداشتنش حسرت در

 با جدي طور به تا خواست مي وقت مدام و داشت من با پنهاني صورت به که بود سعید غرغرهاي و حضور ، مشغول

 ، بود سعید جان فرهاد راست قسم دیگر حاال و بود کرده تر پیچیده را اوضاع فرهاد با او دوستي... کنم صحبت او

 که نبود روزي... بودند داده تشکیل تفنگدار سه فرهاد ي گفته به و بودند کرده یار خودشان با هم را علي اصل در

 و من سر به سر و میشدند جمع سعید مجردي ي خانه یا و ملیحه ي خانه یا و بودند ما خانه یا و بچینند برنامه

 را نفر سه ما و آورد خانواده میان به هم را ناهید و کرد گُل شیطنتش وسط این هم ملیحه... گذاشتند مي ملیحه

 الهک خوشبختانه که و شود بافته کالهي هم علي براي پشم این از که کرد کاري و کرد معرفي دیگر تفنگدار سه

 بجل علي به را ناهید ي توجه برعکس و ناهید به را علي توجه کم کم که کرد کاري و گذاشت علي سر هم گشادي

 دو طي و نداد گوش میکند خراب سرمان روي را دنیا عاطفه که نکند را اینکار که خوردم حرص من چي هر.  کرد

 هی تو منهم... بدانم را نظرش و بزنم حرف ناهید با خواست من از که شد ناهید ي دلبسته اینقدر علي دیگر هفته

 دادم هشدار بهش و کردم تعریف برایش را چیز همه و ملیحه مخ بي ي کله پس زدم همچین آمده پیش موقعیت

 ...کند جمعش باید خودشم و زده را گند این خودش که

 این تو... رفت آرامش و خوشبختي سمت به یکباره به بود رنج و درد و غصه از پر پیش ماه چند تا که ما دنیاي

 سر هم با همگي هم گاهي و نبردیم یاد از را بهروز و حمید مخصوصاً رفته دست از عزیزاي یاد هیچگاه خوشیها

 شادیمان و شیطنت هم باز و گشتیم برمي هایمان خانه به سبک و آرام دلي با ، دل درد و گریه از بعد و رفته مزار
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 بودیم همدم رنجها و غم با همیشه مدت این که بود ما ي همه حق شادي این مامان قول به... گرفتیم مي سر از را

... 

 

 است امید بسي نومیدي در

 است سپید سیه شب پایان

 

 : گفت و بست رو دفتر هوا بي سهیل ، میکشیدم نقاشي سهیل براي داشتم که شب یک

 ؟...بشه من باباي سعید نداري دوست چرا تو... مامان -

 لحن با و کردم اخمي ، بود سخت شنیدم مي سهیل از را سوال این اینکه باور ، شدم خشک جا در سهیل سوال از

 : گفتم خشني

 ...نکردم قبول من و بشه تو پدر سعید قراره گفته کي -

 خلع مقابلش در مرا همیشه که مظلومي ي چهره با و گرفت را دستم بود ترسیده خشنم لحن از کمي که سهیل

 : گفت میکرد سالح

 داشته پدر به میخواد دلت پرسید ازم بعد ، گفت برام رو چیز همه و بابام خاک سر برد منو سعید عمو روز یه -

 ...بشم پدرت من میخواي گفت اونم ، آره گفتم ذوق با منم ، باشي

 هک فهمید و دید را من سکوت وقتي بیچاره ي بچه ، شدم الل تقریبا و بودم خیره سهیل به اي لحظه تا زده حیرت

 همین... سالن تو رفت فوري و کشید دستم از را دفترش و داد ترجیح قرار بر را فرار میشه بداخالق مامانش االن

 را او ي خنده... خندید مي ریز ریز داشت که دیدم در قاب تو را فرهاد میکردم نگاه رفتنش به واج و هاج که طور

 : گفتم بلندي صداي با و کردم خالي سرش را حرصم شنیده حرفهامون ي همه فهمیدم و دیدم که

 یرز بخوابوني مشت یه بري باید که حاال ؟...خوشحالي بشي غیرتي باید که حاال ؟...غیرت با میخندي چي به -

 ؟...ریخته کوپالت و یال ي همه ؟...خندي مي سعید گوش

 را فرهاد ي خنده صداي که مادر... بودم صحنه این مبهوت هنوز من و لرزید ساختمان که خنده زیر زد همچین

 : گفت فرهاد به رو و در قاب تو فرهاد کنار آمد بود شنیده

 ؟...میخندي چي به ؟...شده چي

 : گفتم غیض با و فشردم هم روي دندان من بجایش و میخندید هنوز فرهاد
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 ...خنده مي اش شده تموم غیرت به -

 ات زدیم مي حرف مخالفش کلمه اگر زماني یه که فرهاده همان این اینکه باور ، بیشترشد اش خنده هم باز فرهاد

 ...بود سخت خیلي نبود بردار دست زد نمي لگد و مشت تا چند

 ؟...میگي چي داري فهمي مي... سارا:  گفت و شد ناراحت حرفم با مادر

 ؟...شده آتیشي اینقدر که گقتي بهش چي:  داد ادامه فرهاد به رو بعد

 سعیدش عمو برا رو مادرش سهیل ، نزم حرفي من مامان جان به:  گفت خندید مي که همینجور فرهاد

 ...همین کرد خواستگاري

 عمیق لبخند یه مادرم واکنش تنها... بردم را اسمش ناله با و شد گرد هندوانه ي اندازه به مامان و من هاي چشم

 هخند یا حرف با کدامشان هر که نداشتم فرهاد و مامان از را رفتارهایي چنین انتظار اصالً ، دادن تکان سر یه و بود

 : شد بلند هم من فریاد رفت که مادر... کنند مسخره مرا اي کنایه یا و

 ...نکردي ام دیوونه تا بیرون برو -

 ...وحشي... کرده خوش تو چي به رو دلش دونم نمي ، میشه دیوونه تو دست از داره که سعیده این -

 و سرم تو زد پشتي با بار چند و نزدیکتر آمد و گرفت هوا تو ، سمتش کردم پرت و برداشتم را تخت رو پشتي

 : گفت

 تونيب شاید که بنداز بکار رو آکبندت مغز اون ذره یه ، شده بکار دست هم بچه این که شدي بدبخت چقدر ببین -

 ... نشي خل و بیاي بیرون تنهایي این از

 از بیشتر ، آوردم در بود تخت روي که اي قصه کتاب تا چند و پشتي سر را حرصم من و بست را در و رفت فرهاد

 پیش براي ام ساله پنج ي بچه از که گرفتم مي او از حالي یه و دیدنش رفتم مي فردا ، بودم دلخور سعید از همه

 ...نکند استفاده اهدافش بردن

 : پریدم جا از فرهاد صداي با که بود مشغول سعید حرفهاي بابت فکرم اینقدر صبحانه میز سر فردا

 ...زني مي مشکوک ؟...تو چته... الووووو -

 ...سعید ي خونه برم میخوام:  کردم زمزمه لب زیر و گفتم بخیري صبح

 ؟...میشه تموم ظهر تا کارت ، بخرم دیگه مشکي لباس دست یه برم من پس:  گفت و خندید فرهاد

 : برگشتم مامان صداي با در دم که انداختم بهش مسخره یه و شدم بلند جا از فرهاد لودگي از عصباني

 ؟...کني پا به شر بچه این ي کلمه تا دو برا بري میخواي -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

689 

 

 بیشتر مخود فقط که ندم توضیحي بهتره ، میکنید تعبیر خودتون نفع به شما بگم االن من چي هر:  گفتم حرص با

 ...بگیرید تحویلش بیاید سالم و صحیح دیگه ساعت یه ، بخورمش برم نمیخوام نترسید ، میشم اذیت

 نای با داشتم من آنها نظر از ، بفهمد و بدهد گوش را حرفهایم که نبود کسي االنم و بودم نخوابیده اصالً دیشب

 جبران براي و بود برنداشته من سر از را برادریش دست مدت این که کسي ، میکردم اذیت را سعید رفتارهایم

 ي خانه راهي و کرده هماهنگ اخترخانم با را کارها ي همه و تولیدي زدم سر یه... میشدم زنش باید هایش خوبي

 ، بود دلچسب و خنک کمي شهریور اوایل هواي ، دادم خبر رفتنم از و زدم زنگ بهش راه تو ، شدم سعید

 ي طبقه زنگ و رسیدم رویي پیاده دقیقه بیست از بعد... داشت را خودش خاص لطافت که صبح نسیم مخصوصاً

 حلقه شرت تي یه با را سعید وقتي که بود گرفته حالم اینقدر ، ساختمان تو رفتم فوري شد باز که در ، زدم رو باال

 با و شدم عصباني ، بود گذاشته نمایش به را اش مردانه هیکل که دیدمش در دم مشکي شلوارک یه و سفید ي

 : گفتم خشم

 ؟...پوشیدنه لباس وضع چه این ، میام دارم گفتم خوبه -

 ...اخمو سالمته عوض:  گفت و انداخت باال ابرویي

 و کردم رها کاناپه روي را خودم که آشپزخانه سمت رفت بست که را در ، گذشتم جلویش از و کردم آرامي سالم

 : گفتم

 ...نگیره تو به پَرش و بشه خاموش آتیش این شاید بیار یخ آب لیوان یه ، گیرم مي آتیش بیشتر نیار چایي

 عصباني همه این رو تو و ندارم خبر خودم که دادم آب به گلي دسته چه باز:  گفت و سمتم برگشت تعجب با

 ؟...کردم

 : فتمگ عصباني لحن با و ایستادم آشپزخانه نزدیک و کاناپه روي انداختم و برداشتم را چادرم و شدم بلند جایم از

 یه امند به دست حاال ، بندازن راه کارتو نتونستن بزرگترا ، کن تمومش انداختي راه که رو بازي این دیگه سعید -

 ؟...شدي ساله پنج ي بچه

 ؟...کردم چیکار مگه ؟...ایه صیغه چه دیگه بچه ؟...بازي چه:  گفت و کرد ریز را چشمانش

 تپدر من داري دوست گفتي سهیل به چي برا ، نزن چپ علي ي کوچه به خودتو: گفتم و کردم بلندتر را صدایم

 ؟...میکني مشغول فکرشو مزخرفي حرفاي همچین با که حالیشه چي بچه این ، بشم

 و من نزدیک آمد و کرد پر لیوان یه و بیرون کشید یخچال از رو آب بطري و یخچال سمت رفت و گفت آهاني

 : گفت و گرفت من سمت عصبي را لیوان

 ...کردي خفه قلبتم صداي حتي که تو غیر ، حالیشه چیز همه سهیل -
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 : گفت و سمتم گرفت را آب لیوان... نیست حالیت گفت بهم ، کردم نگاهش مبهوت

 ...زنیم مي حرف هم با ، بخوابه آتیشت تا بخور -

 و زدم چادرم به چنگي و برگشتم ، شد پخش جا همه آبش و مبل ي گوشه افتاد که لیوان زیر زدم محکم خشم با

 : گفت عصبي و شد کشیده بازویم نرسیده در به هنوز... افتادم راه سالن در سمت به

 ...زدیم مي حرف داشتیم ؟...کجا -

 فایده من با زدن حرف پس ، نیست حالیم هیچي من:  گفتم قبل از تر عصباني و کشیدم دستش از را بازویم

 ...نداره

 هک بدم سوالتو جواب تا موني نمي که نیست حالیت المصب دِ:  گفت خشم با و شد براق صورتم تو جدي و محکم

 ...نکني برداشت بد

 یه از یلسه با و کنم جمع پالسمو و جل بفهمه کسي اینکه بدون شبونه نکن کاري ، بشنوم چیزي نمیخوام دیگه -

 ...نکنید پیدام کدومتون هیچ دیگه که برم راهي

 ...میکني غلط تو:  زد فریاد و صورتم تو غرید

 ...گزنده و تلخ اینقدر ، شناختم مي من که نبود سعیدي سعید این ، کردم حیرت هم باز

 چي برا ؟...میکني چیکار داري فهمي مي ؟...لعنتي چي سعید:  زد فریاد که زدم صدا را اسمش فقط حرص با

 بي و خودخواه اینقدر اش روزه چند این همنشیني ، رسیده تو به قاتل مردک اون ارث ؟...شدي خودخواه اینقدر

 ؟...کرده منطقت

 ...دل با نه جلو اومدم منطق با بار این اتفاقاً ، بزني حرف اینطوري من با نداري حق تو:  زدم داد

 اطرافت آدماي قلب به درد ، بشکني دل و ببیني خودتو فقط و ندي کسي به اهمیت که ؟...سارا چیه منطقت -

 سيک و دُورت کردي حصار رو تنهایي این ، میکني فکر خودت به فقط تو... غلطه ، سارا اشتباهه منطق این ، بزاري

 عذاب تو بخاطر دارن آدمایي چه و خبره چه دیوار اونور نداري خبر ، بشکنه اونو اي شیشه ي دیواره نداره حق

 ...میکشن

 : گفت آرامتر و دید سعید که زدم پس دست پشت با بچکد خواست مي چشمم از که را اشکم

 دوني مي ، بیا راه دلشون به ، بده اهمیت دیگرون ي خواسته به یکم ، کن تموم رو بازي این دیگه تو... سارا -

 ... گذاشته بد اثر اش روحیه تو چقدر که مهمه برات اصالً ، کشه مي حسرت پدر نداشتن از سهیل چقدر

 : گفتم بغض با و گرفتم نفسي ، کرد متاًثر را سعید نگاه و ریخت فرو باالخره اشکم

 ؟...تازوني مي بهم رحمانه بي اینطور که کُشتم رو بهروز من ؟...گرفتم رو پدرش من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

691 

 

 کلي رتغیی یه زندگیت به توني مي اما... نیستي اتفاقات این از کدوم هیچ مقصر تو ، عزیزم نیست این من حرف -

 مي چي دوریت این از دارم بفهمي خواي نمي چرا ، نکشه حسرت دیگه سهیلت بکني کاري توني مي ، بدي

 ؟...کشم

 خواي مي من ي بچه احساس با بارم این ، زني مي خودتو جوش داري و خودخواهي هم تو:  گفتم و زدم پوزخندي

 ...بکني ات خواسته تسلیم منو

 اون پا یه هم منطقي بي از... نه نگو منطقي بي میگم وقتي:  گفت آرام و کشید دست صورتش به و کرد اخمي

 این هک اینه حرفم فقط ، برسم خواستم به معصوم ي بچه یه ي وسیله به بخوام که نشدم پست اینقدر... طرفتري

 ي بچه از ملیحه ي نیومده بدنیا ي بچه... سارا چیه دوني مي ، باشه داشته پدر دیگه هاي بچه مثل داره حق بچه

 ماا ، رفته ماهه شش حمید ببین بکن ملیحه به نگاه یه ، میشه پدردار داره نیومده هنوز چون ، تره خوشبخت تو

.. .میکنه فکر داشته دوستش سالهاست که کسي به داره ، جلو رفته درستش منطق با ، میکنه زندگیشو داره

 ، هحساسی ي مرحله تو سهیل ، ات بچه پدر و سرت ي سایه بشم بزار ، زندگیت تو بیام بزار ، کن قبولم... دیوونه

 پدر از اونچه بزار ، ببینه آسیب روحش نزار ، زندگیشه تو بزرگ خلع یه فهمه مي و میشه بزرگ کم کم داره

 درک رو زندگي و مرگ مفهوم ، فهمنه مي رو چیز همه شد بزرگتر که کم کم ، کنم برآورده براش داره آرزو داشتن

 ...سرخورده نه سالم روح یه با اما ، میکنه

 ي دنده روي من با زندگي این اینکه مثل ، بودم شده گرفتارش دوباره که جدیدي ي مخمصه این از کشیدم آهي

 : گفت و کردم چشمانش غم به نگاهي ، نبود بردار دست نمیکرد خودش مغلوب را من تا و بود افتاده لجبازي

 مادر یه آه خوام نمي ، نیست کافي تو و من عشق جدید زندگي یه براي ، نیست راضي اون ؟...سعید چي مادرت -

 اینطوري که دارم چي من ؟...نمیري راه مادرت دل به و داري اصرار اینقدر چرا ، باشه سرم پشت سوخته دل

 ، نکن خراب من بخاطر زندگیتو ؟...میخوره تو درد چه به افسرده و عصبي و مُرده شوهر زن یه ، من به چسبیدي

 ...رو سهیل و منو هم و میکني نابود خودتو هم و میشي روزگار پشیمون که میاي خودت به موقع یه

 سارا ؟...میکني درک ؟...فهمي مي عاشقتم ، دیوونتم من ؟...کني باور تا نمیشم پشیمون بخورم قسم کي به سارا -

 يم ، موندم زنده تو براي ، کشیدم نفس تو براي ، نوشتم تو براي ، کردم فکر تو به بسکه از کردي ام دیوونه

 کشیدي یدک خودت با رو بیوه بیوه ي کلمه هي و شدي خودت غرق اینقدر ، بفهمي منو حال دارم شک ؟...فهمي

 بقیه حقته و بشي خوشبخت توني نمي دیگه دادي دست از شوهرتو و کردي ازدواج بار یه چون شده باورت که

 ...تري ارزش با بخت دم دختر تا صد از بیوه تويِ ، من براي... بپوسي تنهایي تو عمرت

 تشدوس چقدر بگه یخ کوه این به نیست یکي ، کنه کمک من به نیست یکي... خدا اي:  داد ادامه آسمان به رو بعد

 این تمام هب بله یه با چرا ؟...نشسته سنگ قلب جاي به تو ي سینه تو... بابا بگه سنگدل این به نیست یکي ، دارم

 مممادر ، پیغمبر به پیر به ، بخدا ؟...زاري نمي پایان ي نقطه خودت تنهایي همه این به ، بقیه و من هاي دلواپسي
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 دلم این فهمیده و دیده رو روزم و حال که حاال اما ، گیرم مي تصمیم احساس روي از دارم میکرد فکر اول ، راضیه

 ...خواستگاریت بیان پدرم با تا بدي بله که توست منتظر فقط ، نکرده مخالفتي دیگه ، گیره منطقي

 : داد ادامه غمگیني لحن با که گذاشتم در ي دستگیره به را دستم و کردم سرم را چادرم

 روزي رو جمله همون من که کنه روشن تو وجود تو رو عشق این آتیش تونه مي جمله کدوم دونستم مي کاش -

 ...کنم تکرار برات بار هزار

 و شدم غرق نگاهش تو... عشق از پر ، تمنا از پر ، بود خواهش از پر ، داشت درد نگاهش ، لرزید قلبم اش جمله از

 : گفتم

 و رپد با باید من ، نیست من آخر ي بله این سعید اما ، بکنن رو خواستگاریشون و بیان پدرت و مادر بزار پس -

 دبای ، نشده درخواست این قبول به مجبور مادرت بفهمم باید ، بکنم وا باهاشو سنگامو باید ، بزنم حرف مادرت

 ...نه یا کردند قبولم واقعاً بفهمم

 کش یدک نگاهش ، بود شده راحت خیالش ام نیمه نصفه کردن قبول این از گویا و بود زده زل نگاهم تو سعید

 : گفت شوخي به لرزاني صداي با... لذت با آمیخته شوقي ، بود احساسش

 ...نمیشم هم خسته ، بشنوم بایدهاتو و بایستم همینجا شب تا حاضرم ؟...کني قطار برام نیست بایدي دیگه -

 من خواستند مي همه روزها این چرا دانم نمي ، بود انداخته دست را من دیوانه... کردم نگاهش رفته باال ابروهاي با

 : گفت و خندید حرف بدون ، او به بودم زده زل که نگاهم از... برسانند جنون به را

 همین ، پاکیت و معصومیت همین ، زیباییات همین ، لجبازیات همین ، بایدات همین ، نگاه همین عاشق من -

 همش بزرگترا اومدن و حرفها این ي همه کن باور ، بکنم دل ازت تونم نمي که شدم ات دخترونه شرم و نجابت

 ...نکن شک مني قلب سهم تو آخرش آخر ، تجمالته

 آخرین بزار پس ، کردي همین همین چقدر هم تو که کردي دقت ، گفتم و زدم نفسش به اعتماد این به پوزخندي

 ...کشته منو نفست به اعتماد همین ، بگم من همینم

 ...ردیدا امید به... میشن دنیا این زوج خوشبخترین و بهترین باید و همین میدم قول بهت:  گفت و خندید بلند

 شوق اشک بار این بودم مطمئن ، بود رسیده هایم پلک پشت تا اشک کردم بغض ، شدم راهي و دادم تکان سري

 فقط نبود مهم برایش هیچي که میکرد نصیبم را داشتني دوست و عاشق مرد یک داشت خدا که شوقي ، بود

 و بودم آورده ایمان داشتنش دوست و عشق به بود مدتي هم من ، بود خواهانم دل ته از و داشت من به که عشقي

 تيح مادرش مخالفت ، میشدم امیدوار اینقدر نباید اما ، گرفت نمي رنگ سعید حضور بدون زندگیم داشتم یقین

 ....بود تر مهم برایم هم سعید داشتن دوست از

 نداشت خانه ما دل در اگر عشق آتش
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 نداشت افسانه همه این ما حاصل بي عمر

 

 تيرودربایس که خودم با... کردم فکر بار هزار سعید پیشنهاد به و نزدم پلک صبح تا ، بود متفاوتي شب شب آن

 ، کردمی حکمفرمایي قلبم تو که عدالتي اما ، باشم کنارش را عمرم ي بقیه بودم حاضر و داشتم دوستش ، نداشتم

 مسئولیت نکرده ازدواج هنوز نبود عدالت ، کند ازدواج من با سعید نبود عدالت ، میکرد تردید دچار را ام خواسته

 ، بود عشق سعید منطق ، بود اشتباه من منطق و عدالت سعید براي ولي ، کند سنگیني هایش شانه روي بودن پدر

 ، بود عشق فقط عشق ، شناخت نمي بخت دم دختر و بیوه زن ، شناخت نمي سال و سن ازل و اول از عشقم

 دوست مهم ، برعکس یا ، باشد سال میان زن به جوان یک عشق توانست مي حتي که داشت وسعت اینقدر

 و ودب اجبار اساس بر که زندگي... کنند زندگي هم کنار در عمري یک بود قرار که بود نفر دو بین محبت و داشتن

 از که میکنند وادارت دیگران نخواهي خودتم اگر ، بدهم سعید ي خواسته به تن بار این میکرد حکم جبر این

 ...خواهند مي آنها که شوي هماني و بگیري فاصله درونیت واقعي ي پوسته

 درخواست این با داشت سعید به که اعتمادي و سعید اصرار بخاطر مامان ، بود سختي ي هفته گذشت هفته یک

 رد بدون ، بود ازدواج این مخالف سعید مادر اگر که گرفت قول ازم و بود چرکین دل یکم فرهاد اما ، نکرد مخالفت

 ها ازدواج این چون ، کنم رد را سعید درخواست منطق با و بگذارم کنار را احساسات ، کسي یا چیزي گرفتن نظر

 رسیده عقیده همین به خودمم...  آورد مي بار به هم پشیماني مدتي از بعد بسا چه و نداشت همراه به موفقیتي

 هب همه بهرام و علي تا ملیحه از اطرافیانم بقیه... خواسته او که میکنم را کاري همان که دادم قول فرهاد به و بودم

 و مهربان پدر هم و باشد برایت خوبي همسر تواند مي هم سعید که داد قول بهم بهرام حتي و بودند راضي امر این

 فرهاد و مادر به را سعید و من خوشبختي قول و کرد فرهاد پیش را ازدواج این ضمانت و ، سهیل براي مسئول

 ...داد

 را تنهایي جاي تکه یک همان کنج دلم و داشت را بهروز هواي دلم شب تا بودم شده بیدار که روزها از یکي صبح

 هروزب به سري تولیدي به رفتن از قبل ، فردا صبح اول گرفتم تصمیم ، کنم دل درد و بگیرم آرام که طلبید مي

 ولا مامان که گفتم را تصمیمم مامان به خواب موقع شب... کنم شروع را کارم آرام دلي با و شود سبک دلم تا بزنم

 فقط خاک سر رفتن و خاک سر میره کي هفته موقع این که کرد کردنم سرزنش به شروع بعد و رفت غره چشم

 : گفت دید مرا سماجت وقتي ولي ، دیگر هاي سرزنش خیلي و هاست شنبه پنج مخصوص

 ...میرید همدیگه با بشه بیدار فرهاد تا میکني صبر -

 ...باشم تنها میخوام ضمن در ، رسم نمي تولیدي به دیگه و میشه دیر بشه بیدار فرهاد تا:  گفتم اعتراض با

 ...بریم هم با کن بیدارم صبح:  گفت میکشید دراز تشک توي خواب براي که فرهاد

 ...نمیکنید درکم چرا ، باشم تنها میخوام بگم چقدر -
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 : بزنم داد سرش شد باعث که فرهاد ي سینه روي پرید سهیل وقت این در

 ...نیا بیرون ام دیگه و اتاقت تو برو سهیل -

 وير از تا جلو آمدم و شدم عصبي بیشتر کارش این از که چسبید فرهاد ي سینه به بیشتر دادم صداي از سهیل

 : گفت خشم با و شد مانع دستهایش با فرهاد که کنم جدا را او فرهاد ي سینه

 کاري هر ، میکني خالي بچه سر رو دلیت و دق داري رفتنت تنها براي اگه ، زنن نمي داد بچه سر ، کن ولش -

 ...میارمش خودم رفت که خواب باشه جا همین بزار سهیلم ، بکن داري دوست

 : گفت مامان به که بود خشم از پر فرهاد صداي ، اتاق تو برگشتم عصبانیت با و کردم پوفي

 ...بدم یادش خودم زبان با مجبورم وگرنه ، بده یاد معاشرت و ادب یکم دخترت این به -

 گره و دهد نجات دوراهي این از مرا بخواهم او از ، بهروز با زدن حرف با تا شدم خاک سر راهي صبح هشت ساعت

 ردمخو برمي مشکلي به وقتي ، داشتم اعتقاد روحش حضور به ، کند باز بود افتاده جانم به که را تردیدي این ي

 من صالح به چي هر بخواهم او از تا بودم آمده هم بار این ، میخواستم او از حل راه و گذاشتم مي میان در او با اول

 تنهایي احساس چقدر ، شستم اشکهایم با را قبرش سنگ... بخواهد برایمان خدا از را همان هست سهیل و

 به خورشید تا ماندم آنجا آنقدر ، بزنم حرف او با و برود راه کنارم مردانه که بود کرده را هوایش دلم ، میکردم

.. . رسید مي کارها به بهتر هم من از اخترخانم که دانستم مي ، نکردم فکر هم تولیدي به اصالَ رسید آسمان وسط

 مورد هر ، بودم او با که لحظه هر ، کردم بغض خاطرات یاد به دوباره و گذاشتم قبر روي را سرم آخر بار براي

 عطر ، انداخت مي یادم به را روزها آن خوب هاي لحظه ي همه ، زن چشمک ستارگان نور مانند روابطمان کوچک

 مي دل گوش با که هایي خنده و زدن حرف صداي ، نواخت مي را ام شامه گرفت مي آغوش در را سرم که موهایي

 هب و میشد تکرار برایم آنها ي همه االن گویي ، میکردم لمس آنها از را عشق که مهرباني دستهاي نوازش ، شنیدم

 خیال اول ، کرد لمس را ام شانه دستي بودم ناب خاطرات این عالم در که طور همان... داد مي عجیبي آرامشي من

 دبلن را سرم و ندادم بهایي ، آمده سراغم به و سوخته من تنهایي حال به دلش که اطرافه مردم همین از یکي کردم

 روي ام زده حیرت چشمان و کردم بلند بهروز مزار روي از زده بهت را سرم ، دور آشنایي صداي با ولي ، نکردم

... بود آلود اشک هم او چشمان که شد بیشتر وقتي تعجبم ، افتاد سعید مادر چاق تقریباً و سفید و گرد صورت

 شکست آغوشش در بغضم که شد چه دانم نمي ، گرفت آغوش در مرا مبهوتم حالت همان با و کردم کوتاهي سالم

 هم وا اینکه انگیرتر شگفت ، داشتم نیاز مادرانه مهربان آغوش یک به بود وقت خیلي انگار ، ریخت فرو اشکم و

 لبخند با و کردم پاک را هایم اشک دستمال با و شدم جدا او از کشدار دقایقي از بعد ، ریخت مي اشک من همپاي

 : گفتم

 ؟...کجا اینجا کجا شما -

 ؟...داري اعتراضي گلم ، ببینم رو خوبم عروس تا تهران اومدم:  گفت و کرد اي خنده
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 را رمس و زدم غمگیني لبخند ، بود درک قابل غیر خانم انیس دهان از کلمه این شنیدن باور ، شد برابر صد حیرتم

 ...انداختم پایین

 ...خانوم عروس بگي رو بله نمیخواي ، نیستي مطمئن هنوز:  گفت و گرفت قاب را صورتم نکشیده ثانیه به

 حرفهاي و حضور از اینقدر ، کردم سکوت هم باز و دوختم نگاهش تو اي لحظه براي باز را نگرانم چشمان

 : گفت کردم سکوت هم باز دید وقتي... بود شده بسته زبانم و کرده هنگ مغزم که بودم خورده جا ناگهانیش

 به خودتو فقط صورت این در چون ، میکنه انکار رو بهار که باشي اي پژمُرده گل همیشه براي نزار... عزیزم -

 ای داري دوست رو سعید اصالَ تو بگو من به ، هستي کنارش االن که بهروز خاک به رو تو... کردي محکوم تنهایي

 ؟...نه

 : مگفت و انداختم پایین سر و کردم میخواست پسرش تک براي را آرزوهایش تمام که مادر این به شرمگیني نگاه

 اما هبخون درس فرستادم رو پسرم نگید بهم که ، نباشم شما ي شرمنده که بگم چي ، خانوم انیس سختیه سوال -

 ...کرد دنیاش بخت تیره و اش کاسه تو گذاشت بد روزگار که بیوه یه ، کي عاشق اونم ، شد عاشق

 ...نه یا آره ، بشنوم میخوام کلمه یه فقط ، گذشته قبر نبش برا اینجا نیومدم من دختر -

 ، بشه تباه من با اش آینده و سرنوشت نمیخوام همین برا ، دارم دوستش:  گفتم محکم و انداختم پایین را سرم

 ...شیراز گردونید برش خودتون با ، بگذره من از کنید راضي اونو خانوم انیس

 نهات تقدیم دستي دو رو دیوونگي میکني پیشنهاد پس:  گفت و تحویلم معني پر ي خنده صبورانه سعید مادر

 ؟...میکنه رها رو تو سعید که دخترجان کردي خیال چي تو ؟...بکنم پسرم

 ؟...ندارید آرزو تا هزار پسرتون تنها براي مگه ؟...نبودید ازدواج این مخالف خودتون مگه -

 احساسات روي از پسرم ترسیدم مي فقط ، بودم ناراضي اگه من ، هست پدرشم و من آرزوي ، سعید آرزوي -

 جون و عشق با رو تو که دیدم و فهموند بهم کم کم اما ، کنه عرق زود تبش مدتي از بعد و باشه گرفته تصمیم

 االن ، نه یا داریم رضایت ما که بفهمي رودررو تو و بزنیم حرف هم با و بیایم ما که گفتي سعید به خودت... میخواد

 وت االن سعید... عزیزم... بگیرم عروسم از رو بله شخصاً خودم که اینجا اومدم و وصلتیم این به راضي ما همه میگم

 ...بگو کلمه یه با را من جواب ؟...بگم چي بهش ، داره حالي چه که دوني مي ، منتظره ماشین

 این ، کرد پیدا راه قلبم به زاللي و آب پر رود ، سیل جاي به و شد شکسته سد این باالخره ، ریخت فرو هایم اشک

 و عشق ، بخشید هویت من به دقیقه و ساعت این تو االن ، محاله غیر گذشتن او سد از میکردم فکر زماني که زن

 ...کرد باز سعید و من روي به را خوشبختي درهاي دوباره رضایتش و ، بخشید داشتن دوست

 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

696 

 

 را خاموشم دل فشارد مي ها خاطره گرمترین تپش باز و رفته سالها

 گذشت که هایي ثانیه آن به ، اندیشم مي تو به

 شکست که قلبي تابي بي به

 ببار خسته گل تازه این بر و باش باران بیا تو

 باش جاري بیا تو ، باش آتش بیا تو

 هاست آینه تپش غریب حس عشق کن باور بیا تو

 باش آینه بیا تو

 

 : گفت و بوسید را صورتم بار چند ، رفتم فرو سعید مادر آغوش در و گفتم را بله

 ...دونستي سعادت این الیق رو ما که عزیزم ممنونم ، کردي سعاتمند رو پسرم تنها که شکرت خدایا -

 نیم االن ، کنم خبر را ام بچه زودتر برم من:  داد ادامه و کرد پاک را اشکهایم برد دست و کرد جدا خودش از مرا

 ...ببرم براش من قراره که خوشیه خبرهاي راه به چشم و منتظر و زنه مي پا و دست داره دوزخ آتیش تو ساعته

 : گفتم و گذاشتم بهروز مزار روي را سرم اتفاق این از زده شگفت من و رفت سعید مادر

 ...کنم لمس را خوشبختي سعید ي سایه زیر دیگه بار یک تا باش راضي هم تو... عزیزم -

 ترنم زیباترین به سپردم گوش اي لحظه ، داشت برمي گام استوار و محکم خیلي ، شنیدم را قدمهایش صداي

 زیبایش و آرام صداي ، شد نزدیکم وقتي ، داشت برمي گام سویم به که است عشق پاي صداي صدا این ، زندگي

 : شد انداز طنین گوشم به

 ...بود خوشحال دفعه این که دیدم خوابشو دیشب ، باشه راحت خیالت ، جان سارا راضیه هم بهروز -

 ي همه بعد به این از ، دوختم بود نشسته روبرویم که عشقش از پر چشمان به و برداشتم قبر روي از را سرم

 سعید نیازم تنها ، بودم شده نیاز بي ، بود کنارم در او بودن گرو در ، محبتم و مهر ، عشقم ، ام آینده ، زندگیم

 انآسم به نگاه یک و کشید عمیقي نفس و ریخت چشمانم به نگاهش با را عشقها ترین عاشقانه... بود وعشقش

 : گفت و شفافم و آبي نگاه در شد خیره دوباره و کرد

 نم به رو تو خدا چرا پس نبودم بهترین که من سارا ، میده اش بنده بهترین به رو نعمتش بهترین خدا میگن -

 ؟...داد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

697 

 

 ، اشيب داشته منو تا گذشتي چیز همه از که سعید بودي بهترین تو:  گفتم و کردم پاک را اشکهایم و زدم لبخندي

 ...هستم عشقت و مهربوني مدیون عمر آخر تا من ، دادي بهم رو لیاقت این تو اما ، نبودم تو الیق من

 را هایم اشک برد دست ، بود شوق اشک اشکهایم بار این ، زدم هق و بگیرم را احساسم جلوي نتوانستم دیگر

 : گفت همیشگیش داشتني دوست و ظریف اخم با و کرد پاک

 نداري قح دیگه ، ببیني رو دنیا شادیهاي و زیبایي فقط زیبا چشماي این با باید تو ، کني گریه نداري حق دیگه -

 خوش خبر این شنیدن راه به چشم مادرت و فرهاد که بریم شو پا... ام زنده تو لبخند با فقط من چون ، کني اخم

 ... گذاشتي انتظارشون در ماهاست که هستن

 ....شدم راهي سعید دست در دست و بوسیدم بود شده حک قبر سنگ روي که را بهروز نام دیگر بار

 اب اندام خوش و پوش شیک ساله پنج و سي حدود ، گذاشته سن به پا مردي رسیدیم ورودي در نزدیکي به وقتي

 یدسع پدر به اش قیافه ، بودند انتظارمان در سعید مادر با بود کرده بیشتر را جذابیتش که گندمي جو موهایي

 و تمگف آمد خوش و کردم سالم بهش... باشد داشته سعید سن به پسري که بود پدري از جوانتر مرد این ، نمیخورد

 االب ابروهاي با و داد مهرباني به را جوابم... بودند ایستاده ما آمدن منتظر پا سر که خواستم عذر سعید مادر و او از

 : گفت و آورد در سعید براي شکلکي رفته

 ، میشي بلند ما دست رو و زرنگي اینقدر دونستم نمي ، پسر شازده نداشتیم خبر ما و بودي ماهري صیاد عجب -

 ؟...کني شکار بهشتیا حوري این از تا تهران اومدي خوندن درس ي بهونه به ناقال

 احتر و تعارف بي اینقدر دیدار اولین تو مرد این اینکه باور ، میکرد اشاره من به داشت که کردم نگاهش تعجب با

 داشت وجود زورگو و خودخواه و خشک مردهاي اطرافم همیشه که من براي میکرد شوخي سعید با موردم در

 مادر... نشست مي دل به که بارید مي شوخش حرفهاي و چهره از شیریني شیطنت ، بود برانگیز تعجب واقعاً

 : گفت گو بذله مرد این به رو و گرفت آغوش در محکم را من سعید

 ...هستي ماهري شکارچیه تو فقط کردي فکر ، جمال آقا کردي خیال چي -

 ي خونواده زبان خوش و بزرگ داماد ، سیماس شوهر:  گفت و کرد بودم کرده سرخ شرم از که من به رو بعد

 ...معیني

 : گفت و گرفت طرفم به بزرگي رز گل دسته ، خوشبختم گفتم فقط و گرفتم باال سر شرمندگي با

 ویهتص زودي به ، طلبتون باشه من ي هدیه ، داماده آقا مال این البته ، پایتخت آبي چشم بانوي شما تقدیم این -

 ...میشه

 مي خانه طرف به که دقایقي تا...  زد مي حرف قشنگ و دلنشین چقدر مرد این ، کردم تشکر ازش و خندیدم

 هب میخواست دلم چرا دانم نمي ، میکردم فکر سعید پدر به هم و بود توجه جالب مرد این مشغول فکرم هم رفتیم
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 ودیمب نشسته ماشین عقب سعید با... میکرد نگران مرا کمي موضوع همین و بود اینجا سعید پدر سیما شوهر جاي

 هم گاهي هرز و میکرد تکرار را دارم دوست کوتاه ي جمله گوشم در مدام و نمیکرد رها را دستم اي لحظه سعید و

 هشرمند موقع هر از بیشتر مرا و ماند نمي دور دوخت مي چشم ما به آینه از که جمال آقا تیزبین نگاه از کارش این

 تمدس توي کاغذي برگه سعید بود دامادش با زدن حرف گرم سعید مادر که لحظه یک تو رفتیم که کمي... میکرد

 و کردم بازش احتیاط با ، بخوانمش خواست من از و کرد کاغذ به اشاره که گرمش نگاه به لغزاندم نگاه ، گذاشت

 و ردمک بلند سر دوباره ، بودند کشیده صف قطار هاي کوپه مثل خطها روي که دوختم عشقش از پر کلمات به نگاه

 ....بکند رومانتیک کارهاي این از و باشد اینقدرعاشق سعید نمیشد باورم ، کردم تشکر او از مهري پُر نگاه با

 چشمان در را محبت ي واژه و کردن تجربه تو با را عشق و ، ماندن تو براي و زیستن تو خاطر به زیباست چه -

 باور تا ، مسپار مي تو به عاشقانه را دلم و ریزم مي دقایقت ترین ساده پاي به را لحظاتم قشنگترین ، یافتن تو آبي

 بخش يشاد شیرینت لبخند و است بودنم دلیل تنها بودنت ، ندارم و نداشتم دوست اینقدر را تو جز کسي که کني

 ... دارم نیاز آن به کشیدن نفس براي هوا مثل که نگیر من از هرگز را لبخندت پس ، زندگیم

 ، مکن نگاهش عاشقانه توانستم فقط و نشست اشک به کاغذي احساسات ابراز و زیبا کلمات همه این از چشمانم

 یالبس تا گرفتم ماشین ي شیشه طرف به را صورتم و کنم تشکر زیبا احساس همه این بابت او از نگذاشت بغض

 ي جرقه ، کردم قبول دل و جان با را اسارت این و ، شدم اسیرش ، بستم دل و دادم دل... نبیند کسي را اشکهایم

 و پاک عشقي من به بزرگ خداي ي هدیه و ارمغان روز آن ، گرفت فرا را پایمان سرتا و شد شعله به تبدیل عشق

 ...بنشیند جوانه به نفرمان دو هر دل در سعادت و خوشبختي نهال تا شد موجب که بود جاوداني

 

 انتظاري از بعد باشد خوش چه

 امیدواري رسد امیدي به

 

 روي که بود رز برگهاي گل بود آن منشاً سر ملیحه که اي ماهرانه غافلگیري یک در شد باز ساختمان در وقتي

 جلوي از که برگي گل لحظه یک ، بود آورده وجود به را شادي جَوِ ملیحه زدن کِل صداي و شد ریخته سرمان

 زا بعد جهان که انداخت انگیزي غم صبح روز آن یاد به را من و لرزاند را تنم ام سینه روي افتاد و خورد قل صورتم

 از بعضي تکرار و تداعي... بود ریخته هیکلم ي همه و تخت روي به را گلبرگها آن ، داشت من با که اي رابطه

 را مبارک وصلت این تا بودند آمده که آدمهایي کشیدن آغوش در با ولي... بود آور زجر و گیر نفس واقعاً خاطرات

 جمع ما ي خانه همگي ، دادم آنها تبریک و خوشحالي به دل و کرد دور بد ي خاطره آن از را ذهنم بگویند تبریک

 شدنمی باورم... بودند شده صمیمي همیشه از بیشتر روزها این که علي و ناهید ي اضافه به و صدر ي خانواده بودند

 گرفت آغوشم در فرهاد وقتي ، باشم داده سعید به مثبت جواب من و بکند تغییر همه این زندگیم روز نصف در

 جمع این جلوي ملیحه تمسخر مورد و نریزم اشکم که کردم را سعي تمام اما میکرد پاره داشت را گلویم بغض
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 براي و داشت خش هم او صداي ، بوسیدم محکم را او ، رفتم مادر آغوش به فرهاد باشي خوشبخت گفتن با ، نشوم

 ...کرد خوشبختي آرزوي دل ته از دخترش تنها

 : رفت کناري جمعیت ي همه و شدم جدا مادر از آمد ملیحه پدر و مادر سر پشت از که محکمي و مردانه صداي با

 ...بشم آشنا گُلم عروس با منم نیست بهتر -

 هم خیلي که شیک و مشکي شلوار و کت با ، ساله شصت حدود مردي به چشم ملیحه پدر و مادر رفتن کنار با

 ي چهره و موقر و متانت با ، افتاده جا مرد ، خواند پیرمرد را او نمیشد که مردي ، شدم روبرویم بود اش برازنده

 چشمان دو آن با... نبود سعید به شباهت بي که ، زد مي موج آن در جواني دوران زیبایي هنوز که جذابي و و زیبا

 و کردم سالمش هم لرزاني صداي با و کرد دستپاچه کمي مرا مرد این ابهت... شد نزدیک من به نافذ و تیره سبز

 : گفت من به رو اخمي با که بود نزار ام چهره اینقدر... گفتم آمد خوش هم

 ...ترسناکم اینقدر یعني ؟...لرزي مي چرا دختر -

 : گفت سعید پدر به رو و داد جراًت خودش به جمال آقا و خنده زیر زدند همه حرفش با

 وخوشگلمون عروس هم و کشته منو هم پرستیژتون همین و دارید جذبه فقط ؟...آقا چیه ترسناک... استغفراهلل -

 ...ترسونده

 من به رو بعد و آورد همه لبهاي به خنده هم باز اي مزه با عذرخواهي با که کرد جمال آقا به چپي نگاه سعید پدر

 : گفت

 ...باشم پدرت جاي باشي داشته قبولم اگر البته دقیقه این از قراره... نترس عزیزم -

 جدي و محکم حامي یه داشتن و خیال راحتي را آن جاي و بربست رخت وجودم از نگراني و ترس جمله همین با

 جاري ذره ذره رگهایم درون به خون ، رسید مي حسي همچین به پدر داشتن و بودن با کس هر که نشست پشتم

 و یدمبوس را دستش دخترانه و بردم پیش دست ، نشست وجودم تو که نفسي به اعتماد با و کرد گرم را بدنم و شد

 : گفتم لبخندم زیباترین با

 ...پدرجان نترسیدم من -

 این که شما چون بزرگي مرد با شدن روبرو:  دادم ادامه ، درخشید لحظه یک براي گفتنم پدرجان از چشمانش

 روزم و حال این به ، گرفتید خودتون حمایت چتر زیر و کردید قبول خودتان عروس عنوان به رو حقیر ي بنده

 ...نیستم دارم اعتقاد هنوزم و نبودم لطف همه این الیق من ، کرده بزرگواریتون ي شرمنده منو و انداخته

 رفمط به رو دوباره و انداخت سعید به هم تحسین از پر نگاهي نیم و نشاند صورتم به زیبایي و معني پر لبخند

 : گفت و گرداند
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 تصمیم تنها ي اجازه هام بچه به که هستم گیري سخت پدر من ، کردیم انتخابت که دخترم بودي الیق حتماً -

 ، آدمیه هر عمر قسمت مهمترین که زندگیشون براي میخوان وقتي مخصوصاً ، نمیدم رو اموري هیچ تو گرفتن

 ...باشیم داشته رو تحسیني خور در و زیبا عروس همچین لیاقت هم ما امیدوارم ، بگیرن تصمیم

 را سهیل تازه شد خلوت سعید و من بر و دور وقتي...فرهاد و مادر هم و کردم تشکر لطفش همه این از من هم

 از را او باري چند و گرفت آغوش به را سهیل و شد خم مشتاقانه سعید ، آورد مي ما سمت به را او ملیحه که دیدم

 این غرق اینقدر ، میکردم تماشا سیر را دو هر داشتم عشق با و شد گرم رابطه این به دلم ته که بوسید دل ته

 : شد او ي متوجه سعید هم و پریدم جا از من هم ملیحه صداي با که بودم صحنه

 سر باال آقا بدون و راحت داشتي ؟...شدي پا کله و کردي داغ رنگي چشم جفت یه دیدن با چطور... بدید ندید -

 ؟...کردي آقا این گرفتار خودتو داشتي مرض ، میکردي زندگیتو

 آقا لیمح دیگ تو نرفتي سر با زودتر تو که نه:  داد ادامه لبي زیر پرو بچه یه با سعید که خندیدم ملیحه متلک به

 ...سوزه مي برات دلم بیچاره آخیه... فرهاد

 ملیحه... لباس بند روي انداختش و شست رو ملیحه بار این که سعید شکن دندان جواب این به خندیدم بلند

 سعید حرف روي صحه و نشست فرهاد کنار برگشت ها دیوونه گفتن با و رفت سعید و من به اي غره چشم

 : گفت و بوسید عشق با را سهیل دیگه بار یک سعید... کرد بیشتر را سعید و من ي خنده و گذاشت

 ؟...سعید بابا بزني صدا منو سعید عمو جاي به بعد به این از داري دوست... دلم عزیز خب -

 ...بهتره سعید بابا:  گفت ترس با و آرام و کرد من به نگاهي و خندید شادمانه سهیل

 کرد گُل شیطنتم من بار این ، بوسید را او هم باز و داد فشار خودش به بیشتر را سهیل و زد من به چشمکي سعید

 : گفتم سهیل به رو و

 ....بیرون بندازیمش االن همین تا بگو ، بزني صدا بابا رو سعید عمو نداري دوست هنوز اگه... عزیزم

 در سر و کرد شیریني اخم ، خندید مي هم سعید ، خندیدم او ي مزه با ي خنده از هم من و خنده زیر زد سهیل

 : گفت گوشم

 بهترین به رو همه و طلبهامو سراغ میام زودي همین به ، عشقم طلبت باشه ، نکنه درد گُلم خانوم عروس دست -

 ...میکنم وصول شکل

 : گفت و کشید آشپزخانه طرف به را من و کرد گردنم در دست و رسید سر داده بو جن عین باز ملیحه که خندیدم

 ، نیمک آماده رو ناهار میز تا آشپزخانه تو بریم یاهلل ، چسبیدي مجنون به نشده هیچي هنوز ، بکش خجالت لیلي -

 ؟...بزني سفید و سیاه به دست نباید شدي عروس چون کردي فکر
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 در ازل و اول از که شدیم فرما تشریف محترم هاي خانم شامخ پر و همیشگي جایگاه طرف به و بوسیدمش محکم

 پرورش را عالقه و عشق ، گرمایش و روشني ، بود اي خانه هر قلب که مطبخ این ، بود خورده رقم سرنوشتشان

 ...داد مي

 او و من از گلي نچید و گذشت زود اگر روز

 دگري ماه و آمد دگري آسمان

 است مشهود دگري صبح روشن اثر

 آخر فصل

 

 کن پرواز افق تا وحشي دُرناي یک مثل

 کن ساز زندگي براي دیگر ي قصه

 نیست دیروز ي کهنه زخم تکرار سرما فصل

 کن باز فردا به رو را ات خسته بالهاي

 

 خوب ، نکردن قبول اما بمانند شب کردیم اصرار خیلي ، کردند رفتن قصد سعید ي خانواده شام خوردن از بعد

 و برساند صبح به سعید ي خانه را شب شد قرار ، نداشت آنچنایي خواب جاي و بود کوچک خانه داشتند حقم

 پدر)  صابر آقا خداحافظي موقع... همینجا برگردند دوباره بودیم کرده دعوت آنها از که ما اصرار به ناهار فردا

 : گفت و گذاشت سعید ي شانه روي دست(  سعید

 تا مکن روي پیاده تو ي خونه تا دامادم و خانوم با میخوام ، بیا بعد و بمون عروست پیش بیشتر ساعت نیم شما -

 ...بشه هضم کامالً عروسم ي خوشمزه سبزي قورمه

 کمک با مادر را ناهار ، کردیم بدرقشان در دم تا و مهربانیش و لطف همه این از کردم تشکر من و خندیدند همه

 و بکشم شوهرم ي خانواده رخ به را کدبانوییم تا گذاشت من ي عهده به مادر را شام اما ، بود کرده درست ملیحه

 استرس هم و بودم خوشحال اعتمادش این از هم ، نزد من به هم سر یه حتي و بود آنها کنار وقت تمام خودش

 مي هرزگاهي سعید و فرهاد اینکه با... برود آنها پیش آبرویم و درنیاید کار از خوبي شام ترسیدم مي ، داشتم

 ختمپ اي خوشمزه سبزي قورمه ملیحه کمک به نفس به اعتماد با اما ، گذاشتند مي ملیحه و من سر به سر و آمدند

 ...زده ورت به کدبانویي همچین که گفته تبریک هم سعید به و بود کرده باز اعتراف به لب هم سعید پدر حتي که

 : گفت و زد صدایش سعید اما ، بگذارد تنهایمان خواست مي مادر نشست کنارم سعید وقتي
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 ...بزنم حرف شما با اي مسئله مورد در تا موندم پدرم طرف از ماموریتي براي من ، بمونید... مادرجان -

 ...آخره صلح از بهتر اول جنگ... پسرم بگو:  گفت مادرم و دوختیم چشم سعید به نگراني با مادر و من

 آقا و مادر اتفاق به سارا و من صبح فردا گفته پدرم راستش ، باشه کار تو جنگي نکنه خدا:  گفت و خندید سعید

 برادر هم ایشون چون ، بگیریم رو عقد ي اجازه بهرام آقا از کاري هر از قبل و بریم بهرام آقا دیدن به باید جمال

 تالش خیلي ، دونه مي خواستگاري این الزامي بهرام آقا طرف از رو اجازه این و سهیل عموي هم و بوده بهروز

 پدر درخواست و حرف با راه اول نمیخوام منم و یکیه بابا حرف اما ، کنه نظر صرف درخواست این از که کردم

 ...کنم مخالفت

 نبود من کار دیگر خانه آن آدمهاي با شدن روبرو ، شد خراب شبم و روز آن خوشي تمام سعید حرفهاي شنیدن با

 خوشحالي و تبریک و صدقه قربان با ما از مطمئنا هم بار این بودم شنیده توهین و خورده زخم آنها از همیشه ،

 ..کردند نمي استقبال

 ...گرفت اجازه بهرام آقا از اول ازدواج این براي بهتره ، موافقم منم ، معقوله و درست پدرت حرف... پسرم حتماً -

 هرامب به ، بشم روبرو عاطفه با نمیخوام دیگه بخدا ، خونه اون تو برم من که نگو... مامان:  گفتم پریشاني حال با

 ...همینجا بیاد میگیم

 یه هم اجازه این ، کنید دعوتشون هم و بگیري اجازه هم شخصاً و بري بهتره... سارا نه:  گفت جدي و قاطع مادرم

 قطع سهیل وجود با ارتباط این هنوزم و بودند سهیل و تو ي خانواده زماني اونا باالخره ، احترام یه هم و سنته

 ...نشده

 ، گذشت نمیشد مامان دستور از ، نیامد کوتاه و داشت پا یک مامان مرغ آوردم اي بهانه هر و کردم هرکاري

 نای از استرس و خستگي زور از و دادم مبل به تکیه را سرم... بود نشسته پشتش هم صابر آقا حرف که مخصوصاً

 کتمحر این از ، پریدم جا از و شنیدم گوشم بیخ از را سعید صداي اي لحظه از بعد ، بستم را چشمانم بیهوده تالش

 : بود چسبیده من به کامل سعید و نبود مامان ، گرفت اش خنده

 ...میرم خودم اصالً ، میدم توضیح بابا به طوري یه ، نیا خوب ، بیاي نمیخواي اگه... دلم عزیزم -

 ...نکنم قبول رو خانوم مامان و بزرگ معیني آقاي فرمایش میشه مگه: گفتم و زدم پوزخندي

 ؟...زني مي کنایه:  گفت و کرد اخمي سعید

 ...میشم پشیمون گفتنم بله این از کم کم دارم اما ، نیست کنایه -

 اب و چسبید را گردنم پشت ، دید را من ي بدجنسانه ي خنده وقتي و شد خیره چشمانم تو نگراني با اي لحظه

 : گفت حرص
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 ....بدزدمت جهان مثل نکن کاري ، ترسوني مي منو -

 سرم جهان آدمهاي که شبي آن به شدم پرت و شد درهم هایم اخم که انداخت دلم به لرزي اش جمله این با

 یاد به دوباره را من و نزده خوبي حرف فهمید وقتي سعید... بردند خودشان با مرا کردنم بیهوش با و ریختند

 وقتي ، خواست مي عذر مرتب نگراني با و دستپاچه و گرفت را دستم و کرد رها را گردنم انداخته تلخم خاطرات

 : گفتم و خندیدم رویش به بدم حال رغم علي و گذاشتم دستش روي را دستم... دیدم را خرابش حال

 ...بخوام میخوام ، کن کم زحمتو و برو شو پا ، نکن عذرخواهي اینقدر... ذلیل زن بسه -

 : گفت اي بامزه لحن با و بوسید را دستم و خندید ریز بعد و کرد نگاهم تعجب با اول

 ....رمانتیک چه -

 و زد چشمکي و برگشت که رفتم در دم تا خنده با اش بدرقه براي ، رفت در سمت به و شد بلند... خنده زیر زدم

 : گفت

 تا سمر مي حسابت به بله گفتن محض به ، میکنم صبر عقدم روز تا ، کردم صبر منکه ، نداره ایرادي کن بیرونم -

 ...گفتند زني گفتند مردي بفهمي

 زیزمع بخیر شب یه با و فرستاد برام اي بوسه پایین رفت که پله تا چند و خندید ، بیرون به دادم هُلش و خندیدم

 هب رفتن و فردا از ، روحي بیشتر ، بودم خسته ، کشیدم عمیق نفس یه در پشت و بستم را در... کند دل باالخره

 ... نکردم خوبي خواب صبح تا و بودم گرفته استرس حسابي خانه آن

... زد بهم را آرامشم و کرد خونم ي روانه را اضطراب و استرس دوباره عاطفه دیدن ي دلشوره شدم بیدار که صبح

 آماده اتاقم تو داشتم... کردم پذیرایي آنها از بودم پخته زود صبح که کیکي و چایي با ، آمدند صبح نه حدود

 یک با و آید نمي در آب از خوبي برخورد بودم مطمئن که بود عاطفه با شدن رو در رو ذکرم و فکر تمام و میشدم

 تلفن اب خواب موقع سعید علتشم و نیامد ما با صابر آقا که بود این جالب ي نکته... گردم برمي توهین و کنایه دنیا

 : بود این کرده تعریف برایم زدیم مي حرف که

 با دمدار قصد فهمیده وقتي عاطفه ، بود کرده بمباران توهیناش با پدرمو حسابي و نبوده بیکار مدت این عاطفه -

 ابيحس پدرم پیش رو تو ي پنبه معروف قول به و زند مي حرف پدر با مستقیم و شیراز زنه مي زنگ کنم ازدواج تو

 مي اباب وقتي ، میشه شروع بینشون لفظي جنگ یه و میکنه عصباني پدرمو باالخره که بود زده حرفهایي ، زنه مي

 نيتلف بهرام با بعدم ، میکنه قطع رو گوشي فوري نداره توهیناش و کردن غیبت این از ابایي هیچ زن این بینه

 هنش روبرو عاطفه با دیگه خودش که میگیره بهرام از تلفني رو عقد این ي اجازه و میگه رو چیز همه و میزنه حرف

 ...بکنیم را کار همین بهرام به احترام بخاطر خواسته هم ما از و
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 این پَر که حاال مخصوضاً ، نداشت فرقي هیچ عزاییل دیدن با دیدار این من براي اما بود منطقي همه حرفهایش

 و خانه آن دوباره دیدن ، تپید مي شدت به قلبم راه توي...بود گرفته هم را سعید پدر ، دهانیهایش بد و توهینها

 پیاده ماشین از وقتي... دیدم مي خودم در کمتر من که خواست مي شجاعتي بدش و خوب خاطرات شدن سرازیر

 و بود کنارم بهروز روز آن ، بودم آمده تهران به بهروز همراه به بار اولین براي که افتادم شبي آن یاد به شدیم

 چنین گنجید مي باورم تو کي ، بود عجیبي دنیاي چه ، بود نشسته بهروز جاي سعید االن ، داد مي دلداریم

 ، آمد ما استقبال به خندان روي با بهرام آقا اي لحظه از بعد زد سعید را در زنگ... خورد مي رقم برایم سرنوشتي

 پناه در و سنگین قدمهاي با... داشتم خوف عاطفه با شدن روبرو از هنوز اما ، کرد آرام را دلم کمي بهرام شاد روي

 افتاد خودمان و مادرجان خالي اتاقهاي به که چشمم... شدم خانه وارد بود شده پیچیده کمرم دور که سعید دست

 احساس ، آورد مي یادم به را مادرجان و بهروز خاطرات خانه زوایاي تمام ، شد سرازیر اشکم و ترکید بغضم

 ...دهند مي تکان دست برایمان و کنند مي نگاه را ما پنجره پشت از مادرجان و بهروز میکردم

 درد این تونیم نمي ، ماست زندگي از جزئي هم غصه و رنج ، باش آروم عزیزم:  گفت و گرفت را دستم سعید مادر

 روعش دوباره و بسپریم گذشته به میشه اما ، کنیم دور ذهنمون از افتاده اتفاق برامون گذشته تو که رو ها غصه و

 ...کنیم

 و خراب حال این تاًثیر تحت که جمال آقا ، کردم تشکر سعید مادر از اي زمزمه با و کردم پاک را اشکهایم

 : گفت خاصي لحن با بود گرفته قرار من اشکهاي

 ، یزهر مي پایین اشکش اشاره کوچکبرین با و مانده زنده زن این قلب ي گوشه سالها که رو پاک عشق این بنازم -

 ...درسی سعادت و خوشبختي اوج به میشه عشق این با ، غبار ذره یه بدون حتي ، پاکي یعني ، عاشقي یعني این

 ، شده نصیبت جواهري همچین که میگم تبریک بهت دل ته از بار این:  داد ادامه و زد سعید پشت به دستي بعد

 ...اون نه کردي پیدا رو عشق این لیاقت تو اصل در ، خانوم سارا گفتن بله با کنم فکر من

 جواهر این من ، بیارم بدستش تا زدم دیوار و در به اینقدر چرا فهمید مي حاال:  گفت و خندید سرخوشانه سعید

 ...بگذرم ازش نتونستم و کردم کشف شما از زودتر رو

 این از غیر خانوم انیس و صابر آقا پسر از:  گفت و خندید بود شده قرمز آنها تعریفهاي از که رویم به جمال آقا

 ...رفت نمي انتظاري

 گيهم بهرام تعارف با و کندم دل آنها مهرباني و تعریفها و شیرینم و تلخ خاطرات یادآوري و کردن نگاه از باالخره

 ....شدیم باال راهي

 از گویي ، حرکت بي اي چهره و خشک چشماني با ، بود ایستاده سالن در چوب چهار کنار درهم و عبوس عاطفه

 ردک نگاهم بار نفرت کردم سالمش وقتي... شود نزدیکش نمیکرد رغبت کس هیچ که طوري به ، بود زده یخ درون

 داشت علي ي گفته به و بود شده مردي خودش براي ، بود هم عرفان ، شنید خودش فقط که داد آرامي جوابي و
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 عیدس وقتي و نبود علي ، گرفت سهیلم سراغ حتي و کرد استقبال ما از رویي خوش با ، میخواند دانشگاهي پیش

 مادرش برخورد بخاطر بود معلوم اما... برساند را خودش شاید ، داشت کار جایي چند گفت بهرام گرفت را سراغش

 ، ندداشت عهده به عرفان و بهرام خود که پذیرایي و اولیه صحبتهاي از بعد... نشود ما ي شرمنده بیشتر که نمانده

 مخلوط شوخي هم کمي و داد توضیح بهرام براي خالصه خیلي را بزند باید که را حرفهایي ي همه جمال آقا

 و بود نعمت یک واقعاً جمال آقا وجود ، درآورد جوش و جنب به را ما ساکت عبوس جمع کمي که کرد حرفهایش

 لطفي همه این بابت او از بهرام... آورد مي سرحال بجایش هاي شوخي با زود خیلي را مضطرب و غمگین آدم هر

 وقت این در... داد را عقد این ي اجازه و گفت تبریک سعید و من به رو و کرد تشکر داشت سهیل و من به که

 : گفت جمال آقا به رو بود خیره ما جمع به انزجار با وقت تمام که عاطفه

 اراس اطراف و دور حسابي که بود سعید این ، بیچاره بهروز مرگ از بعد ، میکردم بیني پیش رو روزي همچین من -

 ...خانوم این ناجي بود شده و چرخید مي

 و نشاند پشتم ي تیره روي را سردي عرق جمال آقا برابر در حرفها این اما ، نداشتم دیگري انتظار عاطفه از

 پي هشدارهاي به کاري و بود بسته رو از را شمشیر عاطفه اما ، میداد هشدار او به مدام بهرام... کرد ترم پریشان

 : گفت کنایه با عاطفه به رو و نیامد کوتاه غرور کوه این مقابل در سعید بار این... نداشت هم بهرام پي در

 نشباو نمیره یادم هنوز ، گرفتیم قرار لطفتون مورد همیشه میکردیم زندگي کنارتون که مدت این تو سارا و من -

 تا میاي و میري هي بچه بخاطر گفتي و ایستادي اش سینه به سینه ببره ما پیش از رو سهیل بود اومده سارا که

 ...کند مي گیر سعید یا علي به قالبت کي ببیني

 دستب شکارشم که دیدي... گفتم دروغ مگه:  گفت پستي کمال در و صورتش تو شد براق سعید حرفاي با عاطفه

 خودت مراقب تو بار این ، خورده رو شوهر تا دو سر حاال تا ، شومه قدمش خال و خط خوش مار این اما... آورد

 ...باش

 ، دش مچاله قلبم ، گلویم به انداخت چنگ دوباره سنگیني بغض ، شد خفه تقریباً عاطفه بهرام اعتراض صداي با

 این چقدر... بدهم آزار را اي مورچه آمد نمي دلم که مني ؟...دنیا آن بودم فرستاده را جهان و بهروز شوم منِ یعني

... بود کننده نابود خرافات این ، زد مي گره آدمها روان به را وجدان عذاب و میکرد تخریب را روح قدیمي خرافات

 من دل دردِ از صابر آقا ، بود کرده قبول مادرمم و کرده درخواستي همچین که بودم چرکین دل مادرم و صابر آقا از

 چطور دانست مي مامان اما ، نداشتم دیگر من که اعصاب و میخواست توان زن این با شدن روبرو که نداشت خبر

 شد خیز نیم جایش از عصباني سعید...  زد را خودش حرف هم باز و نروم زن این دیدن به که زنم مي بال بال دارم

 که طوري و نشاند را او من کنار دوباره و گرفت را دستش و نگذاشت مادرش ولي ، بدهد را عاطفه توهین جواب که

 : گفت سعید به رو کنایه با بشنود عاطفه

 ؟...چیه خانوم این با ما فرق اونوقت ، نمیدن جواب توهین با رو توهین ، پسرم باش آروم -
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 به را دسعی که نبود ساراجان قالب این ، خانوم عاطفه بدون اینو:  گفت میکرد نگاهش نفرت با که عاطفه به رو بعد

 چه ، نکرد قبول سارا و بیاره بدست رو سارا تا میکنه تالش داره ماههاست سعید که شاهده خدا انداخت، دلش دام

 که نیومدیم اینجا االنم ، کنه ازدواج این به راضي رو دلش تونست تا اومد و رفت چقدر ، نخورد که دلها خون

 یمکن تموم رو ها دلخوري و کدورت تا اومدیم ، کنیم زنده رو ها کینه و بکشیم پیش رو گذشته ارزش بي حرفهاي

 و دبریزی دور رو دشمني این ، کنیم دعوت ایم گرفته محضر تو نفر دو این براي که اي ساده عقد جشن به رو شما و

 ...کنید خوشحال هم رو ما اومدنتون با و کنید قبول رو دعوت این

 به ساعت این از که بودند امانت من دست سهیل و سارا:  گفت خانوم انیس و سعید به رو بهرام آقا وقت این در

 کم چیزي ومهربوني خوبي از که زنیه اما ، داره ام بچه یه و کرده ازدواج بار یه سارا درسته ، سپردم شما دست

 براي وفاداري همسر بعدم به این از که دونم مي و بود فامیل و آشنا و دوست زد زبان سارا وفاداري و عشق ، نداره

 اگر و کنید مراقبت خوبي به ما امانت تا دو این از میخواد دلم که اینه دارم که خواهشي فقط.... مونه مي سعید

 از... ارند رو خوشبختي این لیاقت سهیل و سارا چون ، نباشه کمترم کنید خوشبختش نتونستید بهروز از بیشتر

 نزاره سهیل و خودش هاي بچه بین فرقي هیچ و باشد داشته دوست خودش ي بچه مثل رو سهیل میخوام سعیدم

 .. باشه جاودان و مبارک پیوند این امیدوارم ،

 از چشمام از بهتر که میدم قول و دارن جاي من چشم روي سهیل و سارا... بهرام آقا باشه راحت خیالتون شما -

 الهس خیلي مهرش چون دارم دوستش بیشتر خودمم ي بچه از که بگم سهیلم مورد در ، کنم مراقبت گُل تا دو این

 ...نیست رفتي بیرون و نشسته قلبم تو که

 ... سپردم اي خانواده خوب دست که راحته خیالم اونا بابت دیگه و پسرم خوشحالم -

 فشار را دستش که طور همین بهرام به رو آخر در و شدیم بلند او از تبعیت به هم ما و شد بلند جا از جمال آقا

 : گفت میداد

... بسته پشت از رو فرهاد و مجنون دست که قهاره عاشق یه سعید ، نباشید سهیل و ساراجان نگران دیگه شما

 ...خدا به بسپرشون

 ودب نشسته بس گلوم تو که بغضي یعني بودم نزده حرفي من ساعت این تا ، داد تکان سري و کرد تشکر بهرام

 به رو خانوم انیس ي اشاره با اما ، بگویم چیزي داد نمي من به اجازه و بود مانده جایش سر لجبازي با هم هنوز

 : گفتم اي گرفته صداي با بهرام و عاطفه

 منت عقد براي میخواد دلم و کنید حاللم شدم رنجتون باعث ناخواسته اگه ، ببخشید خطاها ي همه بابت منو -

 ...باشید داشته حضور حتماً قبلي دشمني و کینه گرفتن نظر در بدون و بزارید سرم
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 ي بنده رو همه که بود زبونت همین ، باز دغل برو:  گفت و شد خیره من به خشم با و زد داري صدا پوزخند عاطفه

 نحستون ي قیافه نمیخوام دیگه که برو اینجا از ، بمالي شیره منو سر نمیتوني خوندي کور اما ، کردي خودت

 ...ببینم

 ، بدي ادامه شتري ي کینه این به میخواي کي تا ، عاطفه کن بس:  گفت خشم با و شد عصباني سعید بااالخره

 زبون تاوان داریم سالهاس که فروختیم تو به تري هیزم چه سارا و من ؟...زشتي و پستي همه این از نشدي خسته

 ؟...میدیم رو تو مار چون

 حرمتها این از بیشتر تا حیاط توي برود که خواست او از و برگرداند را او و گرفت را سعید ي شانه جمال آقا

 انیس مشایعت با هم بهرام ، بود نداشته نگه را مهمان حرمت که ناراحت و زد مي داد عاطفه سر بهرام ، نشکند

 به رو ناباوریم کمال در جمال آقا... نفرت و کینه از پر ي عاطفه و ماندیم جمال آقا و من و رفت حیاط به خانوم

 : گفت عاطفه

 هی دل شکستن که کنه رحم بهت خدا ، زن خورده مغزتو کینه ، بیاد اینجا نخواست صابر آقا چرا فهمم مي حاال -

 از رو حبتم باید آدما ما ، بطلب حاللیت و کن توبه نگرفته گریبانتو تا برو ، داره سنگیني تاوان دیده مصیبت زن

 ...داره برنمي نشک هیزم سر از هم رو اش سایه حتي که بگیریم یاد درخت

 و من ي خونه تو بیاید میدید اجازه خودتون به که هستید کي شما:  زد نعره وحشي ببر ماده یک مثل عاطفه

... یقال چه هر خالیق ، بیفته کدومتون هیچ ي قیافه به چشمم نمیخواد دلم دیگه که گمشید برید ، کنید موعظه

 ...هري

 از بود هگرفت شکل نیود آدم زن این ، بودیم برگشته و غضب و خشم از لبریز با و بودیم آمده استرس و دلواپسي با

 مثل هم جمال آقا و فرستاد مي لعنت و تف عاطفه به و زد مي فریاد سعید ماشین تو... مجسم شیطان ي نطفه

 وضع را دیدار این از بعد سنگین جو کمي بتواند شاید تا میگذاشت سعید سر به سر شیرینش زبان با همیشه

 : گفت نمیشود آرام سعید دید وقتي مادرش بار این ، بود عصبي همچنان سعید اما... کند

 بینب بکن سارا به نگاه یه ؟...شنیدي توهین و شدي آشنا خبیث زن این با که بود اولت دفعه مگه ؟...پسر چته -

 ؟...شدي خشمگین تو بود سارا مال توهیناش تمام ، آرومه چقدر

 چي هر و شکسته رو حرمتها تموم که زن این مثل یکي ببینم نمیتونم:  گفت و انداخت من به غمگیني نگاه سعید

 ...داغونم بیشتر سارا مظلومیت همین برا ، بزنه دارم دوستش که کسي به رو خودشه الیق

 ، سرمپ مکافاته دار دنیا ، بگیر یاد خانومت از صبوري یکم و نکن کثیف ابلیس این براي خودتو خون جان سعید -

 ...میکني درو همونو بکاري چه هر

 مشو غافل عمل مکافات از
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 جو ز جو بروید گندم از گندم

 هی ، ساکتي اینقدر چرا خانوم عروس:  گفت و انداخت من به نگاهي آینه از خواند جمال آقا که زیبایي شعر از بعد

 ...بشه خاموش دلش آتیش تا بزن بیچاره داماد این به اي عاشقونه ي کلمه یه حرفي

 ...میکنم کارمو فیزیکي من ، جمال آقا نداره فایده بگم هم چي هر خشم این با ؛ گفتم و خندیدم

 : گفتم و خندیدم بلند صداي با که گفت استغفراللهي یه و خنده زیر زد پقي

 کم کم که گرفتم رو دستش فقط اطالعتون محض ، افتادید کردن استغفار به که کردید موردم در بد فکر معلومه -

 ....بشه آروم بلکه تا کنه سرایت عصباني آقاي این هاي رگ به من آرامش

 مگفت باز که خنده زیر زد اي لحظه از بعد و کرد نگاهم بربر اول هم سعید و خنده زیر زدند خانوم انیس و جمال آقا

: 

 ...میشه آروم گفتم دیدید -

 ، کرد توهین چي و گفت چي عاطفه رفت یادمون اصالً اي لحظه براي و خندیدیم مي نفرمان چهار هر لحظاتي تا

 و انداخت نگاهي آینه تو از باز جمال آقا کرد فروکش سعید عصبانیت هم و افتادیم خنده از هم که دقایقي از بعد

 : گفت

 هم رو مُرده میتونه حتي ، میکنه معجزه که محبته و عشق همین ، پیچیدي اي نسخه عجب ، حاللت مادر شیر -

 ... بیشتره کاربردش فیزیکیش نوع از کنم فکر البته ، کنه زنده

 نای طي زن این مقابل من بودن آرام و خونسردي این دونید مي ، لطفتونه نظر... جمال آقا ممنون:  گفتم و خندیدم

 اب میانشون اي مسئله سر فامیل از یکي بودم راهنمایي سوم کالس که موقعي ؟...گیره مي چشمه سر کجا از سالها

 مادرم از وقتي روز اون من ، زد تهمت و حرف پدرم سر پشت خواست دلش که چي هر و شد شکرآب پدرم

 نهمی به بزنه زنگ و برداره رو تلفن خواستم پدر از و شدم عصباني خیلي زده پدرم به حرفهایي چه که شنیدم

 مپدر اما ، گیري مي پس دستم همون از دادي دستي هر از که بفهمد تا کنه توهین بهش خودش برابر صد و فامیل

 سمونآ به رو دستاشو میشدم پایین و باال آتیش روي اسپند مثل که من مقابل ، نکرد رو کار این اینکه بر عالوه

 : گفت و برد باال

 ...بیاموزه بردباري و صبر درس ما به که داد قرار ما علیه دشمناني که شکر رو خدا -

 و بعد سالهاي طي ولي ، شدم عصباني پدر خونسردي از بیشتر و نداشت معني من براي لحظه اون در جمله این -

 شده تربیت منم... جمال آقا ، اس نهفته خودش تو قشنگي درس چه و معني چه جمله این که فهمیدم امروز همین

 هک دارم ایمان شما مثل و بزارم سر پشت رو ها سختي این تمام بردباري و صبر با تونستم که بودم پدر همین ي

 ...بده پس تاوان باید است زنده تا خانوم عاطفه همین و مکافاته دار دنیا
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 قبرش به نور ، کردي یاد خدابیامرزت پدر از قشنگ اینقدر که دخترم آفرین:  گفت صدا در شوقي با جمال آقا

 ...داشته اعتقادي همچین که بوده بزرگي مرد واقعاً پدرت ، کرده تربیت دختري همچین که بباره

 زندگي تو تونیه مي بد چه خوب چه ها بچه تربیت ، بیامرز رو پدرت خدا:  گفت و گرفت را دستم هم سعید مادر

 ...باشه شماها عمر پدرته خاکه چي هر امیدوارم ، باشه ساز سرنوشت خیلي

 و کم بدون بود گذاشته ما ي عهده به صابر آقا که اي وظیفه و شد تمام شیطان و من بین هم جدال این باالخره

 ردیگ و نیفتد زن این به چشمم دیگر که بودم امیدوارم ، کرد سفید رو صابر آقا پیش را من و شد انجام کاست

 ....نشوم را نحسش صداي

 ، بتول خاله و حمید ي غریبانه رفتن بخاطر ، گرفت هم محضر وقت و داد انجام صابر آقا را عقد ي ها برنامه ي همه

 پیشنهاد حتي ، بودم گذاشته میان در اش خانواده و سعید با را شرایط این ي همه من و نبود کار در جشني هیچ

 دسعی اما ، میگیریم هم عروسي مفصل جشن یه شیراز تو حمید سال از بعد و میکنیم محضري ساده عقد یه دادم

 چیز مهه نشده بیني پیش اتفاق یه دوباره و بمانم منتظر خواهم نمي دیگر و کافیه عقد همین گفت و کرد مخالفت

 قاآ فقط ، کردند قبول گذشت و مهرباني با را سعید نظر پسرشان دل بخاطر هم سعید مادر و پدر ، بریزد بهم را

 که دکن اعالم فامیل به و بگیرند سعید و من براي مفصل جشن یه میخواهد آنجا شیراز رفتیم وقتي گفت صابر

 بگذارد که زدم حرف سعید با هم باري چند و بودم درگیر مدام وجدانم با اما ، کردیم قبول ، کرده ازدواج پسرش

 هم و بود لجباز هم بار این آقا مرغ اما ، باشیم کرده برآورده هم مادر و پدر آرزوي تا بگیریم عروسي سال از بعد

 و عشق این ها موقع بعضي ، شوم جدا تو از لحظه یک براي نمیخواهم دیگر گفت جدي و محکم و داشت پا یک

 روي به زیاد و میکردم گذشت همیشه مثل اما ، بست مي را پایم و دست و میکرد معذب مرا سعید داشتن دوست

 و خسته مرا واقعاً مدت این اتفاقات ، نداشتم را کشمکش همه این ي حوصله دیگر یعني ، آوردم نمي خودم

 ...بگیرم قرار اش سایه در تا میخواست طوالني آرامش یه دلم و بود کرده فرسوده

 اش خانواده از را ملیحه خواست مادر از و نیاورد طاقت هم فرهاد عقد براي شدن آماده و کار همه این بین در

 و من عقد بخاطر هم ، خانواده این بودن سوگوار و حمید فوت بخاطر هم ، بود مخالف مادر ، کند خواستگاري

 و مادر و من که شب یک و رسید صابر آقا گوش به فرهاد موضوع ، دارد نگه دست فعالً خواست فرهاد از ، سعید

 خودش تا بگذارد او ي عهده به را مسئولیت این که خواست اجازه مادر از صابر آقا بودیم سعید ي خانه فرهاد

 و گرفت قرار شده انجام عمل تو اما کرد قبول سختي به مادر... کند خواستگاري صدر آقاي از فرهاد براي را ملیحه

 ...نیست اي استخاره هیچ حاجت خیر کار در صابر آقا قول به... نداشت کردن قبول جز اي چاره

 هک کرد خواستگاري بعد و چیني مقدمه قشنگ اینقدر سعید پدر و رفتیم صدر آقاي ي خانه به همگي شب فردا

 ملیحه شد خواستگاري از حرف تا... گذاشتند ملیحه خود ي عهده به را تصمیم این همه و نکرد مخالفت کس هیچ

 کشیدنش زجر که دردي ، بود مشترک ملیحه و من درد ، آورد در هم را من اشک و کرد گریه فقط حمید یاد به

 غوره آب از بعد باالخره... طلبید مي را بیشتري طاقت و صبر و بود تازه زخم این ملیحه براي منتها ، بود هم شبیه
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 شقع به گفتن بله این با ملیحه ، رساند شادماني اوج به را همه و داد ازدواج این به رضایت ملیحه ، حسابي گیري

 میکرد مراقبت ملیحه از گرانبها شیئي مثل فرهاد ، شد آغاز برایش جدیدي روزهاي و رسید خود نوجواني دوران

 هم و بود شاد هم فضا... پذیرفت را سرنوشت این من از زودتر فرهاد پناه در ملیحه و میداد امید و دلداري و

 ... رفت ما بین از ناگهاني که حمید بخاطر غمگین و فرخنده وصلت دو این براي شاد ، غمناک

... دردهاست و زخمها ي همه بخش التیام زمان گذر و میشود تمام باالخره سیاه شب ، هست امید میگویند همیشه

 تمام سیاهمان شب هم ، بود امید هم ، متقابل داشتن دوست و عشق با ملیحه و من کنار فرهاد و سعید بودن با

 ...میکرد پیدا التیام ما بودن هم با پناه در داشت زخمها این کم کم و شد

 هاست بودن هم کنار در همین خوشبختي

 هاست داشتن دوست همین

 هاست گرفتن آغوش در

 ماست، هاي لحظه همین خوشبختي

 ایم کرده گمشان زندگي شتاب در که هاییست ثانیه همین

 به ، سوم بار براي من و دوم بار براي ملیحه ، ایم نشسته محضر تو عقد ي سفره سر ملیحه و من که روزیه امروز

 هایي فرشته دو هر... باشد نداشته وجود سومي بار ملیحه براي امیدوارم اما ، نشه بازي نشه سه تا خودم اعتقاد

 با که بودیم گرفته را همدیگر دست و نشسته هم کنار ، کرده آرایش کمي و سفید و ساده پوشهاي تن در بودیم

 هم با و مشوی پیر ، شویم دار بچه و کنیم زندگي ، بخندیم ، کنیم گریه هم با ، باشیم هم با دنیا آخر تا گفتن بله

 تا منتظر و بودند نشسته ما جفت کدام هر و گنجیدند نمي خود پوست در شادي از هم فرهاد و سعید... بمیریم

 زمزمه ملیحه گوش در فرهاد و داشت عاشقانه نجواهاي من گوش در سر سعید... کند جاري را عقد ي خطبه عاقد

 خواهر و مادر ، کند بازي صادقانه را نقشي هر معشوق رضایت براي تا است آماده همیشه عاشق یک...میکرد

 هر با ، است معشوق اش هستي ي همه ، است عشق وجودش تمام عاشق که چرا ، میشد برادر و پدر ، میشد

 ...میخواهد معشوق که میشود هماني معشوق چشم گردش

 ار پیشانیش عرق و میشد منتقل من دست به دستش از عجیب لرزي و بود گرفته را دستم سعید بود لحظاتي

 : پرسیدم و کردم او به نگاهي نگراني با ، میکرد پاک مرتب

 ؟...نیست خوب حالت ؟...لرزه مي دستت چرا ؟...چته سعید -

 : میشد ذوب سینه در قلبم میکرد نگاهم عاشقانه اینگونه وقتي ، کرد من به شوري پر نگاه

 ...میشي خودم مال دیگه لحظات تا که ندارم باور هنوز ، انداخته روز و حال این به منو داشتنت و تو دیدن -

 : گفتم و گذاشتم لرزانش دست روي را آزادم دست و زدم مهري پر لبخند
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 آخر تا مجبوري و هستیم گردنت وبال شکسته دست یه مثل بعد به این از سهیل و من... عزیزم بشه باورت -

 ...کني تحملمون عمرت

 هب رسیدن براي ، خوشبختي سمت به کردن پرواز براي ، منید پرواز بال ، نیستید وبال سهیل و تو:  کرد اخمي

 ...کني انصافي بي اینقدر سهیل و خودت مورد در نشنوم ام دیگه ، بزرگتر هدفي

 : گفت من به خطاب ، میکرد نگاهم آینه تو از که طور همین بود شنیده را ما حرفهاي تمام که ملیحه

 من حرفاي مصداق به حاال ، خالي رو مغزش و میکنه پُر رو قلبش عشقش با عاشق که بودم گفته بهت -

 ؟...رسیدي

 بود ایستاده نزدیکمان و بود ما به حواسش وقت تمام علي ، خنده زیر زد فهمید را ملیحه حرف منظور که فرهاد

 : گفت فرهاد به رو شیرین ي کنایه با و دید را فرهاد ي خنده هم و شنید را ملیحه حرفهاي هم

 ...رسه مي هاتم گریه وقت نخندي اینقدر بهتره -

 : گفت فرهاد به رو شنید هم را علي حرفهاي و بود شاکي حسابي ملیحه دست از که سعید

 ...نمیرسي خوشبختي به تلخ زبون خط هفت ملیحه این با ، داري فرار راه نگفته بله تا ، فرهاد نشده دیر هنوز -

 و چسباند خودش به را او و کرد حلقه ملیحه ي شانه دور دست بود افتاده تله به نفر دو این تهاجم در که فرهاد

 : گفت

 ...دید نتواند که آن هر شود کور تا -

 سات و سور دیگر و رساند ما به را خودش هم جمال آقا ، افتادند خنده به ها شوخي و کلمات بازي این از همه

 و داشتند نگه ما سر باالي را اي پارچه سیما و سلما و رسید راه از عاقد باالخره... شد پا به بیشتر خنده و شوخي

 چشماني با زیبا و اندام الغر دختري ، بود سعید کوچکتر خواهر سلما... کرد قند سابیدن به شروع ملیحه خواهر

 و اندام خوش و جوان مردي ، بود جواد آقا شوهرش و سعید ي عزیزکرده حسابي که ، سعید چشمان همرنگ

 همدیگر جاري سیما و سلما و بود جمال آقا برادر جواد آقا... نشست مي دل به خیلي اول نگاه در که برازنده

 رمقتد مرد صابر آقا... بود شده همه شگفتي باعث نسبت این ، گفت خانم انیس را موضوع این وقتي ، میشدند

 ونچ بزرگي فامیل افتخار باعث که بود کرده انتخاب دخترش تا دو براي وقاري با و برازنده دامادهاي معیني فامیل

 بود خواسته آنها از و بود زده زنگ دخترهایش به خانم انیس ، شد معلوم محضر ساعت و وقت که وقتي... بود آنها

 ...بودند رسیده شیراز از عقد از قبل روز یک هم آنها و برساند برادرشان عقد و تهران به را خودشان سریع که

 ...بچینند گل رفتند عروسا:  گفت سیما خواند را خطبه عاقد که اول ي دفعه

 ؟...کنیم عقد ، سفره یه سر و روز یه تو و بشیم عروس دوباره تا دو ما مبشه باورت:  گفتم ملیحه به رو خنده با
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 اجبار به مون دو هر به دنیا ، نکنیم باورم:  گفت بغض با و ریخت فرو چشمانش از اشکي و زد پلکي ملیحه

 ...باوروند

 : گفتم و گرفتم آغوش در را او و کردم بغض هم من ریختنش اشکش و حرف از

 برمي زندگیمون به رو شادي دوباره ، سازیم مي نو از رو چیز همه همدیگه کمک به... باش آروم عزیزم -

 ...گردونیم

 ...دادیم عاقد دوم ي خطبه به گوش دوباره و آمد بیرون آغوشم از و داد تکان سري

 ؟...وکیلم -

 بچینن گل بودن رفته که خانوما عروس... آقا حاج:  گفت عاقد جواب و کرد شیطنت حسابي سلما بار این

 کوچه ته از خوندید که ي دفعه چند داره امکان ، برگردن و بگیرن رو گُال اون گُالب تا موندن جا همون ؟...یادتونه

 ؟...بگن رو بله باالخره و بشه پیداشون

 با داشت عشق و خنده با که بود جواد آقا به چشمم فقط من و شد منفجر خنده از سالن سلما ي بامزه حرف با

 و خندید مي هم جمال آقا... دارد دوست را او عاشقانه بود معلوم ، کشید مي نشان و خط سلما براي ابرو و چشم

 میکردند شوخي و میخندید که همه برعکس اما... شده بلند منم دست رو دیگه داداش زن گفت برادرش به رو

 راینقد... انداخته راه به شوخي و لودگي عقد وسط چرا که تهدید رو سلما مرتب و میکرد غرغر گوشم بیخ سعید

 غمهاي تمام اي لحظه براي و بودم شاد آنها شادي با همچنان و ندادم سعید غرغراي به اهمیت که بود شاد جو

 : گفت گوشم در سر ملیحه... بودم سپرده فراموشي دست به را گذشته

 همیشه شب و روز طول تو که آقاشون حال به خوش ، داشتنیه دوست و شیرین چقدر شوهرت خواهر این -

 ...کامه شیرین

 زمیني فرا بُعدي در ، مطلق خلوص در ، وفاداري و صفا در عشق ، شدم خیره عاشق مرد این به و خندیدم دل ته از

 و حهملی و من گفتن بله با و دادیم سوم ي خطبه به گوش و شدیم ساکت زود خیلي... بود زیبا واقعاً هوس از خالي ،

 دبلن همچنان تبریکات و زدن کف و صلوات صداي... رساندیم آرزوهایشان تمام به را سعید و فرهاد ، سلما قول به

 همین کنم فکر که میکرد برداري فیلم عقد مراسم و محضر زوایاي تمام از داشت بردار فیلم ، بود دار ادامه و

 در حلقه ، تبریکات شامل که عقد مراسم از بعد.... میشد زیبا اي خاطره آینده براي سلما پراني مزه و شوخي

 این داغي ، بود داغ دستش ، گرفت را دستم سعید شد خلوت کمي دورمان بود اطرافیان هدایاي و کردن دست

 : گفت و زد دستم به اي بوسه ، بود سوزنده واقعاً خواستن و عشق

 ... میکنم نوکرتي عمرم آخر تا ، دونستي بله این الیق منو که ممنونم ازت -

 ...بگیرم آروم پناهش در تا میخوام سر سایه ، نمیخوام نوکر من:  گفتم و کردم اخمي
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 یادگار سهیلم ، بوسیدمش بار هزار و گرفتم آغوش در محکم را سهیل ، آمدند جایگاه به سهیل همراه به علي

 و درخشید مي چشمانش سیاهي... بود من براي دنیا ي بچه ترین داشتني دوست و عزیز عجیب و بود اولم عشق

 ...دیدم مي لب به لبخند یک با خشنود و راضي اي تیله چشمان این درون را بهروز وضوح به من

 ور ناهار و رفتیم بود کرده رزو صدر آقاي کمک به صابر آقا که رستوراني به هم با همه آمدیم بیرون که محضر از

 به و داد سعید به را شمال ویالي کلید و رساند نهایت به را لطفش صابر آقا... خوردیم شادي و خنده با هم دور آنجا

 از رضایت این و بودیم راضي نفرمان چهار هر ، بریم شمال به عسل ماه روز چند براي که داد دستور نفر چهار ما

 نت به را مان خسته جسم و روح تا داشتیم نیاز سفر این به واقعاً ملیحه و من... بود معلوم چشمانمان درخشندگي

 مخالفت مادر که بود سهیل بردن ام خواسته تنها... بود درد و غصه و غم چي هر از شویم پاک تا ، بدهیم دریا آب

 این و بود گذرانده را سختي روزهاي ما مثل هم سهیل ، نیامدم کوتاه درخواستم از و ایستادم محکم من اما ، کرد

 اب قلعه کردن درست و ماهي گوشت با ، دریا ساحل کنار بازي با را آرامش این باید ، بود نیاز اش روحیه براي سفر

 خانه راهي کردند قبول همه اینکه از بعد و بود درخواست این به راضي هم سعید ، آورد مي بدست دریا هاي ماسه

 ههم با که سختي وداع با ساعتي از بعد... شویم شمال راهي بعد ساعتي شخصي وسایل کردن جمع با که شدیم

 ...افتادیم راه شمال طرف به ، برمیگشتند شیراز به ما رفتن از بعد که سعید ي خانواده با مخصوصاً کردیم

 که ودمب خسته اینقدر ، رسیدیم ویال به صبح اذان نزدیکیهاي و ایستادیم شام و استراحت براي راه بین باري چند

 دراز خواب مدهوش سهیل کنار تخت روي... نباشد نگرانمان و رسیدیم که بدهم مامان به پیامي توانستم فقط

 تاقمش چشماني با را سعید و کردم باز چشم ام گونه به اي بوسه با که میشد گرم داشت چشمانم و بودم کشیدم

 که خواستم او از و کشیدم سهیل سمت به کمي را خودم و زدم لبخندي ، دیدم سرم باالي خسته ي چهره اما

 : گفت شیطنت با و گرفت بازویم از کوچکي گاز ، بخوابد همینجا و بکشد دراز کنارم

 ؟...انتظار همه این از بعد بخوابم بغلت بیام فقط ، خانوم عروس زرنگي -

 ...میشم هالک دارم خوابي بي از بخدا ؟...حرفاس این وقت االن سعید:  گفتم حوصله بي و کردم اخمي

 : گفت و انداخت صورتم اعضاي تمام به عطش پر نگاهي و برگرداند خودش طرف به مرا

 نمیخوابم تو کنار اما ، خوابم مست خودمم ، باشي جدا من از نداري حق دیگه ، میخوابي تنها امشب همین فقط -

 داماد خدمت در قبراق و سرحال و آماده شب فردا تا کن استراحت و بخواب خوب امشبو ، بشم تو مست که

 ...باشي عزیزت

 شیفته خود:  گفتم و زدم اش سینه به مشتي و خندیدم

 ، زد پیوند شیریني احساس به را من و گذاشت لبهایم روي را لبهایش لحظه یک تو و زد زل چشمانم تو و خندید

 پله به پله گذشت مي چقدر هر که محبتي ، داد مي دلگرمي و محبت ، داد مي امید و زندگي بوي هایش بوسه
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 ي خسله در منهم و برگشت سالن به شدیم سیراب همدیگر لبهاي ي چشمه از خوب وقتي ، میشد تر عیان برایم

 ...رفتم فرو عمیقي خواب به شیرین هاي بوسه این

 ...سراغت میام یخ آب پارچ یه با نشي بلند بخدا سارا:  کردم باز چشم فرهاد داد با

 : گفتم و بردم باال را صدایم عصبي بودم شده بیدار ترس با و زد که دادي از

 ؟...داري چیکار من به کن بیدار خودتو زن برو تو -

 ...بیداره وقته خیلي من زن ، تنبل شو پا -

 ...بودم لخت زیر این من شاید ، دیوونه بیرون برو:  زدم داد که کشید من روي از را پتو و تخت کنار آمد

 ور فکر همین حتماً ، خوابیده کاناپه رو که بودم ندیده سالن تو رو بیچاره سعید اگه:  گفت و خندید مستانه

 ...کشیدم نمي روت از رو پتو و میکردم

 يب زن این ، بیارم سرت بالیي یه نشدم بلند تا بیرون برو:  زدم فریاد و کردم فرو بالش تو سرمو خجالت زور از

 ...کنه جمعت بیاد تا کجاست عرضت

 ، خوابیدم باز طاق و آوردم بیرون بالش زیر از را سرم فرهاد رفتن با... بیرون رفت اتاق از خندید مي که همچنان

 از ور بیابوني غول این بیاد که بود کجا نیست معلوم سعیدم این ، بود رفته کجاها تا خرابش فکر احمق ي پسره

 هسال چند این خوابیهاي بي انگار ، آمد مي خوابم شدت به هنوز ، شدم بلند جا از سختي به.. بیرون بندازه اتاق

 ، کردم تنم سفید گشاد پا دم اي پارچه شلوار یه با اي حلقه چمني تاپ یه ، بودند آورده هجوم من به امروز همین

 غره چشم ، خوردند مي صبحانه و بودند جمع آشپزخانه تو آنها ي همه... بیرون رفتم و بستم اسبي دم را موهایم

 هصبحان سهیل به داشت ، انداختم نگاه سعید به و کردم سالم ، خندید مي زیري زیر همچان که رفتم فرهاد به اي

 سعید اما... نشستم سهیل کنار و بوسیدم را سهیل سر ، نزد حرفي دیگر و داد جواب شور پر را سالمم... داد مي

 : گفت و زد پوزخندي بود سعید نگاه ي متوجه که فرهاد ، بود زده زل من به همچنان

 ...میشما غیرتي ، نشسته خونواده اینجا ، داداش کن درویش چشماتو -

 يبازو به مشتي ، داد سهیل دست به شیري لیوان و داد تکان سري لب به لبخند هم سعید و خنده زیر زد ملیحه

 نم پاي تا سر به نگاه یه و انداخت باال ابرویي... بکش رو دهانت زیپ کردم اشاره دستم با حرف بدون و زدم فرهاد

 : گفت اخم با و کرد

 ؟...نشستي غریبه پسره یه جلوي که وضعیه و سر چه این اصالً -

 به شروع خونسردي با و خوردم بود گرفته لقمه برایم سعید که عسل کره تپل ي لقمه یه و کردم کجي دهن

 : گفت من به رو و خورد رو چاییش لیوان نصف ملیحه ، کردم جویدن
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 ...بودم آورده رو محمدمون منم کاش اي -

 : گفتم فرهاد به رو و خنده زیر زدم پقي

 ...نشي غیرتي من برا که حقته ، آورد جا حالتو خوب -

 ي همه ، بود ندیده شکل این به را من حاال تا داشت حق بیچاره خوب ، میکرد نگاهم موزیانه هنوز سعید

 : گفتم و دادم تکان سري و کردم لوچ برایش را چشمهایم ، بودم برداشته را حجابهایم

 ...نکني بچه دماغ تو رو لقمه بپا ؟...من به میشي خیره هي چته امروز تو -

 شده سیر که سهیل... میکشید نشان و خط برایم ابرو و چشم با هم سعید و کردند غش خنده از ملیحه و فرهاد

 : گفت و من بغل تو آمد و پایین پرید صندلي از بود

 ...بازي آب بریم میاي... مامان -

 ...کن صبر یکم عزیزم میریم:  گفتم بود آورده همراهم را او که این از خوشحال و بوسیدم محکم را لبهایش -

 با عدب ، دریا لب برمش مي یکم من بنویسید رو خرید لیست شما تا:  گفت من به رو و بوسید رو سهیل سر سعید

 ...خرید میریم هم

 را دریا لب ذوق چقدر بچه ، شد ما ي خنده باعث که پایین پرید پام روي از هولکي هول خوشحالي از سهیل

 : گفتم بهش و کردم رو سهیل سفارش سعید به و رفتم باهاشان سالن در دم تا... داشت

 ...نبره اونو آب باش مواظب -

 ، رونبی بیا شکل و سر این با بدبخت من جلوي و بکن درازي زبون خوب:  گفت گوشم دم و زد ام گونه به اي بوسه

 ...برسم حسابت به شب آخر تا

 اینجا و نرفته در دستت از تا بري بهتر ، مجنوني تو ، نداره ایراد من شکل و سر:  گفتم و خندیدم سرخوشانه

 ...نکردي اجرا زنده پخش

 اوضاع کمي تا ماندیم خانه تو ملیحه و من ، رفتند بازار به خرید براي من کوچک مرد ي اضافه به فرهاد و سعید

 تنشس و سالن تو آمد سوز لب دبش چاي تا دو با ملیحه... برگردند آنها تا بدهیم سامان و سر را آشپزخانه و خانه

 : پرسید شیطون و شوخ اي لحظه از بعد و میز روي گذاشت را چایي سیني و بودم نشسته که اي کاناپه روي

 ...داشت دیشب براي آرزوهایي چه و بود دامادم تازه بیچاره ؟...بودي کرده بیرون اتاق از رو سعید دیشب چرا تو -

 شدم فارغ خنده از وقتي ، داد ادامه خوردنش چاي به و پراند بهم مار زهر یه حرص با ملیحه ، خنده از کردم غش

 : گفتم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر ILoveTaylor | ها رنج از گذر در رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

716 

 

 هب وحشتناک که خوابي بي و راه خستگي اون تو صبح پنج دوماً ، خانوم ملي کُشتم حجله دم رو گربه من اوالً -

 اگه گفت ، بخواب کنارم بیا گفتم سعید به ؟... بود بازي عشق برا ام جایي دیگه بود کرده حمله دومون هر چشماي

 ...برسه مناسبش وقت تا میخوابم هال تو امشب میدم دستت کار باشم کنارت

 ؟...آره مناسبشه وقت امشبم -

 ...شاید:  گفتم پروگي با

 ، اشتيگذ نمایش به پروگیتو حتماً دیشب که تو:  گفتم و خندیدم... گفت بهم پرو بچه یه و رفت بهم اي غره چشم

 ؟...میکردي پخ پخ گربه من مثل هم تو یا رسوندي فیض به منو برادر ببینم بگو

 داشتني دوست ارغوانیش هاي گونه ، کرد نثارم فحشم تا چند و آورد در نهادم از آه بازوم رو ملیحه محکم مشت

 انده و شد تبدیل گریه به شرمش و خنده ثانیه یک در اما... بگیرم ازش محکم گاز تا چند میخواست دلم که بود

 : تمگف و گرفتم آغوشش در آمدم که خودم به... کرد باز آتشفشان ي دهانه ي اندازه به ناگهاني تغییر این از را من

 ؟...نکرده اذیتت که فرهاد ببینم ؟...شد چت یهو ؟...میکني گریه تو خورم مي من کتکشو -

 تو که هموني ، معناس تمام به مرد یه ، خوبه خیلي فرهاد:  گفت و کرد کوتاهي ي خنده آمد بیرون آغوشم از

 ...هباش نداشته اي رابطه باهام نیومده بدنیا بچه تا حمید احترام به داد قول بهم دیشب ، بودم عاشقش نوجوونیم

 اینقدر توانند مي آدمها وقتي چرا ، کردم سکوت بودم ندیده حال به تا که فرهاد روي این و ملیحه حرف از تعجب

 سر پشت فراوان هاي افسوس و کاش اي و گیرند مي پیش در را خودخواهي و بدي راه ، باشند گذشت با و خوب

 : گفتم و گرفتم را دستش ؟...گذارند مي جاي به خودشان

 ، فرهاد مخصوصاً بود احترام مورد ما ي همه براي حمید ، میکنه رو کار بهترین فرهاد ، عزیزم همینه درستشم -

 ...داره وجدان عذاب حمید شدن کشته بخاطر هنوز من برادر بیچاره

 عدب ، بودم نشده متوجه خودم اصالً که میکنم گریه دارم فهمیدم تازه کرد پاک را من اشکهاي برد دست که ملیحه

 : گفت خشم با و داد تکان بار چند و گرفت را دستم

 ، مزن مي بهم باهات دوستیمو ، تو نه من نه دیگه ، فرهاده یا من تقصیر حمید مرگ بگي دیگه بار یه بخدا... سارا

 ؟.فهمیدي

 : گفتم خندیدم مي که طور همان ، بود دیدني ناگهانیش عصباني ، میکردم نگاهش داشتم رفته باال ابروهاي با

 ؟....وحشي پلنگ نکني حمله ؟...خبرته چه بابا خب خیلي -

 مدنبال اي لحظه چند اش قلبه هیکل آن با ، شدم دور تیررسش از و کشیدم نازک جیغ یه اش شده بلند مشت با

 از بعد... رفت وا کاناپه روي دوباره و شد تسلیم ناچاراً داشت شکمش تو که کوچولوي ي هندونه بخاطر اما آمد
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 هگرفت خدا از را عمر این تا... ساحل دم رفتیم و برداشتیم رو بساطمان عصري و کردیم استراحت ساعتي یه ناهار

 ات فقط ، ترسیدم مي آب از همیشه ، دریا بودم آمده مادرم و پدر با سالگي هفده و سیزده سن تو بار دو یکي بودم

 مرتب منو که میکرد وادار رو فرهاد ترسم همین و رفت مي باالتر پاهایم مچ از یکم آب که رفتم مي جلو اونجایي

 : گفت بهش فرهاد ، بزنیم آب به هم با میکرد اصرار سعید که حاالم ، کند مسخره

 ...برگردي اش جنازه با باید آب تو بُردیش اگه که ترسوئه اینقدر دختره این -

 یلذل زن یه و خندید فرهاد...  نزن حرف و ببند مارتو نیش اون گفت و زد فرهاد به حسابي گردني پشت یه سعید

 سهما با بازي مشغول سهیل با ، آنها حرفهاي به اعتنا بي منهم و نشست ها ماسه تو ملیحه کنار و کرد سعید بار

.. .بودیم آب تو زانو تا که رفت پیش جایي تا آب تو برد را من زور به و کشید مرا دست سعید ناگهان که شدیم

 دراینق و نبود بدهکار گُوشش اما ، برگرداند را من خواستم مي او از و زدم مي سعید ي سینه و سر تو که بود مشت

 سهیل و فرهاد و ملیحه پایین ریخت هري دلم کردم ساحل به که نگاه... بود آب زیر گردنمون تا که رفت جلو

 اما ، برگردیم خواستم او از و زدم داد سرش بار این... داد مي تکان دست برایمان مرتب فرهاد و بودند دور خیلي

 : گفت و سرش به بود زده سعید

 ؟...بَده مگه ، کنم خلوت زنم با اینجا اومدم ، کنم تالفي میخوام ؟...گفتم چي بهت صبح -

 باري چند ، میکرد را دنیا کیف من بازي وحشي این از و بود کرده بغل محکم ، اش سینه تو زدم مي مشت با هنوز

 اما ، بود زدن جیغ آمد برمي من از که کاري تنها و میشدم عصبي بیشتر که بوسید را من درگیري این تو هم

 مين برایم آبرویي واال نبود کسي محدوده آن تو شکر را خدا فقط ، رسید نمي کس هیچ به صدایم دریا موج بخاطر

 خواستم ازش التماس با و گرفتم صورتم از را آب ، شدیم خیس کامل گذشت سرمان روي از موج یک وقتي... ماند

 : گفت آروم گوشم دم و گرفت آغوش تو را من محکمتر ، برگردیم

 ...نمیشم جدا ازت اینطوري چون ، بمونم جا همین صبح تا میخوام -

 و گیرم مي تاکسي یه ساحل رسید پام ، برنگردي االن همین بخدا ، ترکید زهرم ، نشو دیوونه سعید:  زدم داد

 ...ببیني منو زارم نمي ام دیگه و تهران گردم برمي

 ؟...نه مگه کُشتم خوب رو گربه اما ، کوچولو فنج میریم االن:  گفت و بوسیدم محکم و خنده از کرد غش

 و کردم گردنش دور دست... زند مي من به داشت سعید االن زدم ملیحه به صبح که حرفي... گرفت ام خنده

 : گفتم و بوسیدم صورتش

 ؟...برگردیم حاال ، کردي اش تیکه تیکه اصالً برم قربونت آره -

 فرهاد ، بودند قلعه کردن درست مشغول سهیل و فرهاد... برگشتیم باالخره و بوسید محکم را ام وگونه خندید

 : گفت بود مشغول که طور همین
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 ؟...باشید تنها تا بود اي بهونه یا... ریختي رو ترسش باالخره -

 : گفت و ها ماسه روي سهیل کنار انداخت را خودش و خنده از کرد غش سعید

 ...زدم نشون دو تیر یه با... دوش هر -

 رکابي تو ، خودم کوچک مرد روي نشست نگاهم و زدم پوزخندي... آمد مي ابرو و چشم برایم و خندید مي ملیحه

 اینقدر و کردم بغلش پشت از که بود شده خواستني اینقدر خیسش موهاي آن با بود پوشیده که شلوارکي و

 : گفت اي مزه با حالت با بود کرده کیف منظره این از که سعید... گرفت درد لبهایم که بوسیدمش

 ...بود باحالي هاي بوسه عجب ، خواست دلم منم آخ -

 ؟...دیگه چسبید بوسید اینطوري رو تو من عشق:  داد ادامه و سهیل گردن پشت زد بعد

 خوش و خندیدیم فرهاد کل کل و سعید حرفاي با ساعتي تا....سعید جون به افتاد ماسه با و خندید سهیل

 منتقل ما به شیریني احساس و درگیر را ذهن مدتها تا که بود انگیزي خاطره و عشق از پر هاي لحظه ، گذراندیم

 ...میکرد

 اهر از بود گرفته دوش که خوشبو عطري با سعید ، بودم خوابیده تخت روي عروسکي و صورتي شلوارک و تاپ با

 و خوب خاطرههاي از پر من براي که شبي ، گذراندم مي سر از را زندگي مهم شب این که بود سوم بار این... رسید

 ولي ، بودم نخوابیده کنارش در هم زور به اما نبودم عاشقش بود درست ، بود بهروز با آن خوبي ، بود وحشتناک

 ، بود نشده پاک کامل جسمم و روح از آثارش هم هنوز و شدم زنده و مُردم شبي همچین تو بودم جهان با وقتي

... میکند پریشانم و اندازد مي عمرم هاي لحظه دردناکترین یاد به را من ، هست شب آن به شبیه که چیزي هر

 ودنب جهان با بدِ خاطرات تمام از را من که کند رفتار چطوري بود بلد خوب ساله سه و بیست پسر این سعید ولي

 نه میگرفت سرچشمه واقعي عشق از که اش عاشقانه حرفهاي و ها نوازش تو بشوم غرق فقط و ببرم یاد از را

 ...خودخواهي و هوس

 منحصر چشمانش رنگ که گویم مي اغراق بي ، شوم خیره نگاهش تو میکرد مجبورم و برد مي ام چانه زیر دست

 ، بود عمرم تمام هاي بوسه ترین خواستني هایش بوسه... بود بخش آرام عجیب که اي تیره سبزي ، بود فرد به

 تپوس سانت به سانت ، گشت مي دنبالش به هم هنوز من لبهاي میکرد جدا را لبهایش وقتي که حرارت پر و گرم

 از... بود کننده دیوانه خواستنش نوع ، بود معلوم حرکاتش تک تک از خواستن ، بوسید مي و میکرد لمس را تنم

 محصورم اش مردانه و قوي بازوهاي میان ، میشد تند نفسم ، گرفت مي نبض میشد داغ تنم حرکتش و حرف هر

 : زد مي لب آرام گوشم کنار ، نوردید مي در را صورتم جاي همه هایش بوسه ، شدم مي مست تنش بوي از ، میکرد

 ...بکرت و نخورده دست و پاک احساس به ، دنیا لذتهاي ترین لذت به ، رسیدم بهشت به تو با -

 : موهایم الي البه برد مي دست
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 ...بوسیدني هم و کردنیه لمس هم موها خرمن این -

 که آرزویي به دو هر بعد ساعتي... شدن مست و خواستن از پر ، بود شده محبت و عشق از پر روزهایم این نبض

 از پر سعید براي چشمانم دزدیدن و صورت سرخي ، بود کرده پر را وجودمان شدن یکي حس ، رسیدیم داشتیم

 هنوز ، آغوشم از نمیشد کنده دل هنوز ، میخواست را تنم عطر هنور ، بودم آغوشش تو هنوز ، بود خواستن و لذت

 : میکرد هوس پي در پي هاي بوسه هم

 اهتنگ آبي تو من ، نیست و نبود شدني باز دیگه که دلم بند به زدي کور ي گره ، زندگیم تو اومدي ذره ذره تو -

 ، همیشه براي ، دارم دوست خیلي بدوني خوام مي ، نشستم میوه به االن و زدم جوونه ، زدم ریشه ، شدم غرق

 ، شوي دل این تپیدن دلیل و بموني دلم کنار ، باشي تنهاییام درمان که باشي که میخوام هام لحظه ي همه براي

 نمي رو دلم تو شیریني ، خوامت مي خودم و دلم براي ، هوسم و غریزه واسه نه ، تنم کردن گرم واسه نه میخوامت

 لبق این بخش آرام همیشه و بموني همیشه بده قول پس ، میکنه بیشتر زندگیمو هاي ثانیه شیریني فقط زنه

 ...باشي ام تپنده

 داشت زندگي و نفس برعکس ، نداشت خفگي که شدني غرق ، شدم لذت غرق هایش عاشقانه حرفهاي ي همه از

... 

 صبح و بوسید آرامي به را لبهایم ، شد من خوشبختي نوید اولین سعید زیباي لبخند طرح کردم باز چشم که صبح

 : گفتم و لبهایش دور تا دور کشیدم دست و گرمش نگاه تو دوختم نگاه ، گفت بخیر

 يکن زندگي ما پیش بیاي تو بده اجازه مادرجان تا کرد رو تالشش ي همه عاطفه و تهران بیاي بود قرار که روزي -

 زن گفت مي ، کردي قبول رو عاطفه درخواست چرا که زد مي غر مادرش به مدام و بود تو اومدن مخالف بهروز ،

 راحت خونه این تو دیگه من زن ، بره هرز سارا رو نگاهش ترسم مي ، مجرده پسرم اون ، زیبا هم و جوونه هم من

 را نجابتش و پاکي ضمانت بهرام وقتي و افتاده دلم به پسر این مهر ندیده چرا دونم نمي گفت مادرجان اما ، نیست

 حکمت االن ، باشه داشته حکمتي ما ي خونه به پسر این اومدن شاید گفت مي ، ندارم ابایي اومدنش از ، کرد

 و کني حمایتش ، نکرد تا خوب اون با روزگار که رو سارا مثل یکي که اومدي تو ، فهمم مي بهتر رو تو اومدن

 ، یدسع دردیه بد کسي بي ، گرفت رو زندگیم عشق تنها بعدم و کرد پدرم بي و برادر بي اول دنیا ، بشي همراهش

 ي همه و نزدي جا و نکشیدي دست و ماندي من پاي به گذشتت و پایان بي مهر با ، اصرارت با ، عشقت با تو اما

 ...ادافت اتفاق منم زندگي تو باالخره که خوشبختي و عشق ي معجزه یعني بودن تو با حکمت ، شدي کارم و کس

 مي را چشمانش آلود خواب و بود ایستاده ما کنار ، آمدم بیرون سعید آغوش از زد مي صدایم که سهیل صداي با

 را او يحساب و داد قلقلکش و بوسیدش و بینمان گذاشتش و کرد بلندش و کشید را دستش خنده با سعید ، مالید

 : گفت و کرد نگاه نفرمان دو هر به عشق با بعد ، انداخت خنده به
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 ره دل که سهیل هاي خنده یعني معجزه ، میشه برابر هزار زندگیمون شادي اون بودن با که سهیل یعني معجزه -

 موجود دو شما کنار من بودن و سهیل بودن ، تو بودن یعني معجزه ، لرزونه مي ریشتر درجه ده با رو نفرمون دو

 ... زندگیم تمام براي و شدن داشته دوست براي ، ورزیدن عشق براي دنیا خواستني

 

 بگذرد دشمني و خصومت به که است آن از کوتاهتر زندگي

 بشکنند که است آن از تر گرامي قلبها

 ماند نمي خنده با آید مي دست به روزگار از آنچه

 نمیشود جبران گریه با برود دست از آنچه و

 کرد خواهد طلوع خورشید فردا

 نباشیم ما اگر حتي

 

 ***  پایان*** 
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