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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 "به نام خدا" 

 د یلرز  نیزم یمقدمه:آر 

 ازهم شکافته شد  نیودل زم قلب

 ن یزم اماجداشدن

 دن یبه هم رس موجب

 شد... ختهی ازهم گس یرآجرهای ز ییدرنقطه ا دوقلب

 زند ی که آوارهاراکنارم یامدادگر 

 زند یرقم م  یماداستان  یوبرا

 که عشق شد" یینام"آوارها به

 

 ازرمان:  ییا خالصه

http://www.romankade.com/
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 طنت ی ش یوگاهادارا فی لط ات یباروح یدختر 

 دهدیخانواده اش را ازدست م  یاعضا یبااتفاق

 ی ناج  یوامدادگر 

 شودیاوم  یوزندگ تن

   کمی فصل

 | 1|پارت

 

 کردم وبه خونه بازگشتم یازرهاخداحافظ یوشوخ   باخنده

 خونه کوچک بودم  نیا عاشق

 زد یدرونش موج م یمهرمادر 

من  اخانم یگونه اش زدم وباخنده گفتم:رو یبه رو ی درآغوش مادرم انداختم وبوسه محکم خودم
 عاشقتما  یبدجور 

 شده چاپلوس خانم   یروازخودش جداکردوگفت:بازچ من

 بشه مونیآدم اصالازابرازاحساساتم پش  یکن یم  یکار  هیبخدا یچی+ه

 خودم بزرگت کردم تمام اخالقات دستمه دهیوگفت:بروورپرکرد یکوتاه  خنده

 یبرم تولدرهابابچه ها یزار یمکث گفتم:آخرهفته م یوبعدازکم  دمیکش میدندان ها انیروم  لبم
 م یکن زشیدانشگاه قراره سوپرا

 نداره برو  یخب مشکل یل یگفتم خ یدیاهان د-

 وبعدبه اتاقم رفتم دمی گونه اش رابوس  دوباره

 راازتن درآوردم   میولباس ها دمیکش رونیام راازسرب  مقنعه
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 وباتلفنم مشغول شدم دمیدرازکش

 جونم یرابه داخل انداخت وگفت:سالم آبج  رخودشیبازشدوآو  یدراتاق ناگهان کهبودمسرگرم 

رنگش نهادم آن  یمشک یموها یرو  ییوبوسه ا دمیرابه آغوش کش  فشیوجسم نح ازجابرخاستم
 ... شدیم رخالصهیمن درچندوجب آغوش آو یایروزهاتمام دن 

 زد  میصدا یعصرگاه یچا یبرا مادرم

هم  یبرا مانیها یوازروزمرگ دمینوشیم یعصرگاه یچا  نایبود بامادرم وژ نی هرروزه مان هم عادت
 م یگفتیم

بودوروبه من   یکالس کنکورش شاک یمعمول ازاستادها دوطبقیسررس کیموقع قاچ کردن ک ناهمیژ
 راحت شد  التیخ یبه حالت قبول شد  ناخوشیباحسرت گفت:دل 

 ی تالش وصبرکن یفقط کاف شهیمروزات تموم  نیاکردم وگفتم:توام صورتم  لبخندروانه

 شدم  کیوک یخوردن چا مشغول

 آماده کردن شام شد  مادرمشغول

 می ردراجب درس صحبت ک   یکم ناهمیوژ من

که سال  ی برادر،برادر  کدانهی نیا  یبرا  رفتیکرد دلم ضعف م شیشروع به نوشتن مشق ها رهمیوآو
 کردیراتجربه م  لشیاول تحص

:سالم خانم  د یچی پ یدرگوش یپسر  ی  صدا دادم دپاسخیبودباترد یزنگ خوردشماره ناشناس  تلفنم 
 مدرس 

 ن یی+سالم بفرما

 ی رباقر یدانشگاهتون هستم ام یمن همکالس -

 خب امرتون   یلی وبعدگفتم:خ اورمیادب ی فکرکردم تابه  یکم

 بدم  لیبهتون تحو ارمیجزوه تون دستم مونده خواستم اگربشه ب-
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 گه یازتون د رمیگیم دمتونیاگرد م یکه کالس دار ی+روز 

 دیباشه هرطورکه شماراحت-

 د یندار ی+کار 

 شدم  دمزاحمینه ببخش-

 انگهدار خد کنمی+خواهش م

 خداحافظ -

رابه همراه شماره تلفنم  بودکه رهادوستش داشت ومن رامجبورکردکه جزوه ام  ی همان پسر  یرباقر یام
 کنم...رادرحق اوتمام  یبه اودهم تابه قول خودش دوست

 درچرخاند وواردشد  درادرونیکل  پدرم

 میاحترامش ازجابرخاست نابهیبه استقبالش رفت ومن وژ شهیهم  رمثلیآو

 لباس وشستن دست وصورت رفت  ضیتعو یدادوبعدبرا یعادت به ما دست  طبق

خوبه اوضاع    یهمه چ نای: دلد یوپدرازمن پرس میوسپس دورهم نشست می رادرکنارهم خورد شام
 دانشگاه چطوره؟ 

 گهیشروع شده د باتازهی هم خوبن ترمم تقر زخداروشکراستادامونی+خوبه همه چ

 بله-

 د ی:مدرسه وکالس کنکورت به کجارس د یناپرسیوبعدازژ

ترم کالس کنکورم گفتن   انیامتحان م یبرا میشیآماده م میپاسخ داد:مدرسه که دار ناهمیژ
 نمراتتون  رگذارهیتاث یلیخ  نیامتحاناباشه چون سال آخر یفعالتمرکزتون رو

 وگپ وگفت باپدر  یبعدازکم

 میاتاق مشترکمان شد یناراهیباژ
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 به خواب رفتم...   میموها دازبافتنبع

 میمدرسه رفته بودندومن ومادردرخانه تنهابود ربهیناوآویژ دارشدمیمادرم ازخواب ب یباصدا

  زییاستادمان گفته بودکه کو شدم میصبحانه خوردم وبعدبه اتاقم رفتم مشغول خواندن درسها یکم
 ومن چون باجان ودلم رشته ام رادوست داشتم مشغول خواندن شدم میدار

 خانه برگشتند ربهیناوآویگذشته بودکه ژ یچندساعت

 به خودم افتاد نهی بروم که نگاهم درآ  رونیهم کتابم رابستم وخواستم ازاتاق ب  من

 خودم شدم  یتماشا مشغول

که سبزرنگ  میها دوچشمی رس یکمرم م یکه تاگود یرنگ  یمشک یبودم باموها زاندامی ر یدختر 
 بود دهی بودازمادرم به ارث رس 

دوست داشتم  یل یرنگ پرم راخ یمشک  یابروها امدومنیبه صورتم م  ییبایکه به لطف جراح ز یدماغ
دست نخورده بودنشان جذاب  م یپاچه بزنگه داشته ام امابرا  گفتیکردومیهرچندکه رهامسخره ام م

 بود

 خوردن ناهارازاتاق خارج شدم یوبرا دمیبه اتاق آمددست ازنگاه کردن به خودم کش ناکهیژ

 ... رفتندیبه شمارم  یموهبت اله نی بهتر میدوست داشتم برا یلیام راخ  خانواده

 دمی آسوده شدخواب المیخ م یبابت درس ها یدرس خواندم ووقت تاشب

 دارشدم یشده ام ب میازقبل تنظ  باآالرم 

 به رفتن دانشگاه شدمآماده  اقی وبااشت

 به سردرش شدم  رهی وخ ستادمیدردانشگاه ا یجلو

 "دانشگاه کرمانشاه"

 راسنگ تمام گذاشتم تادرش قبول شوم  رستانمیدب لی که بخاطرش سه سال تحص یدانشگاه
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 وجزوه ام راگرفتم  دمیراد  یرباقر یورودبه کالس ام  هنگام

 ف نداشت دخترکارت حر  یگرفتم ورهاباخنده گفت:مرس  یکناررهاجا

 شدمگه؟یچ یچ  یگفتم:برا باتعجب

 شنهاددادیپ ربهمیام-

 وسط  نی+وا خب مگه من چکارکردم ا

  نادوستمیتوکالس کامله منم گفتم جزوه دل   یگفت جزوه ک رهی خب خره من بهش گفتم جزوه توروبگ-
 شنهادداد یحرف زدوپ کمیکامل  بعدامروزم اومدتشکرکردوبعدم   شهیهم

 د یداربمونیزدم وگفتم:انشاهلل که خوب وپا یلبخند

 تمام ماند  مهیاستادحرفمان ن  باآمدن

 مان بود یاستادواحدتخصص

  عیورق هاراتوز  شیشدم وبعدازاتمام حرف ها شیتمرکزم مشغول گوش دادن به حرف ها  باتمام
 راگرفت مطمئن بودم که خوب دادم زشیی کردوکو

 خانه بازگشتم گربهیدوکالس د بعدازگذراندن

به هدفش تالش   دنیرس یبود خوشحال بودم که انقدربرا شیخواندن درس ها نامشغولیژ
راانتخاب   یکردم ورشته تجرب  قشیوتشو  تیامامن حما دداشتیترد یانتخاب رشته کم کندموقعیم

 شود  یکردتابتواندواردعرصه دندانپزشک 

 کنم  تی خواندم تابتوانم درعرصه عمران فعال یاض یهم ر وخودم

  کردماهمی همسرش وسه فرزندش تالش م یزندگ یبودوباتمام وجودبرا  یپدرم کارگرزحمت کش وچون
 ... میکرد ی نم  غیدر یز یاش چ یافتخاروسرافراز  یبرا

 دادمیم  دانجامی بودم که با یتاپم مشغول انجام پروژه ا  بالپ
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مامان بزرگت   یالقییخونه   میبر میخوایچندروز م هینایلبه اتاق آمدوروبه من گفت:د مادرم
 ؟ یایم  یتوچ  انیرمی ناوآویژ

 ام یخاطرگفتم:آره م نینداشتم وبه هم یوکار  کالس

 !...میرفتی داگرنمیشا میبرو زدکهی که به سرمان نم کاش

  یکاف یرهاراه  یبه زندگ دالورودیرجدی وام مانیها یچندتن ازهمکالس  دوهمراهیازراه رس آخرهفته
 م یکن زی تارهارادرروزتولدش سوپرا میشاپ شد

رهابودبالبخندوهمراه  یم یدوست صم داکهیدرسکوت مطلق قرارگرفت رهاباتعجب واردشدوبعدش کافه
 به استقبالش رفت  کیک

 دوتشکرکردیشدوبعدتک تکمان رابه آغوش کش  یجار  شی ها رهااشک

 میبه خانه بازگشت یاحافظ وبعدازخد میکرد یوخنده سپر   یرادرشوخ  یچندساعت

 م یمادربزرگم بودرفت  القیی یکه برا ییوبعدبه سمت خانه روستا م یراجمع کرد  لمانیوسا

 ارخونگرم یقشنگ ومردمان بس  ی کاهگل یسرسبزوباشکوه باخانه ها ییروستا

 پدرومادرم بود  زادگاه

 دردمندوناتوان به استقبالمان آمد  یباآن پاها  مادربزرگ

 گشتی بازم شیکم سو دگانیآمدم انگارکه نوربه د ی نجام یکه به ا هروقت

 م یوخورد ختیر  یخوش رنگ یاش چا یازسماورذغال  مانیبرا

 بود  دهیچیکه درست کرده بودپ ییغذا یپخت مادربزرگ حرف نداشت وبو دست

 میکرد ناپهنیشام راهمراه ژ سفره

 خوش رنگ ولعاب مادربزرگ خوردم  یکنم ازغذا دنیس ترک که احسا  ییتاجا

 کردن سفره وشستن ظرف ها   بعدازجمع
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 میپدررخت خواب پهن کرد یعلت خستگ به

 میخواب شد آماده

 رادستش گرفت  دودستمیدرازکش رکنارمنیآو

 برم یداشتم راازخاطرنم  اآمدنشیبدن یراکه برا  یآرام بودم هرگزشوق وذوق کنارش

 ... اشدمیدن یحس ها ن یمملوازبهتر دمیوکوچکش رابه آغوش کش  فیجسم نح یووقت

 به خواب رفتمفکرهابودم که  نیباهم

 دارشدم یب اطیخروس درح یباصدا

 آورده بود  مانیبرا رتازهی سرش مادربزرگ

 صبحانه تاغروب مشغول انجام پروژه ام شدم  بعدازخوردن

 آورده بودندراخوردم  میکه برا یوتنقالت  دمیکش یازسرآسودگ یشدنش نفس  بعدازتمام

 ی دل  یآمدوگفت:آبج رکنارمیآو

 +جونم

 ؟ یگیهاتوم  یبرام اون غصه بچگ-

شروع به گفتن قصه  میشدم وباترکردن لب ها شیپام گذاشتم ومشغول نوازش موها یرارو  سرش
 کردم 

 نبود.   یکی بود  یکی"

 نبود یچچیخدا ه  جز

 تاق   کبود،  نی ا  ریز

 ستاره نه
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 سرود. نه

 ی ُتُپل عموصحرا،

 ی دو تا ُلپ   ُگل  با

 و دستش کوچولو  پا

 و روحش دوقلو  شیر

 و سرد   یخال چپقش

  درد،   یای در دلکش

  باغو بّسه بود   َدر

  باغ نشّسه بود:   َدم

 عموصحرا! پسرات کو؟« »ــ

 پسرام.  انیلب   در »ــ

 خاطرخوان پسرام.   ارویدر ننه   یدخترا

شونپر، تنگ   غالغ  ا،یطفل ـ   پا ک

 ان یو مرده، م خسته

 شون.سر   مزرعه  از

  کار   یشون خّسه   تن

  زار   یشون ُمرده  دل

 َتَرک  نه یپ دّساشون

 نمدک  لباساشون
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 ی ُلخت و پت پاهاشون

 ، ینمد کالشونکج

 با دل   تنگ  نن یشیم

 سر   سنگ. ای در  لب

 کنونهی شب تا سحر گر ا یطفل

 رونن ی شون پس مدردوختهاز چشم   به  خوابو

  نمور   یای در  یتو

  شور   یاشکا زنیریم

 ! ــ: خوننیسوز مدوز و چه دلــ آخ که چه دل خوننیم

 اس یمون سرد و س! کومهایدر ننه   یدخترا »ــ

 مون اول به خدا، بعد به شماس.   دی ام  چش

 سرد شدن  هاکوره

 زرد شدن  هاسبزه 

 ن. درد شد هاخنده

 سر   تپه، شبا  از

 اد، ینم ی گار   ی اسبا  یهه یش

 غروب  شه،یدل   ب از

 اد، ینم  ی سار و قنار   چهچه

 از شهر   سرود  گهید
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 .ادی نم یسوار تک

 اد یمهتاب نم گهید

 . ادیتاب نم  شب   کرم

 از کومه رفت  برکت

 از شانومه رفت:  رستم

 کنهی و بارون م ّجهیکه برق م  یهوا وقت تو

 اد، ینم  رونیب گهیرنگش د رنگه به    کمون

 کنهی ُپرخون م ارویدن ب یکه د یوقت نیزم  رو

 . ادینم دونیم گهی رخش   قشنگش د  سوار

  غمه  دونخی گه،ید سی شب ن  شبا 

 .تنهی شب تو هوا تار م ای س   یعنکبوتا

 شهی دوزون نم  یشب مروار  گهید

 .شهی ها چراغون نمشب میمثل   قد آسمون

  مث  اشک یسرد ک  یکوچ ی  غصه

 زنه، یهر ستاره سوسو م ی  جا

 خشک ی   هر شاخه   سر

 .زنهیسحر تا دل  شب جغده که هوهو م از

 اس یاز غصه س دال

 کجاس؟  دی خورش  یپس خونه آخه
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 !میکنی وازش م قفله؟

 !میکن  ینازش م  قهره؟

 منت  شو  میک شیم

 همت  شو!  میخر یم

 دهی  شب تن نم  یک یبه تار یکچ یزوره؟ به خدا ه همگ

 ! دهی گردن نم  یک ی تار  غیدشمن   نوره، به ت گنی  کورم که م  موش

 عشق نموند  نی! رو زم ایدر ننه   یدخترا

 شو بست خونه تکوند  لیباروبند  شی وخ پ  یلیخ

 شهی نم دایعاشق و ش میدل مثل   قد گهید

 شه.  ینم  دایپ زایجور چاون گهیکتابم د تو

 نه شور،  د،یزندون شده: نه عشق، نه ام ایدن

ش کار م   ایشده دن یبرهوت   س و گور. ُمرده کنهی که تا چ 

 ! ـدی ام  فیخدا حبه ؟یدیــ چه ام یدیام نه 

 ــ د؟ید شهی م ی خوب   زیچ ؟یــ چه چراغ یچراغ نه

ـ   یتشنههمه خون  ؟یــ چه سالم یسالم نه   هم! ـ

 غم؟ــ: دهی مگه راهش م ؟یــ چه نشاط  ینشاط نه

 ،ی آکل، مرد   لوط داش 

 !یخندق تو قوط  ته

 جونی بی  باغ   ب  یتو
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 بلگ   خزون!  جمک،جم

ه مثل   قد گهید  گرفت ی که از آب ُدر م سین مید 

 : گرفت ی انگار باهارا از شکوفه ُگر م باغاش

 کنهیمسر   آب خون  تی به چشمه! حاال رع آب

 .کنهی م جونی تارو ب آب، چل  یکهی چار چ واسه

 سوزهی م یو شال  پوسنیو م گندنی م نعشا

ش مهمون چاره ی  دار، قاتل   ب  یپا  دوزهی جور تو هوا چ 

 تو هوا؟ جورهی م ی»چ ــ

 تو فکر   خدا؟...«  رفته

 »نه برادر! تو نخ   ابره که بارون بزنه  ــ

 درآد، پوک   نشا دون بزنه:  یاز خشک یشال

 بارون بزنه!  اگه

 ! اگه بارون بزنه!«.آخ

 اس ی! دل  مون سرد و سایدرننه  ی  دخترا

ش  اول به خدا بعد به شماس.  دمونی ام  چ 

 م یخاینم   یاز یپوست   پ  َاَزتون

 .میخای نم  یجاهاز بقچه   ن،یتون بس  مون  خود

 میندار نیو پاچ یزدی   چادر

 . میندار نیو قارچ  چهیقال  ره،ی  پامون حص  ریز
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  شما    یبرکت   جادو نیبذار 

ه  آباد کنه رورونه ی و  د 

  شما   ی مو  نمشب

 مونو شاد کنه تشنه  گریج

 بمونه  جان ی شما َمس شه هم  یاز بو یشاد

  غم جابمونه...«  یخونه کنون،ه یبره گر غم،

  کبود   یای عموصحرا، لب   در  یپسرا

  ابر و مه و دود   ریز

 کنن، یُپرم  ای از راز   س شبو

  نمور   یای در  یتو

  شور   یاشکا زنیریم

 . کننیُپرُدر م  اروی در  یکاسه

 َته   آب ا،یدر ننه   یدخترا

 مست و خراب. نن یشیم

 تن  شون  ونیُعرمه ین

 شون  رهنیپ هاخزه 

 شون ُهرم   سراب   تن

 ُغل   آبُغل  شونخنده

 شون ُتنگ   نمک   لب
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  شک  یشون خنده    وصل

  خون،   یایشون در  دل

  خزه   فاری د  یپا

 کنون: ضجه  خوننیم

 نبات  عموصحرا لب   تون کاسه   یپسرا »ــ

 وصل   شما خمس و زکات!  هیهجرون واسه  صدتا

 از اشک   شما شور شد و رفت  ایدر

 مون از َدم   در دور شد و رفت.   بخت

 ن یزی عشقو سر   صحرا نر   راز

 !نیزی نر ایتون شوره، تو در   اشک

 دهی َدس نم نیبه زم  ایآب شور بشه، در اگه

 .دهی مارو به شما پس نم گهید امیدرننه

 دل   ما گنج   غمه امت یوخ تا ق اون گهید

 باز کمه.  م،یکن هیگر میتا عمر دار اگه

 ُبرج   غم  مون شهی م ای  در  یزنبور  پرده

 َدم  مون!« شه هم  یتا َحشر م شه،ی تون دق م  عشق

  خزه موش نداره؟  فارید مگه

 موش گوش نداره؟ ــ مگه

 :کنهی رو خبردار م  ایدرننه  فار،ی د  موش
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 کج و کوج  ا،یدرننه

 دل و لوس و لجوج،  بد

 . ــکنهی در کار م  جادو

 ن نرسه صداشو تا

  خزه،   یای در  لب

 : کنهی م داریابرا رو ب کشونهیلجش، غ از

 ا ی ابر   س   یاسبا

 کشون،هه یهوا ش تو

  رعد   ی خال  یبشکه 

  بوم   آسمون.   یرو

 غرومب!غرومب  آسمون،

 دودودومب! ش،ی آت   طبل

  موج   بال  ینعره 

 تا عرش   خدا;  رهیم

 . زننیم ادیفر یاز خوش هاصخره

 : زنن یاز دل   آب داد م دخترا

  عموصحرا!  یپسرا »ــ 

  شماس.   شی ما پ  دل

 ن یفکر کن  نکنه
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  سر   ماس:   ریز حقه

  حسود   یایدرننه

 آتش و دود!« نیا کرده

  باد  یسهیر! که جز نعره و دلفیح  پسرا،

 ییگهی د  یصدا چیه

ـ ادیگوشاشون نم  به  ! ـ

 شون سنگ   صبور   غم

 نمدک  کالشونکج

 خسته و دور  نگاشون

 َتَرک، شون غصه  دل

 سوت و کور  ،یاهیس تو

 به موج   سرد دنی م گوش

  شور   یاشکا زنیرییم

  نمور...  یای در  یتو

 ُجَمک برق   بال  ُجم

 تو هوا! شی آت   طبل

 موج   عبوس  زکیزخیخ

 َدم   عرش   خدا! تا

 ستاره نه سرود  نه
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  حسود،  یایر د  لب

 تاق   کبود نی ا  ریز

 نبود یچچیخدا ه  جز

 نبود !" یچچیخدا ه  جز

  یگونه اش زدم ورو یرو ییخواب رفته بوسه ا ربهیراپاک کردم آو میداستان اشک ها شدناتمام 
 بالشت خوابوندمش 

 تاب وقراربود   یچرادلم ب دانمینم

 دمیپدرم رابه آغوش کش دمی رابه اغوش کش مادرم

 فشردم  نارادربغلمیژ دم یرابوس  مادربزرگ

 م یراخورد شام

 میخانواده رفت شی پ یوباچنداستکان چا  میناشستیهاراباژ ظرف

 خورد ی ررامیآو دنیگشنه خواب مادرغصه

 ازجابرخواست  پدرکه

 د یلرز می که نشسته بود ییجا

 اتفاق افتاد هیچندثان  درعرض

 سرمان آوارشد  یخانه رو سقف

  رهیچشمان ت امقابلیسرم افتادودن یرو یرچوب یبه اتاق بروم که ت ربودخواستمیآو یحواسم پ فقط
 تارشد 

 اندازشد... ن یگفتن پدردرسرم طن اابوالفضل ی یصدا فقط

 《بهداد》
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 دستانم گرفتم انیروم سرم

 شتر یر7/3به اندازه  ینبودزلزله ا  یباورکردن

 رانابودکرده بود  کرمانشاه

 یکمک وآواربردار  یکرمانشاه برا  یهالل احمر راه  میوبات   کردمی م لی شرکت راتعط یدچندروز یبا
 شدمیم

 راکنسل کرد  یکار  یگفتم تمام مالقات وقرارها یمنش به

 ازشرکت خارج شدم نیماش  چییسو بابرداشتن

 ام جمع کردم  یضرور  لیشامل وسا  یکوچک ساک

 م یشد یهالل احمرراه مخصوص  یها ن یوبعدباماش

 تربود دهید بی سرپل ذهاب ازهمه جاآس عتیوض

 به سرپل ذهاب اعزام شدند  یگروه

 شد اطراف شهراعزام  یمابه روستاها وگروه

 همراه بلدزر داشت  یبه آواربردار   اجی خانه هااحت یبعض

 به کارکردند بلدزرهاشروع

 شد  یخانه آواربردار  نیودوم  نیاول

 خانه سوم دبهیرس  نوبت

 روبه روشدم  یرزن ی پ یباصورت خاک  آجرهاراکنارزدم

 نبض نداشت وبدنش سردبود راکنترل کردم   نبضش

 مخصوص اجسادقرارش دادم  یکاورها داخل
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 بود اوهم نبض نداشت  یسال انی جلوتررفتم صورت غرق خون مردنسبتام  یکم

 قرارداشت بدنش سردبود  یزن  کنارش

افتاده  نیزم  یافتاده بود انگارکه درحال فراربوده است چون به پشت رو یرچوبی که ت ییجا جلوتررفتم
 بود

 بابود ی صورتش راتکاندم چقدرباهمان چشمان بسته بنظرم ز یرو  ارخاکیاخت  یبود ب یدخترجوان 

 گرم بودونبض داشت  بدنش

 هاراصدازدم وداخل آمبوالنس قرارگرفت  بچه

 بود یگر یشدم که انگاراتاق د ییواردجا

 دختر  کیپسربچه بودو  کی هاراکنارزدم  خاک

 نبض نداشت وبدنش کامالسردبود پسربچه

 بود   امادخترزنده

 به هوش بوداماتوان حرکت وحرف زدن نداشت  انگارکه

 مارستان یبه ب  دهیانتقال داده شدندوآن دودخترصدمه د یقانون  یپزشک  اجسادبه

 کنم  شانیهمراه مارستانیمن درب  قرارشدکه

 داشت  ی ن ییپا یار یبادرصدهوش ی راربود به علت شدت ضربه به کمارفته بودوتقرف نیکه درح  یدختر 

 لهیخاک هاتخ   دیاش صدمه رسانده بودبا هیاش شده بود به ر هیکه واردر ییها دخترهم خاک  یکیآن
 شد یم یپاکساز  هیور

 منتظرماندم...  مارستانیب  رشیشدن اوضاع درپذ تاروشن

 بودبهترشده بود  دهید بیآس شیها هیکه ر یدختر  حال

 وگفتم:سالم حالتون بهتره؟  ستادمیا کنارتختش
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 کجان؟  شدنیجان گفت:بله بهترم فقط خانوادم چ یب

 مرگشان بودم یسوالش داشتم وشرمساربودم انگارکه باعث وبان  یتلخ برا یانداختم جواب  ن ییسرپا

 روبپرسم لتونیاسم وفام تونمیمکث گفتم:م  یبعدازکم

 نامدرس یژ ناهستمیژ-

 آهان+ 

 سرخانواده ام اومده؟ ییچه بال نیگینم-

  رونیزنده ب یآوارهاکس  راونی ازز گهیخانم د هیسخته گفتنش برام امامتاسفانه به جزشماو یلی+خ
 ومد ین

گفت   یز یچ  یزبان کرد دوبهیبرسرش کوبکه سرم درش نبودمحکم  یپرازاشک شدوبادست چشمانش
 که من متوجه نشدم

 نم یبب  نیروکه گفت یاون خانم  تونمیگفت:مبزرگ   یازبغض یدورگه ناش  ییباصدا

 دکترتون صحبت کنم اگراجازه دادحتما   دبای+با

 ازجابلندشودراداد نکهیصحبت کردم واذن ا  بادکترش

 م یرفت ژهیکمک پرستاربه مراقبت و به

 چرا؟ گهینارودیادلیگفت:خدا دوبابهتیآن خانم رنگ ازرخش پر دنیباد

 توکماست؟  میمن گفت:آبج روبه

 که توسرشون خورده  یی+بله فعالبخاطرضربه ا

 پرستاربه اتاقش برگشت   هیسردادبه توص هیوگر ونیش  یکم  نکهیبعدازا

  یابراز همدرد یبرا ازداشتیهم ن  یعاطف تی به حما یبهبودسالمت جسم یبرا  تی دخترجداازحما نیا
 به دلتون موندازخداطلب صبردارم براتون   ین یگفتم:واقعاغم سنگ



 که عشق شدند ییآوارها

23 
 

  کدونهی رمیگرفته گفت:آخ آو ییدادوگفت:مادربزرگم، پدرم،مادرم وباصدا رونی ب  نهیجگرسوزازس یآه
 داداشم 

 یجاتمام اعضا کیبخواهم  نکهیدردناک بودا میهم برا کردتصورشیراتحمل م یسخت چقدرغم
 خانواده ام راازدست بدهم

 اتفاقات فقط اونه که مونده برام  نیباا شهیخواهرم خوب م  یروبه من گفت:خواهرم چ  دوباره

 شه یبخداباشه انشاهلل که خوب م دتونی من فقط امدادگرم اماام ستمی+من پزشک ن 

 اد یخودش ب  یخدارحمش به من وبعدم به جوون -

 :چندسالشونه مگه دمیکنجکاوپرس

 سالشه ستی+ب

 نبود...  نیسن بودوحقش ا کم

 شماخودتون چندسالتونه ناخانمی:ژدم یبالبخندپرس

 م هجده سالمه من-

 راازدست داده بودند...  شانیتمام زندگ  یجوان  دودختردراوج

 نا یدل  عتیاصالع ازوض یبرا

 که درآن بودرفتم یبخش به

 اش باالتررفته یار یدرصدهوش دواربودوگفتیام یدکترکم

 گان به داخل رفتم دنیباپوش 

خوب شووبه هوش   کنمیام اماازت خواهش م بهی غر یل یسکوت کردم وسپس گفتم:من خ یکم
 کس   یتنهاب  یلی خ اخواهرتیب

 کنم برات...  یسالمت یامادوست دام برات دعاکنم وآرزو شناسمتیداره من نم گناه
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 هارفتم یادامه آواربردار  یخارج شدم وبه خواست فرمانده مان برا ازاتاق

 ماند...  مارستانی ب  انیم ییجا امافکرم

 

 شده بود  یازروستاهاآواربردار  یم یبانیدتقرهفته گذشته بو کی

 ارفتند یمظلومانه ازدن چقدرازمردممان

 کردند یم  ی ددرچادرزندگیغرب کشوربا یخانمان شدندودرآن سرما یوچقدرب 

خوب شده    عتشیناوضیبودم ژ نازدهیناودلیبه ژ یسر  مارستانیب  میهم که مصدوم برده بود یچندبار 
 نکرده بود  یر یی ناتغی دل  عتیمرخص شوداماوض  توانستیبودوم

 مالقات کننده رفتم  کیعنوان  نباربهیشدم ا مارستان یب  یراه  دوباره

 آرام گرفته است یمن متوجه شدم که کم دنیوسردرگم بودباد  ناناراحتیژ

عملش   می تون یمانم گنیشده م دهیخون د نالختهیتومغز دل گنینام دکترام کی ن یگفت:آقا بابغض
 تهران مارستانی بدن ب دانتقالشیبا گنیم میخته خون روبردارول میکن

 چراامانگران شدم دانمینم

 بود   نادرستیژ یکه حرف ها اشدمیراازدکترجو عتیووض

وانسان  کردمی دودخترم نیدرقبال ا یب یعج   تیاحساس مسئول ناراتنهابگذارمیژ خواستینم دلم
 بهشان کمک کنم  کردکهی م جابیام ا یدوست

 میتهران شد یراه  باآمبوالنس

 نا ینامه توسط ژ  تیرضاوامضا کردن  یادار  یکارها بعدازانجام

 اتاق عمل بردند نارابهیدل

 چندساعت گذشته بود دانمینم



 که عشق شدند ییآوارها

25 
 

 آوردنش رونی ب اماباالخره

 شده بود دهیچیبودندودورسرش بانداژپ دهیسرش راتراش  یموها

 داده شد انتقال ژهیو  یبخش مراقبت ها به

 ...بود ی دواروراضیارامی اش نرمال بودودوکتربس یوحال عموم  یاطی ح عالئم

گرفته بودکه  میبه کرمانشاه راداشت وتصم ناقصدبازگشتیبودوژ ناگذشتهی ازعمل دل یچندروز 
 کارهاراانجام دهد یسر  کیبرگرددو

 برود  نالی منتظرآژانس بودتابه ترم مارستانیب اطی درح

  نیلطف کرد  یل یمن وخواهرم خ یبرا  نیدیزحمت کش  یل ینام واقعاخ کین یمن آمدوگفت:اقا کینزد
االنم  نیحالش بزار  انیومنودرجر  نیناسربزن یبه دل نیاگروقت داشت نکهیخواهش دارم ازتون ا هیفقط 

 مجبورم که برم 

 حتما  کنم،چشمی+خواهش م

 شدورفت  نی تشکرکردوبعدسوارماش

 د یچرخی درسرم م  یبه سقف افکارمتفاوت رهی بودم وخ  دهیتخت درازکش یرو

 بود ختهیاوضاع شرکت بهم ر درنبودم

 سربزنم مارستانی ب کردهرروزبهیحکم م دردلم یحس  یازطرف

 شود ازفکر   یدادم تاته  راتکانسرم 

 دم یراکه کنارم قرارداشت سرکش  یآب وانیل

 آتش زدم ودوباره فکرم مشوش شد  یگار یس

خودم  یکنم برا یکردم فقط درست زندگ یام سع یونه سال زندگ  ستیبودم که درب  یپسر  من
 داشتم ی مشخص یحدومرزها
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  ستی ن یماندن  یکس درزندگ  چیه نکهیام نبوده است امابافکرا یدرزندگ یکه دختر  میگوینم
 اما  دانکردمیپ  یکس احساس چیبه ه  مانمیخودم م یوتنهاخودم هستم که برا

 تخت...! یرو هوشیدخترب  آن

 !جادکند؟یدراحساسات من ا یر ییبتواندتغ  هوشیب  یآدم شودکهیممکن نبودچگونه م نه

 خاموش کردم  یگار یگاررادرجاسیکه به صدادرآمدخودم راجمع وجورکردم وس دراتاقم

 وارداتاق شد  مادرم

 تواتاقت  ید یچپ یکنارم نشست وگفت:بعدازچندوقت هم که اومد یبالبخند

 گه ی وگفتم:اومدم استراحت کنم د  دمیکش شیموها ینوازشم رو دست

 رهی هم درم تی گردودرست کردم قهوه ام دم کردم بخورخستگ کی ک ابراتیپاشوب-

 مادربه سالن رفتم  وهمراهناچاراازجابلندشدم 

 کاناپه لم دادم ومشغول شدم یرو

 بازشدوبهارواردشد درسالن

 ن؟ یابخری آب پاش چرخش نیازا طایباغچه توح یگفته شمابرا یروبه مادرگفت:مامان ک  غرغرکنان

 به من کرد  یباالانداخت واشاره ا  ییا مادربالبخندشانه

 دمش یدرآغوش کش یوبعدازسالم واحوال پرس ستادمیا

 معرفت خان  یولبخندگفت:چقدردل تنگت بودم ب  باذوق

 گفتم:اززنگ زدن هات معلوم بود  هیباکنا

 گه یبچه هابودم ازمامان بپرس د رمدرسهی بخدادرگ-

 +کجان پس االن 
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 ومد یباهمون آب پاشه مشغول شده نوراهم درس داشت ن اطیکه توح  انینو-

 راصدازدم باذوق برگشت وبدوبدوبه خانه اومد  انیپنجره نو ازپشت

 گذاشتمش ن یزم یرو شیموها ختنیاش رافشردم وبعدازبهم ر ینیدرآغوش گرفتمش ب  شهیهم طبق

 مخصوص خودشان یول منهدم کردن خانه شدومادروبهارهم مشغول گپ وگفت هامشغ انینو

 گفت یرفتم وروشنش کردم شبکه خبرازاوضاع بدمردم درکرمانشاه م یو یسمت ت  به

 ددرچادرسرکنند یدرآن سرماوباران با نکهیازا

 شدم   یپتوواقالم خوراک یراه انداختم ودرسددجمع آور  یمجاز  یدرفضا ین یکمپ

 ...می کرمانشاه کن  یهاراه ون یگذاشتم تاباکام شی رو  یهم مبلغ خودم

 همراه پدرش آمدند غی نوراباج

 م یدیماشمارود ییخودش رادربغلم انداخت وگفت:چه عجب خان دا باذوق

 ی کن هیمن گال  دنیازند یوجب   میمونده توعه ن نیوگفتم:هم  دمیراکش  لپش

 نازک کردورفت  یچشم پشت

 باشند یونبودمن شاک  ابیندازغی ایباران خواهرکوچک ترم بودکه همراه پدرم ازشرکت ب  نوبت

 راباخنده ردکردم...   شانیطعنه ها تمام

 امابانگاه حسرت بارمادرروبه روشدم خواستم به خانه ام برگردم   عدازسروشام

 گرفتم که کنارشان بمانم میوتصم

 گذاشتم وبه خواب رفتم نیدسربابال یشد  یباخستگ

 دارشدم یکه به صورتم خوردب یدیبانورشد

 آماده شدم... مارستانیرفتن به ب یبرا
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 مرابه اتاقش فراخواند  دمیدکترراد

 د یکشی نامفهوم م یکاغذطرح ها یباخودکاردردستش رو همانطورکه

 د؟ یدار ینسبت مارچهیب  نیصورتم نگاه کردوگفت:شماباا به

 :ازدوستاشون هستمدوگفتمیبه ذهنم نرس یز یچ

 قرارداره درسته؟ عتیوض ن یهست که توا یمارشمادوماهیب داالنین یراتکان دادوگفت:بب  سرش

 +بله

 یدیمن ام  قتشیحق کنهی سرم ینبات  یاالن داره توزندگ  رنکردهیی ازبعدعملش هم تغ ارشیدرصدهوش -
 د یکنی روبراش سخت ترم  درفتنیدار نکهیبه برگشتش ندارم جزا

 شدم  شوکه

 ...ازداشتینان یدرکمابودژ داگرتاآخرعمرهمیخواهرشا نیبه ا  ازداشتینانیژ

  یاعضا یمثل باق  گرفتیسرشان م یرو  ختیموقع که آوارر ردهمانیعمرش رابگ  خواستی اگرخدام
 خانواده اش 

  ی زنده بمونه ونفس بکشه من وخواهرش راض تونهیتفکربه دکترپاسخ دادم:تاهروقت که م  نیباهم
 که توکمابمونه دکتر  میهست

 کترخارج شدم د   وازاتاق

 نگاهش کردم  شهیش  ازپشت

 دمید درادرصورتش یازام یرد

 مکث ادامه دادم:ومن  یناوبعدازکمیخاطرژ اواسهی گفتم:زنده بمون وبه هوش ب شهیپشت ش ازهمان

 شتربمانمیب توانستمینم

 شرکت رفتم  به
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 شدم رهی سردرشرکت خ به

 "شرکت مهرگستر" 

 نام" کی"بهدادنتی ریبامد

 چشمم گذشت   شی که باخانواده ام درجدل بودم ازپ ییروزها

  یپدربزرگم که تاجربه نام  ی ازصدقه سرارث پدرزنش توانست تاجربزرگ فرش شودوجاپا پدرم
 بودبگذارد

راداشتم  شی ایرو شهیکه هم یبودکه شرکت نیاصرارداشت من هم کنارپدرکارکنم اماخودم دلم باا مادرم
 افتتاح کنم

  نیی پا یگرفتم وجداشدم وبعدهم باکل یوخانه مجرد ربارنرفتمی جبورکندامازخواست بازورمن رام پدرم
 کردم  سیوباالکردن شرکتم راتاس 

 میاحترام کردوبعدازورودم به اتاق کارتابل راجلو یادا یمنش  دمیطبقه موردنظرم رس باآسانسوربه
 گذاشت 

تن قرارمالقات  تماس گرف نینو  یمهندس،آقا یخواست خارج شودکه برگشت وگفت:آقا امضاکردم
 امروز  یگذاشتن برا

 دادم  دتکانییرابه نشانه تا سرم

 خارج شد...   وازاتاق

 میدیباهم به توافق رس یآمدوسرپروژه ا نیمحمدنو

 به بدنم دادم یراازتنم درآوردم وکش وقوص  کتم

 بکس بود  نگیمثل ر میقراردادبستن برا شهیهم  دمیآب نوش  یا جرعه

 وطاقت فرسابود   نیکه سنگ ازبس

 ساخت وسازبه شرکتم سپرده شود نیسنگ یسرسخت بودنم باعث شدکه پروژه ها نیاماهم
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 شوم  یشرکت به نام  وصاحب

 آتش زدم  یگار یوسستادم یپنجره ا پشت

 همراهم زنگ خورد تلفن

 دادم:  جواب

 +الو

 نام  کی ن یسالم آقا-

 ناخانم ی+سالم ژ

 ن یخوب -

 ن ی +ممنونم شماخوب

 چطوره بله،حال خواهرم-

 بودم خداروشکرنرماله  مارستانی +صبح ب

 همه لطفتون  ن یبابت ا ونتونمیممنونم ازتون تاعمردارم مد-

 کنمی+خواهش م

 دی ندار یحال واحوال تشکرکنم کار  هیخواستم -

 +نه،خدانگهدارتون 

 خداحافظ -

 کردی م یداشت بااعصابم باز  یعصربودوخستگ

 رفتم وبه سمت خانه ام راه افتادم  رونی ب ازشرکت

 وواردشدم  دبازکردمیدرراباکل
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 راعوض کردم میها لباس 

 کاناپه ولوشدم  یرو

 گذاشتم پخش شود  کردمی راکه دنبال م ییکای آمر الیسر

 ...چطورخوابم برد دانمینم

 دارشدم یازخواب ب یکرخت باحس

 دم یبه دوازده ساعت خواب کینزد فکرکنم

 بناگذاشته بودقاروقور  یسمفون  شکمم

 آماده کردم وخوردم  ییمروین

 شرکت رفتم وبعدبه

 به خانه بروم  نکهیراپشت سرگذاشتم وقبل ازا یروزپرکار 

 نکرده بود  یر یی ناتغیدل عت یزدم اماوض  یسر  مارستانیب به

 کنم... شیداشتم باچشمان بازتماشا چقدردوست

 کردم میها هیوآلوده تهران راوارد ر  یزمستان یرفتم وتاتوانستم هوا  یبه پارک خواستیآزادم یهوا دلم

 زنگ خوردباران بود تلفنم

 فرستمیکه برات م  یآدرس  نیا ابهیگرفته گفت :داداش فقط ب ییباصدا

 اخه یچ یبلندگفتم:برا  ییباصدا

 اتوروخدای داداش فقط ب-

 راقطع کرد وبعدتلفن

 رد...اس ام اس ک میشدم که برا یآدرس  یترسناک ومتفاوت راه یباافکار 
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 که باران آدرسش راگفته بودتوقف کردم  یآپارتمان یجلو

 وازپله هاخودم رارساندم   منتظرآسانسورنماندم

 به درزدم  چندتقه

 درچهارچوب درقرارگرفت  یپسر  دربازشدقامت

 :امرتون وگفت

 کنارش زدم وداخل رفتم  تی باعصبان

 :بارانصدازدم

 من تواتاقم  یآلودگفت:داداش هیگر ییباصدا

 بودندومشخص بود  نیزم یولورو  گرهمیچندپسرد

 ستند ین یعاد درحالت

 باران آمدرفتم  یکه صدا  یسمت اتاق  به

 بود   درقفل

 درصدام زدم:باران بازکن دررو  ازپشت

 دررابازکرد 

 دراتاق بودند  گرهمیدودخترد جزخودش

 دی لرزیدربغلم م دهیباران د یمثل گنجشک باران

 ی پس بد دجوابیبا یبعداحساب  میابری جداش کردم وگفتم:ب ازخودم

 ان یبغض آلودگفت:دوستامم ب یصدا  باهمان

 انی دبی+دوستاتم حتمابا
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 می ازخانه خارج شد باهم

افتادازبس که خودش راب   نیزم  یکه دررابازکرده بودخواست مانعمان شودکه بامشت من رو یپسر 
 خفه کرده بود... یدن ینوش

راپارک کردم   نیماش یکردند که درآخرباکالفگ هیتمام مدت گر  ن یدرماش  شی ودوست ها باران
 ؟یکردی تواون خونه چه کارم یبگ  یخوایوگفتم:نم 

 بشه ینجور یقرارا دونستمیکردبرخودش مسلط باشد وبعدگفت:بخداداداش،من نم یسع

 شرکته یپسره عکاس ژورنال ها نیا

به من  میکن  ی عکاس یسنت یتوفضاها میکارهامون وژورنال هامون قشنگ تربشه قرارشدبر نکهیا یبرا
مدل شدن  یمنم ساراوپرستودوست هامواوردم برا شهی قشنگ ترم یگفت اگرازمدل هم استفاده کن

 دوستاشم بعدازمااومدن  ستین یکه مسته وتوحالت عاد دمی فهم میکه رفت یاماوقت

 اش شدت گرفت  هیدگریحرفش که رس ینجایا به

کردن ماروهم مست کنن تابه هدفشون برسن   یهاسع یادامه داد:آقابهداداون عوض  بعددوستش
تواتاق درروقفل   میرفت میاماباران مقاومت کردازراه کتک خواستن واردبشن بعدازاون هم مافرارکرد

 ادبود یاماارتفاعش ز میازتراس فرارکن  میخواست میکرد

 ...شدندیم  یهوسران یهم سخت بود وچقدرازدخترهاقربان  دنشیشن

 رساندم  شانیباران رابه خانه ها یها دوست

 شهیخونه بهتره مامان نگرانت م  یحالت نر   نیخونه من باا میابر یباران گفتم:ب وبعدبه

 دادنش موافقت کرد باسرتکان

 میدیخانه رس  به

 شودوهم بدون کابوس بخوابد   میفشارش تنظ دادم که هم  وهی آبم یباران آرامبخش به مقدار کم به

 ورفت  رگفتیشب بخ مظلومانه
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 به خواب رفتم...  یهم باخوردن آرامبخش خودم

 صبحانه حاضرکرده بود باران

 ندارد یازچهره اش مشهودبودکه حال خوب  یول

 ؟یر ی وبعدگفتم:شرکت م دمینفس سرکش  کیرا  رمی ش وانیل

 پسره  نیبرم خونه ا خوامیکه م دونست یچون م شهیاگرنرم بابامشکوک م کنمی احساس م دونمینم-

 کشمی م شیشرکتوبه آت  امی خودم م دیاگرنکن  دیپسره رواخراج کن  نی+آره بنظرمنم برواماحتماا

 باشه داداش -

 پاشوبرسونمت  یشیوزودآماده م یوگفتم:اگرخورد زبلندشدمی م ازپشت

 کردورفت تاحاضرشود  زراجمعی م ازجابلندشد

 م یشد یهم حاضرشدم وراه خودم

 رارساندم  باران

 رفتم مارستانیهرروز اول به ب  مثل

 التماسش راکردم وبعدبه شرکت رفتم  شهیازپشت ش  دوباره

 م یقراردادش رابست نیبودندکه بانو  ییوانجام پروژه ا یکارمندهاسخت مشغول طراح همه

 کردم یبه تک سرکش  تک

 انجام دهند یبه درستهمه کارشان را که

 دعوتم کرد  یازکارمندان به دورهم یکی سامان

 رفتمیام پذ هی روح   یدقوایتجد یبرا

 به خانه رفتم بعدازشرکت
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 یدوش مختصر  بعدازگرفتن

 رفتم  شدم وبه خانه سامان آماده

 میبود  یتعدادکم

 دند یزدندورقص یکم

 پرکرد  یالسیهرکس گ یبرا وبعدسامان

 استفاده نکرده بودم یدنی وقت بودکه نوش  یلیخ

 بودم  دانکردهیحضورپ ییجمع ها  نیوقت بودکه درچن یل یاصالخ

 چاق کردوآورد انیسامان قل یدنینوش  بعدازسرو

 بودم که تلفنم زنگ خورد مشغول

 ناشناس بود شماره

 دادم:  پاسخ

 +بله

 نام  کین یاقا-

 +بله خودم هستم

 د یهست نامدرسیشماازبستگان دل-

 د یی+بله بفرما

 مارستانی ب ن یایکه ب میحالشون بدشده دکترگفتن بهتون اطالع بد شونیا-

 راقطع کردم   تلفن

 کردم  ی خداحافظ  نیرحاضریازسامان وسا  یوسرسر 
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 رفتم  مارستانیب وبه

 کردم وچگونه خودم رارساندم  یچگونه رانندگ  دمینفهم

 نابودرفتمیکه دل  یبخش بدوبدوبه

 کردند یکه داشتندبهش شوک واردم دمید

 ختمی اشک نر یام قطره ا ی زندگ  یلحظه ها نیمن دربدتر شدینم  باورم

 اشک آلودشد...   میچشم ها عتیوض نادرآنیدل دنیاماباد

 لبخندزدندوکنارآمدند یپزشک میکه دکتروت یوقت

 زخوردم یل  نیزم یورو دمیکش یازسرآسودگ ینفس

 شکرت  ا یانداختم ودردل گفتم:خدا میموها نیب یچنگ

 زد:آقا  م یآمدوصدا رونیدکترب 

 بلندشدم  نیاززم

 ستادم یا شیرو روبه

 کرده بودن  یحمله قلب یهوش یتوهمون ب  رگذشتیشانه ام زدوگفت:خداروشکربخ یبه رو چندضربه

 ردشدش  که

 +ممنونم دکترممونم

 پسرم  کنمی خواهش م-

 گرفتم ووارداتاق شدم  ازسرپرستاراجازه

 کنارش نشستم یصندل یرو

 واحساسات من آخه؟  یشدوسط زندگ داتیبه صورتش شدم وگفتم:توازکجاپ  رهیخ  نهیبه س دست
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 ناراحتم یداشدیپ  ینجور یا نکهیناراحت باشم اماازا داشدنتیازپ  نکهیوبعدگفتم:نه ا دمیکش یآه

 ناراحتم یخانوادت خواهرتوتنهابزار  هیتوهم مثل بق یبخوا نکهیازا

 یوبر  یبزار  فهممیم راحساساتمییباردارم تغ  نیاول  یکه برا یمن نکهیازا

 مقاومت کن وبجنگ... یاوزندگیدن نیا یبرا کنمی خواهش م ازت

 تمام شده بود وقتم

 بودراپاک کردم  ختهی صورتم ر یارروی اخت یکه ب  ییها اشک

 خانه بازگشتم به

 زدم  گارآتشیفکرکرددم وس فقط

 تماس گرفتم  بامادرم

 زش ی محبت آم یوحرف ها شیصدا

 عمل کرد   نیمورف مثل

 بخوابم...  وتوانستم

 دارشدم یازخواب ب یشتر یب یباانرژ  صبح

 به پروژه درحال احداث زدم  یسر  اول

 شرکت رفتم وبعدبه

 قرارمالقات آماده شدم  یراانجام دادم وبرا میکارها

 بود  نیارسنگیوبس یدولت یا پروژه

 ...میدیساعت به توافق رس بعدازحدودپنج

 ...دمیمفرط خواب یبه خانه برگشتم ازشدت خستگ  بعدازقرارمالقات
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 ماه گذشت  شش

 بود  مارستانیام آمدن به ب  کارهرروزه

 رسانده بود انیاش رابه پا یلیسال تحص ناهمیژ

 بودتهران وآمده

 بود  جهیراهم داده بودومنتظرنت   کنکورش

 شدم یدمیناام نایبرگشتن دلکم داشتم از کم

 عضو یاهدا یبودم برا دهیازگوشه وکنار شن ییشنهادهایپ

 " دوارمیام کنهی وقلبش پمپاژ م کشهی نفس مکه خواهرم  یکه گفت "من تازمان  دادیم تی درضاینابایاماژ

 سبزرنگ نشسته بودم یها یصندل یرو درسالن

 نابودیناکناردل یوژ

 بلندشده بودراشانه زد   یبودندوکم دهیعملش تراش یکه برا شیدوموهایراسوهان کش شی ها ناخن

 " دنکنیروناام دمون یجمله راخطاب به خداتکرارکردم"ام کی

 بعدازاتمام مالقات  شنهادمنیپ به

 خوردن شام  یرستوران برا  مینارفتیژ همراه

 میبود مانیها منتظرسفارش

بهش بگم  ی اومدچجور  نابهوشیدل یوقت  دونمیبغض آلودگفت:نم ییانداخت وباصدا نیی ناسرپایژ که
 م یکه همه کس وکارمون روازدست داد

 که جونت بهش بندبودرفت  یداداشت همون  دونهی رتیناآویبگم دل یچجور  دونمینم

امااالن فقط دعاکن  یگیم ی چ  دونمیگرفتم وگفتم:م میدستها انیدستش رام یابرازهمدرد یبرا
 ادی ب نابهوشیدل
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 وت هردودرسک مانیسفارش ها باآمدن

 میشد مشغول

 شام  بعدازخوردن

 که درآن اقامت داشت رساندم   یناراتاهتلیژ

 شلوغ وپرتالطم تهران غرق کردم  یدرشب ها ی را کم  وبعدخودم

 ودورزدن درسطح شهر   نیباماش راندن

 !کردیم آرامم

 کردم:  یراپل  یبردم وآهنگ  نیراسمت پخش ماش دستم

 "موبه مو قدم قدم

 ُزلف تو قسم،قسم  به

 عشق توبه جان  من دهیرس

تو،نفسی به  نفس  اد 

 قفس  نیام ازا دهیبر

 است جهان  من  زندان

 چراتاوان من شد عشقت

 من شد انیغمت پا یرفت

 من شد مان  یتوبه کردم،چشمان  توا یازهرگناه

 دانمت یجان  خود م توراچون

 پندارمت یم هیسا توراچون
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 من صبورم  یتودور  هرچه

 ی کن ی جدانم مراازغم

 ی کن ی صدانم  کدمیمرا

 که گذشتم ازغرورم  من

 ازتومن عاشق نبودم قبل

 ی باهرنگاه مراگرفتارم کن  یتوآمد

 قرارمان نبود... نیا

 قرارم  یب ادتومنیبه  یکن  زامی ب ازعشق

 هنوزچشم انتظارم..."  یوا یا

 و نابه هنگام ازکجاسرراهم قرارگرفت؟!  ییکهویعشق  نیراازصورتم ُزدودم ا میها اشک

 پارک کردم  نگیرادرپارک  نیماش

 باآسانسورباالرفتم 

 ... دمیخواب  یرسم  یکتم رادراوردم وباهمان لباس ها فقط

 

 "آرزوبه دلم ماند

 کندنگاهت  یتالف

 را..." نگاهم

 هاخسته شده بودم  یچشم انتظار  نیگرازاید

 ازخودم نشان داده بودم درتعجب بودم چندماه  نیکه ا ییرفتارها نیهم ازا خودم
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 نبود تمیشخص درقاموس

 کردن  هیگر

 شدن  یواحساسات

 شدن  یعاشق کس  نگونهیوا

 ...امردهیزنده است و ستیمعلوم ن که

 وار یبه د سرم

 بسته بود میداده بودم وچشم ها هیتک مارستانیراهروب 

 داخل  نیشماهم بر نی خوایآمدوگفت:آقابهداد اگرم  رونی ب  ناازاتاقیژ

 دادم وازجابلندشدم  سرتکان

 دمی گان پوش شهیهم مثل

 وبعدواردشدم 

به   یخواینم یبه صورتش نگاه کردم وگفتم:دخترجون هشت ماهه مارومعطل کرد ستادهیهمانطورا
 ؟یای هوش ب

 مستجاب شد  مانیدعاها دانمینم

 هابه دلم نگاه کرد خدابعدازمدت

 ا یو

 بود  یگوش کن نادخترحرف یدل

 دستش راتکان داد نچو

 چشمانش رامچاله کرد  یکم بعدهم
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 زبانم قاصرشده بود ی ازخوشحال

 توانستم دکترراصدابزنم... فقط

 《نا یدل》

 دارشدم یازخواب ب  یوکرخت یکسل  بااحساس

 خورد  میکه به چشم ها ینور 

 راجمع کنم میشدچشم ها موجب

 شده است رمی دانشگاه ود دبرومیبا  دکهیچرخ  درذهنم

 رابازکردم  میچشم ها دوباره

 شدم رهیبه اطرافم خ  باتعجب

 کرد ی م مارستانیب هیاتاق راشب  نیهمه دستگاه وسرم دردستم ا نیا

 نا یاتاق مشترک خودم وژ نه

 چرخاندم  چشم

 ام نکندمرده

 یی مایجوان خوش س نیوا

 است  ستادهیا میروبه رو که

 معروف است؟! لیجبرئ  همان

 تاق شدند چنددکتروپرستارواردا ناگهان

 کردند  رونیمارابیجوان خوش س  آن

 من شدند  یمشغول واررس یازطرف کیوهر
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 دخترخانم  یکردوگفت:پس باالخره به هوش اومد دکتربالبخندنگاهم

 نجا ی:دکترمن ادم یپرس  باتعجب

 انقدرنامفهوم ازحنجره ام خارج شود میشدانقدرصداینمباورم 

 روبه من بگو   لتیسرم بودگفت:شمااول اسم وفام یکه باال یدکتر 

 نامدرس ی+دل

 یی خب چندسالته واهل کجا-

 سالمه اهل کرمانشاهم ستی+ب

 ده یند بی:خب خداروشکرحافظش آسگرگفت ید یشخص روبه

 کنمینجاچکارم یرادوباره تکرارکردم:من ا سوالم

 یا یم رونی واالن هم بعدازهشت ماه ازکماب ید ید بیشماتوزلزله آس-

 راکه گفته بودنداشت...  ییجمله ا  لیتوان تحل  ممغز

 خانم نایزد:دل میدکترصدا

 +بله

 دست هات روتکون بده-

 راکه گفت انجام دادم یکار 

 زدوگفت:حاالپاهات روتکون بده  یلبخند

 راتکان بدم میپا خواستم

 کردم ی احساسش نم اما

 لخت شده بود  میپاها
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 تکون بدم پاهام رو  تونمیگفتم:دکترنم ناتوان

 ی اسکن وعکس بردار  یدبرایپرستارگفت:آماده اش کن روبه

 راکه بهم وصل بودجداکردند  ییدستگاها

 راهل دادند تختم

 خارجم کردند   وازاتاق

 بردنمی داشتندازراهروم یوقت

 کنارش بود  ناهمیژ دمیسرم بودراد یراکه باال یآن پسر  دوباره

 ام کجابودند؟ اماخانواده

 د یچرخیبودکه درذهنم م یسوال

 شد وبعدبه بخش انتقال داده شدم  یعکس بردار  میازپاها

 شدوخودش رادربغلم انداخت   ناوارداتاقیژ

 دم یبوسی کردومیم هیگر

 رکجان؟ یوباباوآو نامامانیکردم وگفتم:ژ شی جدا ازخودم

 سرمن اومده ییبال اصالچه

 گفت:خوبن کرمانشاهن  دهیبر دهیاش شدت گرفت بر هیگر

 یدید بی افتادتوسرت وآس یرچوبی که زلزله اومدتوت ییا موقع

 یتابه هوش اومد دمیکش یچشم انتظار  یکل یآبج 

 راجب پدرومادرم راباورکنم... شیداشتم حرف ها  دوست

 به درخوردوهمان پسرواردشد  چندتقه
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 دروجودم خانه کرد  یدوباره اش حس آرامش دنیباد

 کرد ینگاهت م  یوقت  شیها اصالچشم

 !... دادیرابه وجودت انتقال م یآرامش

 《بهداد》

 اش چندان شد ییبایکه باچشمان بازز شدینمباورم 

 باعث شده بود  یهوشیب  هرچندکه

 گودبرود  رچشمانشیز

 نداشته باشد  یچندان یشاداب وپوستش

 سبزرنگش رچشمانیاماتصو

 ... شدیچشمم پاک نم شی که بازشان کردوبه هوش آمد ازپ یوقت

 آسوده شده بود المی انگارخ

 اتاق دکتربروم  دبهیبا  ناگفتیدل عتیپرستارآمدوبعدازکنترل وض یاماوقت

 رفت...  نیازب المیخ  یآسودگ

 دکترنشستم یرو روبه

 متاثرشدم  یل یدادوگفت:واقعاخ رونیب  نهیاز س یآه

 به اسکن وعکس ها   باتوجه

 پاش شده  یباعث فلج شدن عصب ها یدگید بیآس نیوا دهید بی نخاعش آس مارتونیب

 وناراحت شدم  شوکه

 رفتم  درخودم
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 بود  یکه به هوش آمده بود کاف نیکه برگشته بودهم نیاماهم

 داشت که فلج باشدونتواندراه برود؟  یتیاهم گرچهید

بتونه کمک کنه   یوتراپی زی کم بوده احتماال ف یدگ ید بیگفت:البته چون مقدارآس دکتردوباره
 بتونه درمان کنه یدحت یوشا

 دردلم روشن شد  یدیام یکورسو

 وازاتاق خارج شدم...  ازدکترتشکرکردم

 《نا یدل》

 نیازا شم یم وونهینشده من دارم د یشده چ یبده برام چ  حیگفتم:درست توض  ناباحرصیژ روبه
 ی سردرگم

 ی بگم آخه ابج یچ-

 روبگو  یکالهمه چ هیپسره ک  نیا نکهیا ناکجان یمامان ا نکهی+ا

 رآواردرآورده ی که ماروازز یپسره همون امدادگر  نیا-

 نایژ ناکجان یسوالم بود مامان ا هیجواب  هی+خب 

 ازاتاق خارج شد  هیباگر

 دادیاتفاق بدرام کیگواه  دلم

 پسرامدادگرداخل اتاق آمد  همان

 ن یتختم نشست وگفت:خب حالتون چطوره خوب یبالبخندکنارصندل

 +ممنونم

 اماتوانش رانداشتم نمیتخت بنش یرو خواستم

 کرد ینم  یار ی میپاها
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 کردم امانتوانستم ناچاراروبه پسرگفتم:آقا  چندبارتالش

 بهدادهستم-

 نم یبش ن یکن ی +آقابهدادکمکم م

 دوازجابلندشدیکش یآه

 روگرفت نشاندم   کمرم

 ه جاکنم جاب  یراکم  میپاها خواستم

 امانتوانستم

 کردم  بغض

 :فلج شدم آره؟دمیوپرس

 گشادشده نگاهم کرد یها باچشم

 خانوادم کجان؟پاهام فلج شدن؟ نی دیبزندکه گفتم:چرابهم جواب درست نم یحرف  خواست

 سخت شد  شیکردم حرف زدن برا حس

 به اتاق برگشت  ناهمیژ

 داخل اتاق آمد  یپرستار  وبعدهم

 کردوبعدبه خواب رفتم... ق یبه سرمم تزر  یآمپول

 خواب رفته بود...  نابهیبودوکنارم ژ  کیهواتار دارشدمیب  نکهیعدازا

 به سقف شدم   رهیخ

 فقط درقصه هاامکان دارد کردمیفکرم 

 به کمابرود یکس که
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 د یایسال به هوش ب نیچند  یاحت ی و وبعدازچندماه

 خودم افتاده بود... یاتفاق برا نیوحاالا

 بودکه دوست داشتم همان آقابهدادهم درکنارم باشد  بیج ع میبرا

 قانع کردم  نگونهیراا وخودم

 ایبعدازبرگشتنم به دن نکهیا یدبرایشا

 ام. دهینفرد نیاورااول

 فکرهابودم که دوباره خوابم برد  نیدرهم

 دودیدردشت م رخوشحالی که آو دمید درخواب

 نشسته است  یدرخت هیرسای ز مادرم

 شودیم کمانیقرمزدردست نزد ی ها بیباسبدس   وپدرم

 مادربزرگ هم بود یسماورذغال

 کنارش نشسته بود وخودش

 خت یر یچا مانیوبرا

 ی اما بعدازتمام شدن چا دمیرانوش یچا

 دمید  یابانی راوسط ب خودم

 بودوعطش داشتم گرمم

 سمتم یآب وانیبهدادبال 

 آمد

 دم یآب راسرکش وانیل
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 دم یپر ازخواب

 نبود  نادراتاقیشده بود وژ صبح

 دم یوسرکش ختم یخشک شده بود دست دراز کردم وازپارچ کنارتخت آب ر میگلو

 دکتربه اتاق آمد ناهمراهیژ

 خوب ونرماله   یخداروشکرهمه چ  یبش دمرخصیبا گهی شما د ناخانمیزدوگفت:خب دل یدکترلبخند

 اوناهم نرمالن  ی+پاهام چ

پاهات   یمارویومستق دهید ب یانداخت وگفت:نه خب نخاعت براثرضربه واردشده آس ن ییسرپا
 اثرگذاشته 

 انهیناراحت باشم و دانستمینم

 شده بودم  یانگارخنث

 سکوت کردم نگفتمچیه

 شد   دکترخارج

 وبهدادوارد 

 رفت   رونی رابپوشم خواستم شلواربپوشم که بهدادب میلباس آورده بود کمکم کردمانتو مینابرایژ

 کرد میراپا ناشلوارمیعمالژ

 رابه دستم دادوگفت:شالتوسرت کن  نهیآ

 رادردستم گرفتم نهیآ

 ! میموها

 نبودند! شانیسرجا میموها
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 شده ام بغض کردم  دهیسرتراش دنیباد

 شدنیچ  ناموهامیگفتم:ژ هیباگر

 توسرت لخته بودمجبورشدن عملت کنن تالخته روبردارن بخاطرعملت موهاتوکچل کردن -

باارزش   می برا میداشت که موها ی تیچه اهم ستندین میداشت که موها یتیکه فلج بودم چه اهم حال
 بودند

 نشاندنم  شی ورو لچرراآوردندیو اهمانیچرخدارو یصندل

وبهدادپشت فرمان نشست   میشد  نی سوارماش ستانماری کردن راهروب یراهل دادوبعدازط یناصندل یژ
 ...م یدورشد مارستانی وازب

 

 درمرکزشهرتوقف کرد  یهتل ی  هدادجلو

 نمی لچربنشیو یورو ادهیپ  نیکردازماش ناکمکمیژ

ام رادادوگفت:مجبورم برم شرکت فعالمراقب  یدارووانگارپرونده پزشک یسر   کی نایدست ژ بهدادبه
 نیهم داشت یبهشون که بخورن کار  نیبد  نیهم ازامروزشروع کن ناخانمیدل یداروها  دیخودتون باش

 ن یری باهام تماس بگ

 الطاف شماروجبران کنم تونمیجوره نم  چیگفت:ممنونم آقابهدادواقعاه ناهمیژ

 دفعالیندار یکار  کنمیگفت:خواهش م بهدادهم

 خدانگهدار  نه-

 خدانگهدار -

 کردم یرم یسکوت کرده بودم وتوافکارخودم س فقط

 سرشان آمده  ییخانواده ام چه بال نکهیا به



 که عشق شدند ییآوارها

51 
 

 ست؟ یبهدادک نیا نکهیا به

 شده ام؟  یشکل نیچراا نکهیا به

 راعوض کرد  میها نالباسیژ

 تخت خواباندم  یورو

 بغض داشت  خواهرم

 زدیادمیغم رافر شیها چشم

سرخانوادمون  ییآماده کردم بگوچه بال یز یهرچ دنیشن یخودموبرا نامنی:ژدمیپرس  نبارمسممیا
 اومده

  رمردنیلرزان گفت:همه کس وکارمون رفت مامان بزرگ،بابا،مامان وآو  ییانداخت وباصدا ن ییسرپا
 رآوار یجون دادن ز

 گهید یدیراحت شدفهم الت ی گفت:خ هیگر  انیبلندم ییوباصدا

 سرداد هیبلندگر یها یتخت انداخت وها یخودش رارو بعدهم

 محکم برسرم کوفتم بادودستم

 برسرمان شد  خاک

 شبه همه کسم راگرفت  کی که  یلیبخ  یایدن وچه

 نبودن کدامشان رابخورم  اغصهیخدا

 مادرم؟ 

 پدرم؟ 

 برادرم؟  کدانهی  رمیآو

 امادربزرگم؟ یو
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 نا یهمنواشدم باژ هیخارج شدم ومن هم درگر  ازشوک

 رادربغلم انداخت   ازجابلندشدوخودش

 رانوازش کردم   سرش

 انصاف نبودمن هم درکمابودم  نیا

 ! دیکشی به دوش م ییغم هاراتنها نیا دتمام یکوچکم با ینایژ

 م یپدرومادرشدنمان راخورد یوغصه ب میکرد هیچقدردرآغوش هم گر دانمینم

 ام تمام شد احساس سردردکردم  هیکه گر یاماوقت

داروهاتوبخوراستراحت کن   یسمتم آمدوگفت:آبج میپرکردوباقرص ها  میبرا ی آب  انویل خچالیناازیژ
 یبه خودت فشاراورد  یلیخ

 کرمانشاه  دبرم ی:من باناگفتمیراخوردم وروبه ژ میداروها

 بعدا  میری باشه م-

 ...ارهی من دلم طاقت نم میر یفردام نی+بعدانه هم

 

 رفتن به کرمانشاه رابه بعدموکول کنم قبول نکردم  نااصرارکردکهیژ هرچه

 راجمع کرد   لمانیوسا

 م یوبااتوبوس برو نالیترم میبرو گفتم

 برمتان یگفت به بهدادگفته است وبهدادم گفته که خودم م یول

 کردم  مخالفت

 شه ینم الی خیب گهیبهدادگفته د اماگفت
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 !!باماداشت  یبود؟وچه نسبت  یبهداد ک نیدرآمده بودمگرا  حرصم

 دم یراباآرامبخش خواب  شب

 دارشدم ینابیژ یباتکان ها  وصبح

 ناماندم یومنتظرژ دمیراپوش  میها لباس 

 پوزخندزدم   نهیدرآ رخودمیتصو به

 شاداب بماند   کردتاپوستشی م تی رارعا یپوست  نیکه هرجورکه بودروت یینایدل

 رنگ دورچشمانش راگرفته بود اهیس یکدرشده بودچقدرچشمانش گودرفته بودوهاله ا چقدرپوستش

 نندوحاالی نب  بیدتاآسیرسی م شیموها چقدربه

 نداشت...  ییمو

 د یرس یبه بستن هم نم  شیاندازه موها یحت

 وفقط غبطه گذشته ام راخوردم  دمیکش یآه

 م یآماده شدوازاتاق خارج شد ناهمیژ

 کرد  هیهتل راتصف  پول

 راتاکردودرصندوق گذاشت   لچرمیکردوبعدو نمی سوارماش  بهدادخودش

 عاشق زادگاهم بودم  نکهیباا

 بنظرآمد  یزوطوالن ی نفرت انگ یبرا   ررفتنی اماچقدرمس

 ...میدیررسیکردن مس یبعدازط

 د؟ یدبریخوای کجام ناخانمی:دلبهدادگفت 

 +مزارخانوادم
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 که زادگاه پدرومادرم بودرفت  ییسمت روستا بهدادبه

 ... میوهرگزبرنگشت میبارباهم رفت  نیکه آخر یی جا همان

 ختم یاشک ر رروستافقط یمس درطول

 هاهمه خراب شده بود خانه

 دم یراکه هنوزهم باگذشت هشت ماه درچادربودندهم د یمردم

 ازنهادم برخواست  آه

 کرمانشاه مظلومم... آخ

 

 

 

 مید یقبرستان روستارس به

 میآهسته به سمت مزارشان رفت آهسته

 بودند  چهارقبردرکنارهم

 مزارشان انداختم وضجه زدم  یبه تک خودم رارو  تک

 کردم  تی وشکا ازخداشکوه

 کردم  هیازآنهاگال

 کرده بودند   یآن طراح یچهره قشنگش رارو رراکهی مزارآو سنگ

 گرفتم درآغوش

 : م خواندیم  شینوزادبودبرا یکردم که وقت ییبه زمزمه الال شروع
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 یوقت  وارهی"الالب وم َوَرت،ا

 ی َدَرخت ی  ات  ب َون م پا َلهیَهل

 یدیام  یتو َور ه َمربا یر ینم

رآ  تیالالالال  هیَ ب وم تاماه د 

رآ  یگل  هیَ همرنگ تو اَکو د 

و کو گوساله  ه یَ ایربیم به ش ییوگ 

رآ یهرک  ه یَ چشمش َو توئ ه،چشمش د 

ه الالب وم ُنم م   َوَرت،الالت ک 

و یعل ه دار تیوب  میگ  ُنم م   ک 

 قربو"  الالالال،الالت

 ی کنیخودتونابودم یدار  گهیتوروخدابس کن د  یراگرفت وباالتماس گفت:آبج ربغلمینازیژ

 گه یامروزتون بسه د یبرا  ناخانمی به کمکمش آمدوگفت:دل بهدادهم

 قرمزش  یصورتش نگاه کردم چشم ها به

 ام بوده است... هیگر کیکه اوهم شر داشت نیازا نشان

 میوبه خانه مان رفت میشد  نی سوارماش دوباره

 رازدوده بود شی ها یادگار ی  ناتمامیکه ژ ییا خانه

 شد یچشمم پاک نم شیباخانواده ام ازپ قیدقا هرچندتمام

 بود...  ییا لهیازهروس یخال روپدرومادرمی آو اتاق

 اتاق خودم وخودش دست نخورده بود  یول
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 کاناپه سالن خوابش برده بود  یبهدادرو

 درتدارک شام بود ناهمیژ

 راهل دادم وخودم رابه تراس کوچک خانه رساندم  لچرمیهم و من

 شدم  رهی خ رونیب به

 بدون پدرومادرم مراخواهدکشت   کرمانشاه

 ...بودمیم  ییچاره ا ددنبالیبا

 

 شاه راداشتم کهدرکرمان یبه ماندگار  میتصم

 تهران نیای ب نی:بنظرمن مهاجرت کن بهدادگفت 

 دونمیهم که م ییتااونجا رمیبگ میتصم  خوامیوخودم وخواهرم م یگفتم:من راجب زندگ تلخ
 نخواستم یازشمانظر 

که  یفقط انقدربچه هست یخواست  انهی  یکه نظرخواست ستیخودم کوبنده پاسخ داد:مهم ن مثل
 نرسه  یانجام بد یخوای که م یعقلت به کار 

 بلندشدوبه تراس رفت  بعدهم

 دم یکش ینفس م  یدرآمده بودوعصب حرصم

 نشست وسرم رانوازش کرد  ناکنارمیژ

 گهیهات م یوتراپ یوزیبخاطرف  ی:آبج وگفت

 دنیانجام م یو تخصص ییحرفه ا یل یروخ  یوتراپیزیتوتهران هست که ف یمرکزمعتبرتوان بخش  هی

 به خودم گفته بود مقباله

 واسه خوب شدن ندارم  ییا زهی انگ چی:هدگفتمیناام
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 ن یهم  رمی خوادبمیدلم م فقط

 تاسف تکان داد یازرو یبرگشته بودسر  بهدادکه

 راروشن کرد  یو یوت

 شام راآماده کرده بود نایژ

 رادردستم گرفتم میغذا بشقاب

 چندقاشق به آشپزخانه بردمش  وبعدازخوردن

 اتاقم رفتم به

 شدم میبه مدال ها  رهیخ

 به دستشان آورده بودم یدانیکه دردووم  ییها مدال

 رشته به دست آورده بودم  نیکه درا یوافتخارات  مقامات

 تادانشگاه ییابتدا اززمان

 شدن  نیجانش کیمن شد ی دانشگاه ته آرزوها آه

 د تااوج بو می ها یکه بلندپرواز  یمن

 رادرخارج ازکشورداشته باشم  ییکه دوست داشتم سازه ها ییتاجا

 نمی بنش دفقطیبا یناتوان نیوپرافتخاررااحداث کنم اماباا  نیسنگ ییداشتم پروژه ها دوست
 ومنتظرمرگ باشم...

 تخت بخوابم  یزدم کمکم کردتارو  ناراصدامیژ

 گذاشتم...  نیسربربال هیگذشته باگر یشب ها مثل

 شده بود  رآوارنابودی همان جاز ولپ تاپم  یوش
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 خانه بارهاتماس گرفتم باتلفن

 جواب داد:  بعدازچندبوق

 الو-

 +سالم

 شما؟ -

 رها  نامی+دل

 همه مدت  نیا یتوکجابود شهیباورم نم  یناخودتیدل یگفت:وا بامکث

 زدم وگفتم:کما   یپوزخند

 ؟ یگفت:چ  باتعجب

 سرمون من رفتم کما   ختی+توزلزله آوارکه ر

 رآوارمردنیمادربزرگ وپدربزرگ منم ز شهیخون م  گرمیاززلزله نگوج یوا-

 ناروتنهاگذاشتن یومنوژ رآواررفتنی ز رمی+منم بابام ومامانم وآو 

 کرد هیزدوگر   غیتلفن ج  پشت

 دلم برات تنگ شده  نمتیابب یآروم شدگفت:ب یکم  نکهیبعدازا

 ام ی ب تونمی+نم

 چرا -

 دنمی ادی+نپرس توخودت ب 

 گهیساعت د کیتا امی باشه م-

 خداحافظ   نمتیبی+م
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 خداحافظ -

 اش سرگرم کرده بود  ی راباگوش  بهدادخودش

 من گوش نکرده است.  یکه به صحبت ها کردیوانمودم  یومثالطور 

 گذشت  یمیقد یدوست دنید یبرا یساعت باچشم انتظار  کی

 خانه به صدادرآمد زنگ

 نادررابازکرد یژ

 واردشد  رها

 دوبعدجلوترآمد یآغوش کش ناروبهیژ

 آب سردپرتش کردند یمن انگار درجکوز  دنیباد

 د یشدوچانه اش ازبغض لرز شوکه

 رادربغلم انداخت وگفت:چه کردن باتو؟  خودش

 ی وفتیوضع ب نیا دبهیچراتوبا اخه

اون شب روستا کاش خونه   میباهامون چه کرده!کاش که نرفته بود یزلزله لعنت ین یبی م نایژ ین یبی+م
 میخودمون بود

 می کرد هیوگر  میختیاشک ر ناورهاکنارهمیمنوژ

 آوردن رفت  وهیم یبرا ناکهیژ

 خبرخوب بهت بدم  هیهمه خبربدبزار نیا ونیزدوگفت:م  هیگر انیم یرهالبخند

 شده ی+چ

 میرنامزدکردی باام-
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 یتمبارکه بسالم گمیم  کی+تبر

 چندوقته؟

 شه یم یچهارماه-

 ی +خوشبخت بش

 کنارهم بودنمان تمام شدورهابرگشت  ساعت

 ام رابروم... یوتراپیزیف یکردوگفت حتماجلسه ها هیرفتن بهم توص  موقع

 

 انه؟یکه به تهران بروم ودنبال درمان باشم و دانستمیم

 کردی نم یفرق میبرا خودم

 خوب شدن انجام ندهم   یبرا یبداست که اگراقدام یلی خ  نیتنهاست ا یل یناخیژ کردمیم  امااحساس

 کردم   نااعالمیرابه ژ موافقتم

 مثال زدکه خوب شده اند میآدم برا یشدوکل  خوشحال

 م یراجمع کرد  لمانیوسا

 م یهارابه سمسارفروخت اسباب

 م یفروش به بنگاه سپرد یرابرا  وخانه

 میتهران شد یراه ودوباره

 م یرادرهتل سرکن یچندروز  میتوانستیم  اسباب هافقط باپول

 دعاکردم خانه زودفروش برود... فقط

 م یرفت  یهمان هتل قبل نابهیشنهادژیتهران به پ میدیکه رس یزمان
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 هم یخداحافظ  وقت

 دنبالتون امی من خودم م نی بر دراحتیبتون نکهیا  یبرا شهی:ازفرداجلساتتون شروع م بهدادگفت 

 +ممنونم

 کرد  یشدوبابوق زدن خداحافظ  نی زدوسوارماش یلبخند

 !کرد؟یبه مام یز یچه چ یهمه لطف رادرازا نیپسرا نیا

 کردم   ناباشدشکیواوژ ن یب  ییرابطه ا نکهیا به

 قلبم مچاله شد اماانگارکه

 ! دانمینم حاالازچه

 سوپ آورد میوبرا  نارفتیژ میدراتاق مستقرشد  یوقت

 داد یمادرم رام  یهمان سوپ ها طعم

 کرد ی درست م میسردسوپ داغ بخورم وبرا یهستم که درزمستان وهوا نیکه من عاشق ا دانستیم

 سوپ رابابغض فرودادم یباق

 شب همه شان راازدست دادم... کیمحال بودکه  میبرا  باورش

 قه یمانده وبعدازچنددق یکه بردلم به جا یهمه دردوغم نیا یآرامبخش شددعوا دوباره

 ... واندخیمرابه آغوشش فرام خواب

 دارشدم ی ب ناازخوابیژ ی  باصدا

 صبحانه خوردم یمقدار 

 شدم  یمرکزتوان بخش یوبابهدادراه

 پرونده داد   لیتشکم یبهدادبرا
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 دادوشروع به کارکرد  حیدرمانم راتوض دکترمراحل

 دهد زهیداشت که به من انگ یهم کنارم بود وسع یمددکار 

خالصه  شی وتمام حرف ها اآمدندیبه دن  یگفت که به طورمادرزادناتوان جسم یشدن کسان ازخوب
 شدیم

 داشته باش!  دیدرام

 چه؟ یبرا دداشتنیام

 چکار؟  خواستمی دمیروزگارباختم ام یرادرباز   زمیچهمه یوقت

 فکرهابودکه نگاهم به بهدادافتاد نیدرهم

 بود میماساژپاها  دکترمشغول

 شدم به صورت بهداد  رهی خ ومن

 امامجذوب کننده داشت  یمعمول یا افهیق

 آراسته شده بود ییبایرنگ که به شکل ز یپرومشک  یموها

 داشت  یشرق ییا افهیق

 یوابروان مشک  چشمان

 گلو( هم خوشم آمد  بی بود وازگواترش)س دهی باورزیهم تقر اندامش

 کردیجذاب ترش م   دیکشینفس م یکه عصب  یوقت

 راباالآوردونگاهمان درهم گره خورد  بالبخندسرش

 سوخت ازشدت گرم شدن...  ختندیآب جوش ر  انگاردرقلبم

 شد   کارماساژتمام
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 برد  یگر یراهل دادومن رابه بخش د لچرمیآمدو خودش

 بود دهیداغ بودوانگارکل خون دربدنم به صورتم دو میچه مرگم شده بود لپ ها دانمینم

 ازسرم خارج شود  بیوغر  بیعج یسرم راتکان دادم تافکرها یعصب

 کرد  میبه ورزش دادن پاها دکترشروع 

 اال من شدی م دهیددیودرصورت همه ام ادبودیکه درمرکزبودندهم ز یتعدادافراد

 ان ی دبیکباربای  ییا مارهفتهیبرنامه طول درمان ب نیبه بهداددادوگفت:ا ییتمام شدبرگه ا کاردکترکه

 ممنونم دکتر -

 به هتل رساند وخودش هم رفت... ومن را م یازمرکزخارج شد باهم

 ...ربودیدرگ فکرم 

 !ناراداشت؟یمن وژ یچه انقدرهوا  یبهدادبرا

 است وبه ارواح خاک پدرومادرمان راقسم خورد  نتانی ب یز یکه چ  دمیپرس ناهمیازژ

 ست ین چیه نشانی که مطمئن شدم ب یعنی نیوا

 میبود   ونشیرامد جانمان

 !میسفرپدرومادرمان بود یبودماهم راه دهیرتررسی داگردیشا

 بود...  یجی من هم مرگ تدر یزندگ هرچندکه

 کردمیتهران راتماشام یروابر یغروب ودلگ ازپنجره

 کرد دنیشروع به بار یابر  که

 رامسدودکرد  دنمیرانفس کش میدرگلو بعض

 ندوم  ابانیآسفالت درخ یپابرهنه رو   دومنیاینداشت که باران ب امکان
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 خت یانگ ی باران تمام احساسات وعواطفم رابرم انگارکه

 م یوباران همنواشد من

 شهرآلوده نعمت بود   نیبرسرا باران

 شدیادآورم یدردوعذاب بود ودائماگذشته پرشروشورم را یامابرا

 دمیراد  یپشت پنجره چهره باران زده مرد ازهمان

 بود  دهیوبه تنش چسب سی رنگش خ ییسرمه ا رهنی پ بهدادبود

 بود  ختهیاش ر ی شان یپ  یرو شیموها

 پنجره دست تکان دادوبعدواردهتل شد  نییازهمان پا  میبرا

 انداختم که مرتب باشد  میبه لباس ها ینگاه

 وارداتاق شد  قهیبعدازچنددق

شدم زنگ زدم   مونیشدنش رابدانم که خودش باخنده گفت:وسط راه پش سی داشتم علت خ دوست
 بهتون بزنم  ی اومدم که سر  ادهیراهوخودم پ هیروبردوبق نی راننده شرکتم اومدماش 

 حاال  نی بالبخندگفت:سرمانخور ناهمیژ

 شمیم وونهیکاررونکنم د نیقدم بزنم اگرا دبرمیادباینه عادت دارم هروقت که بارون ب-

 !...بزند باقدمیباران ز نیرایبود ز توانسته نکهیام شدبه ا یحسود

 خالصانه وپرازمهراست   شیبودم که تمام رفتارها دهیکنارمان ماندوحاالفهم تاشب

 ومشکوکم مخالف بود!  ییجنا هیازروح یقسمت  هرچندکه

 شام راخورد عزم رفتن کرد  نکهیبعدازا

 ناخانمیدل خونمی زارومیچ یل یرفتنش روبه من گفت:من ازتوچشم آدم هاخ  وقبل
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 بود...   فتهگرنهیحرفش هزاران حرف د نیودرا

 

 《بهداد》

 میروبه رو درنگیوارسفیبه د  رهیخ

 کرد یم ناراتجسمیردلی تصو مغزم

 نبود  یجزغم وافسردگ  یز ی چ دررفتارش

 دادیرانشان م یاحساس تازه متولد شده ا دبودنیجداازناام شیها اماچشم

 ذهن عاشق خودم بود  دهییزا دهمیشا البته

 عاشق شدم   کردمی م داعترافیبا

 ی ناگهان

 عجوالنه 

 باور... رقابلیوغ

 یشگیهم یبودوطبق قرارها آخرهفته

 زدم یم ی پدرومادرم سر  دبهیبا

 شدم وراه افتادم  آماده

 دم یخانه که رس به

 باالانداختم ییپارک شده بودشانه ا اطیدرح  نیچندماش

 خودمان است! یقبل فقط جمع خانوادگ  یها یمثل سر  کردمیفکرم  من

 رابازکردم بعدواردشدم  درخانه
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 دم یتعجب خانواده خاله ام راد درکمال

 که حدوددوازده سال رادراروپابه سربرده بود  ییا خاله

 اوردن  فیباذوق روبه خاله وشوهرخاله ودخترخاله ام گفت:باالخره بهدادخان هم تشر مادرم

ت وگفت:ماشاهلل بهت  چهره ام خودش را درآغوشم انداخ زکردنیآمدوبعدازانال  کمی بالبخندنزد خاله
 ی چقدرمردشد

 ممنونم -

 کردم  شیجدا  وازخودم

 باشوهرخاله ام دست دادم وخوش آمدگفتم  مردانه

 به اتاق رفتم  میلباس ها ضیتعو یدست دادم وبرا یام سرانگشت بادخترخاله

 رفتم  رونی ام را تنم کردم وازاتاق ب یوشلوارورزش   شرتییسو

 آمدند  شانیهمراه بچه ها بهاروهمسرش

 گفت  شیها یباخاله گرم گرفت وقربان صدقشان رفت وازدلتنگ یمن کل  هاربرعکسب

 مشغول صحبت باباران شدم  تی اهم یب

 انه؟ی نیرواخراج کرد  یادعوضی+اون ش

 بهش  میام به عنوان دست مزدنداد یچ یه میاخراج کرد-

 +خوبه

 داداش-

 +بله

 ی ناسردبرخوردکردیچراانقدرباخاله ا-
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 خب ادازشونی +خوشم نم

 ی کردی ظاهرم اداماحفظیمنم خوشم نم -

 کال  ستی دست خودم ن کنمی که باشموروم یهرچ  یدون ی+اخالق منوکه م

 زد:بهداد  میصدا خاله

 +بله

 آره؟  یکنی م تی توهالل احمرفعال دم یشن-

 هست که داوطلبانه عضوهالل احمرم  ی+بله پنج سال

 کنه؟  یخدمت کنه وبالنسبتت خرحمال  گرانیبه د  ستیمهندس مملکت ن فیح-

  یکن  یازندگیکه دوازده سال توقلب تمدن دن  ستی طرزفکرآدم ن فیزدم وگفتم:ح   یپوزخند
 رزاباشه؟ ی عهدقلقلک م یبعدطرزفکرت ماله ده کوره ها

 دم ید نیحاضر یشدن رادرصورت همه  شوکه

 چشم دوختم ونیزیبه صفحه تلو تی اهم یب

 خوردن شام صدازد یهم همه رابرا مادرم

 خاله مشغول شدم...  یبه طعنه ها  تیپروازکردم وبدون اهم زشامی تام یگرسنگ ازشدت

 

 پدربه خانه ام برگشتم یرانداشتم وبه دورازچشم غره ها یحوصله شلوغ   بعدازشام

 دررابازکردم 

 به صورتم موج زد وانگارآرامش

 دم یسرکشآب رابرداشتم و  یرفتم وبطر   خچالیسمت  به
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 : دیچ یپ  نادرتلفنیدل یشدوصدا  رفعالی غامگیپ

 آقابهداد  سالم

 ن یزدم ظاهراخونه نبود چندبارزنگ

 کنم  یازتون خداحافظ خواستم

 بابت زحماتتون وتشکرکنم

 ممنونم  یهمه چ یبرا

 خدانگهدار 

 چه بود؟ یبرا یخداحافظ  نیا

 گرفتم که خابالودجواب داد:  ناتماسیباژ

 الو-

 ناکجاست؟ ینادلی+ژ

 پارک منم آژانس گرفتم براش رفت  خوادبرهیگفت م-

 ؟ ی+مطمئن

 آره -

 +نگفت کدوم پارک؟ 

 پارک... -

 راقطع کردم  یگوش

 به شدت بوداربود!...  ه یسرعت به سمت پارک به راه افتادم قض وبه

 خورد  نازنگ یازطرف ژ میگوش
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خواهرکوچکم ببخش که منم دارم  زمیناعزینامه نوشته"ژکنه برام  یخوادخودکشیگفت:م  هیناباگریژ
 گذارم یم تی تنها

 ی رادرحق من تمام کرد یتوخواهر  یول اهمیبابت روس  نینبودم وازا تی برا  یخواهرخوب

 بساز   ییات راتنها یخانه رابفروش وزندگ  ناجانیژ

 شکل تحمل کنم  نی ا ارابهیدن توانمینم من

 نیا میدوپاها یتنگ شده است دوست دارم دوباره بدوم درس بخوانم ورو می خودقبل یدلم برا نکهیا
 بگذارم   رپای شهرراز

  ررابهی دوباره آو خواهمیبودنم رانخواهم من م  یشکل نیرا ببخش وبه من حق بده که ا  خواهرت
 آغوش بکشم"

 راقطع کردم   تلفن

 باشد  هرنشدیفقط دعاکردم که د دم یبه پارک رس  باالخره

 ...دمشید

 بود دهی پارک دراز کش کمتین ی افتاده بود وخودش رو نیزم  یرو  لچرشیو

 بود یدار یخواب وب نیب

 بگوچرااااا  نافقطیگفتم:دل  یبلند یباصدا

 حرف زدن نداشت  توان

 بود خ یکردم بدنش  بغلش

 راه افتادم...  ییدارو یها تیمسموم مارستانیگذاشتمش وبه سمت ب  نیماش  عقب

 کردم یدرراه نبضش راچک م مدام

 اش باقرص بود یازخودکش یکه کنارش بود حاک  یقرص خشاب
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 کش آمده بود  مارستانیربیانگارمس  یلعنت

 برساند  مارستانیگرفتم وگفتم خودش رابه ب ناتماسیباژ

 دمیرس مارستانی به ب باالخره

 ش برانکاردقرارش دادند وچندپرستاربه اورژانس بردن  یرو

 ش یآمدوگفت:فوراشستشو معده بدن دکترباالسرش

 بردند یگر یاتاق د نارابهیدل

 پرونده مشغول پرسش ازمن شد:   لیتشک یپرستاربرا

 چندسالشونه -

 ست ی+ب

 بوده  یمشکلش چ -

 +قرص ترامادول مصرف کرده 

 چندبسته؟ -

 ورق هی+ 

 گه ید  زی اچیو  یبوده مشکالت خانوادگ یچ  لشیدل-

 ن ی+بخاطرقطع نخاع شدنش پاهاش ناتوان شده بخاطرهم

 تکان داد وکناررفت  یسر 

 خودش رارسانده بود ناهمیژ

 رنگ به رونداشت  دخترطفلک

 کرد تیهمه مان رااذ نکهیبودم ازا  یناعصبیازدل
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 وفتادچه؟یم  شیبرا یاگراتفاق

 شدم یدگرآدم سابق نم قطعامن

 تمام شده بودبه بخش انتقالش دادن کارشستشومعده

 کرده بودندوخواب بود قیبه سرمش تزر آرامبخش

 به همراه ندارد   یاجیواحت شودیمرخص م گفتندتاصبح

 خانه شدم  یمشوش راه یخانه رساندم وبعدهم خودم بافکر  نارابهیژ

 خواب به چشمم آمد...!  قهیدق کی مینبوداگربگو شیب  یدروغ

شدم که وصف حال   یچشمم گذاشتم ومشغول نوشتن شعر  یراجلو یگرکاغذیبود د نیهم عشق
 ... نابودی خودم ودل

 ی شوم ، هر چند آزارم کن  ارتیشوم ،   ارتی"

 یکشم ، نازت کشم ، گر در جهان خوارم کن  نازت

 گر منم ، دل را نسازم غرق غم  یمن پسند بر

 ی کن  مارمیشفا بخش دلم ، کز عشق ب  باشد

 خود یسو یخود ، ور باز خوان یاز کو میران گر

 ی کن  مارمیقهر و مهرت خوشدلم کز عشق ب  با

 پر بسته ام ، در کنج غم بنشسته ام  ریطا من

 یگر قفس بشکسته ام ، تا خود گرفتارم کن  من

 عاشق دلداده ام ، بهر بال آماده ام  من

 ی کن  ارمیمن دلداده شو ، تا با بال  اری
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 مهربان  یامتحان ، ناچار گرد یرا چو کرد ما

 ی دل زارم کن نیآرام جان ، بر ا یآخر ا رحم

 ی ، روز دگر جانم ده یحال دشنامم ده گر

 "یکن  ارمی، الطاف بس  ی ، کامم ده یده کامم

 دادیبه ساعت انداختم هشت صبح رانشان م یکردم نگاه میراقا کاغذ

 شرکت شدم  یوراه دمیراپوش  میها لباس 

راهم  یمشاوره وروانکاو دتاجلساتیایباخودش کنارب دادمیم داجازهیگربوداماباید ییحواسم جا  تمام
 شروع کنم...    شیبرا

 

 شدم مارستانیب  یکارم درشرکت راه  بعدازاتمام

 شدیوداشت مرخص م   دمیموقع رس به

 کردم  هی راتصف مارستانیب پول

 م یهتل شد یوراه

 م یفرورفته بود نیسردوسنگ یدرسکوت همه

 تموم شده بود  یهمه چ رمی بم  دیگذاریچرانم د یگذاریگفت:چراراحتم نم  غیناباجیدل اگهانن

  فیتوانقدرسست عنصروضع  کردمی من فکرنم  نایبادادپاسخ دهد:برات متاسفم دل نابودکهیژ نبارنوبتیا
که  یکه معلول شده؟؟؟چراانقدرخودخواه  یهست یوتوتنهاآدم دهیارسیآخردن یکن ی ناچرافکرمیدل یباش 
 یمنم تنهابگذار  یخوایم

 رابخواند... میکردم تاازسکوتم حرف ها واماسکوت

 خودم بااوقهرکردم  الی خ وبه
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 فروغ سبزرنگش تنگ شده بود یوآن چشمان ب دنشید ینرفتم دلم برا ششانیراپ  یچندروز 

 ابودم یناجویراهم ازژ  هرچنداحوالش

 شتررانداشت یب یدلتنگ  طاقت بعدازچندروزدلم

 هتل شدم   یوراه  دمیهم تنقالت خر یقرمزگرفتم وبه مقدار  یازرزها یگل دسته

 پله هاراباالرفتم دراتاق رازدم وبعدواردشدم   باشوق

 کردی راتماشا م رونی نشسته بودوب لچرشیو یعادتش رو طبق

 دراتاق نبود  ناهمیژ

 نا یزدم:دل شیصدا

 جواب داد:بله  بابغض

 گذاشتم شی پاها یودسته گل رارو جلوتررفتم

 ؟ یراومدی انداخت وگفت:چراانقدرد ن ییسرپا

 منتظرم بوده است؟   یعنیجمله اش رانداشت   لیتوان تحل  مغزم

 برات مهمه مییا گهی+مگه جزخودت کس د 

 ...هیچندوقت  ینبودول -

 امانش ندادندتاکه کامل کند  شیاش راکامل نکرد واشک ها جمله

 ام راندانستم یواکنش ناگهان  نیا لیدل خودمم

 رانوازش کردم  شیموها یورو دمشیزانوخم شدم وبه آغوش کش یودرو

 شدن داشت   البیس ییتوانا  ش یاشک ها درآغوشم

 میدرازهم فاصله گرفت بابازشدن
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 عمل آورد  روتشکربه ی تقد یبابت خوراک   یخوشحال شدوکل دنیانگارازد ناهمیژ

مادردوستم که روانشناس   شی فرداآماده باشدتاباهم پ یبرا  ناگفتمیکنارشان بودم وبه دل یدوساعت
 اش کمک کند  هیبه روح  یبودببرمش تابتواندکم یخبره ا

 بروم  ششانیخوردن شام پ  یزنگ زدوگفت حتماامشب برا مادرم

 راه افتادم یکردم وبه سمت خانه پدر  یناچاراخداحافظ 

 است!... درانتظارم یز یبودم چ  مطمئن

 | 30|پارت

 

 انگارکه درسالن منتظرم نشسته بودند بهارومادرم

 نشستم شانیرو روبه

 :بهدادجاندوگفتیازفنجان قهوه اش نوش یزدوجرعه ا یلبخند مادرم

 ام رابه مبل دادم وگفتم:بله  هیتک

 بود دهیانگارنه انگارکه بعدازدوازده سال مارود گفتیازدستت ناراحت شده بودم یلیخ  نتیخاله نسر-

 +خب

 میمن وبابات هزاربارازخجالت آب شد یبودتواون شب کرد یخبوکوفت چه برخورد -

 خانم؟  نسترنی نوبگ یکه هم ی+منواحضارکرد

 ؟یکرد یز یام هست،جواب منوبده چراانقدرآبرور گهیمسائل د-

قبل رفتنشون   یبه اون راه هامن رفتارها یهم خودتوزد  ادبعدشی که ازشون بدم م یدونی+خودت م
 ره ی نم ادمیرو   ییبابا ی ضیزمان مر

 گذشته هاگذشته،مهم االنه-
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 برامون نسترن خانم  یدید ی+چه خواب

 خوش  یخواب ها-

 داداش دهی زمانش رس گهی:ددوگفت یحرفش پر  انیبهارم

 د یزنی حرف م  ؟چراانقدرتولفافهیگفتم:زمان چ جیگ

ات روبرات   ادخترخالهیپر می خوایام نشاندوگفت:م  یشانیپ یرو ییکنارم نشست وبوسه ا مادرم
 م یکن یخواستگار 

 کردند یسرم خال  یرارو یآب جوش  یکتر  انگارکه

:صبرکن  دگفت یازجابلندشدم وخواستم خارج بشوم که مادرپشت سرم آمدودستم راازپشت کش بابهت
 درنرو 

 مامان هیسمتش برگشتم وگفتم:چ بااکراه

دنبال دخترمناسب  نمیبب یمن  مادر که تنهاپسرموتولباس داماد یآرزو گهیسالت شده د یس نیبب -
 قرارداد  اروسرراهمونیخداپر گهیکه د میبود

 ازخانه خارج شدم  تی وباعصبان  یخداحافظ بدون

 کردم  نیی شهرراباالوپا یها ابانی خ  تیچندساعت باحرص وعصبان  دانمینم

 ستادم یدرهتل ا یآرام شدم که جلو  یامازمان

"او"درهواپراکنده بود وتوانست بهدادعصبان یآرامش  راآرام کند...  یازوجود 

 هرچه باتلفنم تماس گرفت پاسخ ندادم  مادرم

ام عادت داشتندهرچه که خودشان دوست دارندرابه من  یازهمان کودک  زاربودمیب  شانیها ازاخالق
 کنند  لی تحم

 شدم یم  یمهرباطل زدم اما بازهم عصب شانینصف خواسته ها یمن رو هرچندکه
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 پاسخ دادم  یتماس گرفت باکالفگ بهارکه

 شده ی+بله بهارچ

 ی لیبهدادخ یکثافت  یلی بخاطرتومامان سکته کرد خ  خورهیگفت:بهدادحالم ازت بهم م هیباگر

 د یچی پ یممتددرگوش یبوق ها یراقطع کردوصدا   تلفن

 که مطمئن بودم برده بودنش...  یمارستانیازجابلندشدم وراه افتادم به سمت همان ب یبانگران 

 

 《نایدل

به بهدادفهمانده بودم که دوستش   یجور  کی  روزمید  یباحرف ها نکهیخجالت داشتم ازا  احساس
 دارم

 انکارنبود  قابل

 ...کردمیخودم هم اعتراف م  دبه یداشتم با دوستش

 هیکرمانشاه صاحب بنگاه زنگ زدوگفت  میدبریفردابا یتخت نشست وگفت:آبج ینابالبخندرویژ
 داشدهیخوب ودست به نقدپ یمشتر 

 دم یخبرخوب شن  هی +خداروشکرباالخره ما

 آره واقعا -

 م یوفتیراه ب  میدارشی+پس امشب زودبخواب که فرداصبح زودب

 ی آبج -

 +جانم

 م یتوتهران بزن یچرخ هی میبر-

 وفتند یب شانیازخدابابت سالمت یکرگزار ادشیمن  دنیسخت بودکه مردم باترحم نگاهم کنندوباد میبرا
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 اما

 ... امدمیم ناراهیبادل ژ ینگفتم بدنبودکم  نه

 مید یراپوش  مانیها لباس 

 میگذاشتیم  یرپای وز دادیراهل م لچرمن یوخنده و ناباذوقیژ میوشلوغ تهران شد  بیغر ابانیخ  یوراه
 تهران را ابانیبه خ  ابانیخ

 کنکورش شد جهی آمدن نت جهیمنتظرنت  تیرفت ودرسا یوتر یخدمات کامپ  به

 قبول شدمممم  یآبج  یبرگشت سمت من وگفت:وااا غیباج 

 کجا؟  یهم باذوق ولبخندگفتم:بسالمت  من

 دانشگاه تهران  یدندانپزشک -

 وغرق بوسه اش کردم   دمشیآغوش کش به

 مسمره ثمرشده بود خواهرکم... شیها تالش

 میوه سفارش داد وقه سی خ  کیوک  میرفت  یشاپ  یکاف نابهیدعوت ژ به

 د یبارینامیازچشمان ژ یخوشحال

 زمان پدرومادرمان بودند نیداشتم درا  چقدردوست

 کردی گوش آسمان هاراکرم مانیقطعاخوشحال

 ...گریبودد نیا رماهمی تقد شدکردیم اماچه

 داشت به بهدادهم خبردهد  نادوستیژ

ارسال کرد:"شرمنده ام فعال  یامکی اش تماس گرفت پاسخ نداد ودرآخرهم پ ی که باگوش  یاماچندبار 
 "رمیگیحرف بزنم بعداتماس م  تونمینم

 د یانگارفسش خواب ناهمیژ
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 ی ازخودراض  یپسره  یگفتم:ولش کن آبج یباطن لی م برخالف

 ت س یروندارم واقعانداره عذروبهونه ام ن  طشیشرا گهیم یوقت زهی داداشم برام عز نومثلینگوا-

 دم یکردم وقهوه ام رانوش سکوت

 م یکه تمام شدبه هتل برگشت مانیها یخوراک 

 هم نگذاشت  یچشم رو ناازذوقیهرچندکه ژ میسفرمان آماده شد یوبرا

 هم بگذارم...  ینتوانستم چشم رو کردمیاحساس م  میکه درران ها یفکرودرد یر یهم ازدرگ من

 

 میکرمانشاه شد یناراهیباژ

 م یدربنگاه حاضرشد میکه ازقبل مشخص کرده بود یسرساعت

 م یوتوافق کرد میراتنظ  دارآمدوقولنامهیخر

 !... شدمی همسرش داشتم کالفه م نیزوسنگی ترحم انگ یازنگاه ها هرچندکه

 م یدفترخانه وخانه رابه نام بزن میبرو یازتمام شدن وقت ادار  قرارشدبعدازسروناهاروقبل

 م یومنتظرآمدنش شد میسفارش داد چیساندو  کیو مینارفتیباژ

 ی آبج -

 +جانم

 ادی داره روم مونیزندگ کمیخوشحالم  یل یخ-

 +آره خوبه 

 ی آبج -

 هی+چ
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 بودم دهیازت ند  یز یچ  نیچندوقتت همچ نیتوحال ا ی نگران  کنمیاحساس م-

 پاسخ نداد یباربااوتماس گرفتم ول  نی اول ینگران بهدادبودم برا راستش

 آمد  مانیها وسفارش ناندادمیبه ژ  یجواب

  یخوردوقتی زنده شد عاشق فست وفودبودومادرم چقدرحرص م میربرایآو ادوخاطرهیفالفل  باخوردن
 م یدیخری م شیبرا اپدرمیمن و

 بغضم رافرودادم بانوشابه

 ...شودی شترم ینبودنشان ب گذردانگارداغیگفته است خاک سرداست دروغ گفته هرچه که م هرکه

 م یدفترخانه رفت نابهیکه تمام شدباژ مانیغذا

 میورق وکاغذراامضاکرد  یسر  کی هرجفتمان

 شرفت یپ عیبه جزمانبودکارهاانقدرسر ییا گهیوارث د چون

 زکرد یرابه حسابمان وار دارپولینام زده شدوهمان موقع خر سندبه

 می به تهران برگشت  دوباره

 بهدادکالفه ام کرده بود ینبودن ها نیا

 : دیچ یپ  یگرفته اش درگوش یباردوم غرورم راکنارگذاشتم وباتلفنش تماس گرفتم صدا یبرا

 الو-

 +سالم

 یی ناتویدل-

 +آره

 ی خوب -



 که عشق شدند ییآوارها

80 
 

 ی +آره توخوب 

 نه-

 +چرا

مامانمم سکته  شدمینم  یاگه انقدرعصب  یلیام خ  یعوض یل یمن باعث شدم مامان سکته کنه من خ-
 کرد ینم

 حکم صادرکنم  تونمیشدن تورونفهمم نم  یکه علت عصبان یبگم من تازمان   یچ دونمی+نم

 کنه ی حرف بزن صدات آرومم م  ناباهامیدل-

 بگم  یدوست دار  ی+چ

 یشعربلد-

 بلدم  کمی+ 

 بخون -

 رمش ی+"دام دگرنهاده ام تاکه مگربگ

 رمش ی که بجست ازکفم باردگربگ آن

 رمش ی دردل وجان پذ رمش یبه دل اس آنکه

 رمش یگذشت عمرمن باززسربگ گرچه

 چوگداخت شکربازفسردچون جگر  دل

 رمش ی شدازبصرتابه نظربگ بازروان

 او  یاوشب به چراغ رو یبرم به وسو راه

 رمش یاوحلقه دربگ یبرسم به کو چون



 که عشق شدند ییآوارها

81 
 

 بترشده چهره من چوزرشده  دردلم

 رمش یچوزربردبرسرزربگ تازرخم

 ترشدم چه شدکمرم شدم چه شد هرچه ب گرچه

 رمش ی روزبربگیچه شدز روزبرشدمیز

 مش ی همچوشکربخا مشیسحربپا تابه

 رمش یبندکمربگ مشیبندقباگشا

 ازپسش  میشدست نرکسش زودآور خواب

 " رمشیخواب خوش راه سفربگ کردسفربه

 برام  یخونیموالنام-

 +آره اشعارش پرازحس قابل لمسه 

 آره مثل صدات -

 خداحافظ گهیکردم که گفت:من برم د سکوت

 +خداحافظ 

 ... مانیازحس واقع میفرارکرد وجفتمان

 《بهداد》

 زدم یم گارآتشیس گارپشتیس

 ممکن نبود  نیا

 بودم یهمه شاک ازدست

 است  انبودهی من گفتندعلت سکته مادرم تنهانه گفتن من به ازدواج باپر بعدازدوروزبه
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 بوده است  نیمادرم واگذاربکنداتمام اموال روبه  نکهیا یخاله برا شرط

 شد... مارستانیب  رتختیاس نگونهیاش ا  هیازدست رفتن پول وسرما یبرا  ومادرم

 یازتمام جهان هست زارشدمینگاهم کردند ب یتجار  لهیوس کیبه چشم  نکهیازا

 آرامش من  یبرا   یسمفون نیشدبهتر  شیشعرخواندصدا میکردم برا  ناصحبتیبادل

 ام ثبت کردم  یهمراهش رادرگوش شماره

 راکم نشستم وتکان خوردم   یصندل  یخانه ام رو  درتراس

 آرامم نکرد  کی چی زدم اماه گارآتشیوس

 گرفتم وبعدازچندبوق پاسخ داد:  ناتماسیبادل

 الو-

 +سالم

 سالم-

 نا یدل  یی+کجا

 گه یهتلم د-

 دنبالت کارت دارم  امی ب  خوامی +آماده باش م

 راقطع کردم   وتلفن

 ستادمیهتل ا یزدم وجلو  رونیب  ازخانه

 منتظرم بود یورود  یمنتظرجلو

 زدی شب برق م یک ی سبزرنگش درتار یها چشم

 ...اببردیراداشت که مراتابه ثر نیچشم توان ا نیا
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 میتابام تهران رفت  باهم

 یچکارم داشت یدادوگفت:نصف شب  رونی راب  نفسش

 خنده ام گرفت وگفتم:خواستم باهات دردودل کنم  ازحرفش

 کنم ی بفرمامن گوش م-

 کمیبرام  ناسختهی+راستش دل

کمکت کنم اگرم نتونم   دبتونمیبگوشا یبه صورتم انداخت وگفت:تودرتموم لحظات بدمون بود ینگاه
 هستم  یشنونده خوب

 دادم وگفتم:   رونی ام ب نهیراازس آهم

  ضیبعدکه مر رونیومدب یده تاازکنارش م یگفت یم یمی عظ یحاج  هیبود یتاجرفرش به نام بابابزرگم
پدرشون افتادن  یشد خاله ام ومامانم که دوتادختراش باشن سرنگهدار  نیخونه نش مرگرفتیشدوآلزا

  ورفتگرفته بود خالصه خاله ام جمع کرد یار یاخت یب  مارشیبه جون هم اخه بابابزرگم تومراحل آخرب
  نکهینبودکه بره سالمندان تاا نمیبه ا  یبابابزرگم افتادگردن مامانم راض یرفت آلمان نگهدار  رانیازا

 م یربودی درگ مرشیده سال باآلزا یعن یفوت شد  شیبابابزرگم دوسال پ 

شرط فوق العاده  کیو میارث کن  میاتقسیسال خاله ام برگشته وبه مامانم گفته ب حاالبعددوازده
  ادخترمنی دبهدادباپریحجره وشرکتو سه دونگ سه دونگش نکنم با یخوایمسخره گذاشته گفته اگرم

 ازدواج کنه

  نیمنم سرهم وفتهیاتفاق ب  نیکل خانواده اصراردارن که ا یشرطوگذاشته ول  نیچرا ا دونمینم خودمم
 فعالباخانوادم قهرکردم  هیقض

که شده   یقدرشون روبدون هرطور  یرفته گفت:تاخانوادتودار گ ییراتکان دادوباصدا  سرش
 .شادنگهشون دار.. 

 حسرت نهفته بود   یحرفش کل انیدرم

 کردیشده بودم وجودش درکنارم آرامم م آرام
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 به هتل رساندمش وخودم به خانه برگشتم...  مینسکافه برگشت بعدازخوردن

 

 مرخص شده بود  مارستانیازب  مادرم

 پدرم وباران رفتم  یها  مجبورابخاطرتماس 

 نشستم  کنارش

 دادم یراتکان م میپاها یاماباکالفگ

 گفت:قربون پسرم بشم هی خودش بابغض گر که

 کردم وفقط نگاهش کردم  سکوت

 د یگوشم رس ابهیخاله وپر یتاصدا

 شدم  ازجابلند

 زد:پسرخاله میاصدایرفتم که پر  یسمت درورود به

 زد:بهداد میندادم که دوباره صدا تیاهم

 سمتش برگشتم وگفتم:بله به

 ؟یزار یکه شماانقدرازماب  میکرد یماچه کار -

 ،روزخوش یچی+ه

 اد یپس ازماکالخوشت نم -

 +روزخوش 

 مشاوره اش آماده باشد  یگرفتم گفتم برا ناتماسیزدم وبادل  رونیب  ازخانه

 م یبه مطب روانشناس رفت باهم
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 رفت   ناداخلیوبعددل م یمنتظرماند رشیدرپذ

 دراتاق بود حدوددوساعت

 بادکترازاتاق خارج شد  بعدهم

 دم یوآرامش راد  یازخوشحال یرد  درصورتش

 میآمد رونیب  ازمطب

  هیکردم مثل  یبادکترحرف زدم احساس سبک  یبرگشت گفت:ممنونم بهدادوقت درراه
 ی سداد،مریم یدلدار  کردوبهتی م تیی مادردلسوزومهربون راهنما

 نکردم  ی+خداروشکرکار 

 راپخش کرد  یبردوآهنگ  نیراسمت پخش ماش  بالبخنددستش

 میشو  رهیشدبهم خ  خواندباعثیکه خواننده م  ییها حرف

 کرده اموبغلیکه دن یعشق  درد  کنمی "حس م

 گرده یبرنم یمن تابرنگرد ی  وهوا حال

 روقلب من آواره  ی دلتنگ یازم دور  یوقت

 ذاره یشب تنهام نم  هی  یفکرت حت هرجابرم

 عشق   نیا کشهی دلم باتوخوش  بغضت صداموم حال  

 عشق   نیا یااومدی بامن به دن یمقصد رمیم هرجاکه

توروم  کنمی حس م کنمیبهت فکرم  یوقت  رم یگیعطر 

 رمیم یم یکن ی به من فکرم نکهیمن ازتصور ا یحت

 هواکمه کنمی جهنم  حس م  امیدن یازم دور  یوقت
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 غربت تموم  عالمه یدور  یدورم هرجابر  هرجابرم

 حال  هرشب  منه نیا زنهیازت دورم قلبم نم  یوقت

 کسره ی شهیم هیدر  بغض  که گر  یتوزندون  ب ابدونیدن

 عشق   نیا کشهی دلم باتوخوش  بغضت صداموم حال  

 عشق   نیا یااومدی بامن به دن یمقصد رمیم هرجاکه

توروم  کنمی حس م کنمیبهت فکرم  یوقت  رم یگیعطر 

 ..."رمیم یم یکن ی به من فکرم نکهیمن ازتصور ا یحت

 شد  یازدواجت چ  هیراروبه من چرخاندوگفت:قض  ناسرشیدل

 ی چ یگرفته گفتم:ه یباحال منم

 باال... نابردشیاش کردم وژ ادهیرانگه داشتم وخودم پ نی هتل ماش یجلو

 وواردخانه شدم  ددررابازکردمیباکل

 گوش کردم  کردمیتلفن رازدم وهمانطورکه شام اماده م یها  غامیپخش پ  ی دکمه

 خوامی ازت معذرت م مارستانیپشت تلفن وب:بهدادمن بخاطررفتارم بهار

کفش  هاتاتوروبه  هیتو ناپاشون یشرمندتم زودقضاوتت کردم داداش مامان ا:داداش من باران
 ستن یول کن ن ارنی ادرنیعقدپر

 چاقو راداخل ظرف رهاکردم  یباکالفگ

 کردم رراخاموشی غامگیوپ

 ... دمیخوردم وبعدباخوردن آرامبخش خواب  زمی زورچندلقمه ازاملت قارچ اشتهابرانگ به

 دارشدم یصورتم ازخواب ب یآفتاب رو  میبانورمستق
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 گرفتم وحاضرشدم دوش

 بردم ی م یمرکز توانبخش  نارابهیوبعدهم دل زدمیم نی به پروژه نو یدسر یبا

 بود   لیتحو گرآمادهیرفته بودوتاچندماه د شی خوب پ  یلیخ  پروژه

 م یهم آمدندوبه مرکزرفت ناهمراهیناودلیژ

 کند یم یدرمان همکار  میبات  یشتر یدبیناباامی کردم دل احساس

راانجام   شی بتواندکارها یتاخودش به راحت رمی بگ یلچرشارژ یهم خوب بودگفت و شنهادمددکارشیپ
 دهد

 دادم یلچرشارژ ی به همان مرکزسفارش و ومن

 یکه برا  یبنگاه  یگفت:آبج  ناباذوقیکه ژ میگشتیبه هتل برم میتمام شدوداشت یوتراپ یزیف جلسه
 شده  دایپ ونیمورداوکاز هی گهیزنگ زده م داکنهیکه برامون پ م یخونه بهش گفته بود

 م؟ یبر  یگفت:جدا نگفت ک ناهمیدل

 م یچراگفت فردابر-

 باشه -

 روبهتون بدم  میقبول ینیری من ش  میروبه من گفت:آقابهدادبر نادوبارهیژ

 افتاده ادتی+عه چه عجب 

 روزکردم ینه خب منتظرثبت نامم بودم که د-

 میرفت   یسمت رستوران به

 م یداد دهیمان سفارش کوب  هرسه

 میخوردن شد مشغول
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کنم   کنم که من صورت حساب راپرداخت ناراقانعیحساب کردن کم مانده بودباکتک ژ زمان
 ابروباالانداخت وجلوترازمن ازرستوران خارج شد... طنتی تمام خودش پرداخت کردوباش  یاماباسمج

فقط گفت خودم  هیکه تلفنم زنگ خوردمادرم باگر میبود ینقشه کش یمشغول طراح  درشرکت
 رابرسانم

 رفتم  یخانه پدر  به

 خانه خوب نبود  اوضاع

 کردیم ه یگر ییگوشه ا هرکس

 نجا؟؟ یچه خبرا شدهیگفتم:چ  باتعجب

گرفته االنم   شیگفت:بهداداون خاله ات رفته حکم جلب باباتوبه جرم تصاحب اموال پدر هیباگر مادرم
 ی باباتوبردن کالنتر 

 :لعنننننت به اون خواهربدذات لقمه حرومت بادادگفتم

 ...ستی ن یکه رنگ یاهیباالترازس  یخواستگار  می ایبزن بهش بگوم زنگ

 م یبرو یجلسه اول خواستگار  یدهدوفردا برا تی رفت وقرارشدخاله رضاتماس گ  مادرم

به چرخ   زمیعز ینامم خاله  ک ی منم بهداد ن ینیبودکه مچلشان کنم اگرتونسر  نیراه هم ن یبهتر
 ... میتابچرخ

 

 ازداشتم ی نانیدل دنیبتوانم استواروباصالبت بمانم به د نکهیا یبرا

 شدم یام یفرددن نیانگارقدرتمندتر  کردمیکه کنارم حسش م نیهم

 نشستم  یصندل  یبردمش پارک ورو  باخودم

 رابه صورتم دوخت وسکوت کرده بودم نگاهش
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 کنه یانقدرسختش م یچرازندگ دونمیوقتانم یدادم وگفتم:گاه رونیراب آهم

 من؟  یسخت تراززندگ -

 اس دهیچ ی+نه امامشکل هرکس درنوع خودش پ 

  یصندل یرو   تونمینم  یناحتیبودم اماحاالبدون کمک ژ  دنیشق دوعا کردمیکارم یدانیکه دووم  یمن-
  یکار  چیه  تونمیعمران قبول شدم امانم یزحمت مهندس  یکه باعشق وعالقه وکل  یمن  نمیچرخدارم بش

  همن نمر یباش مشکل تودربرابرمشکال  یسرساختمون بهدادقو لچربرهیکنم فکرکن سرپرست پروژه باو
 اره ی هم به زورم کی

 کردم چقدرغصه وحرف ناگفته دردلش تلنبارشده بود  سکوت

 آره؟  یخوندیکردم جوراعوض کنم وگفتم:پس عمران م یسع

 اره چطور؟ -

 دارم  یخوندم واالنم شرکت ساختمان ساز  یکه منم عمران وساختمان ساز  یدونی+م

 ی چه جالب موفق باش -

 دارم صبرکن...  زبراتیسوپرا هی+ممنون بعدا

 بروم   ششانیزودترپ یدرپ  یپ  یبودومجبوربودم بخاطرتماس ها یزمان خواستگار  کینزد

 که قرارداشتندرساندم وخودم هم به خانه رفتم  یهمان امالک نارابهیدل

 کرد ی سفارش داده بودوباذوق براندازش م یتاج گل بزرگ مادرم

 ازخانه خارج شده بود ینی ریدش یخر یبرا پدرهم

 ها نسترن خانم هخونیروبه مادرم گفتم:خوب کبکت خروس م باحرص

 بچه هاش داره یروبرا  یروز  نیهمچ هی دن ید یآرزو یهرمادر -

 +اوم امانه به زور 
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 نگفت وبه اتاقش رفت تاآماده شود  یچیه

 هم آمدند  بهاروهمسروفرزندانش

 دادمیتمام کله تکان م  یحوصلگ یومن باب  ندازدیبرادرش ماشااهلل ماشاهلل راه م یقدوباال یبهاربرا

 شهیجذابمم داره دومادم ییرادربغلم انداخت وگفت:آخخخخ جون باالخره دا نوراخودش

 اه دبابایکردم وباتشرگفتم:ولم کن شی جدا ازخودم

 ازپله هاباالرفتم تابه اتاقم بروم  وباحرص

 که نورابابغض گفت:من ذوقشوکردم فقط  دمیراه شن  انیامام

 آشکارگفت:ولش کن سگ شده فعال یباحرص بهارهم

 به سقف شدم  رهیتخت ولوکردم وخ یرارو دمخو

 کرده بود؟  ادهیپ می برا  ییچه برنامه ا رکاهیآب ز نیبود؟خاله نسر میرو  شیپ یز یچ چه

 د یچرخ یبزرگ درسرم م یعالمت سوال ها نهامثلیا همه

 می شد یرفتن به قرارخواستگار  یآمد راه پدرکه

 ام  دهیغرزدکه چرابه خودم نرس یهم کل مادرم

 ... دمیدیدرآن نم یرادیبودم وا دهیپوش یاسپرت همراه شلوارل یکت

 آپارتمان رافشردم  زنگ

 نفرواردخانه شدم  نیآخر

 که گوشه ترازهرجابودنشستم یمبل  یبه همه شان دادم ورو یسرد سالم

  یبزرگ برا  یز یروزآبروریکه د  یکردانگارکسی صحبت م  یباخاله گرم گرفته بودازهردر   یطور  مادرم
 شوهرش رقم زده بودمن بوده ام!
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 به من نشسته بودوفقط نظاره گربود  هیدرهم درست شب  ییاماساکت وبااخم ها پدرم

  ننیبیدوتاهموبعدازچندسال م نی حاالچون ا  یبه من انداخت وبعدروبه خال گفت:ابج  ینگاه مادرم
 کنمی م نارومشخصیربهاای بله برون تعدادسکه وش یبکنن باهم بعدانشاهلل برا  یصحبت هیبرن 

 هم بالبخنداذن صحبت کردن راداد خاله

 دوخواهربودند  نیودوختن ا دنیبر یجفتمان تنهاتماشاچ  یوپدرها

 م یاتاقش رفت ابهی باپر

  یگار یوسستادم یدراتاقش پشت پنجره ا دمیشد ینبودم اماازکالفگ یادب یاب یو تی شخص یب آدم
 آتش زدم 

دستم راگرفت   آمد  اکنارمیکه پر یراروشن کردم رفتم سراغ سوم   گاردومیکه تمام شدس گاراولیس
 میحرف بزن  میپسرخاله مثال اومد  ستیوگفت:بس ن 

 +خب

 ی ادب نبود یوب یانقدربداخالق نبود ادمهیکه  ییبهدادتاجا-

کنم پس   یاحترام یبهت ب خوامیبه خواست خودم نبوده نم   نجامیاالن که ا امنیپر نی+بب
 بگذره  قهیخواهشاسکوت کن تاچنددق

 بهدادروبارورندارم  نیا یست یبهدادچندسال قبل ن هیاصالشب-

 میای بنظرب ی عصب یشترازحدواقعیکردم ب  یلوح خبرنداشت چقدرسع دخترساده

 ستادم یتختش نشست ومن همانطورا یرو

 من یخواستگار  یبگوتواالن خودت اومد یز یچ هیبهداد-

 نجام یمامانت من ا بیوغر بی عج ی+آره اما باترفندا

 ی کن رمی تحق دمیاجازه نم نیشترازایب-
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 وبگونه رونی بروب یرنشی شترتحقیب یخوایکن اگه م یکار  هی+خب پس 

 دم یگفت که نفهم  یز یچ  رلبیز

 +بلندبگو 

 رون ی ب میابری ب یکن یم  یبا نروم باز  یدار  یلی دوست ندارم بعدم خ-

 خارج شدم ونشستم  اازاتاق ی زودترازپر

 میدیبه تفاهم رس ییجورا هینگاهم کردوگفت:ما باحرص

 باذوق گفت:خداروشکرمبارکه  خاله

 شد  ین یری پخش ش امشغولیدندوبعدخودپری وبهارهم کل کش باران

نه ساده گفته بودهمه  کیاگردهنش رابسته بودو   کردمی مشت حواله دهانش م کی زبودی اگرجا
 شدیجاتمام م   نیزهمیچ

 خورم ی من آوردکه گفتم:نم یراجلو  ینی ریش

 یهست یچقدردومادعبوس-

 ازدواج رو  نیا خوام یمن نم تی خودتوبه خر یبزن   ی+خودتم دوست دار 

 است؟ گهید یدلت جا-

 +اره صددرصد... 

 

 بود ادرهمیپر افهیمراسم مسخره ق نیتااخرا

 م یروبه مادرم خواستم که تمامش کندتابرو بااشاره

 م یکرد یدادوخداحافظ تی رضا باالخره
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 میخانه برگشت وبه

 .به خواب رفتم..   یدگرگون شده وعصب  یباحال

 《نا یدل》

 م یوسه دونگ سه دونگ به نام زد میدیدانشگاه تهران راخر یکیکوچک درنزد  ییا خانه

 می وبرد میدیخانه خر لیناوسایهم باژ یمقدارکم

 م یکن هیبووکه فرداهتل را تسو نیقراربرا

 م یمستقرشو ودرخانه

 بودم تابه بهداددلبسته شدم  یآشوب بود ازخودم شاک دلم

 رفت  ازدستم

 هادل ببند  یمن گفته بودبه نشدن انگارخدابه

 ات بوده؟  یکه مگرازاول بهداددرزندگ کردمی راقانع م خودم

 ؟ یشناس یاست که اورام مگرچندوقت

 شد یزبان نفهمم قانع نم امادل

 به آسمان کم ستاره تهران شدم  رهیخ  ازپنجره

 کردیچهره مادرم رانقش زدکه بالبخندنگاهم م ذهنم

 شد یم میهاودردها یدل آشوبه ها سنگ صبوردلتنگ  نیا شدحاللیاگرمادرم کنارم بودم  آخ

 ام مادرم کنارم باشد... یکه سرنوشت نخواست دردوران عاشق  افسوس

 کردم  نانگاهیخواب ژچهره در  به

 دخترداشتم  نیدربرابرا یشرمندگ  احساس
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 تحمل کرد  ییداغ پدرومادرمان راتنها خودش

 دیزنده ماندن من جنگ یبرا

 ام راتحمل کرد یهاوافسردگ ییبه هوش هم آمدم ترش رو نکهیبعدازا

 کردم یوسربلند یخوشبخت   یارزو شیبرا دردلم

 شدوبه خواب رفتم  نیسنگ یها چشم

 میشد دمانیوآماده رفتن به خانه جد  دارشدمینابیژ یباصدا

 باآژانس  میراازهتل جمع کرد  لمانیوسا تمام

 م یدشدیخانه جد یراه

 جاراشست  ناهمهیژ

 زکردم یهاراتم نتی تمام کاب من

 م یهاراپهن کرد فرش

 میکرد  زانی آو وارخانهید ررابهیپدرومادروآو  عکس

 همراهمان بودند  شهیهم ینجور یا

 سفارش دادوبعدازخوردن شام  ناشامیژ

 ...میبه خواب رفت  یازشدت خستگ  جفتمان

 خانه را   یکارها یمابق میدارشدیکه ازخواب ب  یوقت

 میداد انجام

 شد  یآماده زندگ  وخانه

 آفتاب راازپنجره نظاره گرشدم  غروب
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 بود  کیزنزدییپا

 داشتم زرادوستیی پا یوهوا وچقدرحال

 ازمنزل خارج شده بود یخوراک دلوازمیخر ینابرایژ

 میخرج خانه لنگ نمان  یداکندتابرایدروآن درزدن توانسته بودکارپ نیباا

 دختربودم  نی من شرمنده ا وبازهم

 د ییدرخانه رابازکردوگفت:بفرما ناباخندهیژ

 :ممنونمد یچیبودپ  یدوست داشتن شیزهای که تمام چ یکس یدوست داشتن  یوصدا

 استقبالش رفتم به

 +سالم

 مبارکه  ناخانمیسالم دل-

 +ممنونم

 هم خوبه مبارکتون باشه یل ی:خرنظراندوگفتیخانه راازز  بادقت

 ی سالمت باش  یپاسخ داد:مرس  ناهمیژ

 به صورتش نگاه کردم  یشتر یب  بادقت

 دورچشمش راگرفته بود  ییگودرفته بودهاله ا  شیبودمش چشم ها  دهیچندروزکه ند نیدرا

 بود  یوشب زنده دار   یخوابی ازب نشان

 به آشپزخانه رفت ومشغول شد  ناکهیژ

 :بهدادگفتم

 بله-
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 یشد یجور  هی+چت شده چرا

 ؟ی:چجور دوگفت یکش یآه

 یی گرفته ا یست یکه انگارخودت ن یجور  هی+ 

 گهید یدون یخودت م -

 +مگه بله داد؟ 

 آره -

  شیپ یخواستیکه م یازبغض نلرزدوگفتم:خب اونجور  می کردم صدا  یسع ختی دردلم فرور یانگاربرج 
 نرفت نه؟

به  گهیم  رونی ب  میازاتاق بگونه ازاتاق رفت رونیبروب  خوامتینم  گمینفهم بهش م یدختره  گهینه د-
 دچکارکنم یبا دونمیمادرمم که قراربله برون گذاشته واسه فرداشب اصالنم میدیتفاهم رس 

 گه ید ی+خودت قبول کرد

به خاطرمال  شوندکهیم اهی خالم همشونوبه خاک س نیاش الل شده بودم گذاشته بودم همک-
 من ندهیبه آ زننی گندم ادارنیدن

 م یآمدسکوت کرد یچا ینیباس ناکهیژ

 م یمشغول شد یوباچا

 ندهم تی اماتالش کردم تااهم کردمیاحساس م میپا یها چهیدرماه یدیشد یدردها

 بهدادزنگ خوردبادقت به مکالمه اش گوش دادم:  تلفن

 الو-

 سالم شما -

 ش ی فرما-
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 خب -

 چکارکنم-

 باشه -

 بود   ی:کدمیپرس یکنجکاو یازرو

 ا یپر-

 ؟ یعن یحد نیتاا یگفتم:واا یکم باخنده

 گهیاس د بهیآره باباچکارکنم خب غر-

 خب میا بهی+ماهم غر

 ...کنهی خب آخه شماجنستون فرق م-

 شدورفت  یخداحافظ  امجبوربهیهمان پر بخاطرتماس

 شدازروح چقدربودنش خوب است...   یرفت انگارکه خانه خال یوقت

 را  گرشدنشانیکدی  یرندبرایبگ خواستندجشنیمن بودامروزم یگلو یرو یدانگاردستیازراه رس  فرداکه

 شودیاوم  یبهدادنخواهدش امابرا هرچقدرهم

 ... انیپر  شودشوهردخترشاهیم

 بود دترازقبلیشد  یل یخ میها درددرران

 کرد ی کالفه ام م داشت

 آرامم کرد... ی خوردم امافقط کم  یمسکن قرص

 《بهداد》

 اکشن موردعالقه ام بودم  الیبه سر رهیبودم وبادقت خ  دهیکاناپه وسط سالن درازکش یرو
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 مراسم شب بودند  یدرتکاپوبرا همه

 دم درآن جمع من بودم آ  نیتر الیخ یوب

 بشه" خوادبشهیم یجمله که"هرچ  نیه سپرده بودم به اراب خودم

 ام که کنارم بودرابرداشتم یگوش

 شدم   شیعکس ها  یداشت مشغول تماشا تی کم درآن فعال یل یخ ناکهیدل  نستاگرامیا درصفحه

 شادبوده است  چقدرسرزنده

 اش  یقهرمان یها عکس

 هم ازمسابقاتش هم درصفحه اش بود  ییها لمیف وتکه

 ازخودش گذاشته بود کینزد یا پرتره

 چهره اش به وضوح درآن معلوم بود  که

 شدم  رهی چندساعت به آن عکس خ دانمینم

 ام خاموش شدودوباره روشنش کردم  یگوش  هربارصفحه

 درآن عکس مسخ کننده بودند  شیها چشم

 یوواقع   قیعم  یگرفتارشده بودم گرفتارعشق من

 بگذارم انی جورنبودتابامعشوق درم طشیاماشرا

 ...رشودی ختم بخ یل یازدواج تحم نیخداکندکه ا فقط

 رفتن اماده شدم  یمادرم ازجابلندشدم وبرا یباصدا

 نبود  یگر ید  اکسیوپدربزرگ وخانواده عمه پر جزخودمان

 وسوت باالبردند  غیاراباج یهدا یها باکس
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 کشش آن همه سروصدارانداشت اماتحمل کردم  مغزم

 عقدهم مشخص شدومن فقط نگاه کردم   خیوتار هیزده شدمهر  هیاول یها حرف

 اکند یازجابلندشدوتاخواست انگشترنشان رادست پر مادرم

 زنگ خورد  تلفنم

  ستیبندن  ییتم به جادس سوزهی بده داره ازتب م  یلیخ  ناحالشیگرفته گفت:آقابهداددل ییناباصدایژ
 دی توروخداخودتونوبرسون

 +باشه باشه حتما 

 علت ترک مراسم ازخانه وآن جمع خارج شدم  یبرا یحرف  چیوبدون گفتن ه یباعذرخواه

 رساندم  مارستانیب نارابهی کردم ودل یسرعت بادرانندگ  به

 اش شد  نهیمعا ودکترمشغول

 ... میمنتظرماند  ناهمیوژ من

 

 بوده  ی اسپانس عضالن یآمدوگفت:دردپاهاش برا رونیدکترب 

اسپانسش هم   یبرا میکرد قیتزر کی وت یب یقمست ازبدنش داشته انت کیکه   یعفونت یهم برا تبش
 بهتره نجابمونهیامشب ا

 راحت شده بود   المیخ

 دم یداروخانه رفتم ونسخه دکترراهم خر به

 د یلرزیکتم م بیمدام درج تلفنم

 نادادمیداروهارابه ژ  نکهیبعدازا

 راپاسخ دادم  تلفنم
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 توآخه؟ یرفت یگفت:کجاول کرد یغیباج یتقر یباصدا مادرم

 ام ی شدمجبورشدم ب ض ی ازدوستام مر یکی+ 

 رتونداشت یغ  هی ییا گهیکس وکارد-

 +نداشته که زنگ زده به من

کردخاله ات چقدرحرف   هی اچقدرگری پر چارهیب یجلوهمه آبرومونوبرد یکرد دمیناام یلیبهدادخ -
 کرد  رمونیزدوتحق 

 +چکارکنم االن ناراحت شم مثال؟چه بهترکه اومدم

 راقطع کردم   یوگوش

 خنک شدمادرم بوداحترامش واجب  دلم

 داد یوپول درمغزم ارورم هیازدست نرفتن سرما یبرا لی به زوروتحم یز یچ اماخواستن

 ام خارج شده بودازکوکش  یزندگ تمیدورمن راتحت الشعاع قرارداده بو یتمام زندگ شانیکارها نیا

 کرد  یفراوان من راراه یناباتشکرهایژ

 شده بود  زتمامیوهمه چ  گرفتیبامن تماس نم  دانستی ازدواج ومراسم امشب رام هیناقضیاگرژ قطعا

 نابرسد یبه دل یب یآس  نیدوست نداشتم کوچکتر نکهیباا

 شدنش به من کمک کرد... ضیامامر

 دم یخواب یشتر یراباآرامش ب شب

 شرکت رفتم  به

 که برگشته بود یوباتمرکز 

 بودم   میانجام کارها َمشغول
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 دراتاق باشدت بازشد که

 واردشد  ختهیدرهم ر  ییا افهیاباقیپر

 ی کنینجاچکارم ی+توا

 اومدم حرف بزنم باهات -

 +االن کاردارم بروبعدا 

 درگوشم نواخت  یلیستادوسیا  میآمدوروبه رو کمینزد

 نگاهش کردم اماازرونرفت  یبرزخ  یها شمباچ

که بخوام   یز ی چ یمن پا نی هات سکوت کردم بب یاحترام یدربرابرب  یهرچ گهی:بسه دوبادادگفت 
 که شده یمن باشه حاالبه هرنحو یدبرایبا  خوامیکه م یکه هرچ  هیطور تمیترب   ؟؟منیدیفهم  مونمیم

نام    کیدست روبهدادن  یکردم وگفتم:حاالهرر  یاش راتالف یلیازاتاق خارج بشودکه س خواست
 ی میفه  یایازاالن مبارکت باشه پر اهتی ؟روزگارسیکنی بلندم

 که رفت  یوقت

 اتاقم رابهم زدم  لیتمام وسا  تیعصبان  یازرو

 آمدم  رونی ازشرکت ب تی وبعدباعصبان

 مارستانیخاطربه خانه شان رفتم چون ازب نیهم نابودوبه یدل شیبودنم حواسم پ  یعصب باهمان
 مرخص شده بود...  

 

 《نا یدل》

 کردم یشده فرض م زراتمامیچ همه

 که آمده است  دمیفهم یهوشیبهوش بودن وب   نیدرب شبیاماد
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 ازدواجش راول کرده بودوامده بود  مراسم

 بهدادحس مراداشت؟  یعنی

 شده بودم  جیگ دانمینم

 :اومدمنتظرش بودم ناگفتیخانه که به صدادرآمدژ زنگ

 اومد؟ ی+ک

 بهداد -

 ...نواختیم یگر یاسمش هم قلبم جورد دنیباشن 

 آمد  یبرزخ   ییا افهیباق

 است  یبودکه عصبان  معلوم

 پاسخ نداد شهی کردامااومثل هم ییسالم خوش آمدگو ییباخوشرو شهیهم نامثلیژ

 اتاق اتویلحظه ب کیملتمس به من گفت: ییها باچشم

 کردم  تیرابه سمت اتاق هدا لچرمیو

 دوزانونشست  یرو

 من رادربغل گرفت  یوناگهان 

 کنه ی که منوانقدرآروم م فتهیجسم نح نیتوا ی:چ دوگفتی کش قیعم  یها نفس

 رخ داد ییدرست مثل همان زلزله کرمانشاه زلزله ا دردلم

 داترکند یمن راش زدکهی م یهربارحرف

 خواستنش...  نگونهیانصاف نبودا نیا

 خت یاعصابموبهم ر ااومدشرکتیچقدرگذشت اماازمن جداشدوگفت:پر دانمینم
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 چکارکردمگه؟ یچ ی+برا

 زدتوگوشم   یلیس-

 مردان هی+اوه دست بزنم که داره نه به خشونت عل

 نا یام دل یجد-

 ام بهداد  ی+منم جد

 طی باشرا  یایکنارم یبزارم که دار  نیهاتوبه نشونه ا یحرفاتووشوخ نیزدوگفت:ا  یلبخندکمرنگ
 دت؟ یجد

کنترلش ازعهده   یتوزندگ ییزایچ هی نمی بی م کنمینگاه م  نشی به فلسفه جهان آفر  یوقت ینگ یبگ ی+ا
 ماخارجه 

 نهی قاهمیدق-

 رفت  شیتاکجاپ  شبی+مراسم د

 کردم ی ظاهرم دحفظیسخت بودامابا می حرف هابرا نیا گفتن

 یی جورا هیبهم خورد مارستانی که اومدم بردمت ب یوقت-

 +متاسفم واقعابه خاطرمن

حرفونزن من بخاطرتو نوک  اورستم باشم   نی ا شیجمله ام راکامل کنم وگفت:ه نگذاشت
 رسونم یخودموم

 ه؟ یلطفت درحق من بخاطرچ یهمه مهربون نی+چراانوقت ا

 تورو  نکهیبخاطرا-

 اش ناتمام ماندتلفنش زنگ خورد  جمله

 پدرش بود  زطرفا
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 من گفت:درکشون سخته برام  روبه

 ؟ یچ ی+برا

 گرفتن  شگاهیرفتن وقت محضروآزما-

 هست یز یچ هی هیقض نیبهدادپشت ا یداول ی+ببخش

 فهمم ی صددرصد که هست باالخره م-

 دوارشوم یکه به بودنش درکنارم ام  امدمیتام

 ... گذاشتینم  یانگارکس

 

 شام راکنارمان بودوبعدرفت   رفت

 د یچرخ  درذهنم

 می شام خورد نکهیآمدکه بعدازا ی م یروز   کاش

 خودمان   درخانه

 شانه بهدادبگذارم وبه خواب بروم  یرارو سرم

 اماافسوس

 افسوس

 باشد...  یگر یقراراست سهم کس د که

 همراهم نبود  یوتراپ یزیف  نباردرجلسهیا

 که فقط زمان بگذرد  کردمیحوصله به حرف هاس دکترعمل م  یب

 م یهم تمام شدوبه خانه برگشت ییکه آن جلسه کذا باالخره
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 تلفنم زنگ خورد  کردمیرانگاه م رونی حوصله داشتم ازپنجره ب  یب همانطورکه

 کرمانشاه بود  یکدبرا

 : د یچی رهادرتلفن پ یدادم وصدا پاسخ

 سالم برچشم قشنگ خودم -

 زم ی+سالم عز

 نا یدل یخوب -

 ی توخوب انی+قربونت رهاگ

 د یتهران مستقرشد یدبسالمت یفدات شم خوبم شماخوب-

 +آره خداروشکر 

 نا یدل-

 +جانم

 جشن عقدمه گهیدوهفته د-

 مبارکه ی+بسالمت

 نا؟ یباژ نیایم-

 دونم ی+نم

 گه ید  ن یایکوفت ب دونمینم-

 م یای+باشه م

 بهت  زنمیزدگفت:من برم دوباره زنگ م شیکه صدا مادرش

 +باشه خداحافظ 
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 خداحافظ -

 خانه بختش شد  یراه رهاهم

 که بااوآشناشدم رابه خاطرآوردم  روز

باخنده   یکه دختر  کردمیوتعجب اطرافم رانگاه م  اقینشسته بودم وبااشت یمکتی ن یتنهارو دردانشگاه
 زدم  یچه تر  یکنارم نشست ومشغول تکاندن شلوارش شد وروبه من باخنده گفت:روزاول 

 یچ یباتعجب گفتم:برا  منم

 ن یگله پسرخوردم زم هی بامخ جلو نکهیا یبرا-

 زده شد  مانیخنده ام گرفت ازهمان جااستارت دوست منم

 آمدم  رونیزدازخاطرات ب میصدا ناکهیژ

 نای+بله ژ

 نجا یاایب  یآبج -

 آورد  رونیراازکارتون ب  یشده ا چی سلفن پ  اهیس یشئ نابالبخندیسالن رفتم ژ به

 اون خب هی+چ

بشن فقط بادکمه ش   تی دستات اذ نکهیوبدون ا یکارهاتوراحت ترانجام بد نکهیا یبرا یلچرشارژ یو-
 ی کارکن

ام شدعوض کردن   ی ارتقا زندگ نکهیازا اناراحتی افتهیارتقا لچرمیو نکهیخوشحال باشم ازا دانستمینم
 !...لچرمیو

 

 نکهیازدغدغه ا یحرکت کنم وکم  توانستمیدآسانترمیلچرجدیباو

 کرد  کندکمیم تمیهدا یکس
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 کرد  ناموافقتیرفتن به جشن عقدرها،ژ یبرا

 شدیم  یآمدتنوع یهم بدم نم وخودم

کرده   یشب معرف  دلباسیخر یجاخوب برا هیازهمکارام بهم  یکی وگفت: گرفتیلباس رام  نابهانهیژ
 لطفا  گهیاونجا د میبر

 ر ینگ  نابهونهیخب ژ  یلی+خ

 ؟ یخر یتوهم م-

 واجبه لباس بخرم  مونی پول یب  عتیوض نیبرقصم حتماباا یپاشم عرب  تونمیکه م ستی+ن

 ی کل شهیعوض م  مونیروح گهیاردی بهونه ن یآبج -

 می+باشه پس حاضرشوبر 

 میشب رفت   یمعروف لباس ها ابانیشدوهمراه هم به همان خ آماده

 راگرفت  یتاکه چشمش لباس   میمغازه هاراگشت تمام

 تاکه پروکند  ورفت

که  ییکه چشمم صحنه ا کردمی لباس عروس رانگاه م یداشتم مزون ها ک یبوت نیتریو ازپشت
 دیدرادیدیدمینبا

 بهدادوهمسرش 

 گرنبود؟یبودد  همسرش

 شد یم یورسم رفتیگرمیکدیشناسنامه  انیم  گراسمشانیتاچندروزد

 بود  انیدخترشاه پر انصافاهمان

 فرودرشت  یموها

 رنگ  یوعسل دهیهاکش چشم
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 درشت  یروفرم وبدون عمل ولب ها  ینیب

 اندام وخوش پوش  خوش

 نداشت!  لچریبه و یاج یخودش بودواحت یپاها  یمهمتررو ازهمه

 موجودبود...  نیرقابت تر رقابلیغ

 دم یبه بهدادراد  قشیعشق عم شیها ازچشم

 آمد  رونی ب  ناازاتاقیژ

 رادرنطفه خفه کردم  میبغضم رافرودادم وباگوشه شالم اشک ها  عیسر

 ؟یدی :پسندناگفتمیژ وروبه

 خوب بودتوتنم  یلیآره خ -

 توتنت؟  نمی بب ی+چراصدام نزد

 ن ی همون شب بب زهیسوپرا-

 میآمد رونیب  کیلباس راپرداخت کردوازبوت  نهیناهزیژ یوقت

 دمشانیچشم چرخاندم ند هرچه

 کورشده بود میاصرارداشت من اشتها چیخوردن شام وساندو یبرا ناهمیژ

 د یدیکورشده بودوامشب آن صحنه رانم میچشم ها کاش

 ندادم ی رفتم پاسخ  دطفرهیازم پرس ناهرچهیشب درخودم بودم وژ  انیتاپا

 به روزوصله زدم...  راهم باآرامبخش شبم
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 《بهداد》

 به همسرش است  دنیهرآدم رس  یروز زندگ نی گفته اندبهتر شهیهم

 روز بود  ن یوحال بهم زن تر نیمن مزخرف تر  یبرا اما

 ابودم یکنارپر رغضبی مدت مثل م تمام

 م یبه محضررفت باهم

 د یپاش یسرمان نقل م یرو مادرم

 زدند یودست م  دندیکشی کل م هیبق

 کردند  یعروس ودامادهمراه گاهیوماراتاجا

 کنارش قرارگرفتم  یر یچشم گ بافاصله

 تر  ک یانزدیب  کمی یگفت:چه قدردورنشست رلبیز

 اده یازسرتم ز نجام یکه االن ا نی+هم

 کله پاتون کنم تونمیبه موقعش م یدون ینم  یخودتودست باالگرفت یل یخ-

 فهممیمنظورتونم  یچ یعنی+ 

 ... یفهمیم-

 داد حی تواندبگذاردراتوضیکه عروس م  یازدواج وشروط طی عاقدشرا

 به خواندن خطبه کرد  وشروع

 حسرت  کیشودینامی لحظه به بعددل  نیقلبم باالبودازا تپش

 د ینبا شدیم نگونهیدایامانبا
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 من کاردارم  نیلحظه اجازه بد کی وگفتم:آقا  دمیحرف عاقدپر انیم

 م کارت دار رونی ابی :باگفتمیروبه پر  دوباره

 رفتم  رونیجلوترب خودم

 خواندم کله ات کنده است   کرددرنگاهشی نگاهم م باحرص

 اس گفتم آره گهید یدلت جا یگفت ادتهیپاآن پاکردم وگفتم: نیا یکم

 ی گ یدروغ م یخب ول -

 گمیدروغ م  یکن ی+چرافکرم 

 ی احساس یچون توب-

من فقط اسماکنارت   یبراش توحاضر  دمیجونمم م خوامشیوقته م یلیخ   ستمیاحساس ن ی+ب
 اون باشه؟  شی دلم پ یباشم؟ول 

  بیانقدردلفر کردمیپابندت کنم فکرم  تونمیوگفت:نه من فکرکردم م ختیر  شیکرداشک ها بغض
 نه  گهیاماحاالد دداشتمیبراش ام یدیجونتم م یبگ نکهیهستم که بتونم دل توم ببرم امانه تاقبل ا

سال  دچهاردهیروبروخودم نبا هیقض  نیا کنمی دبروخودم جمعش مکرده بودم که گفت:بروبهدا سکوت
 ی لحظه ام بهم فکرنکرد ک ی یکه حت ییتو یپا گذاشتمیعمرموم

 +خداحافظ 

 اهام یرو نیهم نش یخداحافظ ا-

 ا ی+پر

 جانم -

 +منوببخش 
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  ،عاشقیکه خودت هم عاشق یدونیم ی شد تیواذ میخواستینم دونمیمدت م نیتومنوببخش واسه ا-
 معشوقش یآدمه برا نیثاگرتریا

 

 ی شیم تی اذ ینجور یا ینه نگفت  اچراازاولشی+آخه پر

 

کنارم   یداماد دوتوروبالباسی چندسالم خودم روبالباس سف  نیا یاهای دوست داشتم مثل تمام رو-
 نمی بب

اون  اهابهیوقت ته رو چیه فهممیحاالم گهید اکسی  یمال من ش ستیمهم ن دمیامودیرو حاالکه
 میکن ی که تصورش م ستین یقشنگ

 

 نداشتم بدم به کل طرزفکرم راجبش عوض شد  یجواب

 یآمدم صدا یم نییهاکه داشتم پا ازپله

راه گفتن    نیشده بود بهتر زتمامی به دل آتش برگردم حاالکه همه چ شدکهی امانم دمیراشن  همهمه
 .ماه است دردلم مانده.. ن یبود که چند یاعتراف

 

 معطل کردم امادرآخرزنگ خانه رافشردم  یکم

 هی:کدیچ یخودش پ  یصدا

 +بهدادم

 درساختمان بازشد  یکی ت یوباصدا

 داشتم استرس
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 باالرفتم  یکی هارادوتا پله

 بازبود درخانه

 راصاف کردم تامتوجه حضورم شود  میصدا

 +سالم

 تنگ شده گفت:  یگرفت وباچشم ها رنظرمی ز یکم

 ؟ یکن ینجاچکارمیا یعقدباش دسرسفرهیاالن نبا تومگه

 سخت بود میانداختم حرف زدن برا نییراپا سرم

 زنبود یدست کردن جا امادست

 نا ی+دل

 بله-

 ز ی+من بخاطرتوپشت پازدم به همه چ

 ؟ یچ یعنی-

 مدت دوست داشتم وبهت عالقه مندبودم نیمن...من...من تمام ا نکهیا یعنی+ 

 برقرارشد   نمانیب  یطوالن سکوت

 یاومد یروبخاطرمن ول کرد  زتمومیراشکست وگفت:تواون دخترهمه چ وارسکوتید خودش
 ! کنمی نجا؟باورنمیا

 بغض آلودوآشناپشت سرم آمد  ییصدا

 دشواربود  باورش

 که گفت:باورکن ابودیپر
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که  یکه بهداددوستش داره وبخاطرش چشم رو من یرونداشتم آدم  نیدخترخانم من توقع ا باورکن
 !یتوباش نهیرونب  زدمی ادمیعشقموازچشمام بهش فر

 ا ی+پر

وبادلت انتخاب  یروظواهربستچشم نکهیبه معرفتت به ا گمیزادمی نگوبهداددارم دست مر یچ یه-
 یکرد

 دارم  یخوشبخت   یآرزو براتون

 ...ورفت

 هی سرخ بودازگر شیبودچشماها  یباران ناهمیدل

  داکردمیشدکه بهت حس پ   ییهوی یل یدرصورتم چرخاندوگفت:بهدادمنم دوست دارم خ یگاهن
 خواستمیم یحت کنمیکنارخودمم تصورنم  یکس من توروحت  چیه رهیپذی کس منوکنارتونم چیامابهداده

 من  یبرا  یفی منم گفتم توح یحسم پنهان بمونه اماحاالکه توگفت 

 

 دوستم داشت؟  میشندیم چه

 ! دوارانهیاعتراف کردبه حس مشترکمان چراانقدرناام اماچراانقدرتلخ

 نا ی+دل

 بله-

  شیعاشقت شدم پس منتظرهرپ یبود  هوشی که ب یکه پاهات ناتوانه من زمان  ستشی+برام مهم ن 
 بودم یآمد

 شه یبهدادنم شهینم-

 شه؟ یگفته نم ی+ک

 شهیکه نم گن یجامعه خانوادت م-
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 نداره  یتیاهم چی+برام ه

 من داره  یبرا-

 ؟ ی+مگه دوستم ندار 

 هم دارم  یلی چراخ-

 شناسهیعشق نه سالم بودن م یدونیداره م ت یفقط اون معشوقه ات که اهم یعاشق باش  ی+پس وقت
مهم اون دونفرن که همودوست داشته باشن   گهید یی زایچ ی لیونه سن براش مهمه ونه ظواهروخ

 وحالشون کنارهم خوب باشه 

 آخه بهداد-

 هم  زیدرد است و درمان ن یگفته:"عاشق یچون اسطوره عاشق  می+آخه ندار

 هم  زیعشق و اسان ن نیاست ا مشکل

 یدلدادگ نیبه ا  دیفدا با جان

 هم" زیجان ن رودیم یکه داد دل

 ... دمشیهاراپرکردم ودرآغوش کش فاصله

 

 آغوش  نیکردم چقدرجنس ا میها  هیراواردر  عطربکرتنش

 بود... گرمتفاوتید یها باآغوش

 《نا یدل》

 ازکنارش بودن لذت بردم  زفقطی هرچ الی خیب

 وتندش   عطرتلخ

 اش داشت  یدرون جاناتینشان ازه که
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 کردم  رااستشمام

 عاشق شده بودم  من

 ستبرمردانه نهیس نیا عاشق

 صالبت دررفتار   نیا عاشق

 ... بردیقشنگش که مراتابه عرش خدام یحرف ها نیوا

 م یرفت رونیشام ب   یشنهادبهدادبرایپ به

 کردم  ش یماه آرا نیباربعدازچند نیاول  یبرا باالخره

 راهم بپوشم  میلباس ها نیکردم بهتر یوسع

 میتهران شد یها ابانیخ یراه  یز ییپا یدرهوا باهم

 بود  داکردهیپ یرابطه مان بعدتازه ا حاالکه

 امد یچشمم قشنگ ترم زبهیچ همه

 خسته نشدم کی مثالازتراف

 کاشت یدستم م یرو ینرم  یدستم دردستش بودوبوسه ها چون

 پشت چراغ قرمزکالفه نشدم  یامثالازمعطل ی

 میازپسرک دست فروش برا چون

 د یرز سرخش راخر یتمام گل ها دسته

 قشنگ باشد منتها  توانست یشهرهم م نیا

 شرط آنکه  به

 دباشد یکه با یآن
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 ... باشد

 رزپرپر بود  یکه آکنده ازشمع وگل ها یک ی رمان یرادرفضا شام

 م یخورد

 میشد  یراه ری وبه طرف کو  میدل شب زد وبعدبه

 بود  یکه نه عال زخوبیچ همه

 اما

 بود  یته یمن ازطرف دل

 ... دمیترسیم

 شب عمرم راخراب کنم ن یبهتر  خواستمیبرغلبه آن حس داشتم نم یاماسع

 شدمی لذت م شترغرقیمن ب میرفتی شترمیب هرچه

 داده بود  یکه درونش هزاران ستاره کوچک وبزرگ جا ری ج یآسمان مشک  یازتماشا

 کردندوازشبی م ییوستارگان واضح تردلربا ماه

 !نجاآخهی+بهدادچقدرقشنگه ا

وقت یدرست مثل چشما-  یشی که خوشحال م یتو 

 ؟ یچ یعنی+ 

 شهینداره چشمات ستاره بارون م  یچ یعنی-

 ی +چقدرتوزبون باز 

 بکنم آخه؟ یک ینکنم برا یتوزبون باز  یبرا-

 کس فقط من! چی+ه
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 نا یدل-

 +جانم

 را  کنددلیم ییجان گفتنت عشقم هوا نیباجان هم یدهیباعشق جوابم م کنمیم  تیصدا-

 +حرفتوبگوبهداد

 میدیکه مابه هم م یشاهدقول  شنیوستاره م روماهیکو نیخواستم بگم که ا-

 ؟ی+چه قول

 م یکه شدکنارهم بمون یهرچ  نکهیا-

 +باشه قول

 قول-

تاآباهم  کردم موازبعدازظهرخاموشیخانه رساندوگفت:نگرانم نباش من گوش رمرابهی درکو افتیبعدازض
 کنمیروشن نم وفتهی ن ابیازآس

 +باشه مراقب خودت باش 

 منم دوست دارم خداحافظت -

 خداحافظ...  وونهی+د

 خواب تمام اتفاقات رادرذهنم مرورکردم  زمان

 اش  یادآور ی باهربار

 ... رفتیقنج م دلم

 تاآخرماجراراگفتم  ناازاولیژ به

 م یختی جفتمان اشک شوق هم ر یشدوذوق کرد حت  انقدرخوشحال



 که عشق شدند ییآوارها

118 
 

 خوشحال بودامابازهم  شیهم شماتتم کردکه چرازودترنگفتم برا یکم البته

 گناه داشت  سوختیم اهمی براب پر دلم

 یدانی که که نم  یسال سوختن درآتش کس چهارده

 سخت  ارهمی بودبس رسخت یاخ یگذاشته است  تی ادآوری یهم وقت برا قهیدق کی یحت

 بود  یوازخودگذشتگ  یعشق فداکار  اماذات

 ... میباش دتاماکنارهمیراکنارکش  خودش

 فکرهابه خواب رفتم نیباهم

 روزدانشگاهش رفته بود وتنهابودم ن یاول نابهیژ  دارشدمیکه ب ازخواب

 دم ینوشیم یچا داشتم

 به صدادرآمد  فونیآ که

 دربازکردم 

 ومنتظرماندم 

 پشت درنبود   یدررابازکردم کس یبه درخورد وقت  یا تقه

 بود ن یزم  یرو ییا امابسته

 خم شدم وبسته رابرداشتم  یسخت به

 بسته رابازکردم   یباکنجکاو

 دربسته قرارداشت  ییبه همراه نامه ا  کیاماش فیارظری بس ینقره ا سیسرو

 رابازکردم ومشغول خواندن شدم  نامه

 چشم قشنگم ی"سالم بانو
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 ر ی بخ  صبحت

 توانند یانمی ازشب قبلمان داشته باش هرچندکه تمام دن یادگار یرابه عنوان   سیسرو نیا

 دهندکه درقلب من است  هیرابه توهد یمهر 

 دارم بهدادتو"  دوستت

 ام بود  یکادوزندگ نینامه اش قشنگتر  انیدوستت دارم درپا همان

 من خطاب کرده  یخودش رابرا  وآنکه

 ازدست رفته ام داشت باوجودبهدادکم کم یخوشبخت

 گذشت یبازم

 نماند  دگرسنهیای نامیژ یاهارغذااماده کردم تاکه وقتن یبرا

 زراحاضرکردم یهمه چ باحوصله

 اندازد یراب دوسفرهیای ب تاخودش

 میخسته به خانه بازگشت وکنارهم ناهارراخورد  یلیخ  اتمی حدس طبق

 زنگ خورد:  بعدازناهارتلفنم

 +الو

 زم ی سالم عز-

 +سالم بهداد

 ی خوب -

 ی +خوبم توخوب

 ام  یروزعال یازد-
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 قشنگ بود  یلیخ س ی بابت سرو ی+مرس

 نا یقابل دارت نبود،دل-

 +جانم

 رون یب م یغروب آماده باش بر-

 +باشه

 من برم کاراموزودترانجام بدم  یندار  یکار -

 خداحافظ   زمی+نه عز

 خداحافظ -

 کردم...   یلحظه شمار  تاغروب

 

 شدم دآمادهیکه رس غروب

 آمد  ودنبالم

 م ینمارفتیس شنهادبهدادبهیبه پ وباهم

 میرنگ بود ینقره ا یبه پرده  رهیدردست هم خ  دست

 کرد ینگاه م لمیبهدادبودکه چنان بادقت به ف  یپشترحواسمیب

 خورد ی بودم دهیکه خر ییکرن ها وازپاپ

 دوستش داشتم یلیخ

 بود   یبودن عال کنارش

 قرص نبود... ییازجا امادلم
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 میآمد رونی که تمام شد ازسالن ب لمیف

هم که کنارم بودباعث    یبه صورتم انداخت وگفت:چقدرقشنگ بودالبته آدم یبالبخندنگاه 
 قشنگترشدنش شد 

 لمیازف  دمینفهم  یچی ه شهی+باورت م

 بود یموضوعش که عال یچ یعنی-

 بودم  رهی به صورت توخ لمیف یبه جا  نکهی+نه بخاطرا

 آخ دورت بگردم من!-

 مرارساندهرچه اصرارکردم که  یوقت

 رفت ی کنارش باشم امانپذ یشتر یداشتم مدت زمان ب امددوستین

خجالت   می ایدوست دختردوست پسربه حساب م ییجورا هیبودم اماحاال بهیگفت:قبالمن غر وباشرم
 کشم یم

 کردم  ینظرش احترام گذاشتم وخداحافظ  به

 رابه من داد... یخواب خداروشکرکردم بابت بهداد هرچه راکه ازمن گرفت چون بهداد موقع

 توانم یگرنمید کردم ی رفتن به دانشگاه امااحساس م یدبرایکشی پرم ددلمیترم جد  باشروع

 مرورخاطراتم دردانشگاه بودم که بهدادزنگ زد  مشغول

 نا یالودل-

 +سالم بهداد

 خبرخوب دارم برات  هی-

 مقدمه ی+چه ب

 دارم آخه  جانیه-
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 گهیخب بگو د شدهی+چ

 انتقالت تموم شد یکارها-

 ؟ی+انتقال چ

 دانشگاهت به تهران -

 ؟ یچ یعنی+ 

 میانتقالت ازدانشگاه کرمانشاه به تهران روانجام بد یتاکارا میکرد ناتالشیمدت منوژ نیتمام ا-

 +دستتون دردنکنه اما

 یکه هست ینجور یهم یزندگ  یاعمال کنن برا تیبدنت برات محدود ینزاراعضا ناخانمیدل میاماندار-
 بجنگ آرزوهاتوازدست نده

 +ممنونم بهداد...

سخت    داکردنیشکل حضورپ  نیمثل دانشگاه باا یترس داشتم دراجتماع  ی شدم اماکم خوشحال
 م یبودبرا

 ترم دوم  میروع نش  رفتمیدم یماه با ازبهمن 

  یبه دانشگاه شهرخودمان برو یتوان یم یموقع هاکه دانشگاه تهران هم قبول شدم پدرم گفت وقت  آن
 ودل مارانگران؟  یچراراهت رادورکن 

 ازهم...  میرانداشتم اماحاالفرسنگ فرسنگ دوربود  شانییآن روزهاطاقت جدا  گفتیم راست

 

 《بهداد》

 بود  دهیچی ام افتضاح وپ یخانه وزندگ اوضاع

 رفت  ییاتنهایپر
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 ارفت یبودندکه بماننداماپر آمده

 اش کوفت  نهی کردوبرس نمینفر مادرم

 ازارث  تیمحروم  دبهی شماتتم کردوتهد پدرم

 کرد  بهارسرزنشم

 کردباران بود  یبانیکه سکوت کردوازمن پشت  یتنهاکس

 ناراداشت یحرف هاوواکنش هاارزش داشتن دل  تمام

 حال  دلم بودکه کنارش خوب بود...  مهم

 من نشود یبرا نکهینه ا دمی ترس یم ندهیازآ یاماکم

 اما

 دم یترسیام م ازبرخوردخانواده

 شدیتنگ م شیزودبه زودبرا دلم

 نیپروژه هم بامحمدنو انیپا یشلوغ بودوبرا کردوسرمی م یاش راط  ی انیپا یروزها  نینو اماپروژه
 درتالش 

 م یجشن بزرگ بود کی یبرگزار  یبرا

 رفتم  دازپروژهیبه بازد نیآخر یبرا

 شده بود  یفوق العاده مجلل وباشکوه یوادار  یتجار  برج

 زکردمیوار  شانیبرا  یخوب ی وزحمات کارکنان پاداش ها یپاس قدرران  به

 به تک ازشان تشکرکردم  وتک

 شد یشروع م یهم به زود یدولت نیشروع پروژه سنگ هرچندکه
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 خانه شدم  یوراه دمیداشت راخر نادوستیکه دل یکه تمام شد دسته گل میکارها

 داشت  درادوستیسف دهیوارک  یرزصورت   بیترک

 نام  کی پس جناب ن میدار یر یغافل گ هی:هرروزدوگفت یگل هارابوکش باذوق

 که خوشحالت کنم  کنمی مومیتوفقط باش من همه جوره سع هی+بله سرکارعال

 بگم  یز ی چ هی ادرگوشتیب-

 دهانش بردم  کی شدم وگوش رانزد خم

 وشوکه کننده بود  یناگهان

 گونه ام نهاد  یگرم رو ییا بوسه

 ودلچسب بود ن یری چقدرش نواختیم ی گر یقلبم طورد ضربان

 اش کردم  ی شانیپ میبوسه ام راتقد  نیاول یهم برا من

 کرمانشاه میدبریکه گفت:بهدادبا میکردیوصحبت م  مینشسته بود باهم

 ؟ یچ ی+برا

 عقددوستم رهاست جشن -

 ه؟ی+ک

 پس فرداست -

 د؟یدبریخوای م یی+دوتا

 آره -

 خبرنگذارباشه؟ ینداره فقط منوازخودت ب  یمشکل زمی +باشه عز

 باشه -
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سخت بود تابخواهم   میباخبراست وبرا  اناتیکه ازجر دانستمیم شتربمانمیآمدشرمم اجازه ندادب ناکهیژ
 عادت کنم

 کردم وبه خانه برگشتم...  یخداحافظ   نیبخاطرهم

 

 گذشت یانگارکه زمان کندترم  شدمینادورم یکه ازدل یوقت

 بکنم میها هیواردر توانستمیم  یکمتر  ژنیواکس

 باشد  یداشتم که درخوش دوست

 اما

 اش ینباشد ازدور  یقراراست چندروز  دمیشن  یوقت

 ...رشدمیامادلگ هرچندکوتاه

 مندمراسم شکوه یبرگزار  یکه برا  ییزهای وچ سالن

 الزم بودراهماهنگ کردم  هیافتتاح

 آخرهفته ی باران برا یاصرارها با

 خانه رفتم  به

 میبود دهیراند گهیگرهمدیازروز محضرد دیهم،همزمان بامن رس خاله

 دادم یسالم  رلبیز

  یهتک حرمت کرد یبمونه چطور  ادت یتا نوزدمیحواله صورتم کردوگفت:ا یلیآمدبانفرت س کینزد که
 که اون روزتومحضربودن  ییبه من ودخترم همه آدمها

 ردشدم وواردساختمان شدم  اطیبه سوزش صورتم ازح  تیاهم بدون

 هم خاله آمد  بعدازمن
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 ی خوش اومد ی صورتش رنگ باخت وگفت:سالم آبج مادرم

تام که من به عنوان    ناوکالتیا رنی خارج کردوگفت:بگ ییکردوپوشه ا فشیبدون توجه دست درک خاله
خواسته   یابرایرسوندن پر یبرا  انمیجر  نیا کردمیم یدخترم هرکار  یمن برا دم یام بخش هیارث ارثو
 بود   شیقلب

 میبه بعدماازهم ردشد  ازامروز

 باگفتن خداحافظ  زانداختیم  یرارو پوشه

 خارج شد  ازخانه

 هی رگری باشدت زدر مادرم

 د یمالی رام  شیشانه ها باران

 انداختم یم میموها نیکالفه چنگ ب ومن

 د یرس انیبه پا میها  یازنگران یم یتمام شده بودن هیقض نیا حاالکه

 نا یبا دل ندهیساختن آ ی رابزارم برا  دتمرکزمیبا

 رودارم...  شیراپ  یسخت  ناراهیخاص دل  طیقطعاباشرا

 کردند ی م هیبودباران ومادروبهارهرسه گر یسخت شب

 زد یمشوش بوددرخانه قدم م پدرم

 به تراس رفت من هم رفتم یوقت

 باغ بود  اطیبه ح رهینرده ها گذاشته بود خ یروعمود رو  شیها دست

 وگفتم:بابا  ستادمیا کنارش

 بله-

 شده؟ یز ی+چ
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 نه-

 ؟ یی+پس چراانقدرگرفته ا

 

  ستی اش گذشته بااتفاق اون روز دلش صاف ن هیازارث یخالت فقط کاغذ  کنمی فکرم نیدارم به ا-
 ست ین  یراضباهامون وقطعاازبخشش 

 

 ؟ یمسئله انقدرمشوش هست نی+بخاطرا

 ی پسرمال  ناراض ستین یکم مسئله ا-

 به گردتون نمونه   ینید دکهی روبهشون پرداخت کن  یمبلغ  هی نیتونی+خب شمام 

 کنمیمادرت که حالش جااومدباهاش صحبت م  هیحرف  نمیا-

 ر ی +باشه فعالشبتون بخ

 ر ی به کمرم زدوگفت:شبت بخ ییا ضربه

 نابرقرارکردم یوتماس بادل دمیدراز کش  درتخت

 د یچی پ یدرگوش  شیصدا  بعدازچندبوق

 جانم -

 زم ی+سالم عز

 سالم-

 ی +خوب

 ی آره عشقم توخوب-
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 ؟ یدی+خوبم رس

 شهیساعت م  کیآره -

 ینشد تی+توطول راه اذ

 نه خوب بودخداروشکر -

 ی کن فقط خوش بگذرون ی+خب مراقب خودت باش سع

 چشم شماهم مراقب خودت باش -

 زد میکرده بودم که صدا سکوت

 بهداد -

 +جانم

 نهی هواسنگ یکشی که تونفس نم ییگرفته اس توهوا یلیهوابدون توخ -

 +اخ که من قربونت برم منم هنوز نرفته دلم تنگه برات 

 گفت:فعالخداحافظ  بابغض

 بزند  فتواندحر ینم  دمیفهم

 +خداحافظ 

 ... میعاشق هم شد قیاماعم  انهی ماناش

 《نا یدل》

 د یفرارس روزعقدرهاهم

 میسالن شد یوراه ناآمادهیباژ

 حاضردرسالن بودند   یتعدادکم
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 کم همه آمدند کم

 رواردشدند یشدورهاوام   یپل یآهنگ

 بود  باشدهیوز  ییای فوق العاده رو یتور   یلباس نبات رهادرآن

 داد یم زآزارمیمتعجب وترحم انگ یها نگاه

 نوع نگاهشان مهم نباشد  میباشم وبرا یکردم عاد یاماسع

 تصورکردم یگاه یروزوجا  نیکردم وخودم وبهدادرادرچن  رنگاهی رهاوام به

 اما

 !دیآ یهابه تونم یباف  الیخ نی دردرونم گفت ا یحس

 توکجاوبهدادکجا 

 ازمن باالتربود ازهرلحاظ

 شدمی من شرمنده م شدکهی انقدرمهربان م یگاه

 فاکرد یرقص نقش ا  ستیمن هم درپ  یجا نابهیژ

بودشده  رستانی اش دردب یرهاکه همکالس یتاآخرمراسم سرگرم رقص وخوش بش بادخترعمو وازاول
 بود

 کرد ی م امدوصحبتیرهاکنارم م یهرازچندگاه 

 است گرفتهیشکل نمآشناشدنشان   دبساطی ازمن تشکرکردوگفت اگرمن نبودم شا رهمیام

به هم شده اول  دنتانیبوده ام وهرچه که باعث رس لهیوس  کیدیوگفتم:من شا  دمیخند ومن
 بوده است... نتانی خداوبعدهم عشق ب

 میوبعدهم به خانه رفت میعروس کشان رفت ربهی عروس همراه رهاوام نیباماش 

 کردند یازهم خداحافظ یودامادبه سخت  عروس
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 می دخترانه مان گفت یاهای ناازرویبارهاوژ  تاصبح

 م یکرد گررابغلیکدیو میشد  یوگاهااحساسات

 م یدیخند وگاهاهم

 گفتم یوازاحواالتم م کردمی ردوبدل م  امیهم من بابهدادپ انیم نیدرا

 برد  گرخوابمانیساعت چندبوداماد دانمینم

 م یدارشدیکه ب یوقت

 که رهاوخانواده اش  میداشت ناقصدبازگشتیمنوژ

 م یشتربمان یروزب  کیندکه اصرارکرد یکل

 دل تنگ بهدادبودم اما هرچندکه

 م یوماند میکرد قبول

 میرفت ستونیب  ربهی رهاوام همراه

 سخت را  یدل باسنگ ها یباز  میوتماشاکرد

 کوه" کندنهیجمله معروف افتادم"دل کندن اگرآسان بودفرهاددل م ادهمانی

 سخت ودشواراست... عشق

اماقربان   شترماندمیروزب کی نکهیا یغرزدبرا یهم دل تنگ فرهادخودم شدم تماس گرفتم کم منم
 صدقه اش رفتم که مهربان شدوفراموش کرد 

خوب  یبرا  کردمیم  دتالشیدوستش داشتم با انهیمهم نبودازمن باالتراست   میداشتم برا دوستش
 چرخ دار...  یصندل  نیشدن وراه شدن ازا

 

 میچرخ زد رمانشاهرورهادرک یباام تاشب
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 ازهم دل کندند یسخت ربهیورهاام می شب برگشت یها مهین

 م یتهران شد یناراهیصبحانه باژ بعدازخوردن

 کرمانشاه زادگاهم بود نکهیباا

 د یکشیتهران پرم  یدلم برا اما

 ام بود یزادگاه عاشق تهران

 ام بود  یشاهددلدادگ

 رحم بود...  یشهربزرگ وب  نیام رادرا یباتنهاعشق زندگ میروزها ن یبهتر

 م یشدیترم  کیبه تهران نزد هرچه

 نواخت یم یگر یمن طود قلب

 منتظرمان باشد  نالیقراربوددرترم 

 مینداشت نالیگرباترم ید فاصله

 کردیام احساس م یکی ام حضورش رادرنزد وانهیدرهوابودقلب د عطرش

 م یدیرس باالخره

 انداخته بود نییساده وآشفته سرپا یل یخ دمشید

 رابه جلوحرکت داد لچرمیو یشتر یباسرعت ب  ناهمیژ

 جلوآمد  دنمیباد

 زانوانم گذاشت   یرو  وسرش

 سرش رانوازش کردم من

 دلتنگش بودم  یل ی:شرمنده خناگفتیژ دوروبهیرابوس  ستادوسرمیا قهیبعدازچنددق
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 د یتاراحت باش نیتوماش   رمیمن م کنمی:خواهش منایژ

 گفتم:قربون شکلت بشم من چقددلم تنگ شده بودبرات آخخهههه قیعم  یخندبالب 

 ی رفتی ام نم  افهیشکل وق  یمهربونت کرده هاقبالاصالقربون یحساب  ینگاهم کردوگفت:دور  باذوق

بزنم    یهرحرف  نوبدونیابرازکنم اماا یدرست حساب   تونمی+من بندبندانگشتاتم دوست دارم امانم
 ادیم ه،ازدلمیدل

 م؟ یخودتودلت بشم بر یفدا-

 می+بر

 م یبه خانه رفت باهم

به اتاقش رفت مشغول خواندن درسش   یبامعذرت خواه ناهمیوژ میپخت غذاشد منوبهدادمشغول
 شد

 رودم انداخت   یدرست کردم وبهدادهم ماکاران یراز یساالدش من

 خوبه مینش مارستانیب  یگفتم:راه باخنده

 پزم یتوهفته حداقل سه شب خودم غذام کنمی م یبنده چندساله تنهازندگ  رخانمی نخ-

 بهت گل پسر  نی+آفر

 نا یدل-

 +جانم

االن  یکردی م یبعدشم که کج خلق یبود  هوشی اولش که ب نمیانقدردوست داشتم خنده ولبخنداتوبب -
 یشی بهترم یروزبه روز دار 

 کنه ی عشق معجزه م گنی+راسته که م

 صددرصد -
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 یستی ب ن توخو ی+بهدادول

 باشم  کنم ی م یسع یعنیهستم قربونت برم هستم -

 +چرا؟

 ارم ی درش ب  یازخاک کنمیم  یمدت ازدستم خارج شدحاالم دارم سع هی می چون که فرمون زندگ-

 م یناراصدازدیوژ میدی زراچی وم میحرف زدن شد  الیخی ب یسوختگ ی ازبو ییحاله ا باآمدن

 بهدادواقعاخوشمزه بود  یماکاران

 برسد؟  یروز   نیشدهمچ یراحت است امام  المیفکرکردم که اگرهمسرش شوم ازبابت غذاخ  نیبه ا ومن

 ...دانستمشیدمیبع  یلیخ

 غذابهدادکه رفت  بعدازخوردن

 ام شد ندهیمشغول آ فکرم 

 میمان هست ندهی خبرازآ یماانسان ها ب  هرچندکه

 اما

 گرید ازداردین  یز یبرنامه ر کیبه

 ... دمیهاخواب  یباهمان فکرمشغول دانستمینم چیبهدادهم ه ازبرنامه

 هم گذشتند وبهمن ماه هم آمد یدرپ یروزهاپ

 ترم  مین وباشروع

 هم به دانشگاه رفتم من

 سربازنزدم  یتالش چیازه میآمده بودبرا  شیمشغول شدم حاالکه فرصتش پ تی باجد

 شدم یوتراپ یزی ف رجلساتیگ یپ شترازقبلیبراحت تربتوانم دراجتماع حاضر شوم  نکهیا یوبرا
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 راتکان بدهم  میکه توانستم دوتاازانگشتان پا یحد به

 بود  ینشانه مثبت  یل یخ نیوا

 ام بود...  یحام  ن یرادردل همه مان کاشت مخصوصا بهداد که بهتر  دیوبذرام

 داده بود لیکه تحو ییپروژه ها نیترازمهم یکی یبزرگ بودبرا یجشن  رسوروساتیدرگ بهدادهم

 سخت بود  میبرا یوکم  رفتمیدانشگاه م گربهید هینقل  لیمجبوراباآژانس ووسا ومن

 جشن  دلباس  یخر  یبرا میناقرارداشتیباژ

 داکنم ینحوحضورپ  نی بهتر  دبهیباخانواده اش است وبا دارمنید نی اول نیگفته بهدادا به

 د یلباسش راخر عی سر یلیخ ناکهیژ

 کرد یهارانگاه م  نیتری بادقت وسواس و من

 چشمم راگرفت  یبه رنگ آجر  یبلند راهنیپ  نکهیا تا

 آمد یبه تنم نشست ورنگش هم به پوستم م راهنیپ می رفت  کیبوت   ناداخلیباژ

 میخارج کردم وبعدازحساب کردنش به خانه آمدراازتنم نالباسیژ باکمک

 تاجشن مانده بود یدوروز 

 مداشت یبی استرس عج ومن

البته بهدادبه من قول  داکنمیمقابل خانواده بهدادحضورپ عتیوض نیسخت بود که باا یل یخ میبرا
 رد یشکل بگ ی کل  یومعرف میجلوتربرو ی کند تابعدکم یجزئ   یل یخ یدادفعال معرف

 شانه ام گذاشت وبه گفته خودش  یسرش رارو یقبل جشن بهدادبه خانمان آمدوکل شب

 رادرکرد...  شیکارها یخستگ

 م یحمام رفت میَمشغول شد نایباژ ازصبح
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 موج دارم رااتوکرد یمشک یموها نایژ

 داد یخمارترنشان م  یراکم میکردم که چشم ها یباکاملیتقر  شیهم آرا وبعدخودم

 برجسته تر   یراکم میرنگم هم لب ها یلب صورت  ورژ

 سرم انداختم یهم رو یرنگ یوشال آجر  دمیپوش  شیهم رو یرنگ  یمشک یانتو کتوم  دمیراموشلباسم 

 زنگ خانه آمد یصدا

 م یسالن شد یبهدادآمده بود دنبالمان باهم راه میرفت  نییپا نایباژ

 زد ی انگاردردهانم م جانیازشدت ه قلبم

 راگرفت وبرد  نیمقابل درسالن ماش یولدپارت

 آمد  یپشت سرمان م  ناهمیبود وژ لچرمیبهدادکنارو

بهداد آمدند  ک یاحترام نزد یادا یبازشد وهمان تعداداندک مهمان هم که آمده بودند برا درسالن
 گفتند  کیوسالم وتبر

 می لباس به سالن رفت  ضی بعدازتعو میراعوض کن  میکردتالباس ها مانیی راهنما   یاتاق بهدادبه

 تمام مهمان هاآمدند   بای ساعت تقر کیبعداز

 داشت  یفرم رسم یلیخ هیدرساعات اول  مراسم

 ی سالم واحوال پرس  یبرا میابریب  ستادنیمادروپدرم اونجاا زمیناعزیآمدوگفت:دل بهدادکنارم 

 شدم  بابهدادهمراه

 بود یمردخوش پوش اماباجذبه ا پدرش

 نام  کین یگفتم:سالم آقا  یآرام به

 پاسخ داد:سالم  یرسم   یلیخ
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 نام  کیمادرش گفتم:سالم خانم ن  روبه

 نرم ترجواب داد:سالم دخترخانم  یکم مادرش

باران    دانستیمن وبهدادرام   نیب  انیکه جر یسردپاسخ داد تنهاکس یلیبهارهم خ خواهربزرگترش
 شد  ایبودکه باذوق بغلم کرداحوالم راهم جو

خواهرشون هستن  ناخانمیژ شونمیهستن ا ناخانمیدل شونیبهدادگفت:خب ا کی عل بعدازسالم
وخب الزم دونستم که باهم آشناتون   میشناسیروم گهیوچندماهه که همد کسالیبه   کیماباهم نزد

 کنم

 دید میروخواه  ییباذوق گفت:بعدهاحاصل آشنا باران

 حرف باعث شدبهارومادرش چپ چپ نگاهش کنند  نیهم

 گهید هیاونطرف بنظرم کاف میریم  نایبهدادراصدازدم وگفتم:منوژ آرام

 میناکنارتررفت یدادومن وژ سرتکان

جرئت نه    یهست وکس یشد معلوم بودکه مادرش زن مستبد ییاشنا نیفکرمشغول ا تاآخرمراسم
 گفتن بهش راندارد... 

 میخانه شد ی وهمراه خودبهدادراه  داکردمیپ ییبهارومادربهدادرها  نیزبی ر رنگاهی ازز بعدازمراسم

 مشابه من داشت  یحال  بهدادهم

 را  یخانواده اش راه  دشورا  تیبدست آوردن رضا یبرا

 روداشت   شیپ

 د یشدفهمیم مانیی ازنحوه آشنا یرابه راحت  نیا

 من  نیکه ب  یقیخودم امشب فاصله عم من

 بهدادبود رالمس کردم...  وخانواده
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 م یخانه شد  یراه نایبابهداد باژ یکوتاه  یبعدازخداحافظ

 راازتن دراوردم  میکردولباس ها  ناکمکمیژ

 دم یتخت درازکش  یمشغول رو یبافکر 

 عاشقانه شبانه مان نبود  یها امیازردوبدل کردن پ  یخبر 

 امد  یخواب به چشمانم نم کردمی هرکارم

 نشستم وبا سمت تراس رفتم  یبه سخت  دمیراجلوکش لچرمیرادراز کردم و دستم

 دادم بخارشد... رونیسردشده بود که نفسم راکه ب  یشدم هوا به قدر  رهی آسمان خ به

 چشمانم نقش بست  رمقابلی آسمان که نگاه کردم چهره معصوم آو به

 روانه گونه ام شد  میدوباره تازه شد بدون وقفه ومکث اشک ها ییدلم گو داغ

 بود بهتربود  ربردهیمن راهم،همراه پدرومادرم وآو یلعنت داگرزلزلهیشا

 رانبرده بودبهتربود   چکدامی داگراصالهیشا

 هق هقم درآمده بود یصدا

 دارنکند یناراب یژ میکردم ارام باشم تاصدا یسع

 رابستم وداخل آمدم  درتراس

 اما  رمیبهدادبودم دوست داشتم بااوتماس بگ  تابیب

 م یریبگ  میوتصم میفکرکن  ی به درست میتابتوان می خبرباش  یکردم فعالبهتراست ازهم ب احساس

 صبح توانستم بخوابم  یکاینزد

 دند یخندیکه داشتند م دمیررادرکناربهداددی "ودرخواب آو
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خوبه من که دوستش دارم    یلیناعموبهدادخی دل یازته دل گفت:اج یا رباخندهی رفتم که آو  کشانینزد
 بهم چقدرشکالت داده  نی بب

 دونه یقدرمو نم تی:آبج دوگفتی درخوابم خند بهدادهم

 " یبارروبه من گفت:قدر عموبهداُدبدون آبج رشماتتیآو

 دم یپر ازخواب

 بود ده یخوب بودن بهداد به مسافرانم هم رس پس

 مردبود... نیخوب بودن ا  یپا رهمی آو دییمهرتا

 ازبهداددارم:  امیپ کی دمیرابرداشتم که د تلفنم

 ر ی "سالم صبح بخ

خواستم بهت اطالع بدم بهت بگم که  مستیتاسه روزن  یسفرکار  هی رمیازپروژه هادارم م یک ی ینابرایدل
 فکرکنم"  یشتر یب ی لیباتمرکزخ  خوامیسفربه نفعمونه چون م نیا

 هم پاسخ دادم:  من

 ر ی صبح توهم بخ سالم

 بره"   شیخوب پ  یهمه چ دوارمیمراقب خودت باش،ام باشه

اش رابامن   یکج خلق امدندی نماندم وتلفنم راخاموش کردم خانواده اش بامن کنارن  ومنتظرپاسخش
 ...!کندی م یتالف

 خانه زنگ خوردازاتاق خارج شدم تاپاسخ بدم   تلفن

 ؟ یکرد توخاموشی:چراگوشد یچی بهداددرتلفن پ  یصدا

 بهتره  ینجور ی+سالم،گفتم ا

 آره خب بهتره -
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 ومنم ناراحت شدم خب  یکن ی برخوردم یدار  یوطور  هی+تو

 م یدجابزنیرومونه ونبا شی بهم پ دنیواسه رس یرسخت یمامس یچه نخوا یبخوا ناچهیدل-

 +من جانزدم فقط ازرفتارتوناراحتم

 گهیقبول کن د رهیدرگ یل یمن فکرم خ دیببخش-

 ام یباخودم کنارب   کنمیم  ی+باشه بهدادجان شمابرو منم سع

 پس  یدینبخش -

 برو  دمی+بخش

 مراقب خودت باش -

 نطورخداحافظی+توهم هم

 خداحافظ -

 بودم...  دماندهیودوست داشتن شد یدلخور  نی بود ب یب یعج  یر یدرگ

 

که من بودم،بود آرام   یرآسمانیشهربود وز نیکه درا ن یکه ازمن دوربودکالفه بودم انگارهم  یدرمدت
 گرفتمیم

 کجاست؟! دانستمینم یاماحاالحت 

 آزاردهنده بود یلیمن خ  یبرا نیوا  دیرس یهم نم قهیدق  کیبه  مانی ها تماس

 .راسردکرد.. رابطه مان  یلعنت یمهمان 

 نگفته بود  زازبرگشتشیچ چیروزتمام شده بود اماه سه

 منتظربودم  ومن
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 انتظار  یلعنت یکلمه  نیا

 کرد ی م ینیقلب دلتنگم سنگ یومثل بختک رو میدرگلو یسنگ مثل

 کردم ی ام رانگاه م یجزوه درس  همانطورکه

 دمی دیبهدادم هیسرتکان دادم هرکلمه راشب  کالفه

 افتادم  مارستانی درب دارمانید نیاداولی

 شد  یاعترافش درذهنم تداع ی خاطره

 کم نگذاشته بود یوتراپیز ی درجلسات ف یودلسوزانه کنارم بود وازهمراه یکه باصبور  ییروزها

کنم   یزندگ  توانمیام نباشد نم  یاگربهداددرزندگ  میایب  رونیکردم ازخاطرات ب   یوسع دمیکش یپووف
 بدون او تصور کنمام را یزندگ توانمینم  چجورهیه

 شده بود نیبااوعج   ایدن نیلحظاتم ازبازگشت دوباره ام به ا تمام

 اف اف درآمد  یفکرهابودم که صدا نیدرهم

 به سمتش رفتم  ی غرزدم وباسخت  رلبیز

 معلم نبود  یز ی که چ ریازتصو

 راهم بازگذاشتم یحوصله دررابازکردم ودرورود یب

 آشپزخانه رفتم  وبه

 خودش عطرش آمد قبل

 برق گرفته هاسربرگداندم مثل

 بود   اربزرگیکه بس یرزقرمزرنگ یبود باباکس گل ها خودش

 شد  میگونه ها یداکردوراهیراه پ میگلو بغض
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دست   یرو یی نشست وبوسه ا نیزم  یمقابلم رو عیاحساس کردم هول شدکه سر میاشک ها دنیباد
 دم آخه دورسرت بگر یچ یبرا هیگذاشت وگفت:گر  میها

 هق هق گفتم:دلم تنگ شده بودبرات  انیم دهیبر دهیبر

 دلت بشم  یفدا-

 خدانکنه-

 ی کن  هیگر یز یسرهرچ گهید یکه من کنارتم حق ندار  یتازمان-

 ی کنارم  یتوتاک-

 تاابد -

 خانوادت اگرنزارن -

 که براشون قائلم ی اونابرام مهمه صرفابخاطرارزش واحترام تیمردبالغم اگررضا هیمن -

 بدم  یچه جواب دانستمیکردم نم سکوت

 چند روز  نیا ی:بهدادکجابوددم یسوال راپرس نیخودم اجازه دادم وا به

 میزده ها رفت  لیبه س یواسه امدادرسان-

 .رانمی مردم ا یطفل  رانمیا  یاخبارشو طفل  دمید-

 تاکجاهاآب رفته بود داخل خونه هاشون یون دیاسفناک بود نم عتشونیوض-

 کنم یبهدادمن بهت افتخارم -

 زم ی چراعز-

 ی کنارمردم نجورمواقعیتوا یچشم داشت چیکه بدون ه یدار  یتوروح بزرگ-

 شعرموالناعمل کنم انسان باشم  نیکه دوست داشتم طبق ا یدون یانسانم آرزوست م-
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 مانی حرف ها  بعدازاتمام

 رفتمیکردوباجان ودل پذ ناهاردعوتم

 مردناتوان بودم نیمغروردربرابرمحبت ا بردومنیم  نیراازب  میها یمهربانش تمام دلخور  بااخالق

 میها هیرا واردر یبهار   کیخوش نزد یوهوا میرفت اورانیناهاربه خواست من به پارک ن  بعدازخوردن
 کردم 

 زمزمه کردم:   بالذت

 بود دی"دچاربا

 دوحرف  انی م اتیزمزمه ح وگرنه

 خواهدشد   حرام

 وعشق

 است ی اهتزارخلوت اش سفربه

 فاصله هاست  یصدا وعشق

 نه یتهش غمگ یشعرو دوست دارم ول نیبهدادگفت:من ا د یشعرکه رس ینجایا به

 ...دبودیدوباره زمزمه کردم:دچاربا ومن

 

 

 نا یزول زده بودم به صورت ژ باحرص

 خارج کردم  نهیرابه حالت آه ازس  ونفسم

 رانداخت یسربه ز شرمنده
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 ی صفحه پروژه امو نابودکرد100راجمع کردم وگفتم: مشتم

 ی دآبجیببخش-

 ندارم  شترمهلت ی هفته ب  کی نایژ یوا-

 کنم یخودم دوباره درست م -

 که. یندار  نیرای توقع غ-

 سمی میاشتباهمم وا ی  اشتباه کردم پا دونمینه م-

 کن  سادرستشیتووا کنمی من شام امشب رودرست م-

 باشه -

 شپزخانه رفتم ومشغول درست کردن املت شدم آ به

 کردم ی گوجه هاروقطعه قطعه م همانطورکه

 تنگ شده شیام ودلم برا دهیاست که بهدادراند یفکرکردم که سه روز  نیا به

 اجازه دادم که اب گوجه جمع شود دادمیگازگزاشتم وهمانطورکه جزوه ام راورق م یرارو تابهیماه

 ربود ی رهاوام ی آمد عروس  یم دکهیع

 ...خوشحال بودم   یلیخ

 ستند یاست که خانواده ام کنارم ن یسال  نیدوم نکهیاماا

 قلبم خط انداخت  یکند رو  یغیت مثل

 وزردچوبه وبعد هم تخم مرغ هاراشکستم نمک

 راصدازدم  نایشدن املت ژ بعدازآماده

 کرد  ی گونه ام زد ودوباره عذرخواه یرو ییبوسه ا  ندیبنش نکهیا قبل
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 زدم  یلبخند

 شدم  وبعدمشغول

 رها   یعروس یدبرایهم خر میدبریدعیدخریلبخندگفتم:هم با باهمان

 کنم  یادآور ی خواستمی آره اتفاقامنم م-

 شرکتش کارم داره  دبرمیفردابهدادگفته با میریپس فردا م-

 باشه -

 هاراجمع کردوشست  ناظرفیژ بعدازشام

 دادم:  امیبه بهدادپ یدوباره باکنجکاو منم

 "؟یچکارم دار  یگی"عشقممم نم

 " یفهم ی امی ب زمیپاسخ داد:"نه عز بالفاصله

 "لوس" فرستادم

 دم یخواب  ینکردم وباهمان کنجکاو افتیدر یگرجوابید

 حاضرشدم   یادیباوسواس ز صبح

 مهم بودکه خوب بنظربرسم  میبه شرکتش بروم وبرا خواستمیبودکه م یبار  نیاول

 سرم مرتب کردم  یرنگم را رو یشال قهوه ا نیآخر یبرا

 شدم  یراه  وباآژانس

 شرکت نگه داشت یجلو راننده

 تابلو نوشته شده بود یکه رو یاسم  یقنج رفت برا دلم

 نام"  کی بهدادن  تیری "شرکت مهرگستر بامد
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 که اتاق بهداددرآن بود رفتم  ییطبقه ا باآسانسوربه

 به درزدم که خودش دررابازکردم وکمکم کردبه داخل بروم  ییا تقه

 اورد یب  یوچا کیک  مانیاش خواست برا  یمنش یسلطان  ازخانم

 که استخدامت کنم یای:امروز ازت خواستم بکردگفتی م یباخودکارداخل دستش باز  همانطورکه

 گفتم:چرا؟ شوکه

 م یازداری نقشه کش وطراح ن کیچون مابه -

 من که هنوزمدرکمو نگرفتم-

 ندارم واسم استعدادومهارتت مهمه یمن به مدرک کار -

 واردشد   یبدم خانم سلطان یجواب  تاخواستم

 وخارج شد زگذاشتیم یرارو  یجذاب  یشکالت  کیوک

دنبالت    ام یازصبح که خودم م ی که کالس ندار  یی روزا  یباالانداخت وگفت:ساعت کار  ییبهدادابرو
 حله؟  یایپاره وقت م  یهم که کالس دار  ییوروزا یایم

 باشه قبول-

 کی وک یچا بعدازخوردن

 مختلف شرکت آشناشدم ی باکارمندان وبخش ها یراصدازدوهمراه خانم سلطان  یسلطان خانم

  یوعاد اورمی خودم ن  یبه رو یز ی کردم چ یازکارمندان معذب بودم اماسع یوتعجب نگاه برخ ازترحم
 بزنم   یلبخندکمرنگ

 دوباره به اتاق بهدادبرگشتم  تییبعدازاآشنا 

 وجذاب بیخانم خوشت هیناهاربا می:برکردگفتیساعت رانگاه م همانطورکه

 ید یشماخودتونو ند ندیینفرما   یزدم وگفتم:شکسته نفس یلبخندمحو
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 م یکاشت وازتاق خارج شد میروموها یراتنش کردوقبل ازخروج ازاتاق بوسه ا کتش

 شوکه ام کرد:  یکه باحرفش کم  میبود  رناهارمانمنتظ

 م یشترآشنابشیتاباخانواده ام ب  میخونه پدر میبر میخوایهفته آماده باش م نیآخرا

 همان لحظه گفت:"نه"  حسم

 باشه  یول ترسمیم کمیکردوگفتم:باشه  ینافرمان امازبانم

 بودمشغول شد... دهیکه تازه رس ییانداخت وباغذا ن ییبالبخندسرپا

 

 مشوش  یبافکر  بعدازرستوران

 م یخانه برگشت به

 دم یتخت دراز کش یرو

 به سقف  رهی وخ

 آخرهفته فکرکردم  به

 بودم شدنگرانیجاجمع نم   کیفکرم  توانستمینم

 مغرورم هرچقدرهم که عاشق بهدادباشم  یدختر  من

 مهم است میغرورم برا بازهم

 خودم راقانع کردم  دوباره

 ست یآسون ن شهیکه هم دنیرس

 گذاشتم  انیرادرم هیازسرکارآمدبااوقض ناکهیژ

 خواهند یپسرشان رام  یخانواده بهداد خوشبخت گفتیدواربودوم ی ارامی من بس اوبرخالف
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 ام خارج کردم وبه خداتوکل کردم وصالح ومصلحت رابه خودش سپردم.  نهیازس یآه

 دم ید بیوغر بیعج  یخواب ها  تاصبح

 رفتن دانشگاه آماده شدم یوبعدبرا

 به صورت استاد باخودم رهی کالس فقط خ درطول

 کردم ی وخاطراتم رامرورم اتفاقات

 کالس بااتوبوس به شرکت رفتم  بعدازاتمام

 بزرگ بود  یقرارداد ربستنیداددرگبود درشرکت به یشلوغ  روز

 کردیخودش وشرکتش اضافه م یبه اعتباروکالس کار  یومجهز که کل  یخصوص   مارستانی ب کی  ساخت

 وسط بگذارند دیکردکه هرچه درچنته دارند با می کارمندان رادورهم جمع کرد وهمه راتفه  همه

 بگذارند هی وبزرگ ما میپروژه عظ   نیا یودل برا  وازجان

 کردم یوجودم نگاهش م باتموم

 رفتمیخواب م ناربهیمخصوص سم زیهمان م یبودواگرجلسه آنقدرمهم نبود رو  ییمثل الال شیصدا

 بازگشتند شانیجلسه راکه اعالم کردبه کارها اتمام

 م یخودم وخودش درسالن ماند وفقط

 راشکارکرد میها لب

پروژه   نی نصف ا یه سنگ تموم بزار پروژ نیهمه جوره واسه ا خوامی نفس زدن گفت:ازت م  وبانفس
 ی به گردن توعه چون توطراح

 روگونش زدم  ییا بوسه

 کنم ی نم  دتیکنم،ناامی:تمام تالش خودمو موگفتم
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دعوتش کرده وازمن خواست  یازدوستانش به دورهم یک یکه درشرکت تمام شد گفت که  کارمان
 همراهش بروم 

 وهمراهش رفتم رفتمیهم پذ من

 می بودند جمعاده نفربود یخلوت اماپرانرژ  جمع

گفت:عروس خانم خوب  یازدوستانش به شوخ یکی و  کردندی بهدادباذوق نگاهمان م یها دوست
 اومده  رتیگ  ییا کهیت

 کردوگفت:خفه شو شیحواله بازو  یبهدادمشت

 زشدند یم دن یشدن جوجه کباب همه مشغول چ باآماده

 قاشق  نیواول خت یبشقاب ر کیرادر مان یکه بهدادغذا یوقت

 رادوباره به پاکردند   یدردهانم گذاشت دوستانش بساط خنده وشوخ راخودش

 م یکرد شانیهمراه دنیهم درخند خودمان

 نام هابکاهد... کیحضوردرخانه ن   یازاسترسم برا یجمع باعث شد اندک وهمان

 میکرد  ی ازآن جمع شادوبشاش خداحافظ یسخت به

 آن شب... نطایاز بهدادش  وسختترازان

 مثبتم راجذب کرد  یانگارانرژ  دنمیباد ناهمیژ

 کردم که اوهم به خنده درامد...  فیتعر  شیبچه هارابرا یها ی ازاتفاقات وشوخ  یکم

 

 وآشناشدن باخانواده بهداد رفتن

 کرده بود  رینصف افکارم رادرگ بایتقر

 شدیانجام دهم تهش به بهدادوخانواده اش ختم م خواستمیکه م یهرکار 
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 رانگاه کردم  زکارم یم یرو میتقو

 سه روزتاآخر هفته مانده  نکهیا دنیوباد

 شد ندهیزا استرسم

 میدرفتیگرفتم وباهم به خر  ناتماسیباژ کارمبعدازاتمام 

 دکنم یموقروخانومانه خر یل یکردم خ یسع

 عمل کنم  شانیخانوادگ  قهیبتوانم بسته به سل تابلکم

 هستند یرسم  یوپوشش ها لیمتوجه شدم که طرفداراستا یازنوع پوششان درمهمان چون

 داشت انتخاب کردم  یا ستادهیا قهیشبز رنگ که  زیشوم کی  لیدل نیهم به

 رنگ به تن کنم  یمشک  سهیبادامن پل که

 گذشت  یسه روزهم به چشم بهم زدن  آن

 من شروع شد  یها یار یهمان روزبدب  ازصبح

 یراباکاردکره خور  دستم

 داشت  یز یوخون ر  کردمی که تاچندساعت زخمش سربازم  دمیبر یطور 

 کردن کرمم ازدستم افتاد وشکست   شیآرا زمان

 بددرتمام وجودم رخنه کرده بود   احساس

 داشتم  یعصب وحاالت

سرم دم   یبودراباال  دهیرس میشده بود وباگذشت چندوقت تاشانه ها دهیراکه بعدازعمل تراش میموها
 بستم  یاسب

 هم داشته باشم  ییودخترانه ا حی مل شیکردم آرا یسع
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 ساعت   یوتاک عقربه ها کیت

 رفت ی م یگر یپس ازد  یکی دوماراتون  مثل

 حدخودش بود  ن ی درباالتر یزخم  یقلب مانند کنجشک وتپش

 داشتم  تیبودم وازظاهرم رضا آماده

 لرزان جواب دادم ییبهدادرابادست ها  تماس

 ای :منتظرم بمختصرگفت 

 همراهم باشد  ناهمیخودم ازبهدادخواستم ژ مینارفتیباژ

 ...میدیچی خاص خودمان رادرذهن م یویوفکرکنم هرکدام سنار میراه سکوت کرده بود درطول

 اکت نباشد مطلقا س نیماش یفضا شدیکه موجب م یز یوتنهاچ

 خورد یم  نیماش  شهیبودکه به ش یباران نم نم یصدا

 باران خواستم  یازخدا دردلم

 بشم ازرفتنم" مونیانزارپشی"خدا

هفته وچندروز ذهنم  کی نی که تمام ا شدمیروبه روم یز ی دباچیتمام شدومن با رهمیمس باالخره
 کرده بود رخودشیرادرگ

 به من بودازپشت مراقبم بود  ناحواسشیژ

 رفت یم  شیمحکم جلوترازماپ ییها وبهدادباقدم

 درراباز کرد خدمتکارشان

 بودند ستادهیخانواده ا یاعضا

 کمکم کردواردخانه شوم  نایژ
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 ک ی ردوبدل شدن سالم وعل  یبدو ورود قبل ازحت درهمان

ل  لچرتیو یچرخ ها زمی عزت نفسم رانشانه گرفت وگفت:عز  مادرش   یایبعدب  یکن  زشیتم هشیم هیگ 
 داخل؟

 نگاهش کردم  بابغض

 زکرد یچرخ هاراتم  نازانوزدوبادستمالیژ

 ...د یگزیلب م  وبهدادفقط

 وگرنه غرورم همان بدوورود شکست  اوردمیبخاطرعشقم کم ن  فقط

 کردم  یکمرنگ باهمه شان سالم واحوالپرس  یبالبخند

 کرد یبهاراحساس حقارت به من القام  نگاه

 رابه تاراج برد  زمیانتخاب خودم بوده است ومن مقصرم که زلزله همه چ تمیمعلول انگارکه

 توان راه رفتنم را... یحت

 خوشحالم   یلی که انگارمن خ ی صورتک مسخره ومضحک وبالبخند  باهمان

 نشسته بودم  کنارشان

 کرد ی دمیصداتول مانینفس ها یفون سم  یحاکم برجمع بود وتنهاصدا نیسنگ یسکوت

خوش روومهربان بود سرصحبت رابازکردوباخنده روبه بهدادگفت:بهدادجان   یمرد همسربهارکه
 برعکس شده  نکهیاالن مثل ا دادنیبعدنشون پسرم کردنی قبالمادروپدردخترروانتخاب م

 عوض شده  یگفت:االن همه چ ه یوکنا شی مادربهدادبان

  میبر ییبدون اجازه پدرومادرجا  میمادرش راگرفت وگفت:واالماکه جرئت نداشت یادامه حرفا بهارهم
 شتر یب  تیی واسه آشنا رنیبدون پدرومادرم یچجور   دونمیاالن نم یدخترا

 برسرم کوفته شد  یمثل پوتک  حرفش
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 ام سوخت  یپدر   یام ازب نهیس

 ام آتش گرفت  یمادر  یازب جگرم

 توزلزله کرمانشاه ازدست دادم ربرادرمویآو  نیتم:من پدرومادرم وهمچنگف دیلرزی که ازبغض م ییباصدا

 دستم نشست  یبهدادرو دست

 :خدارحمتشون کنهکرد،گفتیهم چفت شده بود نگاه م انیهمانطورکه بااخم به دستمان که م مادرش

 آرامش چشم قشنگ نیهم ساکت بود باالخره سکوتش راشکست وگفت:روحشون قر باران

 حرفش زد  یادرانته  یوچشمک

 سرو شام فراخواند  یخانه همه رابرا مستخدم

 رکنندهیوتحق  نیسنگ ییکردم مثل من ازنگاه ها  کردواحساسی پرسشگر همه جارانگاه م یناباچشمانیژ

 است...  یفشارچندصد پاسکال  تحت

 گذاشت  زیراهل داد وکنارم  لچرمیآمدو بهدادکنارم 

 زم یعز یخور یم  ی:چد یمن پرس وروبه

 ز ی برام بر یازاون قرمه سبز  کمی برنج و کمی-

 مشغول بودند شانیباغذاها همه

 زد  میبه رو  قیعم یبه من کرد ولبخند ینگاه  نوراباذوق

 به صورتش زدم  مهی نصفه ون  یدرجواب لبخند ومنم

 جزسکوت نداشتم ییاماچاره ا دمیفهم یبودن راازحاالت بهدادم  یعصب

 کرد یم یباز  شی مثل من باغذا ناهمیژ

 رادراز کردم تاچندقلوپ ازدوغم بخورم  دستم
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 افتاد نیآرنجم به قاشقم خورد وقاشق به زم که

 د یگردن هابه سمت من چرخ  نیاصابتش به زم  یازصدا

 ی بزرگترشد واحساس ناتوان  میدرگلو بغض

 وجودم راگرفت   بندبند

 وحداالمکان دشواربود  رممکنیخم شدن غ نشستمیم یلعنت  یصندل   نیا یرو یوقت

 ام  یوحام یانجام دهم واما ناج  یچه کار  دانستمینم

 زبرگشت یتم یخم شد قاشق رابرداشت وبعدبه آشپزخانه رفت وباقاشق  خودش

  یتوقع داره زندگ یبرادرم چجور  دونمیبشه بعدمن نم  تونهیتکان دادوگفت:خم نم  یبهارباپوزخندسر 
 روبراش اداره کنه 

  یوراجب هرچ  نیرنظرداریانقدرحرکات خواهرم روز نکهیا یدوگفت:کاش به جانمان نبارساکتیا نایژ
 خوابش برده  زشامی م یبه پسرتون بود که رو کمیحواستون  ن ی کنی نظرتون رواظهارم

متحکم   یهمسرش باحالت کندروبه ی قطاردود خارج م یبهارمثل دودکش ها ین یکردم ب  احساس
 ببرتواتاقم بخوابون   انیگفت:پاشو نو

 رابغل گرفت ورفت   انیبلند شدونو یحرف   چیه یب  همسرش

 هم تمام شد   یآن شام لعنت باالخره

 شد یترم  یپدرومادرش عصب  یبانگاه ها بهدادهرلحظه

 سرخورده تر...  ومن

 به ساعت کردم  ینگاه

 بود  یکاف دادخودشیکه ده شب رانشان م نیهم

 م؟ یروبه بهدادگفتم:بر فیضع ییباصدا
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 م ی:برستادوگفتیحرف ا بدون

 میکرد یخداحافظ  یسردورسم یلیآمدنمان خ مثل

 ... میسمت خانه راه افتاد  به

 ختم یبرگشت آرام آرام اشک ر درراه

 هم شدت گرفته بود باران

 نا ی زد:دل میچراغ قرمز بهدادتوقف کرده بودوکالفه صدا پشت

 ندادم جواب

 زد  میصدا  دوباره

 لرزان پاسخ دادم:بله  ییباصدا

 نکن  هیگر-

 کردند   سیراخ میگونه ها یشتر یکردند وباشدت ب  ینافرمان میحرف رازد اشک ها نیا یوقت

 انداز شد نی طن نیماش  نیهق هقم درکاب  یوصدا

 ازخودم بهم بخوره  شترحالمیب  ینکن من  لعنت یکار  هی زد:بس کن  ادی وفر دیفرمان کوب  یرو  بامشت

 احرکت دادر  نی سبزشد وماش چراغ

 بود وستهیخوردپیم نیماش شهی که به ش یمنو باران  یهم به سوگوار  نایحاالژ

 اخه؟  یکن ی م هیچراگر گه یناتودیوگفت:ژ نابرگشتیروبه ژ بهدادکالفه

 خواهرم بود سوخت  یگلو انیکه م یر یانگ یبغض طغ  یبرا دلم

 نکردم  یکس یلرزان پاسخ داد:تاحاالانقدراحساس ب  ییباصدا

 ...شدیفقط ازچهره بهداد تراوش م یشرمندگ  احساس
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 ستاد یآپارتمان ا یجلو

  نایکردم وباکمک ژ یمختصر  یخداحافظ  دیرسی گوش م ابهی چاه  دن نیتر قی که انگارازعم ییباصدا
 شدم  ادهیپ  نیازماش

 شد یتمام نم  ید یکشیبود که هرچه م  یمثل نوارکاست امشب

 کرد ی م یمادرعجب مادر  یمن ب  ینابرایژ

 قرارداشت  شیپا یرو سرم

 کرد یحرکت م  میموها ینوازش رو ودست

 دم یباریهمچنان م ومن

 حقارت،شکستن غرور،خردشدن عزت نفس حس

 نام هابودم احساس کردم  کی که مهمان ن  یرادرچندساعت همه

 غرورشکسته ام  یول

 ی باش یآدم موفق  یتونیهم م تی که باوجود معلول ننیکن که بب یکار  هی:ادزدی فرو  سربرآورد

  یول دمی ند یت یباشخص نی:آقابهدادخودش ماهه مردبه اکردوگفتی همانطورکه سرم رانوازش م نایژ
 بودن  بیعج  یلیخانوادش اصالخ 

جلوشون قدعلم  نکهیامادردم ازا شهی م میخانوادش ترم یدردم ازحرفا  نایبهشون نگفت ژ یچی بهداده-
 نکردکه ازم دفاع کنه نه!

 کنه یاحترام یمابه خانوادش ب  یجلو دنخواستهیشا-

 ... یلیخ  رشدمیتحق  یل یکه امشب خ دونمینومیفقط ا نایژ دونمینم-

شروع    خواندی م ییالال میواوبرا  دمیخوابیمادرم م یپا  یکه ناراحت بودم ورو ییوقت ها نامثلیژ
 بودند ختهی که انگار فوج فوج درونش آرامش ر ییکردبه زمزمه همان الال
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 یال هی"روله م ال

 یال هیم ال کورپه

 ر گوشه که م  جگه

 یال هیم ال کورپه

 ی خه وت ب  روله

 ی نازت ب  یو خه

 ی حرا و سه وز  سه

 ی نازت ب  هیپا

 که هیم ال روله

 که هیم ال کورپه

  چاو له چاو یسات

 که هیایدن ام

 زم یعاز ی روله

 ر گوشه کم جگه

 ی دل یآرام

 خروشه که م پر

  چاوم یینایب

 و روانم   روح

  دلم یخوش دل
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 انمیگ یرام آ

  که هیم ال روله

  م بخه وه کورپه

 دنگه و یب  ایدن

 شه وه  تارکه

 چاوم  یینایب

 وروانم   روح

 دلم  یخوش دل

 انمیگ یآرام

  وه روله بخه

 م له برت   ییرو

  شتهیفر یبال

 سه رت   یشیک بال

  بو خاطر روله

 و النکو  آال

  ینینه ب هیدا

 تو ی هید یمرگ

 یال هیم ال روله

 ی م خه وت ب کورپه
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  کان شتهیریف دس

 ..." یسرت ب ریژ له

 خواند یلرزان م یباصدا نایوژ زدمیازته دل ضجه م من

 م یچه شد اماهرچه بود جفتمان درآغوش هم به خواب رفت دانمینم

 ...  دیرس انیپا  مبهیشب راکه نامش راشب حقارت گذاشتم بابستن چشم ها وآن

 

 《بهداد》

 بودم   یعصب

 بودم یعصب  فراترازحدتصور

 چشمم درحال سوختن بود یها رگی تمام مو آنقدرکه

 زده بود  رونی گردن هم متورم ب یرگ ها تمام

 خانه پارک کردم   اطیومعوج درحراکج   نیماش

 دوبود واردخانه شدم   هیکه شب ییها وباقدم

 بازکردم یراعصب  درسالن

 شوکه به سمت دربرگشتند همه

 سمت مادرم رفتم  به

خونمون   ادی به عنوان مهمون م  یکس یوقت ی:تمام مدت توگوش من خوندادزدمیبلندفر ییوباصدا
 ؟!؟ یبرد رسوالی باهاش بااحترام برخوردکنم وحرمت نگه دارم توکه خودت امشب تمام حرفاتو ز

 یها؟توچه نقش یکن ی م یکه انقدر وراج یمن  ی:توچکاره زندگادزدمیفر یبلندتر  یبهارباصدا وروبه
 ؟؟ یکن یم  رشیوتحق  یدیبسازم نظرم ندموباهاشیکه من قراره آ یکه راجب کس یمن دار  یتوزندگ 
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 ی سیم یماوا ینشده بخاطرش تورو یچ یگفت:هنوز ه هیوگر بابغض

 رون ی االن جول وپالستوجمع کن بااون شوهرمفت خورت بروب نیخفه شوبهارهم -

  یکه بمونه ک یر ی بگ میتصم خوادی نتوانست ساکت بماندوروبه من گفت:خودم هنوززنده ام تونم پدرم
 بره 

 کردم  زراپرتیم یگلدان رو تی باعصبان

 گردکردم که خارج بشم عقب

 کارامن  یتوهمه  نی دخالت کن نی همش دوست دار نکهیخسته ام ازا گهیگفتم:د رونی ب امیب نکهیا قبل

 زد:بهداد  میصدا  هیباگر مادرم

 نشیبهدادمرد شماکشت-

 دم یربع رس  کیاما درعرض کم تراز راندمیباسرعت چندتام دانمینم

 رفتم  یدن یهابه سمت نوش بعدازمدت

 دم یکشی وسرم  کردمی پرم السیگ پشت  السیگ

 شدی چشمانم پاک نم  یازجلو نای چهره معصوم والبته مغموم دل یا لحظه

 نابودم کرده بود  یازسرخوردگ شیها هیگر

 طفل معصوم...  ینایژ

 د یکوبیخانه م یها شهی به ش  دیهم شد باران

 به تراس رفتم تلوتلوخوران

 زدم  گارآتشیس گارپشتیس

 شدیدلم نشسته بودآرام نم  یرو نایخانواده ام به دل یکه توسط حرف ها یداغ نیاماا



 که عشق شدند ییآوارها

160 
 

 شب   نیبه ا لعنت

 ناخوردکنمیدل یارزش خانواده ام راجلو نخواستم

 دل شکسته! دهمیشا یازاومقابل خانواده ام دفاع نکرده ام دلخوراست حت  نکهیازا امامطمئنم

 کاناپه سالن به خواب رفتم... یزار رون  یوبعدباحال دمیرادرکنارعطرباران سرکش  السیگ  نیآخر

 《نا یدل 》

 رابازکردم  میدرگردنم چشم ها یبادرد

 به اطرافم انداختم ینگاه

 درآشپزخانه مشغول بود نایژ

 رابه خاطرآوردم زیچ همه

 هابه مغزم هجوم آورد انهی مثل لشکرمور شانیحرف ها  دوباره

دادن من است وحال خودش مثل من   یلبخندش ازسردلخوش  دانستمیم دیراچ  زصبحانهینابالبخندم یژ
 گرفته است

 کرد یم یی"که بهدادبودخودنما انمی زنگ خورد نام"گ تلفنم

 اشاره کردجواب بده نایپاسخ دادن که ژ نی ب مرددبودم

 راوصل کردم  ناچاراتماس

 م ی:الو عشقم زندگد یچی پ یبوددرگوش یکشدارش که نشان ازمست یصدا

 الوبهداد -

 دادقربون صدات برم جونمجون به-

 حالت خوبه -
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 ستم ینه خوب ن-

 ؟ یستیگفتم:چرا خوب ن  نگران

 دلش شکسته دلخوره میهمه زندگ-

 من خوبم -

 ی ستین-

 ی توافتضاح یول ستم یباشه من خوب ن-

 شم یاپیب-

 منتظرگذاشت  یگوش ی درپ یپ یپشت بوق ها  یازنگران  ییای کردومرابادن وقطع

 آماده شدم خودم راباآژانس به خانه بهدادرساندم...   نکهیبعدازا

 

 من برج کمک خواستم   یومشوش ازالب  نگران

 کردوباآسانسور به طبقه بهدادرساندم  کمکم

 نزار درخانه رابازکرد  یبهدادباحال 

 گذاشت  میپاها یشدم سرش را رو تاواردخانه

 د یلرزیپناه م یب  یگنجشک ومثل

 دم یش به سرش کشدلخوربودم امادست نواز  نکهیباا

 کردم به آرام کردنش وشروع

 د یرسی کامالبه مشام م  یدنینوش  گارویس یبو

 که آرام ترشد  یوقت
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 رابلندکردم وازاوخواهش کردم که به حمام برود   سرش

 د یای خودش ب شدبهیباعث م چون

 حمام رفت  ستادوبهیا عیمط

 آمد  رونیبهدادازحمام ب یدم کردم ووقت یراگذاشتم بعدازجوش امدنش چا یآشپزخانه رفتم کتر  به

 برگردد  یبه حالت عاد یکم  شدیباعث م شیبردم برا موی همراه باآبل یچا وانیل کی

 بهترشد  ی کم یچا بعدازخوردن

 کاناپه کنارخودش نشاندم  یکردورو بغلم

 گذاشتم شی بازو یرارو سرم

  یآرامش من یعشق من یتوهرجورکه باش  فهمنیدونن،نم ی ت:نمکاشت وگف  میموها ینرم رو ییا بوسه
 وروح مهربونته که برام مهمه  ستیکه من چقدردوست دارم وبرام جسمت مهم ن  فهمنینم

 کردم:بهداد ناله

 جونم -

 خسته اس   کنهیدردم ی گیکه م یهمون روح-

 خودم  یبرا اشمیدردش به جونم خستگ -

 اش چسباندم  نهیوسرم رابه س دیترک بغضم

 دیکش  میموها یرومو دست

 همراه است میاوهم بااشک ها  دمیبدنش فهم   فیام احساس کردم وازلرزش خف یشان یروپ   یسیخ

 د ییکنند،رویم شی که آواخربهمن رو یبهار  یعشقمان که مثل شکوفه ها یبرا رمی بم

 ... کندیسوزناگوارآخرزمستان خشکشان م نکهیازا غافل
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 بود  عشقمان راسرما زده شکوفه

 هم درکنارش بود یمرد دنیکش قیعم ینفس ها یاندازشده بود وصدا نیهقم طن هق

 نا یدل-

 جانم -

که عاشق   دونمینومیاماا رهی مینم یبدون کس  یچون دروغ محضه کس رمی میم گمینم  تونمینم ینباش-
 کنه ی نم یبدون معشوقش زندگ 

 بودم ازنبودن بهداد  دهیتابه حال انقدرنترس دمیترسیم

 ازهم کوتاه کند شهیتاهم مانیودست ها دیایب ی کس  کردمی م احساس

 کوتاه شده ایدستش ازدن ندیگویباشد که م یمصداق همان حرف دیموقع شا وآن

 من بود... یایدن بهدادتمام

 میکرد هیچقدر گر دانمیچقدردرآغوشش بودم نم  دانمینم

 م یبود آرام کردن هم رابلدبود نیعشقمان هم  تیخاص  میآرام شد دانمیرام نیا اما

 شد  رهیبه روبه روخ   شدیمرورم شی برا عیکه تمام وقا  یآتش زدومثل کس یگار یبهدادس

 صورتش راازنظرگذراندم یهم درسکوت اجزا  من

خواستن بود کاش خداهرگز تنهاخواسته ام راازمن   تی من نها یانسان برا نی اندام وا نیچهره ا نیا
 رد ینگ

اززبان خواننده سروده  یشد که انگارازدل ما ول یپل یپخش بردوآهنگ ستمیراسمت کنترل س دستش
 شده بود: 

 خوام یتو تنهاشم نم یکه قرار ب  یرو وقت ای"دن

 خوامی بتونم عاشقت باشم نم  نکهیبه جز ا یز یچ
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 تو خوابم باشه خوبه  یمن با تو اگه حت دارید

 خوام یخواب خوش پاشم نم نیصبح از ا دیاگه با اما

 ی تنها تو باش یکاش حقم از تموم زندگ یا

 ی ، تنها بشم اما تو باش امیی عاشق تنها من

 که زندم غرق باشم یکه تا وقت رمی گیم میتصم

 ی تو باش ا یدر نیکه تو اعماق ا یفقط وقت اگه

 اشاره  هی فقط با  مو یزندگ تموم

 نداره  یکارا برام کار  نیا بخشمیم بهت

 شم یم وونهیمن چقدر د نیلب تر کن بب تو

 نداره یاز گرفتار  یترس چیه وونهید

 که بعد از صد سال بازم  یعشق

 اولش بجوشه خوبه  یروزا مثل

 کنج دل تو   ایکل دن از

 گوشه خوبه  هی نی من تنها هم یجا

 دوستت دارم یباش هرجور 

 ی م یاز دستت ندم چون زندگ مجبورم

 نسوزون  امویمن بساز و دن  با

 ی میقد اریبمون   یتونیم هرجور 

 اشاره  هی فقط با  مو یزندگ تموم
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 نداره  یکارا برام کار  نیا بخشمیم بهت

 شم یم وونهیمن چقدر د نیلب تر کن بب تو

 نداره" یاز گرفتار  یترس چیه وونهید

 ونگاه... مینگاه کرد گرفقطیبه همد ره ی آهنگ خ  بعدازاتمام

 ی میکرد:مجبورم ازدستت ندم چون زندگ بهدادزمزمه

 بخواند...  میباتمام عشقم نگاهش کردم خواستم ازچشم ها ومن

 میشب کنارهم بود یها مهیتان

 ... میبزن یا مهیلبخندنصفه ون میحالمان بهتربود حداقل توانست یکم

 زمستان روبه اتمام بود  یروزها

 نمانده بود  یز ی نوچ وتاآغازسال

 داشتم ییها  یفکر  یر یدرگ  یازطرف

 بودم  مارستانی ب رباپروژهی درگ وازطرف

 میمشغول بود گرکارمندانیشب درشرکت باد یها مهیتان

 م یدرفتیع دی خر ینابرایسرم راخلوت کردم وهمراه ژ یکم

 م یکرد یدار یراخر نی سفره هفت س لوازام

 د یخر یمردم برا  یتکاپو یهاوتماشا ابانی درخ دنیوبعدازچرخ

 م یخانه برگشت به

 امد  یم یز ی تم یوبو می زکردیخانه راتم  یاندک

 م یکردی رکارفرارم ی ازز نایافتادم که مادرم بود هرچندکه من وژ ییادنوروزهای
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 شدیگل م دماننددستهیبه ع کینزد اماخانه

به   شدیوسبزم دیرسی که خودش به آن م یین دانه هاورشدکرد  نداختیم دسبزهیقبل ازع  چندهفته
 دادیم  یگر یخانه رنگ د

 راباسرانگشتم گرفتم   رچشمانمیز نم

نرگس راکه درون گلدان   یمبل پهن کردم وبعد دسته گل ها یجلو زی م یرارو  دیجد یز ی وبالبخندروم
 زگذاشتمیم  یآب بودرارو

 نو بود  ینوبااتفاقات ی ازآمدن سال دیخانه وحال وهوانو  یجا یجا

 شد  یعازم دب   یدبخاطرسفرکار یمانده بود به ع بهدادچندروز

 می بود دهیزحتمش راکش  یکل ناینشستم که باژ ینیکنارسفره هفت س   یرترازهروقتیدلگ ومن

 القلوب کرد امقلبی یشروع به پخش دعا ونیزیتلو

 تکرارکردم  دردلم

بزن   اامسالموباوجودبهدادرقم یست دارم خدادو یلی اخی به دل بهدادبمونم خدا  انزارحسرتی"خدا
 " رازمی معجزه س بودنشو نگ ابودنشیخدا

 سال شروع شد  لیتحو  یبرا معکوس شمارش

 کردم"حول حالنا االاحسن حال"  تکرار

 حال   نیکوتری حال مارابه ن بگردان

 سازودغل آمد یهمان صدا دوبعدهمیترک  بمب

 نو شد  وسال

که خانواده مان رفته بودند  یدوسال نیمان درآمد درا ه یگر یها یوها دمیبه آغوش کش نارامحکمیژ
 بود  نیخانواده بود حالمان هم  ازبهیکه ن یدرهرمراسم 
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 وگفتم:سال نوت مبارک همه کس  خواهر  دمیسرش کش  ینوازش واررو دستم

 ی سال نوتوهم مبارک عشق آج-

نه رفت ومن باتلفنم مشغول  شام به آشپزخا دنیکش ینابرایژ میازآغوش هم جداشد قهیبعدازچنددق
 شدم 

 گرفته بود:  بهدادتماس

 زم ی سالم عز-

 سالم-

 یسال نوت مبارک خانم -

 سال نوشماهم مبارک آقا-

 نا یدل-

 جان دلم -

 خواستم  یبود ازخداچ  لیسال تحو کی که نزد یوقت یدون یم-

 ؟ یاومم بزارحدس بزنم منو؟خواست-

 مین یازخداخواستم که سال بعدبابچمون کنارسفره بش یتوروکه اره ول-

 ی ر یگ یم لیماه تحو  کیسر یدیاووچه خبره بهداد مگه سفارش م-

 به جربزه خودمون داره یبستگ نوخواستمیمردانه زدوگفت:حاالمن ا ییا قهقه

 دبهداده؟یپرس نابااشارهیژ

 دادم اره  باسرپاسخ

رابه خودم  یبابهدادشدوبعددوباره گوش  کی ومشغول ردوبدل کردن تبر  دیراازدستم قاپ  یگوش
 صحبت قطع کرد   یبرگرداندوبعدازکم
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 ... میبه کرمانشاه برو یچندروز  میگرفت میناتصمیشام باژ بعدازخوردن

 

 وجود نداشت  یراه بود ومشکل  زروبهیبه دورتادورخانه انداختم همه چ ینگاه

 م یبه روستارفت  نالیقبل ازترم یها یسر  مثل

 مزارپدرومادرمان  وبه

 م یدیوبار میابرشد

 که هنوزرفتنشان راباورنداشتم  ی ازکسان یآوردم دور   یبهدادنبود من تاب نم اگربهدادوعشق

 میخانه خواهرمادربزرگم شد  یراه  بعدازروستاهم

 اطراف بود یازهمان روستاها یکی تنهادر یرزنیپ

 خودش دوست داشت  ینوه ها  نارامثلیوژ ومن

 ازدست دادن تنهاخواهرش همچنان همراهش بود  وغم

 وشورازمان استقبال کرد باعشق

 ن یاگرعاشق شد گفتیاند وم دهی بهم رس   ییها یباهمسرش گفت که چگونه وباچه سخت  ازخاطراتش

 د یکن  یصبور  فقط

 یشویاست که صبورم نیعشق هم  تی اصالخاص

گذاشتم وهمانطور که مشغول بافتن   شی پاها یدردودل کنم سرم رو انیباخاله گ ی داشتم اندک دوست
  نینکن که پاهات نانداره که راه بره هم یاصالناشکر  یخداروشکرکه برگشت نایبودگفت:آخ دل میموها

  نخداروشکرکن اون روزکه خبراوردن خونه کژال آوارشده وپسرش وعروسش اونجابود ییکه زنده ا
قسمت   نی دوتاتون موند تونیکیجا دبه یخداانگارصداموشن  دکهی ده باشمون تونی ک یفقط ازخداخواستم 

 رفتن   مانیبوده دخترم قصه نبودشونو نخورفقط اونانبودکه رفتن تمام همشهر نیشماهم ا
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 بود  ناکمایدل یداشتم وقت یمن چه حال ادتهیگفت:خاله  ناهمیژ

ن چقدردعاکردمن چقدرنذرکردم  داد:بچه ام رنگ به رونداشت پناه اوردخونه م دوادامهیکش یآه خاله
 ی برگرد

 رهی معجزه کنه وپاهات دوباره جون بگ  یخداهمونجورکه معجزه کردوبرگشت  خداروشکرانشاهلل

 گفتم  نیدلم آم ازته

 تربودند نفسشان حق بود  کیشکل آدم هابه خدانزد نیا

 نزدخدا شهیهم شانیودعا

 شان بزند!... نهیکندودست ردبه س دشانیآمد که خداناام یم شی کم پ  یلیسندبودوخ 

وگفت من هم تاآن موقع   دبرگرددی قراربود هفته دوم ع می ردوبدل کرد  امیصبح بابهدادپ یها کیتانزد
 برگردم 

 م یخاله ماند  شیراپ  یسه روز  ایدو

 م یخودشهررفت وبعدبه

 م یرقرارگذاشتیبارهاوام

 رد ک  یدرآغوش فشرد وابرازدلتنگ ناراگرمیرهامن وژ دمیگررادیهمد

که قراربودبعدازجشنشان درآن ساکن شوند دعوت   یی مارابه خانه ا میدرشهرزد یچرخ نکهیبعداازا
 کردند 

 خانه برقراربود  یساکن درفضا  یبودوآرامش دیوسف یآب  لیتمام وسا ییایرو  ییا خانه

 م ینگاه کرد نایتمام خانه راباژ باذوق

 شدیم دهیخانه د یوارهایدونفره شان درتمام د یها عکس

 داشتند  رذوق ی رهاوام
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 م یرفتیاش راپذ یرفتن به منزل پدر  یرهابرا  یاصرارها می دیخانه راد نکهیبعدازا

 مارارساندوبعدرفت  رخودشیام

 ندهیآ  یبرا شانیوازبرنامه ها  رگفتیدراتاق رهاازلحظاتم بابهدادگفتم اوازخودش وام یچندساعت

 به حرف آمد  ناهمیژ

هم  ی ابج شیکس پ چیه شیبزنم پ  یمن من کردوگفت:راستش من جرعت نکردم تاحاالحرف  یکم
  یلیازاستادامونه خ یکی ادیخوشم م یک یمنم از رهستی باعشق درگ ینگفتم چون خودش به قدرکاف

 خوش اخالق ومهربونه

 متاسفم  نابراتیبه کمرش زدم وگفتم:واقعاکه ژ ییا ضربه

 بشه  رمنی دوست نداشتم فکرت درگ دخبیببخش-

 دارم برات صبرکن -

 گما یعه به بهدادم-

 ی به مانگفت  نکهیازا شهیبگواون خودشم ناراحت م-

 برم به معشوقه خواهرم بگم من عاشق شدم؟! یواآبج-

 رادراوردم وبحث استادخان همانجا بسته شد... شیادا

 م یتل رفتشام باهزارترفند رهارادست به سرکردم وبه ه بعدازخوردن

 میبمان   گرهمیروزد کیشدکه  ن یاتوبوس رزرو کرد ومبنابرا طی بل ناباتلفنشیژ

 فرارازتهران بدون او به کرمانشاه آمدم اصال...   یبرا  ماندمی بود قطعا تهران م رانیاگربهدادا

 

 آمد  دهمیدوم ع هفته

 نشست یم نیزم  ربهیتاخ  یمنتظرش بودم پروازش باکم درفرودگاه
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 ام کردم  ی به ساعت مچ ینگاه

 نگاه کردم  ب ل یت   میتا وبعدبه

 نشسته بود  پروازش

 هارساندم  شهی رابه پشت ش  لچرمیو

 کرده بود دردستم گرفتم  نشیی تمام تز قهیشاخه گل رزم راکه گل فروش باسل  تک

 آمدند   یم نییچشم دوختم که مسافران پا ییها ی پله برق به

 یازخستگ یباغبار  دمشید

 انداخته بود نیی بود وسرش راپادردستش  چمدانش

 نگاهش به من افتاد باالخره

 نگاهم کرد قیعم یوبعدهم بالبخند باتعجب

 دست تکان دادم شیبرا

ام   یشانیدرکناربود گل راازدستم گرفت وگل بوسه اش رابه پ  یق یمحوشد وبعدازگذشت دقا یدرآن
 داد  هیهد

 شگفتانه ات بودآره  نیواسه هم یکردی م ممیج می:پس انقدرسبالبخندگفت

 کردم وگفتم:اره خوب بود؟  نییراباالوپا  میابروها طنتی باش

 عالمه بغلت کنم  هی شدیبودم یی جا هیعشق کردم فقط کاش  یبود کل  یعال -

 ه یبگن نسبتتون چ هیکنارمونن فقط کاف یبرادران مامورانتظام  میوگفتم:بر دمیخند

 ف یکردوگفت:ح متفکرنگاهم

 م یه آپارتمان بهدادرفتفرودگاه ب یها یباتاکس
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 شدم   نایآلفردو به دستورژ یبه حمام رفت من درآشپزخانه مشغول درست کردن پاستا  خودش

 شام کنارمان باشد  یقراربودبرا

 دم یزراچ یبه خرج دادم وم  قهیسل  یکل نشییازکاردرامددرتز یزخوبی کارچ جهینت

 قدم شد شی ترشدبوده وفکرکنم درنگاهم خواند که خودش پ یخواستن  یست ورزش  بهدادباآن

 نارفت یزنگ واحد  مرا رهاکرد وخودش به استقبال ژ یصدا باآمدن

  یدرواحدبهدادکه تابه ان روزجمع ها مانیخنده ها یوصدا میخانواده شام رادرکنارهم خورد کی مثل
 د یپچیبودم دهیبه خودش ند  ینیچن نیا

 کرد ی م یخانه راوارس ناهمیدرآشپزخانه مشغول شستن ظرف هابود ژ یخودش باوجودخستگ بهدادکه

 بود   زیم یتلفن بهدادرو کاربودم یهم ب من

 به اطالعاتش آسان بود  ینداشت ودسترس رمز

 اش شوم  یشخص میباربه خودم اجازه دادم واردحر  نیاول یبرا

 کردی م ییصفحه خودنما  یازجانب باران رو ییها امکیپ

 "میکن یدق م ن یدار اخونهی"داداش ب

 بکن"  یدوست دار  یاصالهرکار  ای فقط ب گهی"داداش مامان م

 در رو"  یبازنکرد میتوروخداجواب بده دمه واحدتم اومد داداش

 "ی "داداش توروخدا خوب 

 بود ی"خوبم"سردوخال کی نگران نباشند فقط  نکهیا یبهدادبرا وجواب

 ؟ یگفتم:بهداد توباخانواده ات قهر  یباکنجکاو

 نداد  یدوجوابکر سکوت
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 سوالم راتکرارکردم دوباره

 "بله"کوتاه اکتفا کرد  کیبه  وفقط

راهم  نیوا  اداستی که عشقش به بهدادچقدرز دانستمی نداشت م یباران سوخت اوکه گناه یبرا دلم
 اوست  یبرا یگاه محکم  هیکه بهدادپشتوانه وتک دانستمیم

اصالرابطه  ستی قهربافرزندش ن یمادر   چیمادرش هم سوخت حق ه یدلم برا یحت
 ست یرنی فرزندومادرقهرپذ

 خانواده اش برود...  دنیکه به د کنم ی خودم گفتم بعداحتمابهدادرامتقاعد م به

 د یلرز  یبی دلم به طور عج یشب بعدازخداحافظ  آن

 است... کدندهیکردم که بهدادهمانقدرکه مهربان ورئوف است به همان اندازه مغرورو احساس

 دند یبدرراچ زدهی برنامه س یگام خداحافظهن ناهمیباژ

 من نشود...  بی نص شی وقت آن رو چیسخت بهدادفکرکردم ودردلم آرزوکردم ه   یفقط به آن رو ومن

 

 وبهداد وچندتن ازدوستان بهداد نایژ همراه

 م یلواسان شد یراه

خانواده  بخاطرقهربا  شیکه دررفتارها  یواصالباآن بهداد گذاشتیسرهمه م کردوسربهی م طنتی بهدادش
 فرق داشت  دمیاش د

چفت هم    مانی خودم وبهدادکه دست ها یرو دمشیدیبارم  نیاول یازدخترهاکه برا یک ی نیسنگ نگاه
 دادیبودآزارم م 

 باشم   تیاهم یب خواستمیم یهرچ

 کرد یهمانطورنگاهمان م بازهم
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 پخت ناهارمشغول شدند  یپسرهابرا یووقت

 ؟ یدشیجد سینشست وگفت:توک  کنارم

 !؟یگفتم:چ  باتعجب

 ی دبهدادیتودوست دخترجد گمیم-

 ُبعدنگاهش نکرده بودم دوست دختر؟!   نیتاحاالازا

 همان دوست دختروپسرهانبود  هیمان شب منوبهداداصالرابطه

 میخواستیگررامیوار همد یل یمجنون وارول  ماواقعا

 تادوست دختروپسر  خوردیعاشق ومعشوق م  شتربه یرابطه مان ب  نام  

 کتاهستم ی :من دگفتیسکوت من راد  دخترکه

قبالهم بابهدادبودم   قمیکه کناربهدادبوداشاره کردوادامه داد:بافرشادرف یاشاره اش به پسر  وباانشگت
لعنت یراستشو بخوا  اصالآس اخالقاش لنگه نداره یچشمم هنوزپشت سربهداد 

 شد  ختهیبرانگدخترانه ام  یبرخوردتمام حسادت ها رتمی رگ غ به

 ه؟ یحرفاچ نی:خب هدفت ازگفتن اندگفتمینه چندان خوشا یبالحن

 اکهیازتوفلج کم تربوده که بهدادبرخالف تمام قبل مونیچ میخواستم بدونم ماهاکه سالم یچ یه-
 ماهش بودن باتودوساله هست! اپنج یچهار تامهمونینها

 دواند شهیر میدرگلو بغض

 چقدرحسادت  چقدربخل

 محرومند!؟   یازعاشق کنندافرادناتوانی !چرا فکرمستین یخوب  یجا  نتی زم ایخدا

 اشخاص معلول وناتوان مردن است؟  یکه تنهاراه برا کنندی چرافکرم

 زهر  شانی سنگ وحرف ها شانی شده اند وقلب ها اهیهاس  اچراانقدرآدمیخدا
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 من  ییا شهیگونه ترک نشاندندبه قلب ش نیا که

 مرا زهرکردند   نیری کام ش نگونهیا که

 ست ین ی خوب یاصالجا نتیزم

 ردی بهترکه ادم بم همان

 خودشان...   یاارزان یدن نیوا  یزندگ

 بغضم راپشت لبخندکج وکوله ام پنهان کردم   تاغروب

 همسن وسال خودش دران جمع گرم گرفته بود ومشغول بود ینابادختر یژ

 فرشادهم مشغول تخته نردبودند  بهدادوهمان

 دیرس ی به گوش م شانیخنده ها یته بودندوصداهم گردهم نشس هیوبق

 به باغچه نشسته بودم  کیدورازهمه نزد ییا گوشه

 کردم ی رانوازش م یبهار  یگلبرگ ها وباسرانگشتانم

 شد  سی ازاشک خ  یدرآن میدهم همان شدکه گونه ها ییستایحکم ا میبه اشک ها گرنتوانستمید

 شدهیترمن باتعجب گفت:چ یگونه ها دنیمتوجه نبودمن شده بودکنارم آمد وباد بهدادکه
 یکرد هیناچراگریدل

 حوصلتو ندارم بروبزارتنهاباشم ستیکردم:مهم ن ی خبرخالی ام راسربهدادازهمه جاب یناراحت  تمام

 خانم مدرس  شنومیدمیجد یجالبه حوصلتوندارم حرفا-

 ام بزار تنه زننی حرفودوبارنم هینام   کین یآقا-

 ناخانم یباشه دل  ادتی کاراتو نیا-

 کردم ورفت  سکوت
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 یر ی بدردلگ زدهیس چه

 بهدادبودم به جاگذاشت!.. شیکه پ  یسال نیازاول میبرا یشانیدل پر چه

 هیدادوگفت:کاش حال االنت  رونی به صورتم انداخت ونفس پرحرصش راب  یبرگشت بهدادنگاه زمان
 بود...  زدهی دروغ س

 نگونهیومجنون راا یل یشدم که حال ل یوراج عصب  یکتای بدم،حالش رابدکرده بودم ومن چقدراز حال
 ...  ختیبرهم ر

 میبود  نیبابهدادسرسنگ یبدرچندروز  زدهی بخاطرس

 مارستان ی ب  رپروژهیدرگ  شترازقبلی ب  یلیبشدت وخ  والبته

 بود  بود واسکلت ساختمان هم بناشده  دهیاش به اتمام رس یگودبردار  یکارها که

 ام رابه مهندس ناظرپروژه نشان دادم هیاول  یها طرح

درامان نگه  یراه برا  نیکردوگفت:بهتر قیبود راتشو یصوت  قیباعا ییوارهایام که ساخت د دهیازا که
 نه یهم مارستانیداشتن سکوت ب

 مسرورشدم فاتشی ازتعر

 خواهدشد یی اجرا ییدنهاییکه طرح مرابه بهدادومالک نشان خواهدداددرصورت گرفتن تا وگفت

 درشرکت تمام شده بود ودرسالن منتظرامدن آسانسوربودم  کارم

 ازشرکت خارج شد بهدادهم

 د یهمراه باحسرت به صورتم انداخت وگفت:خسته نباش ینگاه

 شما  نیهمچن -

 اونروز  یناتومقصربودیدل-

 ی توقهرکرد یول-



 که عشق شدند ییآوارها

177 
 

 قدم بشم شیکه من پ یکه من قهرکردم توقع ندار  یکرد یکار  هیتو-

 د یخب ببخش-

 دوست ندارم  ینجور ینچ ا-

 ستمیبلدن ییا گهیجورد-

 دوست دارم  یچجور  گمیم نجابهتیازا میصبرکن بر-

 م یواردآسانسورشد

 خوشحال بودم میصحبت کرده بود یچندکالم  نکهیازا

 شرکت توقف کرد نگیآسانسوردرپارک 

 رااوردازمن خواست همراهش شوم   نیماش  وبهداد

 دانستمینم  رفتیکه م یزازمقصدی چ چیهم سکوت کرده بودومن ه ن یدرماش

 م یخودم که آمدم بام تهران بود به

 شده بود یگر یواصال بهدادد  بردی رابه سمت جلوم لچرم یباخنده و خودش

 بود  مانی رپایکه حاالز ینشست پشت به تهران  میروبه رو ستادینقطه ا کیدر

 زد یادمیفر دیشدن خورش یکه غروب کردنش رابانارنج   یبه آسمان وپشت

بدم بهت که    نجاآموزشیمدرس اومدم ا ینایبه صورتم انداخت وگفت:خب خانم دل قیدق ینگاه
 یمثل منوبرطرف کن  یآدم هی یدلخور  یچجور 

 ی بدون یکردم وادامه داد:دوست دار   پرسشگرنگاهش

 صدرصد -

 شهیم  فیجواب بله رد هیمن با یخب پس دلخور -
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 ؟ یجواب بله به چ-

 به درخواست ازدواجم -

 دم ینشن یفرورفتم وگفتم:من که درخواست ازدواج  یوناباور  دربهت

 ؟ یکن ی ازدواج م نابامنیدل-

 خانواده ات!؟ -

 ادی ازدستشون برنم یبشه کار  یزرسم یهمه چ یاونام وقت یتومهم -

 ازجانب خانواده اش یوشک ودودل دیهزاران ترد انیم

 خودم وخودش بخاطرقلب

 به زبان راندم  ییا بله

 دی،خند دم یبوسه بارانم کرد خند  دمیآغوش کش به

 به جان حال خوبم افتاده بود دی وترد دیوترد دیترد اما

 "اولين قرارمان، 

 تهران بود!  بام  

 مكان را انتخاب كردم،  بلندترين

 تمام شهر را شاهد بگيرم براى دوست داشتنش  تا

 شهر اما،  تمام  

 ديدنمان را نداشتند... چشم  

 شهر اما،  تمام  

 بودند...  حسود
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 شهر عادت به ديدن  خوشبختى نداشتند!  تمام  

 قرارمان..." نیقرارمان که نه آخر نیاول

 بختک زده به وجودم همراهم بود... دوشکیترد  نیاهرچندکه  نواختیم یگر یقلبم طورد شب

 بودخوشحال بود ای مه دنمانی بساط رس  نکهیبهدادازا

 شناخت یسرازپانم  مانینابرایژ

 زد یم ادی درونم فر یهم خوشحال بودم اماحس خودم

 کوتاه است" یخوش نی"عمرا

 میشد  دیمرکزخر یراه دحلقهیخر یبابهدادبرا

 کردند یبهمان نگاه م نیگرباتحس ید یهاباترحم وبرخ  یبعض

بزرگ به شکل الماس داشت    ینیشده بودوتک نگ  ن یمز نی که دورتادورش بانگ فیظر ییا حلقه
 م یراانتخاب کرد

 گرفت  یدرانگشت دوم دست چپم جا حلقه

 تمام تعهدم به بهداد بود  یحلقه،حلقه  نیا

 میکرد زیمبلغش راوار اورمیحلقه راازدستم درب نکهیا بدون

 میآمد رونیب  یوازگالر 

 ... میبودخورد زدرآنیکه تنهادوم  یرستوران وانیراهم درا شام

 ازدواجمان عقب افتاد  یکارها یکم  مارستانیپروژه ب لی بخاطرتحو

 سازه  لیطرح من وتکم  یبااجرا

 ی سازمان نظام مهندس ازطرف
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 شدم  یمهندس یتماس گرفته شد ودعوت به کنگره   بادفترکارم

 دعوت به کارشدم   گرهمیشرکت د کیواز

 گفتند  کیهمکاران تبر تمام

 شرکت شده بود  بیمن وهم نص ب یهم نص یافتخاربزرگ

دانشگاهم  یبه عمل آمده بودوچند تن ازاستادها  قیتشو ینترنتیا تیازطرحم درچندسا یوحت
 رکردند یازمن تقد شانیدرکالس ها

 لباس بپوشم یموقرورسم یلیکردم خ  یوسواس به خرج دادم وسع یرفتن به کنگره کل  یبرا

 عجله کنم دادکهیوتذکرم  گرفتیبود که بهدادتماس م  یبار   نیچندم دانمینم

 آماده شدم  باالخره

 م یشد یوراه

 رشدیوتقد فی تعر یالملل نیدرسطح ب یران یا نیمهندس یمراسم اول ازافتخارات ودستاوردها  درشروع

 عمل آمد ربهینوتقد یها دهیازطرح هاوا وبعدهم

 نودرساخت سازه ابداع کند  یستمیکه توانسته بودس یگر یوشخص د   ودرآخرازمن

 شد  ریتقد

 به سن را بدوم ررفتنیداشتم تمام مس دوست

 نگونهیا م یایکه رو نیوچقدرغمگ دمیدیم میاهایخودم رادررو شهیکه توانش رانداشتم هم فیاماح
 افت یق تحق

 سن رفتم  یبه رو ییافراداجرا باکمک

 کردند یم قینشسته بودند وتشو نییپا  یبزرگ  دواستادانیاسات

 گرفت  یدردستانم جا یافتخار  پلمی به همراه د ری تقد لوح
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دوست داشتم آدم  شهیگفتم:من خودم هم کروفنیپشت م  دمیجنگیم میکه بابغض درگلو یدرحال 
  تیموفق نیقدم به ا نیتواول کردمیتالش کردم امافکرشونم  یبلندپرواز  نیا یباشم وبرا یموفق

  خوامیامام شهیم یکم لطف  یلیدارم توجامعه درحق ماخ  تی هستم که ناتوانم ومعلول یبرسم،من آدم
 ست ین تی محدود تی معلول دینش  میکه مثل منن بگم که تسل ییبه تمام کسا

 آمدم  نییازسن پا  یکنمیتشکرم  وباگفتن

 زد یدرچشمان بهدادموج م ن یتحس برق

 کردند  قمیدورم راگرفتندوتشو یتمام شدچندنفر  مراسم

دوباره هولم  نکهیبهم ممنونم واسه ا یاعتمادکرد نکهیروبه بهدادگفتم:ممنونم بابت ا   ربرگشتیدرمس
 اهاوهدفام ی به سمت درسم به سمت رو یداد

 ی حقت برس  که درست بودانجام دادم تاتوبه یمن فقط کار  یبود قشیال-

 که درحق من کرده بود...  ییها یروگونه اش نشاندم به پاس تمام خوب ییا بوسه

 شد بمی هم ازطرف دانشگاه نص یگر یردی دادند ولوح تقد بیترت میبرا یمراسم کوچک دردانشگاهم

 ...تی گام بزرگ من به سمت موفق نیشداول نیوا

 آمد یشنهادهمکار یپ میازچندشرکت برا  مارستانیومعروف شدن پروژه ب زهیجا افتیبعدازدر

 شرکت هم باالتررفت  یدرخواست ساخت وسازبرا نیوهمچن 

 گذاردی کارم یازدواجمان تمرکزش رارو امابهدادگفت

 است  دنمانیفعالمعطوف بهم رس وحواسش

 میناوبهدادرفت یوباژ دلباسیخر یبرا

 کارشده بود راانتخاب کردم  دیروارداشت وتماما رومچ م  یمچ یها نیکه است یرنگ یصورت   راهنیپ

 راپروکردم  لباس 
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 برابرکرده بود  نی هم که دورکمرش کارشده بود جلوه اش روچند ییدهایمروار

 میمردانه رفت یها کیوبه سمت بوت  میدیراخر لباس 

 یکه بالباس من ست بودراهم برا یرنگ  یراهمراه باکروات صورت یخوش دوخت  ی وشلوارطوس کت
 میدیبهدادخر

 دردست داشتند  یی ستمان هم جلوه فوق العاده ا یها ساعت

 دم یبود راخر  نیکه اول اسم خودم وخودش راکه به الت یبهداد گردنبند  یعقد برا هیبه عنوان هد ومن

 میدهابودی خر  یوباذوق مشغول تماشا میکه درخانه نشسته بود یازمراسم ومحرم شدنمان زمان وقبل
 دادم

 برابرکرد..  نیراچند  تشیواسمش کناراسمم جذاب  ختمیوگردنبندروبه گردنش آ خودم

 قدم مانده بود   کیبه بهداد دنمیتارس

 دور  یلیخ دانستمی دورم یلیراخ اماخودم

 وشوق است  جانیه یکه برا کردمی راقانع م خودم

 قرص نبود  دنیبهم رس نیازا امادلم

 بود"   یقلبم بود وبه قول مادرم"تودلم خال انیم یا حفره

رادرخانه بمانم وبه  ییهفته ا کی دانشگاه تمام شده بود وبهدادهم ازمن خواسته بودکه  امتحانات
 شرکت نروم 

 که درتوانم بودمرتب کردم  ییراتاجا خانه

به ازدواجشان انقدر    کیدخترهانزد یهمه  دانمیعقدم وحلقه ام برانداز کردم نم یدهایگرخریبارد
 من؟!  افقطیمضطرب ودل آشوب هستند و

 کردم ودرکمداتاقم چپاندمشان  دهارامرتبیگرخریبارد
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 نگاه کردم   یوار یساعت د به

 رفتمی دبابهدادمیدفترعقد با دنید یبود برا دهیقرارمان رس زمان

 راتن زدم وازخانه خارج شدم  میها لباس 

 وشوق چشمانش راستاره باران کرده بود  دش یازچهره اش تراوش م یروزهاخوشحال  نیا

 را به دستانم دادوگفت:سالم به تک عروس قلبم  یرز زردرنگ گل

 قشنگه  یلیهمراه باشرم کردم وگفتم:ممنونم ماه داماد خ یا خنده

 ام کردم  هیرزقشنگم راواردر یدل بو وازته

داشت اصال رنگ بهم   دیتمام سف ینییزایکه د میراانتخاب کرد یودرآخرمحضر  میدیچندمحضرد
 است  د یسف دنیرس

 است  دنیاصالهرچه رنگ قشنگ هست رنگ بهم رس  یصورت دهمیاشای

 ! ؟یچ ییجدا اما

 رنگ دارد!  ییجدا

 است...  اهی قطعاس

 کنمیراازخودم دورم یافکارمنف 

 کند یبه روبه رونگاه م اقیکه بااشت کنم ی نگاه م یبهداد وبه

 کشد یگردنبندش م یرو ودست

 دربند  یبه شب ها یوسه نفر  میرویم ناهمیژ الدنب

 م یبریم پناه

 کنم یآمدندنگاه م نییکه پله پله پا ییتاللوماه وچراغ ها به
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 شکل بوده است  نیچندوقت هم  نیهرسه مادرا یها چشم

 من خبرنداشتند یازدل آشوب شده  هرچندکه

 کرد یم نارامسخرهیژ دن یکش انی وبهدادقل دی چی پی کوچک م قیدراالچ مانیخنده ها یصدا

 شب هم تمام شد وتامحرم شدنمان فقط دوروز ماند...  آن

 نشاندم  میناخن ها یرنگم را رو  یسرخاب الک

 روز قبل انجام بدهم کیرا  یرضرور یغ  یکارها نیا خواستم

 نرود  ادمیتا

 کردم ی رافوت م  میالک ها همانطورکه

 صفحه بود  ینام باران رو زبرداشتمی م یراازرو تلفنم

 راوصل کردم   تماس

 جونم یسالم دل-

 سالم باران-

 عروس خان داداش یخوب -

 ی باران یخوبم توخوب -

 شد یم ییا گهیجورد  هیبهدادکه حدنداره فقط کاش  یاره انقدرخوشحالم برا-

 ترسم یم  نیمن ازهم-

 گه ید دنیم تی رضا  نیعقدکرد ننیبب   یناوقتیمامان ا شهینترس درست م -

 دوارم یام-

 روزه  نیباش؛من برم به کارام برسم که فردابهتر داشتهدیام-
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 فعال زمی وگفتم:بروعز دمیخند

 فعالعروس خانم -

 ازاسترسم کاهش داده بود  یزدن باباران کم حرف

 راتصور کردم میقرآن دردست دار کیکه  یدرحال   یصندل کی یوبهدادرارو  رخودمی تصو وبارها

 کاناپه وسط سالن خوابم برد  یچه شد که رو  دانمینم

مرابه  ندیبب  تواندیکه چشم چشم رانم یوپرازمه درحال   دهیسربه فلک کش ییجنگل بادرخت ها  کی"
 وسط خودش کشانده 

 شوم یتاوارد کلبه م رومیدرآنجاست به سمت کلبه م ییا کلبه

ت من دراز  دستش رابه سم خواستمی وازاوکمک م زدمی م  غیبهدادهم کنارم بود ج  کشدی زبانه م آتش
 ازمن دوربماند  شیدست ها شودی باعث م  ییرویاما ن میکرد تاباهم ازکلبه فرارکن 

 :بهداد رانمیگلو اسمش رابه زبان م ازته

 دیبه گوشش نمرس یصدا

 :ب...بهداااد" زنمی م غی نبارجیا

خواب بود نه خواب نبود کابوس بود نامش  دمی کش یازسرآسودگ یرابازکردم نفس میها چشم
 راکابوس بگذارم بهتراست 

 راحت شود   التیکناربگذار تاخ یینکن وصدقه ا شی بازگو  ینیب یهروقت کابوس م  گفتیم مادرم

 رابه عنوان صدقه کنارگذاشتم یهم مبلغ من

 آماده کردن شام شدم  مشغول

 متوقفم کرد فونیآ یصدا که

 کرد یراباورنم   دیدیم فونی رآیراکه درتصو یز یچ میها چشم
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 خانم مادربهداد نسترن

 درآپارتمان من؟! ینجاجلویا

 چه آمده است  یبرا

 یی دلجو

 ی خواستگار 

 ...؟!کی تبر

 دوانده است شهیدرتمام وجودم ر استرس

 لرزان دکمه بازشدن در رازدم  ییها بادست

 عقول بودبه دورتادورخانه انداختم مرتب بود سرووضع خودمم م ینگاه

 دم یرادرراهرو شن  شیقدم ها یصدا

 به درزد وبعددرراکه بازکردم وارد خانه شد چندتقه

 میسالم دست وپاشکسته ازته گلو کیرخنه زده به تمام وجودم فقط اجازه خارج کردن  استرس
 راداد... 

 

 ست یراباسرجواب داد و کنکاش کننده همه جارانگر سالم

 هستم نیانگارمجرم تر کردکهی به من نگاه م یطور 

 د یکاویصورتم رام  یاجزا وبادقت

 ی که خوب به حرفام گوش بد خوامینوم یفقط ا خوامینم  یز یگفت:چ باتحکم

 دادم وتمام وجودم گوش شد  سرتکان
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 خانم  نیبب -

 نا یدل-

 دم یتمام مال واموالتو بده،م من بهم بگن ناخانمیدل نیبب -

  یکه کل ییحاج اقا  یوآرامش داشته باشن من نسترن هستم ته تغار  شیفقط سه تابچه هام آسا که
 اسم ورسم داره

ماهااصالت   یدون یوخوشنامند م لیخانواده همسرمم ازماکمترهستن امااص  م یهست یل یاص خانواده
 برامون مهمه  یلیخ

 د یگیمن م ناروچرابهیوواج گفتم:خب ا  هاج

 گهیطورد هیاما بهداد خاطرش   دمی :سه تابچه دارم واسه سه تاشون جونمم مدوگفتیکش  قیعم  ینفس
رفتارش وکاراش    تشیبچه شخص نیباشم نه کالا  یپسرباشه ومن پسر  نکه یبرام نه ا زهی عز ییا

 گرگوشمهی از مخالف منه امابچمه ج کرده هاچون کالس تممیاذ یلیبوده خ یبرام دوست داشتن شهیهم

مهندس شدنشو آقا   دمیبهداد د یراقورت دادودوباره ادامه داد:من همه جوره   شیپنهان گلو بغض
بهداده   یداماد دنیفقط آرزوم د ضهیمر یل یشدنشو مردشدنشو من آفتاب لب بوم شدم قلبم خ

 دسفره عقدرفت بادخترخالش اماعشق تومانع ش  یتاپا نهی تنهاآرزوم هم

 شهیتوست قبول امابهدادمن کنارتوخوشبخت نم  بهدادعاشق

 نمی شدن وداماد شدن پسرموبب بزارخوشبخت

  ی:شماازمن چ میگویجمله م کی وتنها  کنمیخودم راکنترل م یول میزده به گلو خونی شب بغض
 ن یخوایم

که  یهرچ هیهست خودخواه  یاسمش هرچ  یکه انگارازاول نبود یبهدادمن بروطور   یبرو اززندگ-
ازش   شیکه بخاطرخوشبت یباشه برو،بروبه من به خودت ثابت کن توانقدرعاشق بهدادهست خوادیم

 یبگذر 

 اتفاق بودکه نگرانش بودم  نیاهمیخدا
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 راگس کرده بود  دنمی بودکه طعم رس نیهم

  یچجور  یمحضرهمه چ  شیآزما  میکارامونم کرد یگفتم:نسترن خانم مافرداعقدمونه همه  هیباگر
 !د؟یباش دانقدرسنگدلیتونیم

که حق   ییپرستارت تو شهیکه بهدادمن م ییدل تو ،سنگییمن سنگ دلم؟دخترجون سنگ دل تو-
 ی ر یگیزن سالم وبااصل ونسب روازپسرم م  هی

 کرد ی مچاله اش م شی رپای ز یزن به راحت  نیامان ازغرورم که ا آخ

 کردم  هیگر باشدت

 من گذاشت  یپا  یدوزانو نشست وسرش رارو یباوراتفاق افتادرو رقابلی غ ییا صحنه

 یبرواززندگ کنمی گفت:بخاطرپسرم ازش بگذرمن مادرالتماست م هیهمان گر انیسردادم هیوگر
وقت به عنوان   چیتوروه ادمنیامامن بدون بهداد نفسم بندم رهیم یبهدادبدون تونم رونی بهدادب

 رم ی بپذ تونمیعروسم وهمسربهدادنم 

 رازد  رخالصی شد ت تمام

 خودم  زی ازجان ناچ گذرمیوم  شومیجانش که وسط باشد فداکارم  یپا

  هینه  یمونیعاشق وفادارم هیتوذهن من  شه یهم ینطور یبرو،ا دمیجان بهدادقسمت م -
 منفوروخودخواه

 خودم  بخاطرعشق

 رفتمیسخت بود به حدجان دادن بود اماپذ رفتمیپذ

 ازبهدادفقط بخاطرخودش  گذرمیباشه م-

  شیبه مانتو ی روپاک کرد ودست شی باسرانگشت اشک ها ستادیهمان جلدمغرورش برگشت سرپاا به
 دیکش

 آورد  رونیب یکردوبرگه ا فشی درک دست
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 بانک پول توحسابته یدستم دادوگفت:به روزه هروقت بر  به

 دلم  یرو دردشد نیدرشوک بودم نتوانستم جوابش رابدهم نتوانستم وا ازکاراخرش

 گذشتن ازعشقم؟  یدرازا یون یلیم صدیس چک

 به جزجانم نداشت  ییمن بها عشق

 زکردم یزری رار چک

ام رابستم تلفنم راخاموش کردم خط خانه   یکردم صفحات اجتماع  اقطعیراباتمام دن  میارتباط رشته
 دم یراازبرق کش

 فرورفتم... ییا ودرخلسه

 التماس کرد  دیکش غی ناجیژ

 ثابت کندکه واقعاعاشق است  خواستینشد که م یقلب فیاماحر

  گرفتم ناراهمیژ تلفن 

 راهم قفل کردم  ودراتاقش

 روبودم  وارروبهیبه د رهی چشم بازخ دمینخواب   تاصبح

 افتادکه لباس عروسم بود یبه لباس چشمم

 وزهرآلود  یونیاف یعروس واژه ا آه

 شکست خورد... دهیکه نرس یینایدل یبرا

 سوخت  فونیآ زنگ

 شود البیگرسیبغضم بارد شودیکه خشمش ازفرسنگ هاهم معلوم است موجب م  یمرد ریتصو

 زاپاس راازاوگرفته بودم   دیشد که کل خوب
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 وفتد یب یگر یزمان ممکن بود اتفاقات د نیدرا وگرنه

 نشده میناهنوزتسل یژ

 کند ی وشماتتم م  زندیم  غیج

 چندساعت پشت دربود دانمینم

 چقدرمنتظرماند 

 یموجب شدکه بامشت به جان درورود نیهاازآپارتمان خارج شدوهم هیازهمسا  یک ی اماباالخره
 وفتد یب

 واحدروبه روکه درامد یصدا

 دربه داخل افتاد  ی کاغذازانسو کی فقط

 شد یکه دورم ییقدم ها یوصدا

 برات  سمیبنو ی"چ

 ی دیبه من نم ی جواب درست حساب هیکه مرد ومردونه  یی تو یبرا سمیبنو یچ

 نه  ای یخون ینامه روهم م نیا دونمیاصالنم

 خودم احساسم   شی پ یکرد  سرافکندم

 کنن  هیآسمونم به حالت گر ی مرغا گنیفکرکنم حال وروزم همونه که م نمی عاشق زم  نیتر  مفلوک

 "بهداد

 ختمی اش اشک ر باهرجمله

 مردم  من

 روزمردم  همان
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 عروسم تکه تکه شد لباس 

 هیگر یها یبودم وها ختهیسرخودم ر یوار رو وانهیبود رابه حالت د دهیخر  نایکه ژ ینقل ی بسته
 سرداده بودم

 شده بود  ختهیدورم ر میعقدکرده بود یکه برا ییدهایخر  تمام

 به ساعت افتاد بامشت به سرم کوفتم  نگاهم

 بودکه محضربهمان نوبت داده بود  یزمان

 زنم یاحمقانه ام راپس م یاهایرو

 کنم ی ازحبس آزادم ناراهمیژ باالخره

 کند ی چرا وچرا وچرا راتکرارم فقط

 :مادرش ازم خواست مینگو نمیزتریبه عز توانمینم ومن

 د یآ یبه دست م شیوجواب تمام سوالها کندیم  سکوت

 دهد یسرم هیرداغ دل خواهرش گ  یهمراه من برا  حاالاوهم

 یمراسم عقدباشکوه  چه

 عروس تکه تکه لباس 

 ومجنون   انیگر عروس

 دیگویکه م یاب یرصدایشده وز دهیپاش  یها نقل

 ر یازتقد رهیگی"دلم م

 دور ازهم رهامون کرد که

 یبود واسه چ ییقمست جدا اگه
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 کرد" آشنامون

 !... ؟یچ یبودبرا  ییجدا اگرقسمت

 رفتم

 قلبم نبود  خواست

 من بدون وجودتو  ی وانهید اصالقلب

 حضورت   یگرما بدون

 است  چیدستانت وبدون مهرعشقت ه بدون

 یمن بود  یمردزندگ  نیتر گانهی

 ی شدیکنم که کنارمن خوشبخت نم اماچه

 میخواست که جدا شو نگونهیکنم که مادرت ا چه

 !...میبود دنیرس یقدم ک ی که در یزمان درست

 کرد  سیبودخ ردستمیراکه ز یکاغذ اشکم

 فرستادم  رونیراب آهم

 میحمل اثاث بود ونیخانه جمع شدومنتظرکام لیوسا تمام

 میخانه گرفت  ضیبه تعو میقطع شود تصم دشیتماماام نکهیدرخانه امده بود وبخاطرا یبهدادچندبار 

 م یبرو یبه منطقه باالتر  میتوانست میچندماهه خودم پس انداز کرده بود ناوحقوقیازحقوق ژ چون

 که به صدا درآمد فونیآ نگز

 هفته کی نیخودش است مثل تمام ا  دفکرکردمیلرز قلبم

 است تاپشت در بسته جنجال به پاکند  امده
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 حمل اثاث بودند اماکارگران

 ساعت بارزده شد  کی در لیوسا  یتمام

 بودم ختهیجداگانه ر یرادرکارتون  شی ها یادگار ی تمام

 "یحمل شودشکستن اطینوشته بودم"بااحت شی ورو

 است  یاست احساسات من شکستن  یشکستن 

 هااست  یادگار ی نیام بعدازخاطراتش هم  یتمام زندگ  من

 هاگره زده ام  نیراباا اطمیح  بندناف

 شد  یکه خال خانه

 شدم  یباران   دوباره

 خانه خاطرات بهدادبود   نیا یجا یجا

 کاتمان بوده است!تمام مشتر   مانیآغوش ها مانیها شاهدبوسه

 بودامادل کندم  سخت

 دل بازتروبزرگتربود  دیجد خانه

 ندارد یکار  یزهایچ نیکه گرفته باشد باا یامادل

 اشک شدن  یخواهدبرایم یکنج ساکت فقط

 خانه شدند  دنی وخنده مشغول چ یدانشگاهش باشوخ یها  یناباچندتاازهمکالسیژ

 دمیراچ  لیکه درتوانم بود وسا یی هم تاجا من

 قرارگرفت  شانیسرجا یبزرگ وضرور  یها تکه

 مشان ینی هاماندتابعدباحوصله بچ وخورده
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 خانه هم شکل خودش راگرفت  باالخره

 تلفنم راهم عوض کردم  خط

 خواستم که عوض کند اما امتناع کرد ناهمیوازژ

 شرکت نشد   یاپیپ یزنگ زدن ها  فیبااوتماس گرفته شد درآخرکه حر یچندبار  وازشرکت

 تلفن راگرفتم  خودم

 بله-

 سالم خانم مدرس -

 د ییبفرما-

خاموش   میاومده باتلفن خودتون تماس گرفت شی براتون پ یشرکت مشکل  دیارینم فیچراتشر-
 م یریباخواهرتون تماس بگ  میبودمجبورشد

 داشته باشم  یباشرکت همکار  تونمینم گهیفقط من د ستین  ینه مشکل-

 براتون دارم خدانگهدار   یسالمت یگفت:باشه آرزو یبرقرارشد که منش یطوالن سکوت

 خدانگهدار -

 شی ها نیهم ازآخر نیا

 ام ازدانشگاه رفتن بود ترم تابستانه برنداشتم  یتنهانگران

 ! ستین رمنیگیودگرپ  شودیخوب م  دقطعاحالشیوترم جد تامهرماه

 کنند ی مهربانم خواب رابه آغوش من دعوت م یها ازپام یشته دچندشب گذ مثل

 رابه خواب بروم   یچندساعت دنیکش ییفارغ ازدردجدا که

 ندیآ یآشفته به سراغم م یقبل خواب ها یشب ها ومثل
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 ... کردینم میاحساس که درخواب هم رها نیبه ا لعنت

 بود  یراکه چندوقت  یوتوان بخش یوتراپ یزی ف جلسات

 بودم رادوباره ازسرگرفتم  رهاکرده

 ساختم یتازه ا  یزندگ

 استخدام شدم  یدیجد درشرکت

 درقلبم پررنگ بود یمیقد یکهنه ونام  یاحساس اماهنوزهم

 شد ینم شدفراموشینم

 شد یاما نم خواستمیم

 کرده بود  دایهم نفوذپ  مروخوردنمیمثالتان

 شوروبانمک دوست داشت   مرویبهدادن

 امد  یم ادمیبه    شدمیمرومیمشغول درست کردن ن تخم مرغ به دست وهروقت

 ام بود نهیواردرحال شکافتن س وانهیرفتم ازهمان دورهم قلبم د دنشیازدورهم به د یچندبار 

 کنم که ازهمان دورخواستنش  اماچه

 اصل ونصب من بود  یدل  ب سهم

 دادمیمددکارم بادقت گوش م  یبه حرف ها یدرمرکزتوانبخش 

 چه شد  دانمینم

 بعدازمدت ها  اما

 چپم راتکان دادم  یانگشت پا هرپنج

 شد
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 شد  باالخره

 انگشتانم راحس کردم  دمیکش غی ج باذوق

 کردند  قمیدکترومددکارم تشو  کردیم هیناگریژ

 درمانم شدم  ریترازقبل خواهان ادامه مس زهی باانگ ومن

 مهمان کردم  ناراشامیهمان مناسبت ژ به

 م یبه پاتوقش کرده بود لیکه بابهدادتبد  میرفت یرستوران  همان

 م یبوداما به همان جارفت سکیپرر

 نام بهدادهم یامانخواستم حت میرستوران بغض النه کرددرگلو دنیباد

 خوبم راخراب کند  حال

 م یوبعدبااتوبوس به خانه رفت میکرد  یرو ادهیراپ  یر ینامسیغذاباژ بعدازخوردن

 نا یدل دکهیدیداشتم اوهم بودوم چقدردوست

 هم موفق شد یوتاحدود دیجنگ  توانست

 بهدادم  یبود کاش

 بهدادم؟ 

 به کارببرم؟!  تیرابرا  تیمالک  میم توانمیم هنوزهم

 ابودیدل شکسته پر تقاص

 تقاص دل اوبود کردی دردناک که نابودم م ییجدا نیا

 شدیم زتمامیکاش همان موقع همه چ ابودهیبهدادسهم پر دازاولیشا

 نداشتم همه خاطره   نیا شدیاگرتمام م نه
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 خوب؟! ایخاطره داشتن بامعشوقه بداست  اصال

 دست گذشت  نیازا یباسواالت یشب بازهم

 پوشانمی م شیباآرا  ادبودیز هیازگر یراکه ناش میچشم ها یکبود

 کنم ی م نیترک خورده ام رابالبخند مز یها لب

 کردم یراچه م امادلتنگم

 گذاردیراکف دست بهدادم  زی چ رودوهمهی م رمیرانگ  شیکه اگر جلو یدل

 کشمی ازتفکراتم م دست

 رومی سمت شرکت م وبه

 شودیم ین یری شرکت آقارحمت مشغول پخش ش  یوآبدارچ   زنندیبه شرکت همه کف م باورودم

 کند ی وباافتخاربغلم م دیآ  یشرکت جلوم س ییر  انیمتوکل  وخانم

 شده؟یگفتم:چ  باتعجب

  تی توشرکت قبل تی مثل طرح قبل دتمیبودگفت:طرح جد ابینا یلیکه خ یبالبخند  انی متوکل خانم
 یهم ازشهردار  یا ژهیرویتقد یسازمان زنگ زده وحت  نبارهمیسروصدا کرده گل دخترا یل یدوباره خ
 شده ازت 

 پرتم کرد م یاهایدادوبه سمت درسم ورو زهیبهدادبودم اوبودکه به من انگ ونینهارامد یهمه ا دمیخند

 بود   ترشدهیهم ت یخبر   تیدرچندسا

 د؟ یدیم یعنی

 که من کم نبودم  دیفهمیدومید ینسترن خانم م کاش

 توان نداشتم... فقط
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افتاده   یقبل ادجشنیشوق است اما هیکردم همه فکرکردند گر هیهاهم رفتم گر زهیجا افتیدر یبرا
 که حاالکنارم نبود فیبودم که بهدادهمراه بودوچه ح

 م یآ یم نییوازسن پا  زنمی به زوربه صورتم طرح م یلبخند

 ... کردمی بودکه باتالشم بازشان م  تیموفق یدرها نیشدوا تمام

 

 شش ماه گذشته است قیدق

 وهشتادروز  صد

 یرا بادلتنگ  هیبه ثان هیثان

 گذراندم

 گرفته ام  یجنون ان   یدلتنگ ازفرط

 استشمام کنم  تی عطرت راازعکس ها خواهمیوارم وانهید

 راازدرون عکس شکار...   تیلب ها یوحت

 ومن  شودیشب م بازهم

 نمی ب یبهدادرام یباتکنولوژ 

 آلت شنکجه شودیم شیها عکس

 درد  مرحم

 !دانم؟ینم

 قبل ازخواب شهیهم  یدرگوش دنشی کرده ام به د اماعادت

 ی رضاقربانیوعل  گذارمیرادرگوشم م هدفونم



 که عشق شدند ییآوارها

199 
 

 من  یعشق ودلتنگ یسرا برا هیمرث شودیم

 ندارد انیآغازپا نی"گفتم ا

 اگرعشق است آسان ندارد عشق

 دگذرکرد ی زباییازپا یگفت

 گل تاب طوفان ندارد گرچه

 جزباران ندارد  ینیمجنون همنش الشددرچشمیل آنکه

 ندارد انی آغازپا نیا گفتم

 اگرعشق است آسان ندارد عشق

 بهاران کو؟  آن

 روزگاران کو؟ آن

 کو؟ شانیآن حال پر ربارانیز

 بال وپرمانده یسرب  مهیآ منه آس  باز

 هامانده نهیتنهادرس  یجا

 به جامانده  الیمجنون ول  رفته

 به ساقرمانده  یاشک  یناومیوم یازمست

 ندارد انی آغازپا نیا گفتم

 اگرعشق است آسان ندارد عشق

 دگذرکرد ی زباییازپا یگفت

 گل تاب طوفان ندارد..." گرچه
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 دم یبلع  یکنارپاتخت وانیبخش رابالراباپشت دست پاک کردم قرص آرام میها اشک

 شد وبه خواب رفتم نیسنگ میپلک ها وبعدهم

 《بهداد》

 دی آ یگرم ید یشب بازهم

 چشم انتظار درتراس خانه  ومن

 خورم یراک تکان م  یصندل یرو

 بپراند  یبلکم مست کشمی سرم یسک یو

 توراازسرم 

 اند  دهیرس یبه تعدادباالتر  میگارهایس

 یدانیونم  یخبر ی ب  وخودت

 مردرازپاانداخته! کی  رفتنت

 سخت است  یلیخ  یباش  دهیکش  ییجدا زباشدوداغییپا

 من خزان را دربهاران تجربه کردم  هرچندکه

 بودم  شی حالل شدن دست ها  یقدم کیکه در یوقت

 رارهاکرد  میها دست

 کاراست   نیتر ینامرد یرفت...رفتن بدون خداحافظ  یحرف چیه وبدون

 ی دست وپابزن یفی درمنجالب بالتکل نکهیا

 ظلم است  تی نها

 دمیبه گردنبند دورگردنم کش یراآتش زدم ودست گاریس
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 خواستم پاره اش کنم  تی چندبارازعصبان

 امد ین امادلم

 ازعمدگمش کنم نشد خواستم

 پاک کنم توانمیرانابودکنم خاطراتش را که نم گردنبندش

 فقط به من گفته بودچرا رفت  کاش

 کرد یرفتنش طوفانم م لیرفتن وندانستن دل  لیدل بدون

 کنم ش یدایداشتم پ دوست

 "چرا"میوبگو ادبکشمیفر وسرش

 ست یازاون  یرد گردمیشهررام یکه هرجا اماافسوس

 پاک شده است  اازوجودشیانگاردن

 کردم ی م شیدایاوپ قیاالن ازطر دیوشا کردمی دامیناراپیمحل کارژ یهمان روزها کاش

 شومیم یبطر  ی خوردن مابق الیخ ی ردبی گیکه دردم سرم

 کنم یروانه معده ام م  دنیراحت خواب یقرص رابرا نیچند

 زنم یگردنبند م  یرو ییبوسه ا  دنیازخواب وقبل

 ... رومی خواب م وبه

 رشرکت یمدت درطول مس نیتمام ا مثل

 کنم یواربه اطرافم نگاه م وانهید

 نمش یخدابخواهد وبب بلکم

 میرفت رونی ب  یباروقت  نیآخر
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 جاگذاشته بود  نیرادرماش  شالش

 آن بود یهمچنان دست نخورده رو وعطرش

 گذاشته بودمش تاهروقت دلتنگ  ن یدرداشبوردماش  ومن

 درکنام شدم  نیماش  نیدرکاب حضورش

 مش یببو

 کنم یم میها  هیراواردر عطرنابش

 گذردیچشمم م ش یخاطره ازپ  نیوچند

 راپارک کردم   نیشرکت ماش  یبودم جلو دهیرس کشمیم آه

 به اتاق کارم رفتم  چکسیتوجه به ه وبدون

 چندماه عبوس ترشده بودم  نیدرا

 کردند یتمام کارمندان ودوستان وخانواده ام درک م بای وتقر

 که درشرکت بودم چگونه گذشت  یساعات دانمینم

 غروب شد  اماباالخره

 قبل  یشدومن مثل شب ها لیوکارتعط 

 شوم یشبگردم عاشق

 تهران راهمراه با  یز یی وشب پا زنمیدل سرعت م  به

 گذارم یرپامی ز نیدلم وشرح حالم اززبان فرز یها حرف

 من واسه عشق دوتامونو  رمی"بم

 انتهامونو یب یی تنها واسه
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 قلب داغونو؟! نیکنه ا دجمعیبا یک

 توجواب کرد  یامنوب یدن  نیشبه آبم کرد بب  کیغمت  یتورفت

 مردم خرابم کرد  نیوحرف ا یتورفت

 رفت   ربارونی عاشق ز هیرفت  مونی زندگ  یتورفت

 رفت   مونیک یآخر یدید

 یی کجا

 نهیس نیغمت مونده توا نهیبهترازا رمی بم

 نهی شهرغمگ تموم

 یی کجا

 رون یب وونه ینه ازفکرتو د رونیبرم ازخونه ب  تونمیم نه

 رون ی هنوزبارونه ب یستیتون

 زه یوهنوزاسمت عز  یستیتون

 زهیهمه چ  یب  ییتنها نیهم ضهی تومر یکه ب  یقلب  قیرف

 رفت   ربارونی عاشق ز هیرفت  مونی زندگ  یتورفت

 رفت   مونیک یآخر یدید

 یی کجا

 نهیس نیغمت توا نهیبهترازا رمی بم

 نهی شهرغمگ تموم

 !"؟ییکجا
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 ازنهادم برخواست  آه

 معرفت  یب  ینایدل ییکجا

 طاقتم تاق شده است  گهیکه من د ییکجا

 برفت"  دهیگفته است"ازدل برودهمان که ازد یکدام احمق  اصال

 کنم وبامشت به دهانش بکوبم  شیدایدارم پ  دوست

 رود یاز دل من نم نای چرادل پس

 ام دهیکه شش ماه است ازد یدرصورت

 شده! محو

 هاگذراندم  ابانیشب رادرخ  یها مهیتان

 خانه بازگشتم  وبعدبه

 اوگذشته بود  یکه ب ییتمام شب ها مثل

 که یدلتنگ یدعوا شوندیم گاریوس عکسش 

 شد یشترمیروز ب روزبه

 دن یکوچک کنارچشمش موقع خند یچقدرچروک ها شدیبام یدزی خندی که م یچقدروقت

 بود   بیدلفر

 خواستمش یمجنون وارم  من

 وارجام مرابشکست   یلیامااول

 ؟ یل یچراجام مرابشکست ل  یل یبامن م اگرنبودش
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ماه وستاره هاهم  نیمن قول ماندن دادهم ربهیعاشقانه مان درکو افتیچرادرض خواستیاگرمرانم 
 شاهدبودند... 

 شوم یدارمیوب  خوابمیباهمان سردردهام بازهم

 بروم  دنشانیاست ومن به مادرم قول داده ام که به د روزجمعه

 شومیوازخانه خارج م زنمیحوصله لباس به تن م یب

 کنند ی ازمن م یاستقبال گرم خدمتکارهاهم

 ند یبی هم پس ازمدت هامرام آقاباغبانومحمود

 فشارد ی دستم رام تی م یوباصم

 روم ی وداخل م رمی گیم یمرخص  ازاواجازه

 هم آمده اند بهاروهمسرش

 دهد یجون سرم یی جون دا ییودا شودی م زانی به من آو انینو

 دم یحوصله بغلش کردم وسرش رابوس یب

 دست دادم ودرآخرمادرم  باهمه

 قدم شد  شیپ دنم یبه آغوش کش یبرا

 رااحساس کردم  شیشانه ها لرزش

 کردم وگفتم:چته نسترن خانم شی جدا ازخودم

 درنگاهش چه بود دانمینم

 دم یدیازعذاب وجدان رام یامارد

 چه علت! حاالبه
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 دانم؟ ینم

 زنه ی اونم که سال تاماه به من سرنم شترندارمیپسرکه ب  دونهیراتکان دادوگفت:  سرش

 ادهی ز یل یشرمنده کارام خ-

 رود ی نظارت به سفره ناهارم یوبرا دیگوینم چیه

 کشدمرای سال به آغوش م  نی وبعدازچند دیایم رونی ازاتاق کارش ب پدرم

 بودکه دانشگاه قبول شدم  یبارزمان   نیآخر

 ازداشتمی گاه ن  هیاغوش ازجنس تک کیبه  ازداشتمین

 اه انداختهر ی:مامانت بخاطرتوناهاربساط قرمه سبز دیگویوم  زندیآرام به کمرم م یا ضربه

 کنمی وتشکرم زنمیلبخندم 

 زدند می خوردن ناهارصدا یبرا

 مادرم چندقاشق دردهانم چپاندم یزور نگاه ها به

 بود  یمعن  یهم بدون اوب غذاخوردنم

 ی نداشت وقت یهم معن دنیکش اصالنفس

 نبود...  او

 رفتند شانیاستراحت به اتاق ها یبرا بعدازناهارهمه

 ستادمیاتاقم ا یقد نهیآ یجلو

 شتری ب  یکدرتر چروک کنارچشمم کم یکم صورتم

 بلندشده است   میها شیور

 کنمیخرج خودم نم  یکه اوبود اصالنگاه یزمان  مثل
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 کندشده بود  اتمینبض ح بارفتنش

 دی ایهم به اتاقم م باران

 کند ی م هیحال وروزم گر یبرا ردی گیرام سراغش

 : کندی لب ازلب بازم وباالخره

 داداش-

 بله-

 یچ رهمهینزدز لی دل ینابیدل-

 دوباره  شدهیخب چ-

 

  رونیکه اومدم ب   یصحبت کردم وقت  ناباهاشیروزقبل قرارعقدتون من زنگ زدم به دل هیداداش -
  رزبونیبودوبه زورز دهیحرفاموشن   کردتمامیم هی بودوداشت گر ستادهیمامان پشت دراتاقم وا 

 ناروگرفت یدل یوآدرس خونه  رونی دبیمنوکش

 کردکه رفت  یکار  هی مامان  کنمیفکرم  من

 

 ی گیبه من م یماه دار  شیچرابعدش -

 مطمئن نبودم -

 !؟یاالن مگه مطمئن-

 کمکت کنم  دبتونمیگفتم شا دمیحال وروزتود یوقت  ینه ول-

 بخوابم   خوامیم رونیبروب  ازندارمیرون یمن کمک کس -

 بزرگ درقلب وذهنم کاشت  یوشک  رفت
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 کرده بود؟!  یکار  مادرم

 م؟یتامشکلمان راباهم حل کن  دینداشتم بگو  انقدرارزش

 مقصراوست! هیقض یدرهرسو

طرفش  کیاست  یطرفش دلخور  کیکه  یمن ساخته است برزخ یاست که برا یمنجالب  نیا
 یدلتنگ

 پررنگ   یعشق واحساس  گرشیشک وشبهه وطرف دطرفش  کی

 ..  رابپرسم. میوسوال ها نمشی گرببید کباری مخواهی گرازخدامیوبارد کنمیام خارج م نهیراازس آهم

 

 خدابه دل شکسته وعاشقم نگاه کرد  دانمینم

 ا یو

 دلم رقم خورد  لی برم  کائنات

 دمشید

 عصر یول  ابانیخ  یحوال

 م یدرآن خاطره هاساخت یکه روزگار  یابان یخ

 رنگ ورواست   یشده ام به وصورتش ب  رهیخ

 است  ضی انگارمر

 خورده سرما

 گوش زد کرده بودم  گرچندباربهشیاست د اطی احت یب

 است  عفیبدنت ضع  که
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 خودت باش  مراقب

 خودم آمدم  به

 گفتمیحرف هاچه بودکه من م نیا

 بودم حاالنگران سرماخوردنش هستم  یلحظه ا نیروزهامنتظرهمچ  نیتمام ا من

 رفتنش نگران حال من بود  مگراوزمان

 !د؟یآ یبعدازاوچه برسرم م  که

 روپارک کنم نی رابرگرداندم تاماش  سرم

 شوم  ادهیوپ

 نبود  اماتابرگشتم

 سراب بوده است  دی شا زنمی پلک م دوباره

 بود نگونهیتراوشات مغزم ا دهمیشا

 شد  ستین یبه آن  نبود

 دم یپشت فرمان نشستم ومشت کوب یعصب

 ست یون  گردمیوبازم زنمی م یدور  رومیم

 شهراست  نی درهم دانمیرام نیاماا

 آسمان  نی رهمیز

 اش انقدرحسوداست که نگذارد یونیلی م عتیباجم مگرتهران

 نمش ی بب من

 دوباره...   کنمی م شیدایپ  دوباره
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 خانه که برگشتم تمام مدت  به

 کنمیرادرذهنم تجسم م دنشید هیشب همان چندثان تمام

 شش یبدون آرا یچشم ها یرهنر یوتصو

 کند ی آرامبخش به خواب دعوت م مرابدون

 به شرکت بروم  نکهیازا قبل

 اش  ییشماره دانشجو نکهیازا کنمیدانشگاهش راچک م تیسا

 کوبم یم نمی زم یولپ تاب رارو شومیم یآورم عصب یخاطرنم  رابه

 شومیشرکت م یمخدوش شده راه یوبااعصاب

 گردم یوزودترازهمه برم دهمیراانجام م  میحوصله کارها یب

 کنم یجاچشم چشم م همه

 ت سین  یول روم ی عصرمیهمان ول به

 درهمان محدوده ابانی شب منتظرم درهمان خ یها مهیتان

 ... امدین  یول

 خواستمش ابانیهفته تمام بعدازخداازآن خ کی

 دم ینارادیژ باالخره

 کردم   بشی تعق نباربادقتیا

 کوچه وخانه شان  داکردنیباالتررفت وزمان پ ابانیچندخ

 وگمش کردم  ختی شرکت تمرکزم رابهم ر  یمزاحم منش  یسلطان 

 باران شد ودرآخرهم کهی ازهمان پشت تلفن ت چارهی ب زن
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 راقطع کرد  یگوش بابغض

 ناکام ماندم  داکردنشیدرپ  بازهم

 کنم ی ازدهانم خارج م تی عصبان یازرو یپوف

 کنمی شعرهوشنگ ابتهاج رازمزمه م وناخودآگاه

 کنم ی"نشسته ام به درنگاه م

 کشدی آه م چهیدر

 ی رس یراه م توازکدام

 بود  ری چه دلپذ دنتید الیخ

 رشد یپ  دیام  نیام درا یجوان

 " رشدید یامدین

 باشد  یواه  دنتید دیکند مبادا ام رمی پ دنت یمباداند

 ...مبادا

 وتک به تک خاطراتش با معشوق  شودیکه باران م یومرد

 اورد یادمی رابه

 هوش یدارب ید نیاول

 ...  داردربندید نیوآخر

 منتظرش ماندم ابانیهفته تمام درهمان خ کی

 آمد

 آمد... باالخره
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 بود ناهمیژ همراه

 شدم  اده یپ  نیازماش جلورفتم

 ستادم یا ش یرو وروبه

 کنم:   شیخودم جرعت دادم تاصدا وبه

 نا یدل

 وتعجب گرددباشوکیبرم

 شوم یومن هم سراسرچشم م کندیم نگاهم

 م یزودتربر دی گوینامیوروبه ژ دزددیونگاه م دهدینم جواب

 شوم یوحاالمنم که مات ومبهوت م  روندیم

 است نیبکنم ا توانمیکه م یتنهاکار  میآ یخودم که م به

 کنم  بشانیتعق که

 رفتند...  یمرکزتوانبخش به

 《نا یدل》

 دمیهستم که امروزد یمبهوت آن بهداد هنوزهم

 شودینم  باورم

 ف یضع شکسته

 زده است خونیشب   شیها قهیکه به شق یدیسف یوتارها

 عاجزبودند شیها چشم

 حسرت داشت  ونگاهش
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 باتمام وجود  خواستمش یخودم م یخودش ازاوفاصله گرفته بودم امابرا  یبرا من

 میآ یمددکارم به خودم م یباصدا

 اصال امروز  نجا یا یستی ن ناجانیدل-

 سوسن  دیببخش-

 آروم آروم حرکت کن -

 ستمین شهیامامثل هم دهمیحرفش گوش م  به

 موکول شود یکه جلسه به روزبعد  شومیوخواستارم شومیم  میه تسلجلس  ودروسط

 رد یپذی بهدادشوکه است وبدون بهانه به خانه رفتنمان رام رمنتظرهیغ دنیازد ناهمیژ

 کردم یخودم احساس م   یچرااماحضورش رادرحوال دانمینم

 عاشقانه است  یراقانع کردم توهم وخودم

 تجسم شد درذهنم  رشی تصو رخانهی مس تمام

 غذاخوردن نگاهش به خاطرم آمد  زمان

 چشمم ردشد  شیکه امروز بودازپ  نشیتاآخر دارید نیازاول کردمی نگاه م یو یبه صفحه ت وهمانطورکه

 شد یوجودداشت که بعدازخوردنش تمام خاطرات خوب وبدازذهنت پاک م یقرص  کاش

 شدیمرمیآن قسمت ازمغزکه خاطرات هست دچارآلزا ابعدازمعشوقی

 ازخاطره ها... امان

 بهدادبه همان روزختم نشد  دنید

 فقط نگاه کرد نیماش  نبارازداخلیآمد اماا دوباره

 کرده بود هم خوشحال بودم هم ناراحت  میدای پ نکهیبودازا داکردهیآدرس خانه راپ یراحت به



 که عشق شدند ییآوارها

214 
 

 خواستمیاش رام یمن خوشبخت  نکهیازا ناراحت

 هنوزهم دوستم دارد  نکهیازا خوشحال

 که سرکوچه منتظراست  رومیم نشیسمت ماش ناخواسته

 کشد ی م نییراپا  شهیوش شودیم شوکه

 نجا یا یایچندروزه م نکهیازا هی:هدفت چمیگویم باحرص

 باشم تادوباره بتونم باهات حرف بزنم  کتینزد خوامیم-

 باتوندارم  یمن حرف  یول-

 من دارم  ستیمهم ن-

واسه خودم وخودت    نویبدتر طیشرا  نی:هزارجورسوال توذهنمه که چراتوبهتردیگو یم کنمی که م سکوت
 یرقم زد

 سکوت وسکوت  شودیم جوابش

 روم یبدون نگاه کردن م دیآ یکه م آژانس

 کنم یروزپرکارشرکت سرگرم م  انیرام  وخودم

وچقدرراحت ترخودم ادرس شرکت   نمیب یرام  نشی وماش  رومیناخودآگاه پشت پنجره م شودیم عصرکه
 گذاشتم... ارشی رادراخت

  کندوهمراهیبه صورتم نگاه م ستادهیدرا  یمنتظرجلو دیشرکت که رس  یلیتعط  زمان
 یها  زهی ودروکردن جا دهی ا پشت دهیا یداکردیخوب خودتوپ   بیرق انهی :توآشد یگویباپوزخندم

 ی مهندس

 توهستش؟ بیرق  انیمتوکل-

 ازهمون روزاول دانشگاه-
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 شوم که به خودم داده ام...  یشرمنده قول خواستمی ازاو ازاحساسم نم کنمی فرارم بازهم

 

 بودکه  یچندروز 

 تاب ترشده بودم  یب

 دردداشت  هی بودمش  دهیند نکهیا

 هزاران درد... دمشید نکهیاماا

 که خواهانش است  ستمی با یمقابل دل  توانمیباشد نم  کمیاگرانقدرنزد

 میخارج شد  دازخانهیخر ینابرایباژ

 ازاوفرارکردم  نیمقابل شرکت سکوت کردم وباآمدن ماش نکهیبعدازا

 دمشیند

 بود ستادهیدوباره منتظروچشم انتظاردرکوچه ا نکهیتاا

 ستدیا ینامیژ

احساس وعشق شماانقدرپاک بوده که   دیحرف بزن د ی:آقابهدادبردیگویدومکن ی به صورتم م ینگاه
 هم  یخدادوباره گذاشتتون روبه رو

که   یاون یتاحرف بزنم ول  امیوم  رمی مدت دارم م  نی:تمام ادیگویکشدومی جگرسوزم یبهدادآه
 ست ی ن یراض  دبشنوهیبا

 نتوانستم

 بار  نیا

 نتوانستم

 که دردلم داشتم گفتم:  یعشق یکنم وبرا مقاومت
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 م یحرف بزن  میبر باشه

 م یسرتکان دادوگفت:خوبه بر یباکالفگ

 خداحافظ ازمادورشد ورفت...  ناباگفتنیژ

 ارکمی بس  ییدرفاصله ا نیکوچک ماش نیحاالدرکاب 

 نشسته ام  کنارش

 است  نشیماش  یاش قالب برفضا یهمان عطرلعنت وعطرش

 است  دهیاومواد رسبه  یکه بعدازچندوقت خمار  یمثل معتاد ومن

 کنم یم ادمیاعت یدارا یها هیر ی وعطرمجذوب کننده اش راراه کشمیم  نفس

 کردم یکرده بود وفکرم  سکوت

 کند ی مستش م زنمیکه م  یگفته بود عطرکوکومادمازل یچندبار  دیبو  یاوهم عطرمرا م که

 شدیومدهوش م دیکش یازعطرم باده سرم وحاالاوهم

 کند ی ازسطح شهرراانتخاب م یحرف زدن نقطه بلندتر   ینباربرایا

 اورانین  بام  

 است ازبرکتش سی خ نیهم نم نم زده وزم  باران

 عمرش کوتاه است   شودکهیم رهیخ  یز ییغروب آفتاب پا کندوبهیخارج م   نهیراازس آهش

 رفتنتوبگو بهم  لیبروبرگرددل   یناب ی:دلدیگویم  رلبیز

 که کردم  سکوت

 ؟ یانقدرخوب بود چرارفت  زی همه چ یبگو چراوقت ی:بگولعنت باتشرگفت 

 کنم ی م بغض
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 شوم ینم  فشانی نشان دهداماحر میعجزم رااشک ها خواستمینم

 کند ی م سیراخ  میاشک گونه ها نم

 چون به صالح جفتمون بود رفتمی دمیحالت ممکن گفتم:بهتربود با نی درسردتر

 ؟؟ یچ یعن ی نایدل یوا-

 مثل خودم یکی همسطح خودت ومنم با یک یل خودش توباهرکس باشخص مث  نکهیا یعنی-

 ی دیروزقبل عقدفهم کی  نودرستیا-

 حسش کردم  شهیهم-

 ازبرخوردمن؟ -

 ه یازبرخوردخانواده ات ازنگاه بق-

 تو رفتم یاش وخوشبخت ی شیعشق جانم من بخاطرمادرت وصالح ومصلحت اند گفتمیدمینبا

 کند ی م نبارسکوتیا

 است که آتش زده یگار ی س نیچندم  دانمیراخاکستر نم شی ها وحرف

  شیبه نوک کفش ها رهیسردرگم خ نگونهیکه ا شودیهم آرام نم نیکوتیکه دلش بان  دانمیرام نیاماا
 است... 

 

 راشکستم وگفتم:  نمانیسکوت ب  خودم

 م یبر  یندار  ییا گهیاگرحرف د یگینم یز یبهدادچ

 هم دارم منتها ازحرفات ورفتارت شوکه ام  یل یحرف دارم خ-

 ندادم که ادامه داد: یجواب
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 زارم؟ ی بازم باهاتم وتنهات نم وفتهیهم که ب یکه گفت من هراتفاق  یکه روبه روم  همون  ینیا

 فهمم ی ...نمفهممی:نم کردی تکرارم رلبیز

 زدم  شیصدا

 ازجانب اوتنگ شده بود دنیجانم شن یدلم برا چقدر 

 عادت قبلش گفت:  ابهیراخواند و  حرف دلم دانمینم

 "جانم"

  یتوگفت  یول   رنیپذیمنوکنارتونم  ه یبه دوست داشتنم گفتم بق یهمون زمان هم که اعتراف کرد نیبب -
 جداست   یمنم بخاطرعشقم خودمو قانع کردم بهداد ازدواج داستانش ازدوست میفقط منوتومهم

  رشیبزنه ز دینبا بندهیودل م شهی عاشق م   یکس یادته؟وقتی یدلدادگ نیا دبهی منم گفتم جان فدا با-
 بزاره هیما دیوازجونش با

 معشوق درخطرباشه؟  یاگرخوشبخت یحت-

 گست یآدم د هیکنار یعاشق ومعشوق کنارهم بهترازخوشبخت یبدبخت -

 رم یگ یم شیهمان متود سکوت رادرپ  نبارهمیا

 شومیعاشقش م شترازقبل یومن ب زندیم میصدا

 شدی او قشنگ م یکلمات اسم من درکنارصدا اصال

 اسم من که انقدرخوش لحن وخوش آهنگ نبود! وگرنه

 :بله دهمیم جواب

 ؟ یگردیبرم -

  لیبه همان بخارعالرقم م رهی ومن خ شودیبه بخار م   لیتبد دیا یم رونیکه ب نهیازس آهم
 : میگویم  ی باطن



 که عشق شدند ییآوارها

219 
 

 شهینم

 چرا؟ -

 گه ید  میمن وتو تموم شد-

 ی توانگاربدون من بهتر  یول  نمتی بودم که بب نیمدت دلخوش به ا نیمن تمام ا یتو تمومش کرد-

  ی رفت یکه نم یاصال اگه بدون من بهترنبود گمیدارم م یزدوگفت:چ  یشخندین

 کرد ستنیشکسته مان شروع به گر یآسمان هم به خاطر دل ها بغض

 م یکه شدت گرفت ناچاراگفت:بر باران

 رفتمیماندن درکناراورادوست داشتم پذ انرباریز  نکهیباا

 کرد   یوپل  دایراپ  یبردوآهنگ نیبرگشت دستش راسمت پخش ماش  درراه

 شد   رهیبه من خ  ییا هیوچندثان

 شدن  باتری"من به دستان تو پل بستم به ز

 هم با تو تنهاتر شدن  نیاز ا خوامیتو م از 

 خودت را مثل باران از بهار  خواهمیتو م از

 قرار یب یقرار روزها خواهمیتو م از

 در من جنونم را به تو باور نکرد  چکسیه

 را بهتر نکرد  وانهیحال منه د چکسیه 

 خواستم  شانیکه از تو باز هم زلف پر یا

 باران خواستم یشهر دلتنگ  یبرا من

 در ساغرم  ییهمانم که اگر مستم تو من 
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 رانترم یو  یکه تو در من ساخت یاز آن من 

 شدن  باتریبه دستان تو پل بستم به ز من

 هم با تو تنهاتر شدن" نیاز ا خوامیتو م از

 نشست یتشنه م نی آسا برزم لیباران خواسته بودکه باران انقدر س مانی شهردلتنگ یاوبرا

 دونستمینم  یرحم  یانقدرب دونستمیروبه من برگشت وگفت:نم  میدیخانه رس یکه به حوال  یوقت
 ی چ رهمهیز ی بزن   یروزقبل عقد بدون خداحافظ هیانقدرکه 

 که فراموشت کنم خداحافظ  کنمیم ی منم سع یگ یرفتنتونم  یواقع  لیاالنم دل یحت

 چه بود؟! رشی تعب یخداحافظ  نیا

 مرا  خواستیگرنمید

 اما چراانقدر آشوب شدم خواستمیرام نیهم هم من

 است  هیودرسا یواشکیکه  ییبودن ها نی به هم دوباره به بودنش دلخوش بودم من

 دهد؟یکه مغزم به زبان نفهمم فرمان م ستی چ مهینصفه ون یخداحافظ  نیاماا

که  یدیچندخاطره جد نیهاقبل وهم ادآورخاطرهی شودی وشب م شودیتازه م ی گر ینبودنش بارد داغ
 ..میاضافه کرد

 دانستمی رانم   ینگران  نیبه پا بود وعلت ا ی آشوب دردلم

 کردی م یبه دست ومضطرب طول وعرض اتاق راط یگوش ناهمیژ

 ؟ یزنی بال بال م یدار  شدهیگفتم:چ کالفه

 ی چ یه-

 ؟ یمضطرب  یچی بخاطره-

 کوبد ی قلبم تندترم کندی که م سکوت
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 خواهدیبهدادرام یشترازهروقتیب دلم

 کنم ی رانگاه م  شیها عکس

 بوسم یم

 م یبویم

 کشمی آغوش م به

 شترشدیندارمش راب  نکهی داغ ا دنشید بادوباره

  شدیازاو تراوش م یامشب که کالف یرمردبارانیتصو ییا قهی است ودق بیغر میهم باچشم ها خواب
 شدیچشمم پاک نم  شیازپ

 دم یرابلع  یشب آرامبخش ها یها مهین

 بودم قهیدرهم برهم دست به  یباکابوس ها  ودرخواب

 بهداد   یخون صورت

 چپ شده  نیماش

 خودم  یها غیوج آتش

 کنم ی بازم ی رابانگران میها چشم

 هشت صبح است  کنمیاتاق نگاه م یوار یساعت د به

 دهدیجواب نم اوردیاب ب وانیل کی  میتابرا زنمی ناراصدامیژ

 که به دانشگاه رفته است کنمی فکرم ومن

 درونم راسردکند یتابلکم گرما دمیسرکش یاب سرد وانیوغرغربه آشپزخانه رفتم ول  یباکالفگ

 نداشت  ناکالسی کانترافتاد جمعه بود وژ یرو میبه تقو چشمم
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 کجارفته بود  پس

 دشدیدردلم تشد ینگران

 شوم یترازقبل م یوشاک دهدیردم رمیگیتماس م  هرچه

 منتظرش نشستم اماباالخرآمد  یبه درورد   رهیچندساعت درسالن وخ  دانمینم

 رنگ  یب  یمتورم وصورت یباچشمان 

 ؟یدیردم  زنمیچرابهت زنگ م  ییگرگفتم:معلوم هست ازصبح کجا مواخذه

 مارستانیدوستم حالش بدبود رفتم ب-

 رود ی اتاقش م وبه

 داشتم باورکنم  دوست

 شد یدلم باورش نم  اما

 !شودیم یبه بهدادمنته هیقض  نیا کردمی چرااحساس م دانمینم

 رفتم خودش رابه خواب زده بود ناکهیسراغ ژ به

 زد یخاموش افکارجورواجور ومتفاوت درذهنم چرخ م ونیزی حه تلوبه صف  رهیخ

 بهداددوباره درذهنم نقش بست   نیخون  وچهره

 ناراصدازدم یژ

 شناسمت یخوب م ی لیمن خ یدونی راستشو به من بگو خودت م نایگفتم:ژ بااخم

  رونیب  زنهی ازخونه م خورهیم  یدن ینوش شبی:بهداد ددیگویم دهیبر دهیدهدوبریسرم  هیگر باشدت
 کنه ی وتصادف هم م رهی وپشت فرمون ازحال م کنهی فشارش افت م

 زد یریم یهر  دلم
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 رود ی دولبه درش فروم یانگارخنجر  قلبم

 :زنده اس؟پرسم ی وتنها سوالم رام دیشویروم میها ارگونهیاخت  یب میها اشک

 آره -

 حالش خوبه؟-

 رسونده واتاق عمله االن بیاش آس هیدنده هاش به ر-

 به توخبرداد یک-

 باران-

 چرابه توگفتن -

 رفتنت بابهدادچه کارکرده   یوبدون یر ی قراربگ انی ددرجریگفت چون توهم با-

 بشنوم  یز یچ  چیه خواهمیگرنمید

 برم ی اتاقم پناه م به

 که اوراسرراه من قرارداد شومیم ییبه دامان خدا ودست

 که حالش خوب شود ودوباره سالمت شود  کنمی م التماسش

 باخودت  یاخ بهداد توچه کرد بهداد

 یخانم توباماچه کرد نسترن

 باعشقمان یکرد چه

 عاشقمان  یباقلب ها یکرد چه

 م یبرو  مارستانیکه به ب خواهمینام یوازژ شومیآماده م شودیراحت نم فکرم 
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که ازاتاق   ناگفت یبودند وباران به ژ امی ل پدرحال ردوبد ناوبارانیژ شومیوزنده م  رمیم یهزاربارم ودرراه
 آمده است... رونیعمل ب 

 

 کرد  یرفت وسرکش  ناداخلیژ

 نسترن خانم بدشده بوداجبارابه خانه رفته بودند حال

 بود مارستانیفقط درب  وباران

 خودم جرعت دادم وداخل رفتم  به

 بود  یبستر  ژهیو  یمراقبت ها دربخش 

 کردی رانوازش م شیسرش نشسته بودوموها یباال  یصندل یرو باران

 که به من افتاد به سمتم آمد چشمش

 به روزش اومده یچ نی بب   یرحم یب  یل یزدوگفت:خ  یجون  یلبخندب

 هق هقم درآمد یودرآن  دیترک بغضم

 کرد وخودش رادرآغوشم انداخت  هیهم مثل شروع به گر باران

 فعال  هوشهیب   نشیامد وگفت:بروبب  رون یازآغوشم ب  هیبعدازگذشت چندثان خودش

 کردم  تیرابه سمت تخت هدا لچرمیو

 رنگ وخشکش   یشد ازرنگ زردش ازلبان ب شیر دلم

 اش بابانداژ بسته شده بود یشان یپ یکه رو یواززخم

 دستش که سرم به آن وصل بود گذاشتم یرارو سرم

 کردم  هیآرام گر وآرام
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 که فقط سالم باشد  وازخداخواستم

 نم یحال نب نیگربهدادرادراید چوقتیه من

 وجدان مثل خوره به تنم افتاده بود ودرحال خفه کردنم بود  عذاب

 شودیوآخرش م  شودیمست م نگونهیحالش عوض شود ا  نکهیمرداوردم که بخاطر ا نیچه به روزا من
 مارستان یتخت ب

 شکد یکه بادردنفس م  کردمی م احساس

 مردم یبهدادکاش م   مردمی من م کاش

 ی وفتیحال ن  نیتوهرگزبه ا که

 ! رفتندچه؟یات درقلبت فروم  هیر ی به جا  تیها اگردنده

 باقلب سوراخ یبهداد

 تکان خورد رسرمیام شدت گرفته بود که احساس کردم دستش ز هیگر

 دی کشیم  قیعم یرابرداشتم چشمانش جمع شده بود ونفس ها سرم

 رابازکرد ونگاهش به من افتاد  شی آرام چشم ها آرام

 انداختم وباران راصدازدم  نییسرپا شرمنده

 آمد  مهیسراس

 داداشم  یلبخندکم جونش روبه بهدادگفت:خداروشکرکه بهوش اومد  وباهمان

 خوام یوارگفت:درددارم آب م بهدادناله

 رفت که دکترراصدابزند  باران

 ی کن یچکارم نجایروبه من گفت:توا  یجان یب  باهمان
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 نمت یم بباومد-

 یمعرفت هاهم دار  نیازا-

 ماند یمکالمه مان نصفه م دیا یم دکترکه

 شوندیوباچندپرستار باالسربهدادمشغول م خواهدیعذرمن وباران رام دکترش

 ند یآ یم  بهاروهمسرش

 مرا را   دیپا یم ری تفس رقابلیوغ   بیعج یبهاربانگاه

 پرسدیرنگ به روندارد ودائم ازباران سوال م اوهم

 راازبابت نبودنم راحت کرده بودم  الشانیوخ گرنبودمیوقت بودکه د  یلیمن خ معذبم

 بود داشده یدوباره سروکله ام پ طیشرا  نیوحاالدرا

 یخوب کرد  یلی:خ دیگوینرم ترازقبل م یوبالحن دیا ی بهارکنارم م شودیکه باتلفن مشغول م باران
 یاومد

 دهمیفقط سرتکان م نوم

 انی:مامان وبابادارن مدی گویکه روبه بهارم  باران

 میکه برگرد خواهمینامیوازژ دانمیزنمیراجا  نیشترازایب ماندن

 بود اماچاره چه بود مارستانیتمام فکرم وقلبم درب میخانه که برگشت به

 !...یودور   جزتحمل

 زباشدیآم  تیوعملش موفق  دیایبهدادنذرکرده بودم که به هوش ب  یبرا

 قلبم راداشته بود  یهوا یخدا وحاالکه

 نذرم مشغول شدم یادا یبرا
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کودکان    نیناغذاهارابیتماس گرفتم وچندپرس غذا سفارش دادم وبعدکه آمد همراه ژ یبارستوران
 م یکرد میهاتقس ابانیازمنددرخیکاروافرادن

 ... رشدی درقلبم سرازومهر  وچقدرآرامش

 شوندیدوباره مشغول م ناوبارانی ژ میخانه که برگشت به

 استراحت  یبعدازاندک 

 کنم یوشروع به خواندن م  رمی گیرابه دست م قرآنم

 نبودم  یمحکم اعتقاد یها هیباپا یآدم من

 بردم ی وزن بودکه هرگاه ناارام ودل نگران بودم فقط به خودش پناه م یودارا بایآنقدر ز هیاماهرآ

 کردم ی م شتراحساسینسبت به خدا راب  وقربم

 شدی ازجنس خالص وناب وارد دلم م یوآرامش

  یوباگفتن"صدق اهلل عل خواهمیراازخدام میها گرخواستهیطبق عادتم بارد  رسمیآخرسوره که م به
 "میالعظ

 گذارم یودرکشومخوص خودش م بندمیبود م  یباباج یادگار یراکه  قرانم

 روم ی م رونی که ب ازاتاق

 نادرتکاپوست یژ

 شسته وآماده کرده  وهیکرده م یر یراگردگ  خانه

 دیآ یدم کرده هم م نیدارچ یچا یوبو

 اد؟ یقراره ب  یکردم وگفتم:کس کنجکاونگاهش

 آره -

 اد یخوادبی ؟میک-
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 ی فهمیم  ادخودتیب-

 دیگوی تهران م یهوا یکه ازمقدارآلودگ ونیزیتلو یمجر  یوخودم راباحرف ها  اورمیرادرم شیادا
 کنم ی سرگرم م

 کنم یناخودآگاه هول م دیا یکه م فونیزنگ آ یصدا

 که نسترن خانم آمد  وفتمیم یادروز یو

 مرا ازدستان بهدادکوتاه کرد  یها ودست

 ماند یاستقبال منتظرم یوبرا کندی دررابازم ناخودشیژ

 شناسمی رام  شیقدم ها یصدا

 هم غروروفخراست  شیدرقدم ها یحت

 هم گواه است که خودش است  عطرش

 قبل فرق دارد ینباربارباسر یا

 متورم وقرمزاست  شیوچشم ها دهیپر رنگش

 ست یاش ن یشگیهم یکمرنگ ول  ش یازآن ارا یوخبر 

 کند ی م  نامهربانتربرخوردیباژ

 زند ی من زانو م یپا یجلو یغرور  چیه وبدون

 :اشتباه کردم اشتباه کردم که توروازش جداکردم دیگوی وم کندی م هیگر نناتوا

 کنم ی کنم اما سکوت راانتخاب م یدارم حاضرجواب  دوست

 نا ی:دلکند یم میصدا

 بله-
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انقدربخوادت   کردمی حدعاشق توباشه فکرنم نیتاا کردمی برگردبهش بچه ام داغون شده من فکرنم-
 رفت یانقدرکه جونش داشت م

صورتش غرق خون لباسش غرق    رفتی :بچه ام داشت جلوچشمم مدیگویوم رد یگیهقش اوج م هق
 جلوم  داوردنشیوسف   هوشی خون ب

 !رمی دوست دارم بم عتیوازتصوربهداددرآن وض کمیاش شر هیدرگر

  خوادتی که بهدادم یوقت ییوبهدادخود ت   یبودجداکردن شما اشتباه بود خوشبخت ابرگرداشتباهیب-
 فقط برگردکنارش باش  افلج ی یداره سالم باش  ی برات چه فرق  رهی میوم

که من  ن یهست نیشماباعث ا ن ی اتفاقاهست نی:شماباعث تمام ادهمیوجواب م کنمینم  نبارسکوتیا
ماتوجهنم نبودن   دکهیشد نیشماباعث ا نیشما باعث حال بعدبهداد برهیبدون آرامبخش خوابم نم

 میبود دنیرس یقدم هیکه تو میروبخور یوهرروز غصه روز   میوپابزن   گردستیکدی

مردم وزنده شدم   دمیحرفا من خودم هروقت بهدادرود  نیابگذرازایمنوببخش بخاطرخودت بهداد ب-
 ازاون حالش که انقدرنزاروداغون بود

 کرد  یازم خداحافظ -

ناراحت   گرفتیداشت سراغتوم نیبرگشت مارستانی ه ازببخاطردل شکسته اش بوده وگرنه االن ک-
 ینموند نکهیشدازا

 منو؟  رهیپذی بنظرتون م-

 برات   رهیجونش م  یوقت رهی چرانپذ-

 خوشحالم نه ناراحت  نبارنهیا رودیم

بخاطرعشق ودوست داشتنم نسبت به بهدادبه   یشب باز  مهیمثل عروسک خ  نکهیازا نگرانم،نگران
 کشاند ی هرسومرام

 شود مانییباعث جدا توانستی گرنمیکرده بودود یخانم باان همه کبروغرورمعذرت خواه امانسترن

 کردم...   نیصبح فقط فکروسبک سنگ  تاخود
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 بردم ی م مارستانیبه ب دیا یبعدنسترن خانم م   روز

 کند ی است امانرم برخوردم بیعج

 دنهامابهدا

 کرده غی شده است نگاهش راازمن در تلخ

 دهدی جوابم رام وسردوکوتاه

 کند ی بامن رفتارم یپدرش هم بامهربان یحت

 "کنهی روحل م ی"زمان خودش همه چچرخدیاشنادرسرم م ییا وجمله

 هاشد  زیچ یل یباعث خ ییجدا نیا

 ازموالنا شود تیروا  نیمصداق هم دیشا

 را؟  اوصالی  یفراق رادوست دار  دندی"ازمجنون پرس 

 وصال است  دی:فراق چون درفراق امگفت 

 فراق"  میب ودروصال

 همه مدت نداشتنش   نیدبعدازایشا دانمینم

 من داشتنش شود بینص

 بودم... ادگرفتهیدرس راخوب  نیبود ومن ا دیصبوربا   یعاشق امادرراه

 بخش انتقالش داده بودند به

 میخودم وخودش بود اتاق راترک کرده بودند وفقط همه

 اش گذاشته بود ی شان یپ  یرارو  ساعدش
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 رابسته بود شی وچشمها

 بود   یهم جذاب وخواستن مارستانیبدقواره ب  یسبزرنگ ولباس آب ژنیباماسک اکس  یحت

 انداخته بود  هیسا شی گونه ها یرنگش که رو  یبلندومشک یمژه ها یبرا رفتیقنج م ودلم

 م یدیکجارس ازکجابه

  یکس ییجا  کیو یروز  هی دیشا  کندکهیازذهنش گذرنم  ییکس لحظه ا چیوه کندی م میدایرآوارپیز
 عاشق امدادرسانش شود

 پس  ی:چرانرفتد یگویم کندوبااخمیرابازم شیها چشم

 همه رفتن گفتم من بمونم-

 مهم بودم؟ یهمه مدت نبود نیتوهم مگه ا ی رفتیم-

 ی مهم بود شهیهم-

 جالبه -

 ی ل یخ-

 ؟ یچ-

 ماجرامون-

 توجالبه  ضیضدونق یرفتاراازنظرمن -

 من کالجالبم -

 نا یدل-

 جانم -

 ی چرارفت-
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 ی ست یحالم دست بردارن نیتوا-

 به حالمم نداره  یحق منه ربط  نیا دبدونمیبا-

 مادرت خواست که برم که نباشم-

 کند یسکوت م  قهی وچنددق شودیم شوکه

 تاحلش کنم  ی:چرابهم نگفتدیگویوبعدم

 بگذرم ازت  تی که واسه خوشبخت یخواستم ثابت کنم که همه جوره عاشقتم طور -

 ی :االن چرابرگشتدیگوی کندومینگاهم م رهیخ

 تو   یخودشو ب  کشتی مادرت خواست جداازاون بخاطردل خودم که داشت م-

 ی کنی چقدربه حرف مادرم گوش م-

 ره یبگ  بانمویگر یحت کشمیآه کوچ هیدوست ندارم -

 اماهمچنان دلخوراست شودی بهترازقبل م برخوردش

 دهمیبه اوحق م  یازطرف

 تاب است  یام براش آغوشش ب  وانهید امادل

 کنمی م یوخداحافظ  شودی مالقات تمام م  ساعت

 گردم یوبرم 

شب بدون فکردغدغه به   یدارم که حت یبااوحرف زده ام ودارمش هرچندسردودلخوراماآرامش حاالکه
 ... ستیبه قرص ن  یاز یون  رومیخواب م

 مرخص شده بود  مارستانی روز ازب بعدازده

 بروم  دنشیبه د توانستمینم  یول
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 داکنم یحضورپ دمیکشی اش بود ومن خجالت م یپدر  درخانه

 بارکه به آنجارفتم غرورم شکست   نیآخر

 دوباره بروم  مانبودندیهمه شان پش نکهینداشتم باا ودوست

 خوردیزنگ م تلفنم

 توانسته بود شماره ام رابه دست اورد  یبهدادبافضول 

 وفتدیم  یصفحه گوش یها نامش رو وبعدازمدت

 شودیتاب م  یب ودلم

 کندی ترم م فتهیخسته وخواب زده اش ش یصدا

 نا یالو دل-

 سالم-

 ی سالم خوب -

 ؟ی بهترشد  یاره توخوب-

 کنه یم تمیاذ یز ی چ هیبهترم فقط -

 کنه؟ی دردم تیی جا یچ-

 کنه یم تمیاذ یستیتون  نکهینه ا-

 ؟ یکرد یآشت-

 دلم واست تنگ نشه  شهینم  لیدل  نیا یقهرنبودم دلخورم هنوزم ول-

 اش  یدلتنگ  یبرا  زدیریم یهر  دلم

 کنم ی خداحافظ تلفن راقطع م باگفتن
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 هرچه بادا بادا... شومینام ها م ک یخانه ن یوراه

 ادآوردیرا مسخره کرد وبه  لچرمیو یکه نسترن خانم چرخ ها وفتمیقبل م اددفعهی رسمی که م اطیح به
 که ناتوان هستم

 روم ی بعدداخل م شومیچرخ هامطمئن م یز یوازتم دهمی م رونی ب نهیراازس آهم

 روم ی خودش مستقرشده است وبه کمک خدمتکارخانه شان به اتاقش م  بهداددراتاق

 زند یکنارش جگرم راآتش م یقرص وآمپول ها  سهیک

 لبخندبزنم وخوب بنظربرسم  کنمیم یعاماس

 :او چه عجب خانم نازشونو کنارگذاشتن دیگویباالرفته م ییوباابرو گرددیسمت دراتاق برم شیها چشم

 ی تصادف کن  یتادوباره نرفت امی دورازمن حالت بدبود گفتم ب گهید-

 اعتمادبنفستو دوست دارم-

 منم دوستش دارم -

 چرا؟ -

 نفردوباره بهم برش گردوند هیازدستش دادم و یبدجور  یروز  هیچون -

 یبه هفت ماه دور   کینزد بعداز

 کند یبلند م  لچریو یازرو دیآ  یم خودش

 ناتوان درآغوشش هستم یمثل طفل  کشدمی آغوش م وبه

   کنمیازفرصت استفاده م اما

 کند ی اکتفام یکرده است وبه همان آغوش طوالن  غیرادر شیبوسه ها امااونه

 کشد یتخت درازم یورو شاندمیلچرمیو یدوباره رو دخودشیآ یدرکه م یصدا
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 دخترخانم یاومد یسروصدا  ی:چه بدیگویمن م دوربهیا یکمرنگ داخل م   یخانم بالبخند نسترن

 ازمن دوراست  هنوزهم

هم که  یزمان نمیبهدادروبب   امیگفتم ب گهیشد د یا دفعهی :میگویوم  زنمیهم مثل خودش لبخندم  امامن
 ومدم یعرض ادب ن  یشد که برا  نیهم دیدیاومدم خدمتکارتون گفت خواب 

 توزحمتشو بکش بهش بده  ارمیسوپ بهدادروب  رمی م ز،ی نداره عز یاشکال-

 کند ی غرولند م رلبیوز  رودیغره م بهدادچشم

 بداخالق  شدهیخانم که رفت گفتم:چ نسترن

 وکباب  یانماکار یدلم لک زده برا  خورهیحالم ازسوپ داره بهم م-

 بزنه  بیات آس هی زاممکنه به ر  تیحساس یخوردن غذاها یکن زیپره  دیدکترگفته با-

 لعنت به دکتره -

 فرستدیم نیی راپا چهیوبه زور سوپ ماه  دیآ یدرم  شترحرصشیبه شکموبودنش که ب ردی گیام م خنده

 گردم یوقبل ازآمدن پدرش برم مانم ی م ششیپ  تاغروب

 دلچسب بود.  یل یکه خ یآغوش یخوشحال است برا دلم

 به همان منوال گذشت ومن دائم دررفت و آمد بودم  یچندروز 

 رفت ی روبه راه شده بود وبه شرکت م بهدادحالش

 کردم ی کارم ی شتر یراحت شده بودوباتمرکزب المیهم خ من

 کارم درشرکت به خانه برگشتم  بعدازاتمام

 دم موردعالقه ام بو الی سر ومنتظرشروع

 تلفن زنگ خورد که
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 خانم پشت خط بود  نسترن

 ی کردوناگهان یسالم واحوال پرس گرمترازقبل

 وقت خواست  یخواستگار  یمقدمه برا یوب

 د یسررس  نایومنتظر جواب ازمن پشت خط بود که ژ میبودم چه بگو مانده

 پشت خطه ی :کد یوپرس

 خوادی م یزدم:نسترن خانم وقت خواستگار  لب

 کند ی شروع به حرف زدن م  دیوباگفتن ببخش ردیگ یرام یگوش  خودش

 گذاردی پنجشنبه م یقراررابرا

 م یروز چهاررزو فرصت دار وتاآن

 جنسش باقبل فرق دارد  یامانگران  نبارنگرانمیا

 شومی وتضاد م پرازموافقت

 سبک   یمثل تکه ابر  ودرست

 نسترن خانم وخانواده اش؟!  ایبهداداست  می تصم یخواستگار  نیا

ها من دلم ازدستت پره   دمتیکه بخش ستین نینشون ا یخواستگار  نی:ادیگویهدومدیم امیپ بهداد
 اماده کن هیگوشاتو واسه گال

 خرم یهاتم به جون م هی:توباش گالسمینویوم  خندمیم

 : پرسم یومن کنجکاوم کندی م تی شکا  یکم  زندیم زنگ

 بود؟   یک میتصم

 منم قبول کردم  نو یهمشون خواستن ا-
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 بهداد -

 جانم -

 دوست دارم -

 کشد یم  قیعم یوفقط نفس ها دیگوینم چیه

 زدم:  شیصدا  دوباره

 بهداد -

 جانم -

 ی چراساکت شد-

بهم بگه دوست   گهیبارد هی شهیم ی عنیایخدا گفتمیم شی که تاچندهفته پ کردمیفکر م  نیداشتم به ا-
 کنه ی م رمونیغافل گ یسرنوشت چجور  نکهیدارم واالن شوکه شدم ازا

 نام  کی مهندس ن یآقا  نیهم یزندگ -

 دنی رس یقدم  کیجورواجوره ماتو  یها هیریپرازغافل گ یبله درسته خانم مهندس مدرس زندگ -
 م یگردیمرگم بهم برم  ی قدم کیکه من تو یودوباره زمان میشیجدام

بوده که قبل ازمردنم   نیکه عاشقتم ا  یمن آرزوم توتمام مدت خوادیم یازمرگ نگو من دلم فقط زندگ -
 کرده باشم باتو  یرزندگ یدل س هی

"دوستت  شنومیبود رام  اتمیح  ری که اکس ییاما بعدازمدت جمله ا دانمیرانم مان یصحبت ها  یمابق
 من است  ین یکه معبود زم یدارم"اززبان کس

 کرده... دخودشی عبدوعب ومراتاآخرعمرم

 رود یوم بنددی ازخانه رخت م ییوغم وجدا کندی م یخانه تکان  گریخانه رابارد نایژ

 هیباشد گر یبه عنوان بزرگترم درخواستگار  خواهمی وازاوم  رمیگیهم تماس م انیگ باخاله
 کند یدعام  نایمن وژ یخوشبخت یوبرا کندی کندوخداروشکرمیم
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  یداشت همرا باشال کیش یساده ول  یکه مدل یلیپاست  یکت وشلوار آب  می خرینام یراهم باژ لباس 
 ی وآب دیسف

بدون بهدادازخاطر خودم وقلبم پاک   یخاکستر  یایشود ودن یام رنگ یباوجود رنگها زندگ  خواستمیم
 شود

 کند ی کوکومادمازلم که باآن دوش گرفته ام روانم رانوازش م ی حهی همراه بارا زیم  یعطر نرگس رو یبو

 وصال گرفته بود...   یخانه به خودش بو  نیا

 

 

 اورد یرفت تاخاله راب  نالیترم  نابهیژ

 هاراشستم وبادقت بادستمال خشکشان کردم  وهیهم م خودم

 دمشانیکه درچنته داشتم درظرف چ  قهی سل وباهرچه

 گذاشتم زیم یشکالت هم رو  دمیهاراهم درظرف چ ینی ریش

 کردم  میها هیعطر نرگس هاراوارد ر گریوبارد

 زد یری دوباره دلم م کنمیساعت که نگاه م به

 رسد یم انیآمدن خاله به پا یبرا  یچشم انتظار  باالخره

 کند ی ذوقم رام  فشارمشیم درآغوشم

 چرا حاضرنشده ام  کندکهیوشماتتم م خواندیذکرم  میوبرا

 روم ی اتاق م به

 نشانمیصورتم م یساده ودخترانه رو شیآرا

 پوشمیراهم م لباسم
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 ندازم یسرم م یوشال رارو زمیریراساده دورم م میوموها

 کشدی کل م  طنتیباش  نایژ  رومی م رونی که ب ازاتاق

 زند ی باخنده دست م وخاله

 دهد یآمدنشان رام دی نو فونیزنگ آ یصدا

 دارم اماحالم خوب است استرس

 متفاوت  یلبخند به لب وبارفتار  ندیآ یم

 ودسته گل موردعالقه ام دردستش است  شودیآخرهمه داخل م خودش

 ی صورت یورزها دیسف دهیارک بیترک

 کنم ی تشکرم رلبیز

 کندی م نمیتحس  رلبیواوز

 زد یم یوسکان دارجمع همسربهاربود وگاهاپدربهدادهم حرف  مینشسته بود دورهم

 شوند یم رهی و به دهان اوخ کنندی سکوت م کندیراصاف م  شیخانم که گلو نسترن

  میدونیم می دون یناروم یما داستان بهدادودل ی:راستش حاج خانم همه دیگویخانم روبه خاله م ونسترن
هم شناخت دارن   یچندوقت باهم درارتباط بودن وکامل رو نکهیودوست دارن ا  خوانیکه چقدرهمو م

  نخاصه اماپسرم  کمی ناجونیدل طیدرسته که شرا دنیکش  ییوجدا  یسخت یدوتاجوون به قدرکاف نیا
 بسته نایچشم روهمه ا خوادکهیانقدرخاطرشو م

رفتن   ا یسه تامون ازدن میماچهارتابچه بود نامیدل یبابا  ی:من خاله دیگویوم دهدیسرتکان م  خاله
تصادف   هی کس وکارم بود جفتمون شوهرامونو تو ناهمهیومن موندم فقط خواهرم کژال مادربزرگ دل

دوتابچه   نی ا یاونم مسعودبابا شترنداشتیپسرب هیمونس هم خواهرم  میوبعدش شد میازدست داد
 ارفتن ینخواهرم انقدربچه شو دوست داشت که باهمم ازد بود



 که عشق شدند ییآوارها

240 
 

بچه هامنم   ن یتنهاکس ا نیبود که بدون  نیحرفاا نی:قصدم ازگفتن ادهدیوبعدادامه م کشدی آه م خاله
 خوامی واسشون نم یز یچ شون یومنم جزخوشبخت

 نداره لیفام یسمت مادر  ناجونی:دلپرسد یم یکنجکاو  یدوبهارازروییحرف خاله راتا پدربهداد

خاله داشتم که اونم فوت   کی:نه پدروبزرگ ومادربزرگم فوت شدن دهمیخاله جواب م یبه جا خودم
 است یاسترال ممییشده ودا

 کندیفوت شدگان طلب بخشش م  یبرا جمع

  یدوتابرن حرفا نیبحثا تابعدا نیوا هیسراغ مهر می :حاال بردیگویپدربهدادکه م رسدبهی م ونوبت
 ی مشخص کردن عقد وعروس یبرا  میآخرشونوبزنن بر

 باشه باعروس  مشیتصم هی:مهردیگویبالبخندم خاله

 ه یاما پنج تاسکه کاف کنهی نم  یمن اصالفرق ی:برامیگویوم ندازمیم نیی سرپا باخجالت

 ست؟ ی:انقدرکم ندیگویامابهدادم کندی اعتراض نم  چکسیه

 یهست هیمهر نی:خودت بهتردیگویم انداردودرجمعیچرازبانم ح  دانمینم

 ندازم یم نییومن شرم زده سرپا  خندندیم همه

 کند یم یتالق  ینگاهم بانگاه مرد اورمیکه سرباالم یوقت

 ازابراز عشقم  که

 ...  کندی افتخارم درجمع

 

 رسند ی من وبهداد است به توافق م یپانزده سکه که روز خواستگار  یخاله وپدربهداد بررو باالخره

 م یآخرمان رابزن  یتاحرف ها میروینسترن خانم به اتاق م وباخواست

 کردی نگاهم م یوبهداد باشوروشعف خاص  میهم نشسته بود یبمب خورده ام روبه رو دراتاق
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 ی ختیر هیچ له یهمه وس نیاخه ا ییچقدرشلخته ا نایکردوگفت:دل  یکوتاه  خنده

  ازدارمینان یاتاقمو به کمک ژ تنهامرتب کنم تونمی:راستش من نمندازم یم نییوسرپا  کشمیم  خجالت
 امروز وقت نکرد ناهمیژ

 ی بوست کنم که انقدرخوشگل شد ا ی:بدیگوینرم م یوبالحن  شودیم  مانیازحرفش پش کنمی م احساس

 بوسد ی ام رام یشانیوپ شودیخم م  وخودش

 رابزنم میحرف ها دیومن احساس کردم با میریگ یچند عکس م  بعدهم

 بهداد -

 جونم -

 الزمه روبه توبگم  زاکهی چ یسر  هیدیمن با-

 زم ی بگوعز-

 انگشتامو تکون بدم   تونمیخاص درسته که تالش کردم واالن م طمی بهدادمن شرا نیبب -

 تالش کرده ام  ندیتابب  دهمیراتکان م  میانگشت ها وباذوق

  هیازانجام بق یوخورده کار  یمثل آشپز  ییکاراازعهده من خارجه جزکارا یسر  هی:امادهمیم وبعدادامه
 کاراناتوانم

خونه  یمشترک اسمش روشه مشترک کارها یزندگ ینه مستخدم شخص رمیبگ  خوامیمن زن م نایدل-
که توخونه کمک حالت   داکردمیآدم قابل اعتمادپ هیو دونمینارومیا یمشترک درضمن من خودم همه 

 باشه 

 لبم کرد که ق یانتخاب  نیهمه درک وشعورش هم شرمسارهم خوشحال ازا نیازا

 دانند یهمه جواب رام م یروی م رونی که ب ازاتاق

 زنند یم وکف
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 نشان من شودی"بود م یبه حرف" ب  نیکه مز  یفی ظر وگردنبند

 بندد یم میگردنبندرابرا خودش

 رود یاش چشم غره م یخاله باتوجه به افکارسنت هرچندکه

 نمانیب  یبودکه عقد درهمان روزعروس  نیشدومبنابرا گرگذاشتهیماه د یهم برا  یقرارعقدوعروس
 خوانده شود 

 روز بود  نی ع شبم

 من وبهداد ردوبدل شد  نی عاشقانه ب یکه حرف ها ازبس

 شوم  کندتاخوبی م تمیحما  گفت

 تادرعمران حرف اول رابزنم  کندی م تمیحما

 مقام آور شوم  یدان یبتوانم درمسابقات دووم  کندتادوبارهی م تمیحما  یوحت

 که جانانه است  تشیکردم به حما نانیاطم ومن

 میدادن بود امیدرحال پ  بابهدادهچنان

 دارم یبه دست ب   یگوش یووقت   دیکش یبود وآمدبه اتاقم سرک  دارشدهینمازصبح ب یخاله برا که

 دنبال کارات  یوفتیب  دیازفردابا ربخوابی بگ دهیکردوگفت:ورپر ینی ریش اخم

 دوستش دارم برام دعاکن یلی:خاله خمیگویوم  خندمیم

 کنمیدعام  تی خوشبخت یبرا شهی قربونت برم من هم-

که خاله   کنمی ودردل خداراشکرم  فشارمیمنم بغل گرم پرمهرش رام کندیوبغلم م دیآ یسمتم م وبه
 هست درکنارمان 

 کردم ی م افتیبودکه ازمادرم در یدرست مثل آرامش گرفتمیکه ازخاله م یارامش
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وبه  ستیارخالیدرکنارم بس شانیومن احساس کردم جا شدینبودشان حس م چقدرامشب
 ... دندیبود نرس یعروس   ردرلباسی ناوآویمن وژ دنیکه د شانیآرزوها

 کردم  ی حرف عاشقانه ازبهدادخداحافظ  ینماز رفت ومن هم باکل یبرا خاله

 وآرامش راطلب کردم   یازخواب دوباره ازخداخوشبخت وقبل

که چگونه  ی مان یکه تو هاج واج م  تیبرا ندیچ یم یطور  ی کن یکه فکرش رانم  یکه درست زمان ییازخدا
 شد

 شود...  روروی ز یتازندگ  ستینگاهش کاف  مین

 

 م یرفتیم رونیخانه ب   یبرا لهیوس د یخر  یبرا  چندروزتمام

 میگشتیوکوفته برم وخسته

  خوامینم ادهی پافشون ز فیرت پ :خانواده شوهگفتیوم گذراند یزراازنظرم یباوسواس تمام همه چ خاله
 زبونشون درازباشه 

 وقت نداشته است رابامن تجربه کند  چیکه ه یفرزند یآرزو گذاشتمیوم  دمیخندیم ومنم

 میشدیاماده م یعروس یدهایخر  یبرا  دیخانه تمام شده بود وبا یها لهیوس

 میحلقه هارفت  دیخر یونسترن خانم برا ناوبارانیژ همراه

 م یخریوم میکن ی راانتخاب م کی حال ش نیساده امادرع اری حلقه بس کیکردن  نییباالوپا  یبعدازکل

 کند ی م یطالهم پافشار  سیدسروی خر یخانم برا نسترن

 ام ی عروس  یطال سیسرو شودیهم م فیظر ید یمروار سی سرو کیو

 بود  نیریچقدرش  میبهدادبرا حال

 ... اوردی چشمانش مراهم به وجد م شوق



 که عشق شدند ییآوارها

244 
 

 م یبهداد برد ییوتنها یوبه خانه مجرد میشده رابارزد یدار یخر یها لهیوس  تمام

 مان ییقراربود بشود خانه مشترک ودوتا  که

 کردم ی کمک م نا یوشوق درکنارژ باذوق

 شدیدردلم قندآب م یز ی هرچ یبرا

 نبود  یخبر  گریروح د یروشن شد وازخانه ب   یخانه رنگ نیزاید

 دادیتازه عروس م   یبو ناخانهیقول ژ وبه

 میومنتظرغذا نشسته بود میخسته شده بود یحساب 

 تلفن نسترن خانم زنگ خورد  که

 گرفته ومتعجب جواب داد  یوباصورت 

 کردند یکنجکاونگاهش م بهدادوباران

 انیم یعروس  یگفت وگفت که برا کیداد:خالتون بودتبر حی بعدازقطع تلفن خودش توض که

 نگفت وباآمدن غذاهابحث همان جابسته شد...  یز یشده بوداماچ  یعصب یبهدادکم 

 م یرفت  ییعروس وکت شلوارداماد خودم وبهداددوتا دلباسیخر یبرا

وقربان صدقه ام  ختی اشک شوق ر دیلباس عروس رادرتن د یپروبه کمکم آمد ووقت  یبرا خودبهداد
 رفت 

داشت   یسه ربع داشت وباالتنه اش کامال دانتل بود ودامنش پف کم یها نیکه آست یپف دار  لباس 
 دادیم  لچرنشستنیو یبرا یبه تن نشسته بود واحساس راحت

 کردوهمان لباس عروسم شد دشییتا بهدادهم

 د یخر  یمشک ونیهمراه پاپ د یسف راهنی باپ یمشک یکت شلوار  بهدادهم

 بود   اشدهیکامالمه دنمانیرس  وبساط
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 مانده بود  تی رم خطبه مح کیوتنها

 هم کرده بود... نیعشق مارامحرمتر  گرچه

 گذاردیوسربه سرم م خنددیم دیگریپشت تلفن م کنمیودعوتش م  رم یگیتماس م  بابهارهم

 بود  یناب بود وحسش متفاوت ترازهرحس  چقدرلحظاتمان

 اما حسش دلچسب بود  ادبودیز جانشی استرس وه هرچندکه

 میهابه دل جاده زد وانهیمانده بود ومن وبهداد مثل د یروز تاعروس  کی

 م یبفهم  شتریراب گرید ک یتالذت داشتن  اهوی دورازه میرفت ییفقط جا میدیومقصدرانفهم 

 م یدرساحل محمودآباد بود ایلب در میخودمان که آمد به

 داد یخودش را به شب م  یداشت سخاوتمندانه جا دیوخورش

 م یکاردار یکل مونهی مافرداعروس وونهیوربه بهدادگفتم:د دمیخند

 فقط خودم وخودته عشق  الیخ یانجام شده ب ی همه چ میدار یکارچ -

 کنمیغروب آفتاب شکارم انیرام ش یولب ها کنمیم یمحرمم شود به نامحرمم دست دراز  نکهیازا قبل
 ق یگرم واماعم  یطوالن

 م یوبخاطر استرس من برگشت میابودیرالب در   یدوساعت یکی

 ...مانیخاطره ازعروس نیتر  یادماندن یشدبه  نیوا

 

 کنم ی ام چشم بازم یآالرم گوش  یباصدا

 اورمی زرابخاطرمیچ وهمه

 من به بهداد است  دنیروز رس  امروز
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 جشن من هستم نیا وعروس

 رساندیم هشگایبهدادخودش مراتاآرا شومیآماده م شگاهیرفتن به آرا یوبرا شوم یبلندم  بااسترس
 رودیوم

 عروس است  شیکه مخصوص آرا شومیم ت یجداهدا  یبه اتاق یواحوال پرس  بعدازسالم

 چقدرگذشته است  دانمیونم بندمیرام میها چشم

 نم یب یگرمید یینایدل کنمیچشم بازم  یاماوقت

 شده است   لیشک ممیکرم مال یقهوه ا  شیوصورتم باآرا زنندیبرق م   یشترازهروقتیسبزم ب  یها چشم

  ونیموهاتوشن ینی کنم که بش اکمکتیب  زمی کارهستم عز ونی:من شندیگویوم د یآ یم  یگر ید شخص
 کنم

 نم ینشیم ردستشیوز کندی م کمکم

 گذاردیوآزاد م دهدیوچند طره را فرم کندی م ونیسرم شن  ی راماهرانه باال میموها

 شوم یمست م ییبایوز  یدیآن همه سپ انیوم زنمی خودش لباس عروسم راهم تن م باکمک

 است  میای مثل رو درست

 که دم درمنتظرمن است  دهدیم امیهستم وبهدادپ آماده

 د یآ یسالن به صدادرم وبعدزنگ

  کسی آراسته وکت وشلوارش ف یرامدل خاص  شیشده است موها یباوخواستنی چقدرز رومی درم یجلو
 درتنش است 

 م یرویوهمراه هم م سپاردیام رابه دستم م یگل رزصورت دسته

 م یمتفاوت ازهروقت نشسته ا یکنارهم باظاهر  ن یدرماش

 :چطورشدم؟ میگو یوم  گردمیبرم باذوق
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 عشقم  یشد یعال -

 کثافت  یجذاب شد یل یتوهم خ-

 کثافت؟  یگیعشقم توبه من م گمیمن بهت م-

 ی من  یدوست داشتن  یتوعشق کثافت لعنت -

 بوسدی ودستم رام خنددیم

 بودم  داددرعذاب یکه عکاس م  ییازژست ها هیدرآتل

 شدم یم یوکفر  دمیکشی خجالت م ستمی با  توانستمینم نکهیازا

 راخراب نکنم ییبا یز نیکردم غلبه کنم برخودم وروزبه ا یاماسع

 که تمام شد   پیلی وضبط ک یعکاس 

 میسالن شد یراه

 قشنگتربود  یعقدمان ازسفره عقدقبل سفره

 دراتاق عقدمنتظرمان بودند  همه

 دم یبغلم کردوبوس  ناجلوآمدوباذوقیژ

 مش یمال شیرنگ وآرا یبودباآن لباس صورت  باشدهی هم ز خودش

 ها  ییوجدا یسخت یحاالبعدازکل 

 وبهداد  من

 قاب  کیدر

 میکنارهم نشسته ا دهدینشان م نهیآ که

 درخشند یرقصندومی هستند م زانیکه پشتمان آو ییها ستالیوکر
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 خندندیکنارمان م یها وگل

 است  یفرخنده وصلت عجب

 سرمان راگرفته اند  یدوطرف تورباال نایوباران وژ سابدیبهارقندم

 خواهمیوآرامش رام یدردلم درکناربهداد خوشبخت  کندیبه خواندن م  وعاقدشروع

 کند یبارسوم تکرارم یبرا عاقد

 :بااجازه بزرگتراوازامروزتاآخرعمربله م یگویم نانیبااطم  ومن

 شودیاندازم نی هلهله وکف طن  یصدا

 :صدردصد بله دیگوی م طنتی باش بهدادهم

 کندی م نیونامش صفحه دوم شناسنامه ام رامز شود یم امضاهاردوبدل

 نام" کی "نام همسر بهدادن

 شودی هم خوانده م ییایخواست خودم عقد آر به

 : کندی وبهداد تکرار م د یگویجمالت رام ییآقا

 زدان ی ی"به نام نام 

 باتو  ستنی ز یهمه خوبان برا نیا انی م دمیبرگز تورامن

 سخن باتو نیهمه گواهان برلب آرم ا نیا انیم

 "ایآ یشوی رامیماند درهرلحظه وهرجاپذ وفادارتوخواهم

 زدانی ی:"به نام نامکنمی تکرارم شود یم یکه جار  ییهم بابغض واشک ها من

انجمن باتو وفادارتوهم خواهم ماند درهرلحظه  انیم میگویمهرتوراازجان هم اکنون بازم  شومیرامیپذ
 باتو" ستنیز یوهرجابرا
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 شودیومراسم عقد تمام م  زنندیکف م همه

 میشوی م یووارد سالن اصل می شویعقدخارج م  ازاتاق

 پرازحس خوب است  ینگاه آزاردهنده وبرخ  یبرخ 

 دهم یم تیفقط به حال خوبم اهم ومن

 د یخوشبخت بش  گمیم کی:تبردی گویوروبه بهدادم کندی باخنده بغلم م رهاهم

 ممنونم تشکر -

جز نشستن ازدستم   یتاآخرمراسم جوان هامجلس راگرم کردند ومن فقط نشسته بودم وکار  ازاول
 آمد  یبرنم 

 سوخت یم  شیودلم برا  کردمی احساس م اراهرلحظهیحسرتبارپر نگاه

 دارد ومن منتظروکنجکاوبودم...  یر یغافل گ کیهم سروشد وبهدادگفته بودکه  امش

 

 شود یداردپخش م یبی که آرامش عج یآهنگ

  زمیعز ینای:دل دیگویبهداداست که م یصدا شودیضبط شده پخش م ییازشروع آهنگ صدا قبل
 نیا یخوش اومد  میچشم قشنگ من به زندگ میهم شد ی برا  نییباالوپا یخوشحالم که بعدازکل  یلیخ

 من به توهستش خانمم  یآهنگ احساس واقع

 کند یرمی اس شیدست ها انی رام میودست ها کندی م  تیرقص هدا  ستیرابه پ   لچرمیو  وخودش

 : کندیشروع م  وخواننده

 سراغم یام باز کنار تو آومد نشسته

 چراغم یب  یتو روشن شبا نگاه

 قصه داره یمن وقت یصدا
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 گ چشم تو غصه دارهرن که

 من و تو باز دوباره انتظاره  شب

 تو رنگ بوسه داره نگاه

 قراره یمن گرم و ب  یلبا

 ستاره  کیآسمون و  هیشب   سکوت

 گل شاد خواب ستاره  بارون

 انتظاره بغض ابر پاره پاره  به

 با تو تنها  بارمی قلب آسمون م تا

 ابرا  یرو دهیمن و تو باز رس فصل

 زارم ی پا م  امیتو آروم م کنار

 زارم یتو دست شبا جا م یچراغ

 ستاره  یروشن بمونه آسمون ب که

 بندم ی با چشمات م یشوق تو عهد به

 خندم یدل م نیعشق به ا نیبه ا  دوباره

 چرخ روزگاره  یعشق باز  ی قصه

 سراغم یام باز کنار تو آومد نشسته

 چراغم یب  یتو روشن شبا نگاه

 قصه داره یمن وقت یصدا

 رنگ چشم تو غصه داره هک
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 من و تو باز دوباره انتظاره  شب

 تو رنگ بوسه داره نگاه

 قراره یمن گرم و ب  یلبا

 زارم ی پا م  امیتو آروم م کنار

 زارم یتو دست شبا جا م یچراغ

 ستاره  یروشن بمونه آسمون ب که

 بندم ی با چشمات م یشوق تو عهد به

 خندم یدل م نیعشق به ا نیبه ا  دوباره

 چرخ روزگاره"  یعشق باز  ی قصه

 از اشک است   سی صورت جفتمان خ  شودیکه تمام م آهنگ

:اشک  دیگویم  کروفونی وباخنده پشت م  کندی م نمانیسالن هم تحس  یجید زنند ی سوت وکف م همه
 ایهند لمیبابا ف یهمه رودراورد

  یوسط موتمام دوستان بهداد  کندیم  یبخش راپل یشادوانرژ   یجو سالن عوض شود آهنگ  نکهیا یبرا
 ندیآ

 نیدرا نگونهیکه کردم خوشحالم که ا یومن ازانتخاب  مانیلب ها یزندرویلبخند دوباره شکوفه م گل
 جمع عشقش راخالصانه نشان داده وسربلندم کرده است 

 شود یشب مراسم تمام م یها مهین

 کنند ی م مانیخانه همراه  یتاجلو وهمه

 گربرنگردد یهرچندکه ازخاله خواسته ام تهران بماندود شودیناتنهام یکه ژ دیا ی م ادمی و کنمی م بغض

 شودیخواهرم تنهام  امابازهم
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  امی:مراقب خودت باش وحواستو به درست بده من همش ممیگویوم کشمشی به آغوش م هیباگر
 ا ی تونخورییاونجااصال غصه تنها

 شم یتازه ازدستت دارم راحت م شمیپ یا یچکارهرروزب  خوامی:بروبابامد یگویخنددومیم

 ونوبت نسترن خانم است  خندندیم همه

بهدادکه چندساله ازماجداشده امادخترم بازم هواشو داشته باش    ناجانی:دلدیگویدوم یآ یجلوم که
 تحمل کن   اشویتندحوصله گ

 میگویوچشم م زنمیلبخندم 

 می کرد یخداحافظ  ازهمه

 میخانه مشترکمان گذاشت وپابه

 یرو  یگل ها یبابو میه روشن کرده بودک یعطر  یعود وشمع ها یخانه بودم بو نیا عاشق
 کرد یم دنیکش  قیعم یبه نفس ها  کیراتحر میها هی کانترادغام شده بود ور

 کردم ی م شیمن تماشا  دیدرازکش دیجد یکاناپه ها یرو بهدادخسته

گذاشته بود وچقدرچشمانمان درعکس شوق   زیم یسالن بود رارو  یدونفره مان هم که برا عکس
 داشت 

 کردم:اقادومادپاشو بروتوتختت بخواب شیصدا

 خسته ام -

 لباسمو عوض کنم  نکهیا یبرا  ازدارمی منم خسته ام به کمکت ن-

 میرو ی به اتاق مشترکمان م شودوباهمیازجابلندم

 کنمیک مراپا  شمیرابازکنم وخودم آرا میوموها اورمیلباس راازتنم درب کندی م کمکم

 روم ی ومن به حمام م کندی راعوض م شی هم لباس ها خودش
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 شومیازحمام خارج م نکهیبعدازا

 .  خوابندی تخت م یردورویگیرام دستم

 شود  میتنظ   اوردتافشارمیم ین یری ش یکم میوبرا  شودیامیراجو حالم

 ...  رومیدراسارتگاه بازوانش به خواب م میهست میکه حاالباهم سه  یدرتخت وبعدتاصبح

 

 بود  داکردهیپ یبعد تازه ا  یزندگ

 داشتم کناربهدادآرامش

 خوب بود   یلیکردن بااوخ   یزندگ

 باچندتقه به درواردشد  آذرخانم

 سالمم راجواب داددرآشپزخانه مشغول شد نکهیسالم دادم وبعدازا بالبخند

شرکت خودم  دبهیبا  گفتی وم میبه مشکل خورده بود  انیکامتوکلیدرشرکت ن  بابهدادسرکارکردنم
 شده بودم نیومن چون قراردادداشتم لج کرده بودم وفعالخانه نش یبرگرد

 ام بود  یوتراپ یزی بودونوبت ف عصرشده

 بروم  اخودمیمنتظربهدادباشم  دانستمینم

 وبادسته گل واردشد  دیددر،درچرخیکل که

 شبیسرت دادزدم د دیسمتم آمدوگفت:ببخش دوبهیخند

 نداره من خودمم لج کردم  یبی ع-

 م یام زدوگفت:بروآماده شو بر یشانیبه پ یا بوسه

 میوبه مرکز رفت  دمیراپوش  میها لباس 
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 وورزش هاانجام شده بود  یدرمان  ماساژ

 دیوحرکت هارابه من بگو  دیایبودم تاب ومنتظرمددکارم

 ؟ یکن دروتجربهیجد زیچ هی یاآماده   نای :دلبالبخندآمدوگفت

 اره چراکه نه -

 ی ست یکن که با یراگرفت وگفت:آروم سع  میآمددست ها سمتم

 دیباراول که امتحان کردم افتادم وبغضم ترک یبرا

 که پاشو تالش کن وفتادهین  یاتفاق  یکنی م هیگر یالک  یچ یآمدوگفت:باراولت بودبرا بهدادکنارم 

 وسوم وچهارم افتادم باردوم

 گرفتم زه ی بخش بهداد افتاد وانگ  نانیامتحان کنم که نگاهم بهچشمان اطم خواستمیباراخرم یبرا

 ستمیبا توانستم

 توانستم  باالخره

 رامحکم فشرد  دودستمیخند  مددکارم

 د یکردوگونه ام رابوس بهدادبغلم

چون توثابت   یباکمک واکرراه بر   یتون یم یوتالش کن  یبر  شی روندپ نیبالبخندگفت:اگرباهم   مددکارم
 ی هست یدخترقو یکرد

 شم ینم می:من تسلکنم یودردلم تکرارم  خندمیم

 م یروی نامیخاله وژ شی وپ میریگیازرستوران غذام شنهادبهدادیپ به

 شناسند یسرازپانم  شنوندیرام ستادنمی ا هیقض یووقت شوندی خوشحال م  دنمانیباد

 دارد  یوگفت حرف مهم  میخواست به اتاق برو  ناازمنیژ بعدازشام
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 استرس داشتم  یکم

 اتاقش رفتم ومنتظرش ماندم  به

 اد؟ یگفتم من ازاستادم خوش م  ادتهی ی انداخت وگفت:آبج نییوخجالت سرپا  بااسترس

 ی گفت میرهابود   شیپ  یاره وقت-

 م یشترهموبشناسی که ب میباهم درارتباط باش شنهاددادکهیخب بعدازچندوقت به من پ-

 وهمسرش صحبت کنم  میدباآبجیمنم گفتم با یادخواستگار یخوادبیم االنم

ازش مثل انتخاب اشتباه قبلت   ی مطمئن  فهممی رمیانقدرد شهیبخدا چرامن هم  یرکاهیاب ز یلی ناخیژ-
 ست ین

 دوستش دارم  نکه یوا  تیباشخص  یلیآقاست خ  یل ی:نه بخداخدیگویکندوم ی م بغض

 که درکرمانشاه دانشجو بود شد یپسرتهران  کیعاشق  رستانیسال اول دب نایبودم ژ  مستاصل

بودم ودوستم ازمن خواسته  یکه توانست سواستفاده کرد من سال سوم یهرنحو نابهیژ وپسرازعالقه
 ناهمیبودکه باژ یاش کنم ودوست پسرش همان پسر  یبود که درقراربادوست پسرش همراه

پسرک کال شگردش   میدیتاماه ها نابود شده بود وبعدهافهم تمناگفیرابه ژ  هیقض یدرارتباط ووقت 
 بوده است  یادیز ی ارتباطش بادخترها رهی بوده است ودا نیهم

 کند  یاشتباه نیهمچ توانستیکند اماتجربه کسب کرده بودونم  یبازهم انتخاب اشتباه  دمیترسیم

 میصحبت کن مشینی بب رونیب  میقرارشام بزاربر هیکمرنگ گفتم: یبالبخند

 ابابهداد؟یتنها-

 معلومه که بابهداد -

 باشه -

 اش شادشدم  یشده بودومن هم ازخوشحال خوشحال
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 رم یکردم حالش رانگ ینگرانش بودم اماسع هرچندکه

 راگرفته ام...  میتصم نیبهدادهم گفتم وگفت بهتر یرابرا  هیبرگشت قض موقع

 ب گذاشته استش یزدوگفت قراررابرا  نازنگیژ دارشدمیکه ازخواب ب صبح

 ام گرفته بود چقدرعجله داشتند!  خنده

 دیکردوخند  نارامسخرهیتماس گرفتم وقرارشام رامطرح کردم اوهم ژ بابهدادهم

 بودراآماده کردم... ازیکه ن ییزهای رفتن چ یبرا

 

 ازاتاق خارج شدم  عیسر شترغرنزندیبهدادب نکهیا یوبرا دمیراپوش  میها لباس 

 م ینشست ستیچ دانستمیوآن پسرکه اسمش رانم  نایومنتظرژ میبه رستوران رفت  باهم

 رشد؟ ید رشدیکه د یغرزد یچقدرالک  یدیگفتم:د رلبیز

 زدم ی اونابدقولن وگرنه غرنم دونستمیمن نم-

 دونخندد یایبنظرب  یکرد جد یوسع دیرادرآوردم لب گز شیادا

 استادش آمد ناوهمراهیژ

 درآن مشهود بود  یازپختگ یکه رد یمعمول  ییوچهره ا دهیباقدمتوسط واندام ورز یپسر 

 م یمشغول سفارش شد یکردوهمگ  یسالم واحوالپرس بامتانت

 بهدادشروع به حرف زدن کرد:  دیای که غذاب یتاوقت

 م؟ یرودار  یباک  ییمااالن افتخارآشنا د یببخش

 هستم دندانپزشک ومدرس دانشگاه یماراشدیمن ن-

 دارم یشرکت ساختمان ساز  هینام هستم وخب   کی:منم بهدادندوگفتیبالبخندخند بهدادهم
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 خوشبختم -

 نا یخواهرژ ناهستمیدل  دیدونیهم واردبحث شدم وگفتم:منم همونطورکه م من

 گفته بودن ناخانمیبله ژ-

 درسته-

که الزم هست   یباخبرن وهرچ   یچ ماازهمهی آقان یسرخ وخجالت زده گفت:آبج  ی باصورت ناهمیژ
 دونن یروم

 راجب سنتون بپرسم؟  تونمی:ممیگو یوم دهمیم سرتکان

 سالمه 32بله بنده-

 د یزنده باش-

 تشکر -

 نبود بهدادهم ازمن ده سال بزرگتربود  ی کم  یسن نابزرگتربودواختالف یسال ازژ دوازده

 که رفته است  ییشمارش سال ها یعددبود برا  کیسن  وبنظرم

بااحترام   ی ل یخ ناهمیوباژ نیومت  تی کامالباشخص دمیدرآن ند یگر ید یرادیباالبود ا  یکه کم جزسنش
 شده بود  دییازنظرمن تا کردی برخوردم

 میقدم بزن  یرادادتاکم یبه پارک  شنهادرفتنیغذاپ بعدازخوردن

 میورفت   رفتیپذ بهدادهم

 م رادردستش نگه داشته بودگرم بودم وجود بهدادکه دست یزمستان بوداما ازگرما گرچه

 ماجلوتررفتند یناون یکه ژ یوقت

 کنه؟  ناروخوشبختیژ تونهیم ه؟بنظرتی:نظرت راجبش چدم ینظربهدادراپرس من



 که عشق شدند ییآوارها

258 
 

  یلیخ ناهمیوژ زنهیوتوچشماش اعتمادبنفس موج م  کنهی خوب برخوردم  یلیکه خ تی تورفتاروشخص-
 یبکنه بنظرم سنگ انداز  یهست که انتخاب درست ناانقدرعاقلیدوستش داره کامالمشخص وبعدم ژ

 کنن  شونوشروعیزندگ میوبزار  مینکن

 باشم که تنهاعضوخانوادمه یکس ی ندهیمنم حق دارم که نگران آ یحق باتوست ول-

رهم خوب ازآن نظ  شودیم مای ن یواوضاع خانوادگ  ی اجتماع عتیحرف وصحبت راجب موق یکم
 د یآ یبنظرم 

دارد   ی پزشک زاتیبازنشسته است وپدرش شرکت تجه   رمدرسهی مادرش مد دوخواهرودوبرادرهستند
به خواست مادرمعلمند وبرادرش   ش ی برادرش مجرداست خواهرها  یازدواج کرده اندول شیخواهرها

 به خواست پدرش دکتروجراح قلب است 

گفت دخترهامعلم   دمادرمیگویکندوم یم فیراتعر  شانیانتخاب شغل ها نیجدال ب  خاطره
 میشد میپزشک ودوبه دوتقس  روپسرهاهمی ودب

 میکه برگرد میگرفت میسردترشدتصم یلیخ هواکه

 کردورفت  یخداحافظ  یتماس وگذاشتن قرارخواستگار  یکسب اجازه برا ماباگرفتنین

 می خانه رساند نارابهیوماژ

چون اختالف   ستین  ادمیرا اامدنشیبه دن  مانیها طنتی ش به  مانی به کودک نافکرکردمیشب به ژ تمام
 کم بود  مانیسن

 ام بود  یهمجوره کنارم بودوهمباز  یکودک  اماازهمان

 شوق؟!   ااشکیاست   یاشک ناراحت  دانمیونم کنمی بغض م شودیحاالکه داردعروس م تابه

 زدتابه خواب رفتم زیمحبت آم یوحرف ها دی متوجه شددست نوازش به سرم کش بهدادکه

 ...میبودم وخوشحال بود  مانیشب درخواب جمع خانوادگ  وکل
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 برگزارشد  یوخوش  یبه خوب ناهمیژ یخواستگار 

 داشت  یفوق العاده خوب وخونگرم ماخانوادهین

 آورد  یم مانیخنده رابه لب ها یرسم  عتیدرآن موق ی پدرومادرش حت یکل ها کل

 نگاه کردم ودوباره بغض کردمآورده بودند  شیکه برا یف ینشان ظر به

 :درعرض چندماه دوتادخترام عروس شدنگفت ی وم  دیخندیهم م خاله

 شدی جدانم  شیبود ولبخندازلب ها ناخوشحالیژ

 ...اشودی مه شترهمیب  ییآشنا رندتافرصتی بگ یبودکه شش ماه بعدازعقدشان عروس نیقراربرا

 آمد یگاه سراغم م یگاه ب یحالت تهوع ها  نیب درآن

 است  ادی علتش ازاسترس ز کردمی فکرم که

 وحلقه و... دلباس ی خر مینابودیعقدژ یرابه دنبال کارها  یچندروز 

  زیهمه چ سادختربزرگترخانواده یهمراهمان بود ودرآخرنظرپر دهمینظرپدرومادرشوهرش درخر اختالف
 کرد ی م یراخنث 

 عقدهم تمام شده بود یدهایخر

 مانده بود یروزتامحضرباق کی

 میدیتشک خواب  کی  یکنارهم رو مانیونوجوان یودک ک  نامثلیباژ

 میزدی باهم حرف م وبابغض

 نا یژ-

 جانم -

 هیخرابش کردچقدرگر مونیعسل بعددخترهمسا یاسمشو گذاشته بود یعروسک داشت هی ادتهی-
 ؟یکرد
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  دهیروکه دوست داره ازدست م ییزایوقتاآدم چ  هیرونخور  یچ یغصه ه یگفت ی بعدتواومد ادمهیاره -
 بکنه  تونهینم یوکار 

که اگربودن اوضاع فرق   میروازدست داد ییزایچ یول میبودن درسته که االن خوشبخت  ییچه روزا-
 کردیم

 ادته؟ یررویآو ااومدنی بدن  یاوهوم آبج-

 همه توجه هارواونه نکهیازا یکردیم یچقدرحسود  ادتهیبره تو ادمی شهیآره مگه م-

 اون بود  یهمه توجه هاومحبتابرا یول دیکشی کاش نفس م-

 د یآ ینقش چشمان معصومش به نظرم م کنمیمبغض 

 کنم یخواهرانه م  یها حتینارانص یگرفته نشود ژ شترحالمانیب  نکهیا یبرا

 ...گذارمیم نیبال دسربهیشد یسردرد وبه

 رفته شگاهیبه آرا دانمیوم ست ین  نایژ شومیدارمیتهوع ازخواب ب   باحالت

 روم یبدون توجه به تهوعم به حمام م  کنم ی راکه نگاه م  ساعت

 به آماده شدن کنمی زمان محضرعصر است شروع م چون

 د یایکه زودب رمی گیتماس م بابهدادهم

 دم یبودم که به صبحانه نرس   دهیخواب یزندانقدر یم  میناهارصدا یبرا خاله

 دادم نییبه غذانداشتم وبه زورچندلقمه پا یلیم

 کنم  خواهدعجلهیوازمن م شودیهم آماده م خاله

 بردند ی کارم  ادبهینسبت به آماده شدن من کلمه زود باش وعجله کن راز کالهمه

 م یکاپ ل"شده بود وتیمن ست کرده بود وبه قول خودش"ک یرابامانتو راهنش یپ بهدادهم

 .. .نمیناراببیدردلم نبودکه ژ دل



 که عشق شدند ییآوارها

261 
 

 

رنگش مثل فرشته هاشده بود دلم ضعف  یصورت  می مال شی وآرا درنگیسف  راهنی باآن پ خواهرم
 ش یبرا رفتیم

 ش یکردم برا یخوشبخت   یفقط وفقط آرزو هیشروع به خواندن خطبه شان کرد باگر  عاقدکه

 جمع وخواهرم بله یسرخ گفت:بااجازه بزرگترا ییخجالت ولپ ها  نابایژ

 ودست زدم  دمیدلم خند ازته

 میآمد رونیازمحضرب  شانیبله راداد وبعدازامضاکردن ها ماهمین

 میبود  مامهمانیپدرومادرن یراخانه   وشام

رادوچندان   تشیکه حاکم برفضا خانه بود جذاب یاماباصفاداشتند وآرامش یم یبابافت قد ییا خانه
 کردیم

ترحم  کردندونگاهی دمبرخور یآدم عاد کیبامن مثل  کردمی م یاحساس راحت یلیخ  درجمعشان
 ... زنداشتندیانگ

کردکه    یادآور یوبه من  دیمعطر پخته شدبود به مشامم رس یکه همراه سبز  یز ی کوفته تبر یبو
 چقدرگشنه هستم 

 پاتک زدم ز یم یرو یها ی ن یری ام غلبه کنم به ش ی به گشنگ نکهیا یوبرا

 نوجوان وپرشروشوربود ماکهیدخترخواهرن

 راگذاشت   یدستگاه پخش رفت وآهنگ سمت

 بلندکرد  دنیرقص یرابرا مایناونیاصرار ژ وبه

 کردند قشانیهم تشو هیبق

 شدند  وناچارابلند
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 که آهنگ تمام شدخواهرهاهمراه همسرشان بلندشدند  یوقت

 کردند  یکوب ی رقص وپا  وتاتوانستند

 سفره انداختن  یکمک برا دییایب گهیباخنده گفت:بسه د مادرشان

 رفتند زشامیم دنیچ یراقطع کردند وبرا آهنگ

 هزاربرابرشد  میرفت واشتها  یلیو یهزاررنگ دلم قل زشامیم دنیباد

 کردم یبودخوردم ازبس که خورده بودم احساس دل دردم ز ی م یکه رو ییازهرغذا

 تمام شد  ناهمیومراسم عقدژ دندیهم دوباره رقص بعدازشام

 ماند ماین  شیراپ  ناشبیژ

 م یرابه خانه مان برد وماخاله

که   کردمیبسته حالم رابده کرده بود وهرلحظه احساس م طیکوچک آسانسور عطربهدادومح  یدرفضا
 اورم یقراراست معده ام راباالب

 رفتم ییکه بهداد دررابازکردم فقط به سمت دستشو یووقت

 معده ام راپس زدم  اتیمحتو

 وسردم شده بود  دیلرزیوبدنم م میها دست

 انداخت  میتخت خواباندم وپتورو یبغلم کرد ورو بهدادنگران

 آب قندوگالب آورد  میهم نگران بود وبرا  خاله

 زورچندقلوپ خوردم  به

 تراس رفت  گاربهیس  دنیکش یبرا بهدادکه

 ؟ ییا ناحاملهی:دلد یپرس  تیباشکاک  خاله
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 ؟  یحاملگ

 ! نه

 که چندروزه خودش رانشان داده بود؟!  یاماعالئم

 م یشویام بهترنشود بچه دارنم یتوانبخش طیبهدادگفته بود تاشرا  نه

 عالئمم  اما

 خواب رفتم... ربهی درگ یجزسکوت ندادم وبافکر  یوبه خاله جواب دانستمینم

به شرکت خودش هم بروم   نکهیوفعالازا  رفتمی شرکت نم گربهیبهدادجواب داده بود ود یها یپافشار 
 نزده بود  یحرف 

گاه  یگاه ب یولرزگرفتن ها نییفشارپا  عتیوض نیباا ستیقرارن نکهیخوشحال بودم ازا ومن
 سرکاربروم!

بود ازجوابش هم هراس   جادکردهیدرذهنم ا یسوال بزرگ دادوعالمتیکه بدنم نشان م ییها ضعف
 داشتم... 

 

 شود یشترمیشکم ب   میکردن به تقو بانگاه

 مانده بودم یدوراه نیوب

 دوست داشتم مادرشوم  هم

 مادرشوم  عتیوض نی دوست نداشتم باا هم

 وراهش ببرم تاآرام شود  رم ینتوانم فرزندم رادرآغوشم بگ  دمیترسیم

 دم یزندی دست کردن وتعلل راجا گردستید

 رفتم  شگاهیآزما به
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 گرفته شدوگفتندکه جواب بعدازظهرآماده است نمونه

 ام چگونه گذشت  یساعات چشم انتظار  دانستمی ونم  وددبیشد استرسم

 رفتم  رشیولرز به پذ باترس

 مثبت  گمیم کی گفت:تبر نیدلنش  یرابه دستم سپردوبالبخند شی برگه آزما یدخترجوان 

 درسرم اکو شد شیصدا

 گمیم کی تبر

 مثبته مثبته...  مثبته

 خوب وبدمعلق بودم  یحس ها نیب

 ازخون بهداددروجودم است  یبندانگشت یکه موجود نیازا

 ام دوست داشتم حس مادرشدن راتجربه کنم  یلحظات زندگ یهمه  نکهیوازا

 به حال خوبم فکرکنم   گذاشتیام نم یجسم  طیشرا اما

 بود... یسخت ودشوار  تی مسئول عتیوض  نیباا مادرشدن

دوست   نکهیانرسم با  یگفته تابه ثبات جسم میچگونه به بهدادبگو دانستمی خانه که برگشتم نم به
 ! خواهدی داردپدرشود بچه نم

 به پا کند  ی درچنته دارد روکند وشام مفصل  یهرچه ازآشپز  خواهمی م ازآذرخانم

 روم ی هم به حمام م خودم

 کشمیرنگم م  یب یرژ سرخ رنگم رابه لب ها زیواغراق آم  کنمیم ونیراغرق ادکلن ولوس خودم

 د یآ یازشرکت م  بهدادخسته

 کنم ی وغرق دربوسه اش م  رومیدربه استقبالش م یجلو



 که عشق شدند ییآوارها

265 
 

 م یوشام بخور  دیایکندوب ضی راتعو  شیتالباس ها رودی به اتاق م  باخنده

 شمع هم روشن کرده بود مانیبود وبرا دهیچ ییا قهیزباسل ی م آذرخانم

 اآذرخانم؟یباالانداخته گفت:کارخودته  ییبهدادباابرو

 دهی آذرخانم زحمتشو کش-

 مناسبت؟  اومم انوقت به چه-

 رابه دستش سپردم  شیلرزان برگه آزما ییها بادست

 مناسبت  نیکردم مضطرب نباشدگفتم:به ا یکه سع ییوباصدا

 شروع به خواندن برگه کرد  باتعجب

-postive ? 

 بله مثبته -

 گرفت  شیدست ها انیوسرش رام  زگزاشتی م یرارو برگه

 برقرارشد  نمانیسکوت ب ییا قهیوچنددق

 م؟ی بچه دارنش دهیدلخواهمون نرس یها جهیبه نت  تیوتراپ یزیکه ف یمگه قرارنبودتازمان نایدل-

   ستی من ن  ییبچه که کارتنها نیبهداداماا دونمیم-

 بازشد  شیاش گرفت واخم ها خنده

 ادب یگفت:متاسفم برات ب  یتاسف بار  وباحالت

 انداختم نیی وسرپا دمیراگز میلب ها طنتی باش

 رد بلند شدوبغلم ک ازپشت
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  هیخب اشکال نداره حتما یول میزود بود ماتازه چهارماهه ازدواج کرد  یل یوگفت:خ  دیگونه ام رابوس و
 بوده  یحکمت 

 م یکن یناشکر  دیلطف خداست نبا نیحتما ا-

  لیدکترپرونده تشک  شیپ میریوخوردخوراکت باشه فرداهم م هیتغذ شتربهیبه بعدحواست ب  نیازا-
 باشه؟  میدیم

 چشم باباجونش -

 کند امادوستش داشت  یر ی که بهدادغربزند وبهانه گ  دمیترسیخوردم م یشتر یب لی رابام شام

 راحت شد  المی وخ

 میموردعالقمان نشست لمیف دنی د یوبه پا میکرد زراجمعیم ییدوتا بعدازشام

 حالت تهوع گرفته بودم ودوباره فشارم افتاده بود...  هرچندکه

  میخوب شدن تالش کنم وتسل یدبرا یحتما حتما با نکهی وازا کردی رانوازش م میموها  بهدادباسرانگشت
 نشوم قول گرفت 

به خودم وبهداد قول دادم که خوب   دیتپیدرونم وقلبم که به عشق اوم یبخاطرموجودبندانگشت ومن
 باشم...  یفرزندم هم که شده قو یشوم وبرا

 

 م یدکتررفت بابهدادبه

 زده شد  نیچهارهفته تخم نیسن جن  یسونوگراف  وبعدازانجام

 دم یخر ین یری ش جعبه

 میتاخبررابهشان بده میمنزل پدرومادربهداد رفت وبه

 مامتعجب شدند دنیخانم و بهادرخان درسالن نشسته بودندوباد نسترن
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 رابازکرد  ین یریدرجعبه ش  بهدادباخنده

 وبه پدرومادرش تعارف کرد  وجلورفت

وقت اومدنت به چه   یاونم دمه غروب وب ینی ریش  نیباالرفته گفت:بهدادا ییخانم باابرو نسترن
 مناسبته؟ 

 انداختم ن یی به من نگاه کرد ومن سرپا یز یآم  طنتیش یباچشم ها بهدادهم

 ؟یکردوگفت:نکنه باباشد شی حواله بازو  یمشت بهادرخان

 ی زدوگفت:آره بهادرخان درست حدس زد  ییقهقهه ا بهدادهم

 به صورت من وبهدادکرد  یگشادشده نگاه ییخانم باچشم ها نسترن

 د یام رابوس یشانیمرا به آغوشش مهمان کردوپ بار نیاول یکردوبرا هی شروع به گر ناخودآگاه

 م امالبخندزدم شوکه شد ازرفتارش

 گفت  کیهم دستم راگرفت وفشرد وتبر بهادرخان

 کردیم  هیبهدادتوص دوبهیپرسی خانم ازحالم م  نسترن

 م یرفتیماشگفت زده شدچون معموال آخرهفته هام دنیهم که ازشرکت آمدوباد باران

 رفت یومن وبهدادرابوسه باران کرد قربان صدقه بچه م  شناختیسرازپانم  دیهم که فهم باران

 داشت  یادیخاطرخواه ز امده ین یبندانگشت نیا

قراراست تمام توجه   نکهیام شدبه ا یگفتم آنقدرقربان صدقه اش رفت که حسود ناهمیبه ژ یوقت
 هامعطوف اوشود... 

 بود  دهیرس  یمثبت جیبه نتا میها یوتراپ یزیگذشته بود وف یچندماه

 بچه بود   تیجنس نییتع  یداشتم وهم نوبت سونوگراف یوتراپیزی جلسه ف امروزهم

 میبه مرکز رفت  اول
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کنم که   دتالشیبا ستادنیهمه ا  نیانجام ورزش وماساژ بازهم مددکارم گفت که امروز بعدا یبعدازکل
 قدم ازقدم بردارم 

 دم یترسیم

 برود  خواهدراهی که تازه م یکودک  مثل

 بهدادچنگ زدم یدست ها به

 بعدازدوسال وچندماه باالخره توانستم قدم ازقدم بردارم  شدیقدم برداشتم باورم نم کیو

 جان بود وکمرم خم یکرد کل سالن دست زدند وقدم دوم رابرداشتم اما زانوانم ب قمیبهدادتشو

 ی راه بر  نیکن به کمک ا یسع ناجانیرابه دستم سپردوگفت:دل  یواکر   مددکارم

 آهسته قدم برداشتم آهسته

 صورت خدا بنشانم  یرو ییداشتم بوسه ا دوست

 چرخ دارم راه بروم  یبدون کمک صندل توانستمیدرونم بود که حاال م  یازبرکت بندانگشت اصال

 پارفتن تنگ شده بود  یرو یدلم برا چقدر

 بود خوشحال بود  دهید ستادهیراا  شینایدل نکه یکردازای م هیبهدادگر

 سپرد  نیارم راجمع کردوبه صندوق عقب ماشچرخ د  ی صندل  خودش

تازه جون گرفتش   یپاها دبهینبا دچونیازش استفاده کن  ییجاها هیدکترم گفته بود:فعال هرچندکه
 اره ی فشارب

 میهم رفت یسونوگراف  یبرا

  زشیعز ی:خب مامان وبابادوبالبخندگفت یشده ام کش شکم تازه برجسته یرارو دکتردستگاه
 باشه؟  یبچه چ تی جنس دیکن یفکرم 

 ست یکه مهم ن تی :سالم باشه جنسبهدادبالبخندگفت 
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 نمونه  یبله بابا-

 یدخترنازناز  هیوخب  طون  یوش  ارخوشگلیشما بس ی:خب بچه دکتر 

 دختردارشدن راداشتم یشده بود تمام عمرآرزو یدن یروزواقعاخدابوس  آن

 راببافم  شیموها

 م یوبگ شیراپونزل رابرا ینوازشش کنم وقصه  باسرانگشتم

 به تمام کادرمطب داد یبود ومشتلوق خوب  بهدادخوشحال

  یتاوقت میهوس انارگلپرزده کردم وازآن روز به بعددخترمان راگلپرصدازد میازمطب خارج شد یوقت
 میاسم بگذار ش یاآمدبرایبدن

به خودش گرفته بودوسرشارازحال خوب   یتازه ا یبعدازراه رفتن من ووجودگلپرم رنگ بو مانی زندگ
 ... میبود

 

 

 نمانده بود  یز یچ اآمدنش ی هشت ماهه شده بودوتابه دن گلپرم

خودم   یکه ازبهدادبه ارث برده بود وچشمانش هم رنگ چشمها یباصورت  کردمیتصورش م  هرشب
 بود

 داشت  یخوب وآرام یمازندگ یبرگزارشد وبان  ناهمیژ یعروس 

 به اسم رهام شود  یبارداربودوقراربودصاحب پسر  رهاهم

دستم بود   کیکه در ییداد که توانستم واکرراهم کنابگذارم وباکمک عصا زهیبه من انگ آنقدرگلپرخانم
 گاه کنم وراه بروم  هیتک

 ازکارمندان شرکتشان شده بود یک ی هم عاشق  باران
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 برد یبه سرم ینامزد ودرمرحله

 د اش نمانده بو یتاعروس یز یوچ

 جورواجورمن وگلپر آمد یهرروز باهوس ها بهدادمثل

 ولواشک انارکرده بودم وهی ترشک هفت م هوس

 من دادند ارابهیانگاردن  دنشیوباد

 زد یغرم  یکردوبهدادکل ی فشارم افت م خوردمیهروقت م  هرچندکه

 هرشب قبل ازخواب به اتاق دخترم رفتم وبااوحرف زدم  مثل

 گرفته بودم   دوکرمیاتاقش راسف تم

 ساکن بود دراتاقش  وآرامش

همرنگ    یونیباهد پاپ  یلباس تورصورت  کی شی نابرایژ رفتیدلم قنج م دمی دیراکه م  شیها لباس 
 آن لباسش یبرا  کردمیخودش گرفته بود وغش م

 آماده آمدنش بود...   زیکنارگذاشته بودم وهمه چخودم وخودش راهم  مارستانیب ساک

وقت   کردمیدل دردداشتم تازه واردماه نهم شده بودم وفکرنم  یباران بود وازصبح عروس  یعروس 
 آمدنش باشد 

 کرد یوناگهان ول م شدیشترمیشتروب یهرلحظه ب دردم

کرده بودودرآن لباس عروس   تی رنگش راال یمشک  یشده بود موها ییایباورو ی ز یل یهم خ باران
 دیدرخش یاش م یپرنسس 

 آمدند  یبه هم م یل یبود وخ ییهم مردخوش چهره ا همسرش

 زدم ی دست م شی برا همانطورکه

 که ازدردخم شدم  یبه طور  دیرکشی ت ردلمیز
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 نم یخانم وبهارکنارم آمدندوکمکم کردندکه بنش نسترن

چراانقدر   نادستات یستش گرفت وگفت:دلباغ به سالن امد وکنارنشست ودستم راد  اطیازح بهدادهم
 سرده

 کنه یدلم دردم یل یبهداد خ دونمیازدردوگفتم:نم دمیگز لب

 وقتشه؟  یعنی-

 دشدهیشد  یلیاالن خ یداشتم ول  فیخف یبخداازصبح دردا دونمینم-

 حاال؟  میخداچکارکن یوا-

 باشه   یعیدرداطب نیکه ا کنمیهول نکن بهدادجان فکرم -

 ده یمعلومه رنگت پر یول یدار  شی آرا نکهیباا دونمینم-

 نگران نباش  ستی ن یز یچ-

 ودرسالن خودم رامشغول کردم   ستادمیازجاا مینشود به کمک عصا شترنگرانیبهدادب نکهیا یبرا

 میتاخانه برگشت شانیکه سروشد مراسم باران هم تمام شدوبعدازهمراه شام

 اساژ دادمکه کردم به حمام رفتم وآرام آرام شکمم رام یکار  نیاول

 شد یم ادیکم وز یاما ه  افتی امی الت یکم دردم

 چشم بازکردم  یبی اذان صبح بادردعج یها یک یونزد دمیزورخواب به

 اورد یکه دردلم بود به کمرم هم فشارم یودرد شودیکه گلپردردلم منبسط ومنقبض م کردمی م احساس

 صدازدم:بهدادجان  یآرام بهدادرابه

 داد:جانم خوابالودجواب

 درددارم  یلیبهدادفکرکنم وقتشه خ -
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 رابپوشم  میکمکم کردلباس ها دیازجاپر یآن به

 میرفت مارستانیبه ب ناومادرشیراهمراه ساک خودم وبچه برداشت وبعدتماسش به ژ  یپزشک  مدارک

 وفقط   رفتی م یاهیس میچشم ها ن یدرماش

 که فرزندم راسالم به آغوش بکشم  خداراصدازدم

 رابستم...  میچشم ها مارستانی ببه  دنیوتارس 

 

 

 مخصوص شدم  یاتاق یپرونده شدومن بابرانکاردراه لی بهدادمشغول تشک میدیکه رس  مارستانیب به

 وهشتم اتفاق افتاد یدرهفته س یعیطب  مانیزا

 چشمم گذشت   شیرازپ ی چهره پدرومادرم وآو مانیخداراصدازدم وهرلحظه اززا فقط

 دردوفشار  یبعدازتحمل کل  باالخره

 چد ی پی اش دراتاق عمل م هیگر یصدا

 ازحال رفتم ییجورها   کیرابازنگه دارم و مینتوانستم چشم ها  یلیخ  ادیدردز ازشدت

 وبه بخش انتقال داده شدم شدمی داشتم ازاتاق عمل خارج م ارشدمی هوش یوقت

 سرم که پرستارازتاق رفت  بعدازنصب

 آمدند ناوخالهیژ بهدادهمراه

 کردم  یجان سالم واحوال پرس یب

 هم به کمرم آمده بود! یادیفشارز کردی لگنم دردم تمام

 به اتاق آمد   یشده ام باتخت کوچک چیموجود کوچک پتوپ باالخره
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 که فرزندمن باشد  شدیباورم نم شناختمی سرازپانم دنشیبعدازد

 ازجنس من  یدختر 

 رنگش دلم رادرهمان نگاه اول برد   یکوچک صورت یسرخش ولب ها  یولپ ها  دشیسف  صورت

 کرد ی فراوان نگاهم م یاماباخوشحال بهدادناباورانه

 دهم که خاله کمکم کرد   دانجامیکردمانده بودم که چه با هیکه گر بچه

 راآهسته دردهانش گذاشتم رمی وش

 آرام آرام شروع به خوردن  کرد  ودخترکم

خلقت خارق العاده   کردوعجبی م هیغذازوجودمن ت یبودموجود   فیتوص رقابلیآن لحظه ام غ حس
 ...ستیا

درست مثل تصوراتم رنگ چشمانش   نکهیا یرابازکرد دلم ضعف برا شیچندلحظه چشم ها یبرا یوقت
 سبز بود

دخترخوشگل وسالم  نیمچکرم بابت ا ناخانمیترس بغلش کردوگفت:دل  یوهمراه کم  بهدادباخنده
حاالدخترمون بغلمونه  یبعداون همه سخت نیاماخانمم بب  یشد تیواذ یدی دردکش یل یخ دونمیم

 کنه  مونی اززندگ یدی قرارماروواردمرحله جد

راتمام کرده بودوباتمام وجودبدون   یمردم شدم که درحقم مردانگ یر یبه تصو  رهیشوق خ  هیباگر
 نیا ستهیبودالحق شا گرساختهید  یام کنارم مانده بود زن یواجتماع یجسم  طی دادن به شرا تیاهم

 وجودم رابه اوببخشم  بودکه همه

 میبزار یفسقل خانم روچ نی:بهدادحاالاسم ابالبخندگفتم

 باشه بازم نظرتومهمه  تایراستش من بهش فکرکرده بودم ودوست دارم اسمش ب ن -

 شه؟یم یچ  شیچقدرقشنگه معن-

 من  یهمتا یدخترب -
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 تاآمدند یمن وبن دنی د یخانم وبهادرخان وعمه هاهم برا نسترن

 نمیکردتحس ژهیو  یوزمان رفتنشان نسترن خانم ازمن تشکر   روتشکرکردندی تقد یشان کل همه
 کرد  ی عذرخواه شی بابت رفتارها یگر ید یکردوبار 

 !...میدیرقص  تاخانمیمختلف بن یها یشب به عنوان همراه کنارم ماند وتاصبح به ساز  ناهمیژ

 داکرد یپ ییتازه ا یرنگ وبو  یزندگ تایبن  باآمدن

 مان گرم تر  خانه

 قشنگ ترشد مانیوروزها

 رفتمی خودم راه م یبه پاها ی ومتک یز یچ چیجواب داده بود بدون کمک ه میتمام تالش ها من

 نواخت یکوک دلخواهمان م یرو  یزندگ

 رفت یراه م  یتازه چندقدم دخترم

 است  یچه نعمت  دمیفهم ومن

 ی باش ازنداشتهیکس ن چیزوهیچ چیتنت سالم باشد وبه ه نکهیا

 بود  نیواقعاسنگ  تایازبن یونگه دار   تیهرچندکه بارمسئول  کردمیکم به شرکت هم کمک م کم

 توانستم موفق شوم دمی جد یباطراح  امابازهم

  یام به دب زهیجا افتیدر یقرارگرفته بودم وقراربود برا قیموردتشو یسازمان معتبرجهان کینبارازیاماا
 م یکردیم  دشرکتیباهم آنجابرقراربود و یمهندس ینارهایوسم  میبرو

 خودمان وبچه راجمع کردم وآماده رفتن شدم  لیوسا

 باالببندد  یباکالس کار  یالملل نی قراردادب کیباطرح من توانسته بود بهدادهم

 به مقصد که نشست  پروازمان

 شد  رمی گ بانی بازهم گر ی بی نبود اماغر شیب یسه روزه ا حیتفر نکهیباا
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 باشد...  ران یاگرمثل کرمانشاه و  یحت  شودیجا وطن نم چیکردم ه  واحساس

 خودم راه بروم خوشحال بودم یپاها یمراسم رو نی درا توانستمیم نکهیازا

 کردم  تیراانتخاب کردم حجاب کامل راهم رعا  یومجلل  نیسنگ لباس 

 تا یبن وبعدازحاضرکردن

 میسالن مراسم شد یراه

مختلف توانسته  یها نهیکه درزم یکسان  یتمام  وبعدهم تک به تک به روتشکرشدیازهمه تقد اول
 مراسم گفت:  یداده شد ودرآخرمجر  زهی کسب کنند جا تی بودند موفق

جذاب   دهیکه تونستن باا یرانیطراح خانم وجوان ا  کیبه  کنمیتوجه همه روجلب م خب
  ینایازخانم دل  کنمی دعوت م  ونیخب خانم هاوآقا رن یموردتوجه قراربگ یحساب  شونیونومهدنس 

 مدرس 

 ام دهی جنگ شیکه برا یتیبه سمت قله موفق  رومیاستوارم ییها نبارباگامیا

 ش یها هیتاوگریبن  یدل دردها باتمام

 ی خانه ومسائل خانوادگ  یکارها

 شده درجامعه...  نیی تع یها وچهارچوب

:سالم ممنون بابت  میگویوم میست یا یم کروفونی وبعدپشت م  رمیگیافتخارونشان رادردستم م پلمید
 هاتون قیتشو

 دنیمن روپسند دهیطرح وا نیکه ا ییوتمام کسا یژور  ئتیازه کنمیتشکرم 

الماس درونشون   یهادست بکشن وبرا تونمیونم شهیبگم ازنم یمن خواستم به تمام آدم ها راستش
 حادثه فلج شدم  کیبه سه سال تمام بعداز کیبودم که نزد یبجنگن من آدم 

 یبه خودم برگشتم واول برا  زانمیاماباکمک عز دمی دیرو دوروتموم شده م  تی فقاوج ومو یروزها
 خوب شدن تالش کردم  یوبعدبرا  تیموفق
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 که درونته تالش کن یز یواسه چ کنمیم دیوبازهم تاک کنمی تشکرم بازهم

 ماند یدرذهنم م  شهیهم یهاوکف برا قیتشو یصدا

 ... داکندیمن پ ینفردرآن جمع الماس درونش را باحرف ها  کی دیبه خودم که شا دهمیم یدوار یوام

 درگشت وگذاردرشهر... یگذشت ومابق  ناروکنفرانسیدرسم  مشین میبود یکه دردب یچندروز 

  ستی پ یورزش تنگ شده بود ودلم هوا یدلم برا کردامامن ی خوشحالم م ی مهندس یها تیموفق
 ... یدگید ب یبعدازآن اس دمیترسی راداشت امام   یدوندگ

 

 کردم ی م تانگاهیبن یبه چشم ها هربارکه

 کردن دارد یکه ارزش زندگ استیدن نی درا ییها زی کردچی جمله به ذهنم خطورم نیا

 میدرتکاپو بود  یگرفته بودم وهمه حساب  یسالگ  کیجشن تولد  شیبرا

 آورد  ینامفهومم به زبان م چندکلمه

 برد یدلم راازکف م نشیری ش  یوکارها

پدربودن انقدرخوب باشه وگرنه   کردمی :من فکرنمگفت یم  دیخندیم  شیها یکار   نیری هربارباش بهدادکه
 م یکه االن حداقل دوتابچه داشته باش شدمیدست به کارم ییازهمون اول آشنا

 دم یکشی وخجالت م دمیگزیلب م ومن

 م یگرفت شی بهدادبرا یدرخانه پدر  یبزرگ  تولد

 افتاد  یبرقرارشدونگاه هابه درورود یناگهان سکوت  کیک دنی مراسم موقع بر اواسط

 جوان واردسالن شد  یدردست مرد  ادستیپر

 دادیاش م  یبرآمده اش خبرازبادار  وشکم

 زم یدستش گذاشتم وگفتم:آروم باش عز یرامشت کرد ومن آرام دستم رارو  بهداددستش
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 ستش گفت:خاله جون حامد همسرم ه ینسترن خانم رفت گرم بغلش کردوباشاد سمت

 هستن که بهت گفتم یخانم همون خاله نسترن نیمردگفت:حامدجان ا وربه

 کرد  یحامدجلوامدوباادب واحترام بانسترن خانم وبهادرخان سالم واحوال پرس  اهمانی  همسرش

 دست داد  یفشردش وبابهدادهم سرانگشت یوکم د یتارابوسیراهم بغل کرد وبن  اجلوترامدومنیپر

 ست یگر یبوده وحاالهمسرمردد کطرفهی که حسش به بهداد نستمدایحساس شده بودم امام یکم

 بود  ی ومهربان اواقعادخترخوبیپر

 من یازدوستان خوب برا یکی شب شد ازهمان

 شروع شد  مانیبعدرفت وآمدها تابهیبهدادوازشب تولدبن یازدوستا یکیحامدهم شد وهمسرش

 میوگرمترشد یم یصم  وباهم

 پسرشان بودند یبرا  یسمونیس  دیخر یودرتکاپوبرا اوحامدپسربودیفرزندپر

باغم عشق کنارآمد که گفت:من چهارده سال   یکه چطور   دمیبودم ازاوپرس اتنهاشدهی که باپر یچندبار 
دست وپازدم که خودم توذهنم ُبلدش کردم خودم ازعشقم اسطوره وقهرمان ساختم   یعشق یتمام برا
  یمنج  هیآدمابه  ی ناهمهیمه آدمابود وبنظرم دلمثل ه  یآدم معمول هیکه بهدادهم  یدرصورت

نجات بده حامدنجات دادمنو به من کمک   شونیفکر قی عم یتااوناروازچاله ها ازدارنین شونیوزندگ ت
  گفت یبشم راست م ییا گهید  یآدم تونمیوگفت بادوربودن ازکشورم نم  داکنمیکرددوباره خودمو پ 

 آلمان که بودم دردعشق وغربت باهم منوازپاانداخت  شدی جاکشورخودم نم چیه

چون دوست داشتن اون به من حس ارزشمندبودن   داکنمیدپیدوست داشتن حامدباعث شد ام بعدم
 وقابل احترام بودن داد

 موافق بودم شیها باحرف

 برگرداند   یکه کردم من رابه زندگ یکه ازخودکش  یمن هم بهدادبود همان زمان یمنج

 کرد قمیودانشگاه تشو لیصادامه تح به
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 من کارداد  به

 داد یادامه زندگ زهیوانگ

 عشق خالصانه اش بودم...  ونیافسرده ومرده راکشت ومن مد ینایوآن دل  گرساختید یینایدل وازمن

 

 پزشک معالجم بامشورت

 ومددکارم 

 رادوباره شروع کردم   یدانیدووم

 دوست داشتم شهی که هم یکردم ودوباره برگشتم به ورزش  دایراهم درتهران پ  یباشگاه

 که داشتم یط یوباتوجه به شرا  یرنظرمربیز

 کردم  دنی آرام شروع به دو آرام

 شدینم  باورم

 رابپوشم  میلباس ها یبه راحت توانستمینانمیبودم که بدون کمک ژ یهمان ادم من

 هستم یمشغول دوندگ ستیتوپ  حاالدوباره

 بودم یم دمراقبی با  یلیبود خ دهید بی چون نخاعم آس البته

 رفتم یراپذ یبرتر  گی ل یها میازت  یک یکردم ودعوت  ییپروا یاماب

 راشروع کردم  یدر رده بزرگساالن کشور  ومسابقاتم

 کردند یم قمیوتشو نیتحس همه

 هستم... شیابرها  یرو دنیکه درحال دو کردمیم هیتشب  یرابه آسمان  ستیپ ومن

 راهم بهداددرشرکت ارتقاداده بود سمتم
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 داشتم یادیز  یوکارها

 توانستم برنده شوم  دهیمزا کیبدون حضوربهداد در ومن

 نتوانست  چجورهیکردن بابهدادرا کرده بود وبهداده یپارک وباز  یدلش هوا تاخانمیبن چون

 بعد یکندکه بگذاردبرا قانعش

 فرستاد  دهیرابه جلسه مزا ومن

 رابرنده شوم  دهیکه داشتم توانستم مزا هم یادی بااسترس ز ومن

 گرفتم:  بابهدادتماس

 آقابهداد-

 جونننم-

 مشتولوق بده -

 مدرس ؟  یچه کرد-

 تونستم بخرمش  متیق یصدتاباال-

 ی حقاکه زن زرنگ خودم  نینه آفر یول   یباز یهمسرم عاشقتم من گفتم م نننیآفر-

 ؟ یدیبهم م یبهدادپاداش چ  زینر زبون-

 دم یپاداشم نشونت م اخونهیب-

 شعورنشو یب-

 اخونهیب  دمیکادوخر  شعوربراتیتومغزت ب-

 باشه یبه حالت سرکار  یباشه وا-

 ن یاببی ب ستین-
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 خانه که رفتم  به

 که دوست داشتم ی ست ورزش  میبهدادبرا

 بود  دهیراخر

 شدم  میسبک وخوش پا یوصورت دی سف  یها یکتان  عاشق

 وبوسه بارانش   دمشیآغوش کش به

 کردم 

 شدوگفت:  زانیآو میبه پا ده یبرچ ییها تابالبیبن

 ی کنی چرامنو بغل نم  ماجون

 دم یگل انداخته تپلش رابوس یبرش داشتم ولپ ها نیزم  یازرو

 خانواده کوچکم بودم  عاشق

 بودنشان شکر...  یوخدارابرا

 

 بانوان گرفته شد یدان یدووم یمل  میت یانتخاب یبرا ییا مسابقه

 نفراول شدم  ومن

 شدم یآماده م دیبا کی مسابقات المپ  یوبرا

 کردم یم  نیوجودم تمر باتمام

 کردی تامیوجودش راصرف من وبن  یبهدادهمه   کردندیم قمیتشو همه

 دم یدویام م یبدن یباتمام قوا دمیدویم

 که دوستشان داشتم ی تمام کسان یتابرا
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 شوم  نیافتخارآفر

 الزمه هم گرفته شد یوتمام تست ها نگیدوپ  تست

 میشدیرفتن آماده م یدبرایوبا

 ند یایبودکه همراه من ب نکهیآماده بود وقراربرا تاوبهدادهمی بن یزاهایوو پاسپورت

 م یکشورموردنظرشد یراه یمل  میهمراه کاروان ت من

 همچنان ادامه داشت مانیوانفراد  یدسته جمع  ناتیتمر

 مستقرشده بودند  یگر ید تادرهتلیبهدادوبن 

 گرفتم وکالیدیتنگ شده بود وو شانیبرا ودلم

 :سالم ماجون رآمدوگفت یجلوتصو یی کاکائو یتاباصورت یبن

 ؟  یسالم دخترگلم خوب-

 ؟ یطور یاوبم توش -

 خوبم فدات شم باباکو؟-

 سته یشینجان یا-

 رابه دست بهدادسپرد  یوبعدگوش 

 ی سالم همسر -

 ا یسالم به قهرمان دن-

 ی عنی شمیدارم فرداروز مسابقه اس دارم منفجرم بهداداسترس  یوا-

 واسه مدالت بجنگ باشه؟  یجازد گهید  ینترس عشقم بترس -

 یبود  شمیباشه کاش پ -
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 نداره  ییهتالمون که فاصله ا رونیب  میابریب-

 باشه -

 کردبه من آرامش دهد یوسع  میزد بابهدادقدم

 قرآن  باخواندن

 دم ینسبت به خدا داشتند خواب  یشتر یدعاازخانواده ام که قرب ب وطلب

 دارشدم یب مانیسرمرب  یباصدا صبح

 رفتن به محل مسابقه آماده شدم  یوبرا

 میمسابقه رفت ستیمخصوص به پ یها بااتوبوس

وکانادا وژاپن وبنگالدش مسابقه   یاندونز  یکنندگان کشورها  دباشرکتیمسابقه ام صادرشد وبا کارت
 مدادیم

 یرافشردوگفت:بروخوشگل دختربروواسه خودمون وخودت سربلند میام کنارم آمد بازوها یمرب
 ار یوافتخارب

 مخصوص قرارگرفتم یدادم وپشت خط ها سرتکان

 معکوس شروع شد  شمارش

 تکان داده شد ومن شروع کردم باتمام وجودم  پرچم

 شدیم دهی که کوب ییوسوت وطبل ها قیتشو ینبارباصدایراتصورکردم آسمان وابرها ا  میاهایرو  دوباره

 هاوعکاس هاهم بودند نیودورب 

 دم یودو دمیدو

 کردیم قمیتشو رهمی وآو دمیخندان پدرومادرم راهم د چهره

 بودم ونفراول جلو افتاده بودم   کینزد انی خط پا به
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 قدم مانده بود  کی

 رفت   انی خط پا  یرو میپاها

 دواستقامت  کیشدم نفراول درمسابقه المپ  نوم

 نا یژ یها یبهداد وسخت ت یمادرم وعشق وحما ی ها یدار یپدرم شب ب  یحرمت زحمت ها به

 کردم وموفق شدم تالش

 موردعالقه ام اول شد  یدررشته ورزش نامم

 ستادمی قهرمان بود ا یکه برا ک یشماره  یسکو یرو

رنگ رادورگردنم  ییشانه ام انداخته بودم ومسئول مسابقات جلوآمد مدال طال یرارو رانیا پرچم
 انداخت 

 احترام کردم وآرام آرام لب زدم  یپخش شد ادا  یوسرودمل

 چشمم به عتیجم درانبوه

 کردند یم قمیکه تشو تاوبهدادافتادیبن

 فرستاد ومن دست تکان دادم ییبوسه ا میبهدادبرا

 وتوانستم خواستم

 ام  یم ومردزندگ فرزند وجود

 ادامه دادن  یبود برا یا زهیانگ همواره

 شدن وموفق

 فرستادم  ییبوسه ا یران یا عتی تمام جم یزدم وبرا رانیباپرچم ا  یدورافتخار 

 دمش یپرستیبودکه حاالباتمام وجودم یمن مرد  یکردم وناج  دایپ  رآوارنجاتیازز من
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 یمهندس یازنبوغ ها یکیمرازنده کرد ومن شدم قهرمان جهان و اوبودکه

 ... کردمیصبرم   دیبا ستی تاخارج شدن ازپ خواستی آغوشش رام دلم

 

 ان یپا

 

دچارمشکالت   یکه بنابه حادثه ا یزانی اززلزله کرمانشاه وتمام عز دهید بیبه تمام مردم آس میتقد
 شدند   یجسم

که موجب عشق  ییوآوارها ناوبهدادیدل  یکه همراه قصه شدند وداستان زندگ  یازکسان ممنونم
 شدراخواندند 

 دلتان خوب  حال

 ی عیناشف یمب

 1399زمستان

 احق ی
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