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  .آماده شده است رمان یک  یتساکتاب در   این

www.1roman.ir 

 

 

 

همیشگی همان رمان  خواهداین عشق مرد میرمان   راز ریمارمان    

  یسا قرار ن  ینحس شاوربت  ییهساا
آوار شااد    یدساا  بردار باشااد  تن

  شاود یپنا  م ی پوشاا  یمملو از توان 
و از  شاودیتال و نور م شاود یم یدام

که    یتن  کشاادیجان درد م یمصاام
از  یهاسا  به ساوز زند خود  ساا 

  حا  چرخ   ه اس دسا  رت ه نشاس
را  یزیچ یساا  ردون روز ار قرار ن 
نانانااد    غارارا دساااا  خاو  تا 

  یاانااونو کاان تاا  چاارخاادیماا 
بارر  رود یکناار م  هااساااایاه…کنادیم

  یهاروح شاود یعشاق که اتشاان م
   یرندیمرد  جان م

های سارنوش   ها و بلندیدر ژرتای پسا ی 
ای از تقصایر و پنا  میان هجمهقاصادکی بی

شاود به  نا … به های ناکرد  م هم می نا 
خطاایی کاه دیگران کردناد و باه پاای او 

ا  میان باد  نوشا ه شاد  رویاهای دخ رانه
عای  … مدید عشااقآید و شااا به پرواز در می

ساانگینی از احسااا  او به مردی شااود که 
ای قدیمیسا   از کینه ها زخم خورد ساا 

علی در پسااا وهاای پر هیااهوی زناد ی 
شاود که نا ریز زخم  یر اتفاقاتی می ریبان

کند… از خشاام به جانش زد  و او را پر می
و کیناه و احسااااسااااتی کاه تنهاا جبران 

 یرد خواهد و بس… جدا ی صاور  میمی
عقل و احساا … و این عشاق تنها یک بین  

 !خواهدمرد می

هاای تاا  قطر  اشااانی از میاان م  
ا  سار ا  خزید و به روی  ونهخورد 

خورد   رز  دسااا اانش یاک  ر  و 
زمسااا انی که خیلی زودتر به وجود  

بود  یک  ر  دیگر  خود  رخنه کرد   
کرد  کاه ناه ی یاک پرتگاا  حس میرا  باه

س… باه را  پ را  پیش داشااا  و ناه
راسااا ی کاه چرا زناد ی باا او یاک باازی 

ا  تلخ را شااارور کرد  بودن زنااد ی
ماانناد یاک ماار پلاه شاااد  بود  کاه تاا 

رت  و با امید آننه دیگر  چندقدم باال می
   دادخورد به راهش ادامه مینیش نمی

زد  اما امان از روزی که مار نیشااش می
و همان مساایر چند سااا ه را در عر   

 ! ش یباز م چندثانیه

 دانلود دانلود دانلود

http://www.1roman.ir/
file:///C:/Users/kiyan%20farda/Desktop/www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b9%d8%b4%d9%82-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%a7/
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 :خالصه

با عشق ازدواج   خواستیدوم در ادامه جلد اول در مورد گلسا هست که م  جلد
. در جلد دوم شهیفراوان باالخره موفق به ازدواج م یکنه؛ بعد دردسرها

و گلسا، از عشقش  هیر د یلیبوده اما خ یچ  یاوشس یلدل یشهمشخص م
 .خوش یان! با پاکشهیدست م

رمان  یک جلد  یبه خاطر مطالعه یز عز  یاه: تشکر از خوانندهیسندهنو سخن
 عاشق یعنیدچار 

 

 

 مقدمه

 .ییتنها کهینگرفته دلت؟ مثل ا  چرا»

 !هم تنها چقدر 

 .کنمیم خیال

 .یها هست آن رگ پنهان رنگ  دچار 

 عاشق، یعنی دچار 

 .فکر کن که چه تنهاست و

 .باشد کرانیب  یایدر یکوچک، دچار آب   یکه ماه   اگر 
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 .هست یافاصله همیشه

 «بود یدبا دچار 

*** 

 

 اول فصل

 

 شدیجلسه شروع م  یگهساعت د  یک تر از  به ساعت انداختم. کم  ینگاه   کالفه
نداشت.   یها تازگ کردن  یر د  ینمن، ا  یشرکت نبود. البته برا  یساز رئ  یو خبر 
گذاشت و مشغول   یز م  یرو رو  ینیبه در زد و وارد شد. با دقت س  یاتقه  یمنش

 .شد یز م یرو یهامرتب کردن ورقه

 جوابیرو به گوشم چسبوندم؛ باز هم تماسم ب   یشماره رو گرفتم و گوش  دوباره
 :کردم و با خشم گفتم  یخال یسر منش یرو، رو یمدق دل یتموند. از عصبان

 !قهوه خواست؟ یک  -

 .نازک کرد و خونسرد جواب داد یچشمبرام پشت یصادق  خانم

 یاالن هم آقا ی. راست رینخویموقع صبح قهوه م ینا یشهوا! آخه هم -
حتمًا باز هم   یاوردن؛ن  یفاومدن اما هنوز خانم سماوات تشر   یو جمال  یصانع

 !شدن عادت ندارند یدار خواب موندند. به صبح زود ب

 :گفتم  یاچشم غره با



  

 
6 

 رمان یک نجمن ارجمندپور کاربر ا ینهعاشق )جلد دوم( | تهم یعنیرمان دچار 

 

 !یرون؟ب ینبر  شهیم یخانم صادق  -

م اخ با یجا کرد. جدبه حرفم دوباره کاغذها رو برداشت و جابه اهمیتبی
رفت. در طول اتاق قدم زدم و بعد از چند دفعه   یروننگاهش کردم تا از اتاق ب

شون مجبور شدم با خونه یلمبر مخالف م ید،گرفتن با همراه مروارتماس 
 .رو برداشت ی. خانم سماوات گوشیرمتماس بگ

 :عجله گفتم با

 س؟خانم خونه یدمروار ین؟سالم! خوب -

 یپسر  یمن رو به اندازه گفتیم یشهبود. هم یدسماوات مادر مروار خانم
 یدما قائل بود. شا ینوادهخا یبرا یکه نداشت دوست داره و احترام خاص

 یکچند ساله باهم شر  یدحاال که من و مروار کردیخودش فکر م یشهم پ
 دواجکه منجر به از   یادوجود ببه یما عشق  ینروز ب یک ممکن بود  یم،هست
 .بشه

 .جوابم رو داد یلحن مهربون سماوات با  خانم

 آقا بهتر شده؟خونواده خوبن؟ کسالت حاج ی؟سالم پسرم، خوب  -

 :گفتم  حوصلهبی

 !کجاس؟  یدممنون! همه خوبن، مروار -

 .جان، سالم مخصوص من رو به اختر خانم برسون یاوشهنوز خوابه س -
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قرار   یاد،ناگه    یمدار  یمهم  ی. جلسهینکن  یدار رو ب  یدَچشم چشم! لطفًا مروار -
 .دیمیامروز رو از دست م

 .دستت باشه یشچشم، گو -

 پریدمیبودند. اگه وسط حرفش نم یها موجودات پرحرف که چه قدر زن  وای
رو بپرسه. خانم سماوات ده دفعه گفت  یلاحوال کل فک و فام خواستیم

 :تگف  یجگرفته و گ  ییرو برداشت و با صدا  یگوش  یر تا باالخره با تٔاخ  ید،مروار

 !بله؟ -

 :سرش زدم و گفتم یداد چنانآن

من رو  یگه... دیخودت رو نرسوند یگهد ساعتیمفِت بله، اگه تا نکو -
 !بینیینم

. به رفت و آمد یستادمپرت کردم و کنار پنجره وا یز م یرو رو گوشی
با شتاب   هاینماش  یننگاه کردم. زمان به سرعت هم  یابونخ  یتو  هایینماش

 .گذشتیم مهاچشم یاز جلو

خودم رو داشته باشم و  یسال قبل که قصد داشتم شرکت ساختمان  چهار 
سرشناس  یهاسماوات که خودش از مهندس یآقا یقمشغول کار بشم از طر 

 .که تک دخترش بود آشنا شدم  یدتهران بود؛ با مروار

زن دوم  ید،. مادر مروارکردیم یش تهران زندگ سماوات همراه خانواده آقای
 یشمال تنها بودند. آخه تموم خانواده یسماوات بود که با دخترش تو یآقا

 .کردندیم یخارج از کشور زندگ  یشونمادر



  

 
8 

 رمان یک نجمن ارجمندپور کاربر ا ینهعاشق )جلد دوم( | تهم یعنیرمان دچار 

 

 دونستیو م  بردیاز من حساب م  یشههم  یدشراکِت ما، مروار  یلهمون اوا  از 
. بارها بهش گفته بودم دوست دارم شهیبشم براش بد تموم م یاگه عصبان 

. تمام شهیکار ما از هم جدا م  یروز  یهو باالخره    مششرکت خودم رو داشته با
 .بود یدمتعلق به مروار یه،از سرما یو بخش اعظم یالتششرکت، تشک

دخترا لوس و  ییهبود. مثل بق یدنکار اهل تالش و زحمت کش  یتو مروارید
 یتو زندگ  یول کرد؛یمرد کار م یهمثل  یهبق یپابود. پابه یومدهُنُنر بار ن

مختلف بود که  یهارفتن یو مهمون  یگذرون شدت اهل خوش هب یش،شخص
 .شدیاصاًل به من مربوط نم یشجنبه از زندگ ینا

حرف ازدواج  یرمستقیمغ یچند سال، خانم سماوات چندبار ینگذر ا طی
همکار ساده   یهمن فقط    یبرا  یدمروار  یبود ول  یدهکش  یشدخترش با من رو پ

با  یدمروار ِی امروز ی. رفتارهابهش نداشتم یو حس خاص شدیمحسوب م
تا  ینتصور داشتم؛ زم میندهآ همسر  یاتذهنم از خصوص یکه تو  یزیاون چ

 .فرق داشت آسمون

نشأت گرفته   تر یش. البته رفتارم بکردمیفکر م  یمیو قد  یسنت   یادیمن ز  شاید
 ینهمخاطر روستا بود. به آالیشیساده و ب  یطپدرم و مح یمذهب یتاز ترب

هنوز دچار عشق نشده  یدم. شاپسندیدمیرو نم یامروز یهاجووناخالق 
 .موندمیم یمبه زندگ یپرنسس واقع یهچنان منتظر ورود بودم. پس هم

 تونستیمیاز ما نبود نم یدپدر مروار هاییتاگه تا االن حما یماز حق نگذر
 از پدر خودم. در عوض  یمداشته باش  یریگچشم  یشرفتمدت کوتاه، پ  ینا  یتو
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بودم و سال به دوازده ماه در حال   یدهند  یتیحما  وقتیچه  یشغل  یینهدر زم
 .یمجنگ و جدل بود

ما   ینب  یفاصله  یاز ک   فهمیدمیو دلتنگش بودم. نم  ینغمگ  یشههم  هرحالبه
با آرامش دو کلمه حرف با هم  تونستیمینم یگهشده بود که د یادز قدر ینا

 بود؟ یدچرا مخالف کار کردنم با مروار فهمیدیم؟یرو نم یگه. چرا همدیمبزن

 یماتم ثابت کنم تصمبه خانواده  تونستمیم  ی،کار  یشرفتروزها فقط با پ  این
 .کنه  یلحرف زورش رو بهم تحم تونهیآقا نمهستند و حاج ینمن بهتر 

با  خوامیم یدفهم یها، وقت رکت سماواتش یشروع کارم تو یلاوا همون
 ی. حاج یستادمقابلم واخالفت کرد و بشم سرسخت م یک شر  یدمروار

و من متوجهش نبودم  دیدیاشتباه کارم که خودش م یاز جنبه وقتیچه
عاقبت  گفتیو م دیدیمتقاعدم نکرد؛ چون به قول خودش مصلحت نم

 .نداره یخوش

خانم رو به  یهشدن با  یکناراحته که شر  یناز ا یدشا کردمیمن فکر م اما
 .دادم یحرو ترج دامادامون بودن با خودش و کنار  یهمکار

موفق  یجزو تاجرا یما بود. حاج  یکار آبا و اجداد  االیامیمبرنج از قد کشت
دار باشند و مردا هم هنوز ام دوست داشتن زناشون خونهخانوادهشهر بود. 

 .رو ادامه بدند یمثل صد سال گذشته، فقط کشاورز

خاطر رو به عهده داشت. بهفترا  از د  یکی  ِی م، حسابداراحسان خواهرزاده  حتی
م. که دوست داشت  یشدم؛ رفتم دنبال کار یلالتحصتا از دانشگاه فارغ ینهم
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همه زحمت و  ینخوشحالم نشد که تک پسرش مهندس شده، ا یپدرم حت 
حرف  نچو شد؛یم تر یشما ب ینب یو هر روز فاصله دیدیرو نم یشرفتمپ

 .یمگفتن نداشت  یبرا یمشترک 

زد خاص و عام بود. خاطر غرور و جبروتش زبانروستا به یاهال ینب پدرم
داشته  یازش درخواست مال یاباهاش مخالفت کنم  یممستق تونستمینم

. انداختمیخودم راه م یبرا یکسب و کار مستقل  یش،ها پباشم وگرنه مدت
پول به  یمقدار یتیکشمکش با وساطت مادرم، با نارضا یباالخره بعد کل

 .بهم قرض داد یهماعنوان سر 

 یزندگ   یادامه  یممکنه برا  یدنم فهمبدتر شد که خانواده  یما وقت   ینب  اوضاع
 !به خارج از کشور برمو کار 

 ین پدرم ا کهین. تا ادیدندیو پدرش م یدموضوع رو از چشم مروار ینا بازم
 تونهیبا قهر کردن م  کردیخودش فکر م  یشو پ  زدیاواخر اصاًل باهام حرف نم

تک پسرش ازش  رفتیمنصرف کنه؛ آخه تو َکتش نم یمممن رو از تصم
 .کنه  یچیسرپ

دستش باشم تا خودش رو بازنشسته کنه.  یعصا یریخواست َسر پ می
دوست و آشنا برام  یا یلدختر از فام یهَاخترخاتون، هر روز  ینخاطر همبه

 .گرفتیمدنظر م

پابندم کنن که  جاینا یجوریهتا  ذاشتنیم یقرار مدار خواستگار خواهرام
 .کردمیبهانه دست به سرشون م یهاونم هر دفعه به 
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من رو به خودم آورد. به ساعتم نگاه کردم. به  یروناز ب ینیترمز ماش صدای
دستم بود سرش رو از  یبودم که اگه جلو یعصبان  یداز دست مروار یقدر

 .کردمیتنش جدا م

 .اومدیما به حساب م یبرا یبزرگ  یتقرارداد، موفق ینا چون

رسوند. با اومدن آلود خودش رو به شرکت با عجله و خواب یدمروار باالخره
 یبرا یصحبت اون روز قرارداد بزرگ  یما شروع شد. بعد کل یجلسه ییس،ر

 .سماوات یپروژه ساخت و ساز بسته شد. البته با اعتبار آقا یهشروع 

 ید. بعد رفتن همه، من و مرواررفتمیاز کارا تا تهران م  یسر   یه  یبرا  یدبا  فقط
. یدمکش یزدم. چشمام رو بستم و نفس راحت  یهتک ی. به صندلیمتنها شد

کردن   یشگذاشت. شروع کرد به آرا  یز م یرو رو یششلوازم آرا یفک  یدمروار
 :و حرف زدن

 یول یمقرارداد رو ببند یمسماوات تونست یت! باالخره با حمایگمم یکتبر  -
 شیسهبابا رو سرک  یجور  یههم    دفعهین! من که ای؟ست پول هفکر    ی،پسرحاج 

 .مکنیم

! یرهاز جانبش صورت بگ یمن و بابا محاله کمک  ینفعاًل با اوضاع شکراب ب -
سِر کار؟  یایم یر د یشههم کشیی. تو خجالت نمکنمیم یشکار یهخودم 

 .تهجا رو برداشگند دهنت همه  یبو یاومد ی! از وقت کردییحداقل کوفت م

 :گفت  حوصلهیب  مروارید
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 ی! مهمون کشیدیینه؟! حواسم هست صبح چطور سرم عربده م  کنییول نم -
 .ترکهی. سرم داره میدمخواب یر بودم د

 .یلنگه پا معطل خودت نگه داشت  یههمه رو  ی! سر صبح ی؟نر  ُمردییم -

ا هجوون  یحتفر   ترینیک ! االن کوچیه؟من چ  یر تقص  یستین  یتتو آپد  یزمعز  -
! نه یادبدت م یچ ه از همههاست. خداروشکر تو کرفتن یمهمون  ینهم

 یپخوشت  یادیذره ز  یهفقط    زاده،یآدم  یحاتتشبیهنه تفر  ی،دختر داردوست
. یمدم! بگذرکر یعمرًا باهات کار م ی،رو هم نداشت  ینهگز   ینکه اگه ا  یو جذاب 
 یرون؟ب یمنهار بر  یموافق 

 نداره؟ یهات تمومتو چرت و پرت گفتن -

 !یگرمنه ج -

 :گذاشتم و گفتم  یفمک  یرو تو یز م یرو هایبرگه

 .خونه، مامان منتظره یرمم -

 یادبهش بگم ب خواییم یره؟برات زن بگ خوادیباشه! باز اختر جون م یر خ -
 از من بهتر؟ ی. ک یشیخودم؟ به خدا راحت م یخواستگار

 :و گفتمداشتم رو بر  یفمبلند شدم. ک یدمروار یهابه حرف اهمیتبی

 .دار واسه خودترو نگه یشنهاداتتممنون، شما پ یلیخ -

*** 
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 یممجهول زندگ یمعما ینده،زدم و به سمت خونه رفتم. آ  یرونشرکت ب از 
من رو از  یندهآ  ینبود اما هم یافتنکم رو به تحقق شده بود. آرزوهام کم

 یمتناقض . احساسکردیدورم م تر یشکه دوست داشتم ب  ییخانواده و جا
که   هایییت. موفقدادیپس ذهن ناآرومم آزارم م  یزیداشت. چدرونم وجود  

بود  ینقهوه، دلنش یخودم به دست آورده بودم مثل مزه یبا سع ییبه تنها
 .اومدیبه مذاقم خوش نم یادز یشاما تلخ

نهار   یر دل س  یهمامان هوش از سرم برد. بعد    یغذا  یبو  یدمبه خونه رس  وقتی
به  ینیبودم. مامان س ییدادم و منتظر چا لم یزیونتلو یروروبهخوردن، 

 .دست وارد شد و نشست

 :گفت  آرومآروم

 یتو  ین. ببگردهیشوهرش دنبال کار م یالیاز فام  یکیگفت دختر    یروز آذر د -
ازش خوشت  یدشا یدیثواب داره. خدا رو چه د خوای؟ینم یشرکت منش

رو  یما. حاال شگیرییم یرادیا یه نمکیم یرو معرف  یاومد. من که هر کس
 یمبر  کنییالتماس م یایاستخدامش کن تا همکارت بشه، بعد خودت م

 .یخواستگار

 :گفتم  بیخیال

 .خوامی. من اصاًل زن شاغل نمیمدار یما منش -

 :دلخور شد و ادامه داد مامان
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! کاش تو هم دختر یرو دق بد یمن و حاج  یریسر پ خواییباشه، تو م -
چشمام  یجلو جاینت اشوهرت داده بودم االن بچهوقت اون شدی،یم

 .رفتیراه م تاتییتات 

 :م گرفت و گفتمحرف مامان خنده از 

. چند ماه طول یمگرفت یدجد یپروژه یهباشه مادر من، چشم! فعاًل که  -
برم  ید. فردا هم بایارمعروس خوشگل ب یهبعدش برات  یدم. قول مکشهیم

 .تهران

 :گفت  نماما

 یوقت چشم باز کرد یه. یریودت رو گول بزن! هر دفعه قسر در مبرو خ -
 !عقد یسفره یدستت رو گرفتم نشوندمت پا یدید

*** 

 یدار شدم. حاضر شدم و بعد صبحانه خوردن، قبل ب یدار زود از خواب ب صبح
 م کرد.زدم. مامان تا دم در بدرقه یرونرو شدن با پدرم از خونه بشدن و روبه

 :کاغذ دستم داد و گفت  یکهت یهشدم  ینسوار ماش یوقت 

سر بهشون  یه یتهرانه، حتمًا رفت  یعمو خسرو تو یخونه یدآدرس جد ینا -
 .بزن

 :گذاشتم و گفتم  یبمج یرو تو کاغذ

 .یگهوقت د یهکار دارم، باشه   یلیچون خ دمیقول نم -
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 .حت شد و ادامه داداخم کرد. نارا مامان

گفتم پشت   یبه حاج   یدنده. هر چ   یهن لجباز و  توردها! همهاز دست شما م -
شماها  یهاز تو! دلم رو به چ ینمبرادر داره، ا یهگوش انداخت. انگار نه انگار 
 .یرمروز م یهخوش کنم؟! ولش کن خودم 

 یگه؟چشم قربونت برم من! امر د -

 !یری؟پس حتمًا م -

 .یرمگفتم که م -

 .بر بده، مواظب خودت باشمن خبه  یدیخدا پشت و پناهت! رس -

مالقات کوتاه  یهتهران  یدمرس یکردم و راه افتادم. وقت   یمامان خداحافظ  از 
سفارش مامان افتادم. به   یادسماوات داشتم و بعد انجام دادن کارام،    یبا آقا
 خواستمیظهر بود. نمنگاه انداختم؛ سر  یهبود  یبمج یکه تو یآدرس

 .شدیتم دلخور مرفین قول داده بودم و اگه نممزاحمشون بشم اما به ماما

*** 

 

 یدنمعمو در روز باز کرد از دزن یکردم و زنگ در رو زدم. وقت   یدارو پ خونه
اصرار داشت نهار بمونم تا عمو از سر کار برگرده.  یحال شد. کلخوش یلیخ

 .بازار داشت یتو یفرش فروش یک کوچ  یمغازه یهعموم 
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من که االن  یایدوران بچگ یبازبزرگه گلرخ بود هم تا دخترعمو داشتم. دو
 یدختر بچه  یههم گلسا،    یکیدختر داشت. اون    یهازدواج کرده بود و خودش  

 .بور و خوشگل

 یهشب  یلیزن عمو عکسش رو نشونم داد خ  یعمو بود. وقت   ینوهتنها    روشنک
 .گلسا بود  یایبچگ

 ساعتیمفت. بعد نو شربت آورد و خودش به آشپزخونه ر  یوهعمو م زن
 یه. تنها نشسته بودم که یچیدخونه پ یک کوچ  یفضا یزنگ در، تو یصدا

گلسا بود؛   وارد شد و سالم کرد. حتماً   ییچا  ینیخوشگل با س  یمیزهیزهدختر ر
 .گردهیو االن برم یرونچون زن عمو گفته بود رفته ب

و الن بزرگ نبود و ا یشچندسال پ ینقوِنق یاز اون دختر بچه یخبر  دیگه
تعرف کنه  ییچا کهینبدون ا یدخانم شده بود. فکر کنم چون خجالت کش

گذاشت و ساکت نشست؛ انگار آداب معاشرت بلد نبود.   یز م یرو رو ینیس
 .کردیتعارفم م ییچا یهانتظار داشتم حداقل 

. منم یمهر دو ساکت بود ینخاطر همبودن داشتم به یبهگلسا احساس غر  با
و اومد و شروع کرد به صحبت کردن. اولش در مورد گلسا عما زننزدم ت  یحرف 

 ید درس خوندن و تجد  یتاز وضع  یوقت   .کنهیم  یکار گفت که چند سالشه و چ
چه   همیدمکردنش ف  یراییم گرفت. البته از طرز پذآوردنش صحبت کرد خنده

انداخت و بعدش آهسته  یینبود. گلسا از خجالت سرش رو پا یدختر خنگ 
با ما  یمشترک  یون حرف و خاطرهد و رفت. البته بهتر هم شد چبلند ش
 .نداشت
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بود که  یلنفر عمو خل یناومدند. آخر  یدنمه دروز گلرخ و همسرش هم ب اون
شده   یشپ  یهاتر از سالو شکسته  یر پ  یلیخ  یدمشد  یاز سر کار برگشت. وقت 

ر شد. ما مرو یو خاطرات گذشته برا یمصحبت کرد یکل  یگهبود. کنار همد
 .بود تر ینداشت از گلسا اجتماع  تر یشروشنک که چند سال ب یت ح

 یفحرف زدن و خاطره تعر  یمروع کرد از قدبعد نهار خوردن ش یلخل عمو
 کهینبه پدرم زنگ بزنم. از ا یرینیخودش یبود تا برا یکردند. فرصت خوب 

. شدیباز بشه، حتمًا خوشحال م یلیباعث شدم دوباره باب رفت و آمد فام
 .شون موندم و صبح زود برگشتمخالصه به اصرار عمو شب رو خونه

*** 

 کهینتا ا  یممشغول بود  یو حساب   یمرو شروع کرد  یدمونکار جد  یدو مروار  من
ها باهاش دست و پنجه نرم مادرش که سال  یضیمر   یدمشن  یدروز از مروار  یه
سماوات. حال نم  خا  یادتع  یمارستانادب، رفتم ب  یشده. از رو  تر یشب  کردیم

 یدار حال شد. بعد دخوش یدنمنداشت اما از د یچنان آن یفو روزش تعر 
 .کردم و برگشتم  یسالمت  یبراش آرزو یکوتاه 

 :ِمن گفتم کرد و با ِمنبدرقه یمارستانب یاطتا ح مروارید

 ی؟بمون  تر یشب یکم یشهکارت داشتم. م -

پاکت   یبشج  یاز تو  یدر. مروایمکنار هم نشست  یصندل  یرو  یاطح  یگوشه  یه
شد.  یدنکش یگار همراهش بود درآورد و مشغول س یشهکه هم یگاریس

 :کردم و گفتمنگاهش  
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 شده؟ یچ  -

 :. سِر درِد دلش باز شد و گفتکنهیم یهگر   یدمد بار یناول برای

 .حال شدخوش یلی! مامانم خیاومد یمارستانبازم از معرفت تو که تا ب -

 :گفتم  یشدلدار برای

! نگران یشهشاهلل حال مادرت بهتر مبود. توکلت به خدا باشه، ان میفهظو -
 .نباش

 .ادامه داد یدناام مروارید

به خاطر من، ظاهرش رو خوب حفظ  یشههم یول یضهمامانم چند ساله مر  -
بوده و  فایدهیحالش بد شد. دکترش گفت درمانش تا االن ب  یهوکرده. االنم 

 ینداره؛ از غصه دارم روان  یادیرًا فرصت زه. ظاهنداشته تازه بدترم شد یاثر 
 !یشمم

 بابات خبر داره؟ -

 یزن اولش، وقت  یاخودشه. ثر  یخبر داشته اما سرگرم زندگ  یشهآره، هم -
 یمامانم کرد. از هر راه  یگر شوهرش سرش هوو آورده، خون به ج یدفهم

وسط   ینابابام  کرد.    یتموناذ  یلیاستفاده کرد تا بابام، مامان رو طالق بده. خ
 .یمبود او اکثر اوقات تنه دادینم یتاهم یادمن و مامانم ز یبه زندگ 

گذشته رو شخم   یگهد ی،کارتم موفق   یو تو یاالن که مامانت رو کنارت دار -
 .نزن
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ف من برگشت. با آه انداخت و به طر  ینزم یرو رو یگارشته س مروارید
 .ادامه داد یدنیکش

 یاز درس و مشق متنفر بودم. وقت  کهینث شد با اگذشته باع  یناتفاقًا هم -
مامانم شدم، جون کندم و درس خوندم تا مهندس شدم.  یماریب یمتوجه

. یاسبه پسراش و ثر   تر یش. چون توجه بابام بیمتنها بود  یشهمن و مامانم هم
 یتنده و موفق ماالدنگش رو به  یُپز پسرا قدر ینتا بابام ا کنمیم یهر کار

هستن،  یگذرون ش دنبال خوشخودش که همه یهاهمقابل بچ من رو در 
بابا   وقتیچبشه ه  یشاگه مامانم طور  یاوش،نداره. س  یبازم براش فرق   ینه؛بب

 !بخشمشیرو نم

آه و  یگه بخوا! مشهینم طورییچمثل تو داره، ه اییمامانت تا دختر قو -
 .یکه حالش رو بدتر کن  یناله راه بنداز

 .ینهازدواجم رو بب خوادیدلش م یلیمنه. خ یآرزوش خوشبخت مامانم تنها  -

 !قصد ازدواج داره؟ مبارکه ییسخب پس ر -

شد. احساس کردم با درد دل کردن،   یرهرو خزد و به روبه  یلبخند تلخ   مروارید
 .کردم و رفتم  یخداحافظ  ازش ینخاطر همتر شده؛ بهسبک 

*** 

سر زدن به خونه  یبرا یو وقت شهر بود  یکارم تو  ی. همهگذشتیم روزها
احسان.   یششون پخونه  رفتمیها مشب  ینداشتم. به اصرار آذر خواهرم، گاه 

و جدا شدن من بود. اصاًل دوست  یدنمامان سرسخت مخالف خونه خر 
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 الیبه. از الکردندیاشتباه فکر م دینداشت تنها بمونم. هنوزم در مورد مروار
 یدوقت َسرخود با مروار یه  ترسیدنیم مشخص بود که  یور آذر و ز  یهاحرف

آروم نگه  یبرم خارج از کشور! منم برا خبر یب  یانفهمند.  یهازدواج کنم و بق
گفتم چند ماه بعد که مستٔاجر آذر رفت، آپارتمانش رو ازش اجاره   یهداشتن بق

 یبرا  یندهدو سال آ   یکی  یط   رامشبا آ   طوریینباشم. ا  شونیک تا نزد  کنمیم
 .دنبال آمال و آرزوهام رفتمیم یشههم

*** 

 

اصرار  یلیما دعوتند. خ یخانواده عمو خونه یدمتابستون از مامان شن اوایل
ش اومدن و بابا به خاطر که عمو و خانواده یتا روزداشت منم باشم. 

همه، احسان با و هم  یاون شلوغ   یرو دعوت کرد. تو  یلفام  یورودشون همه
 :آهسته در گوشم گفت زدیکالمش موج م  یتو یشهکه هم  یخاص یطنتش

 !انشااهلل قسمت منم بشه یک،تبر  یشاپیشپ ییخان دا -

 :تعجب گفتم با

 شده؟ یچ  -

 :مت گلسا گفتاشاره س با

 .یگمرو م یدجد یِی دازن -

 !خفه شو یگممنم م -
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گلسا   یشهچه خوب م گفتیداشت به مامانم م یدم،شن یور خودم از خاله ز -
 یناما از ا  یرو رد کرد  یلفام  یدخترها  ی. تو که همهیریمگب  یاوشس  یرو برا
 .بگو یخواست  یبعد هرچ  ی؛قسر در بر  تونیینم یکی

اخم نگاهش کردم تا ساکت شد. الحمداهلل دختره دو کالم حرف زدنم بلد  با
. اصاًل فکر کردن به کردینبود. تا اومد سالم کنه فقط ِبر و ِبر آدم رو نگاه م

 میندهمسخره بود؛ چه برسه بتونم به عنوان همسر آ  گلسااز  یخواستگار
 .قبولش کنم

کار داشتم انجام   یسر یهکت شدم و رفتم شر  یدار صبح زود از خواب ب فردا
و دوست داره منم   یمعمه دعوت  یدادم. مامان تماس گرفت و گفت همه خونه

 یشتر بود تا من و گلسا ب ینا یهمه سماجت برا ینا دونستمیباشم. م
بهم  لساکه احسان زودتر از همه، در مورد گ  یی. از اون جاینیمرو بب یگههمد

هم به خاطر   ی. از طرف کردمیبه سرش مدست    یجور  یه  یدهشدار داده بود با
بشه دوباره  یتا راض یارمدل پدرم رو به دست ب تونستمیها، مبودن مهمون

 .یرمازش پول قرض بگ

 یهکه   یدمم رو دشوهر خاله یننه، ماشکوچه قبل از خو  یهراه برگشت  توی
از کنار  یاومده. وقت  یشپ یمشکل یدخلوت پارک بود. با خودم گفتم شا یجا

به  ینماش ی. تا از صدایدمد یپسر  یهرد شدم مرجان رو کنار  ینشماش
 .خودشون اومدند با سرعت از کنارشون رد شدم و رفتم خونه

 یپرو و عوض تونستیچقدر مزده شدم. مرجان شوک یدمکه د  یاصحنه از 
به در خورد. حدس زدم  یاباشه. به اتاقم رفتم تا لباس عوض کنم که تقه
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کنه؛ در رو باز   یرو ماست مال یهقض یجور یهان باشه. حتمًا اومده بود مرج
 :گفتکردم و دستم رو به چارچوب زدم تا وارد اتاق نشه. با ِمن ِمن  

 .میدم یح. توضیمحرف بزن یدبا یاوشس -

 :گفتم  جدی

 .دادن نداره یحتوض -

 !نکن ینتوه -

سر و گوش مرجان   دونستمیکه در اتاق رو از روش بستم. م  زدیحرف م  داشت
از اتاق خارج  یدن! بعد لباس پوشیحوق قدر ینحد، ا یناما نه در ا جنبهیم

 :گفت  یهواومد.  یرونب ییروزمان با من گلسا هم از اتاق روبهشدم که هم

 ین؟! خوبیربخ صبح سالم -

شده و   یدار ود تازه از خواب بمعلوم ب  شیافهحرف زدن نداشتم. از ق  یحوصله
 یازیبود و ن یکرده. دختر خوشگل  یشقبل شستن دست و صورتش، اول آرا

به  قدر ینکه ا  یبره عروس خواستینداشت اما انگار م یشبه اون همه آرا
 :برجکش و گفتم یبود. زدم تو یدهخودش رس

 !یگهاالن ظهره د کنمیسالم، فکر م -

 :ِبر و ِبر نگاهم کرد و گفت دوباره

 .ِاه، بله -

 .که برم ادامه داد  یدرو کش راهم
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بهشون بگم بابا  خواستمیعمو کجان؟ آخه محاج دونیدیشما نم یدببخش -
 !که کجا قبول شدم؟  یدکنند. خبر دار  یدانشگاه رفتنم راض یرو برا

چه تک و تنها، الف ب  یهشهر تو رو کم داره. مونده    ینط ادلم گفتم آره فق  توی
 یف. اصاًل با اوضاع داغون درس خوندنت که مامانت تعر جاینا یایب یپاش

شده. الزم   یاالن الک   یهاچقدر دانشگاه رفتن  ی؟دانشگاه قبول شد  یکِ   کردیم
 .رو دادم جوابش یبدتر از مرجان! با اخم، جد یشیم یکینکرده فردا 

 !یترت گوش کنحرف بزرگدرضمن دختر خانم، بهتره به  دونم؛ینم یر نخ -

رو شدم. دختره ول کن رفتم که دوباره با مرجان روبه یینپا یبه طبقه بعدم
کنه.   یهرو توج یشکاربهم ببافه و گند یفاراج یکل  خواستینبود. حتمًا م

در  یبچگ  و دوران یماز قد یاگه حرف  کردمیم یشفرصت بود تا حال ینبهتر 
اضافه،   یو آمدها  فتبا ر   یگهفراموش کنه و دمورد ازدواج ما دو نفر بوده رو  

ها رو تحت فشار قرار نده تا برم نشه و خانواده یچمما پاپ یبه خونه
 .یشخواستگار

عمه. مرجان  یاول اطراف روستا رو بگردند بعد برن خونه خواستنیم بقیه
 ییخوردن چا ینشست. به بهانه یکنارمبل   یآورد و مظلوم رو ییچا یمبرا

دور و بر ما خلوت شد مرجان به طرفم برگشت.  ینشستم تا همه رفتند. وقت 
 :آهسته گفت

 دونییم شناسی،ی. من رو خوب میمبا هم بزرگ شد یما از بچگ  یاوشس -
شده، اومدم گذاشتم کف دستت، االنم قصدم  یچه قدر دوستت دارم. هر چ 
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وقته  یلیخودمون بمونه. خ ینب یدیکه د  یهر چ  یشهنبود. م یپنهون کار
 .باهات حرف بزنم،اما فرصت نشده خواستمیم

 تفاوتیسرد و ب   یبا لحن  یستادما  یشرورو پس زدم و بلند شدم. روبه  دستش
 :گفتم

. خدا رو شکر کن یستنگو و کشش نده که اصاًل برام مهم ن یچیاز صبح ه -
صدات رو  خوامیمقالبت کنه. االنم ن وادنخ یگهنزدم تا د یبه مامانت حرف 

 .بشنوم

خواستگارمه، عاشقم شده. همه در  کنی؟یزود قضاوت م قدر ینچرا ا -
 یگهد یکیو  خوامشیمن نم گفتمی. اون موقع هم داشتم بهش ماندیانجر 

 یعنیداره    یلهخواستگار پ  یآدم وقت   فهمیینم  یستیرو دوست دارم. تو دختر ن
 !ی؟چ 

 :دم و گفتمگاهش کر تنفر ن با

با  یههمسا جاینا یدمتون،د یجور! من که شرمم شد اونیخر خودت  -
. یستن  یغلط اضاف   یجا  یشه،مردم حرمت و آبرو سرشون م  یله،فام  یههمسا

 .ینمتمون ببدور و بر خونه خوامینم

 :و گفت یدلباسم رو گرفت سمت خودش کش ییقهپرو بود که  قدر این

چه قدر سخت  یا،. سیگهببخشم د یشهمثل هم یدار ستمدو قدر ینتو که ا -
 !گیرییم

 :و گفتم یدمرو عقب کش خودم
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 .بس کن مرجان دوباره شروع نکن -

باال و رد شدن از کنار ما صحبت رو خاتمه دادم. هر  یاومدن گلسا از طبقه با
ز ندادم و ا یتهاش گوش کنم اهممرجان اصرار کرد تا بمونم و به حرف یچ 

آزاد  یمثل من، اون مدل رفتارها یبا افکار سنت  یآدم یزدم. برا یرونبخونه 
 .قابل هضم نبود قید،یو ب 

*** 

نبود.  یهش و بقچرا همراه خانواده دونمیرفت. نم یرونتنها از خونه ب گلسا
و با  یدکه از راه رس  یدمکوچه عمه رو د  یدنبالش رفتم. تو یکنجکاو  یاز رو

 .شد گلسا مشغول صحبت

شدم  ینکوتاه بود اما سوار ماش  یر مس کهینگفت اومده دنبال گلسا، با ا  هعم
 یعصبان   یدیمهم رس  یتا برسونمشون. گلسا ناراحت و ساکت نشسته بود. وقت 

 .خور بوددل یمکه با هم داشت  یشد. حتمًا از برخورد قبل یادهپ یناز ماش

ندارم به  یرکا  یدم. دیزارهااحسان تماس گرفتم گفت همه رفتن سر شال با
بحث دانشگاه قبول شدن گلسا بود. دوباره  یدمرس ی. وقت یوستمجمعشون پ

 :احسان آهسته گفت

کم نرم دخترش بره دانشگاه اما با وساطت همه، داره کم یدهعمو اجازه نم -
 .یشهم

 !کنهیخوب م -
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 یادخوابگاه م  یبشن گلسا بره دانشگاه. به جا یراض  یماصرار کن یاب  یاوشس -
بهت  یکار  یگه. دکنهیم یدا. همدم پیشهشما، مامان بزرگم سرگرم م یخونه

 یکم کارهاما، کم یخونه مونییم یایم یره؛م یادشونندارند. اصاًل تو رو 
 .یدیرفتنت رو انجام م

 .یشهم یچ  ینیم. بذار ببدونمینم -

 یزد. با اومدن گلسا به خانواده یدفعه حرف درست  یهکردم احسان   احساس
گلسا خانم راحت   کهین. من به خاطر ااومدیوجود مبه یاساس ییر تغ یه، ما

. دادیم  یر تر به من گو کم  شدیآذر! مامان هم سرگرم م  یخونه  موندمیباشه م
کردند.  یراض وعمو ر  یههمراه بق یمهمون موقع من و احسان شروع کرد

 .بزنه و قانع شد یحرف پدر حرف  ینتونست رو یلآخرشم عمو خل

 ینصبح خواستم خودم اول یعمه، به جبران بداخالق  یخونه یمبرگشت وقتی
 یادتا از اون حال و هوا ب رسونهیباشم که به گلسا خبر خوش رو م ینفر 

 یازش نبود. از عمه سراغش رو گرفتم گفت تو یکه خبر   یاطح یتو .یرونب
 .سآشپزخونه

نبود فکرش  معلوم دخترک ینبه در زدم اما ا یاآشپزخونه رفتم. تقه به
که شدم به خودش اومد   تر یک کجاست که حواسش به اومدن من نبود. نزد

 :وتاه گفتمنکنه، ک یپرحرف  یلیخ یمثل برخورد قبل کهینا یو سالم کرد. برا

 .دانشگاه یاز مهر قرار بر  یمبا عمو صحبت کرد -



  

 
27 

 رمان یک نجمن ارجمندپور کاربر ا ینهعاشق )جلد دوم( | تهم یعنیرمان دچار 

 

م گشتبر   یع نگفت. منم سر   یچیزبونش بند اومده بود که ه  یاز خوشحال  حتماً 
نکرده با خودشون فکر کنند  یینکنم که خدا یجادا یتا سوءتفاهم یه،بق یشپ

 .من از دختره خوشم اومده

چون  کردم؛یم رو با گلسا حفظ مفاصله یدکه امکان داشت با ییجا تا
بشنوم. چه  یرفتنش رو از زبون کس یخواستگار یشنهادپ یحت  خواستمینم

هر دختر . آخه مامانم تا چشمش به فکرش به ذهنشون خطور کنه  ینبرسه ا
 .ذاشتیم یفرداش قرار مدار خواستگار دخور یکه م  یمجرد

خوب   یچ همه  یدمد  یگذشت. وقت   یو خوش  یاون چند روز هم به خوب   خالصه
ها دوباره مامان رو واسطه رفت و اوضاع آروم شد. بعد رفتن مهمون یشپ

 یرو  تونییبعد م  یر اول زن بگ  پول به پدر رو بزنه اما پدرم گفت  یکردم تا برا
گفتم فعاًل   نمازدواج ک  خواستمی. منم چون اصاًل نمینمن حساب ک  یکمک مال

 گفتندیبا خودشون م ین. به خاطر هممونمینم یرانقصد ندارم چون ا
 .و اوقات ما باز هم تلخ شد یدهسر مروار یر ز یچ همه

*** 

از  یلمقدار وسا یهو منم  رفت آذر  یخونه یباال یبود. مستٔاجر طبقه مهرماه
الزم  یگهتر شد و دمستقر شدم. هم سر کار رفتنم آسون جاخونه بردم و اون
رفت و برگشت به روستا تلف کنم. هم مزاحم دختر عموم  ینبود وقتم رو برا

 .تر بودو اونم در نبود من راحت شدمینم

 گفتیآذر مدام م .یدندرو برام چ یلخونه رو مرتب کردند و وسا یور و ز آذر 
. احسانم با مامانش یکن  یزندگ   جاینتا هم  یمکن  یداعروس خوب پ  یهانشااهلل  
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 یلاز فام یهر دختر  یارهحرص من رو درب کهینا یهم دست شده بود و برا
 یشههم ل. منم مثدادیم یشنهادپ یخواستگار یبرا شناختیرو که م

 .جا مستقر شدمنبودم. باالخره کارها تموم شد و من او اهمیتیب 

*** 

 

 یکه تو  یو تخت  یز . میدازم کار کش یرفتم خونه سر بزنم که مامان کلروز  یه
اتاق من  یروگلسا، اتاقش روبه  یباال برا یبود رو بردم گذاشتم طبقه یانبار

نشستم. مامان  ینزم یزدم و رو یهو کنار اتاق بابا بود. خسته به تخت تک
 :تو گف شدوارد صحبت  یحتز در نصو آورد. دوباره ا یختر ییچا

همه سال درس خوندم مهندس شدم.  ینا یگفت  یور دست حاج  ینرفت  -
حداقل ازدواج کن سر و  یا. بیمنزد یخودم باشم. بازم حرف  یپا یرو خوامیم

 .ما هم راحت بشه یالخ یریسامون بگ

 :گفتم  تا

 !یده؟به من زن م یگهد یشدم ک  یر پ -

 :گفت  یجد مامانم

 یمبر  ی. اگه قبول کنینهباوقار و مت یلیدختر عموت گلسا، خ ینهم -
 .یخواستگار

 :بابا وارد اتاق شد و گفت یهو
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 ییکه االن تنها  یهمون آپارتمان  برییم گیرییدستش رو م کنید؛یعقد م -
 .تا درسش تموم بشه کنییم یزندگ  یدار

 :گفتم  حوصلهیو ب  یدمرو درهم کش هایماخم

 .ازدواج رو ندارم یمن االن آمادگ  -

 .ادامه داد مامان

گلسا چه خانوم و خوشگله! با خواهرت   ین. ببیایدبهم م یلیشما دو تا خ -
هستند. من آرزومه گلسا عروسم بشه اما گفتم اول  یصحبت کردم همه راض

 .یمخبر بد یلبذارم بعد به عمو خل یونبا تو درم

چاه،  یاحسان افتادم تو ییدهکردم. با طناب پوس  یریخودم گفتم عجب گ با
 کننیدست از سر من بردارند االن مجبورم م هاینتا ا یادخواستم گلسا ب

 :گفتم  ی. جدیرمشبگ

 .خورهیگلسا به درد من نم -

 :گفت  رفتیم یرونطور که داشت از اتاق بهمون بابا

 یستبا من حرف بزن. معلوم ن  یگهد کهینهست نه ا  یپس نه از پول خبر -
 !کدوم دختر رو قراره بپسنده  گذره؛یش متو کله یچ 

حاضر  وقتیچو ه کشیدینقشه م میندهآ  یپدرم دلخور شدم که مدام برا از 
 یما نگذاشته، شده بال یدختره هنوز پا به خونه ینکنه. ا  یتنبود ازم حما

چرا ازش خوشم  دونمیدل همه جا کرد. نم یخودش رو تو یجونم! به راحت 
 .اومدینم
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*** 

 دوم فصل

 

ما، رفت و آمد من هم کمتر شد اما خانم با ورودش   یاومدن گلسا به خونه  با
 یشده بود. دوست نداشتم باهاش برخورد یهبابا و بق ینور چشم یحساب 

راه برگشت به خونه همراه احسان بودم  یروز تو یه کهینداشته باشم. تا ا
 :که گفت

 !یست؟گلسا ناون   -

نگاه کردم. گلسا و دوستش همراه  یقاشتم و دقچشمم برد یرو از رو عینکم
 :گفتم  یتپسر بودند. با عصبان یه

. کنهیم  کار یچ   ینهنوز دو روز نشد اومده، بب  کشهیآره خودشه، خجالت نم -
! بفرما، کنه؟یرو م یجور یهدختر اصل خودش رو  ینگفتم صبر کن ا  یدید

 .یدکن  یتون ازش طرفدار! حاال همهیر بگ یلتحو

 :گفت  یداربا جانب احسان

من  کنی؛یشلوغش م ی. الک یشههمکالس یداخالق گند تو! شا ینَاه از ا -
! بابا مثاًل قراره یادبهت فروخته ازش خوشت نم  یَتر   یزمگلسا چه ه  دونمینم
 .زنت بشه یروز یه

مشغول بگو و بخند  یاب شدم. حس یادهپارک کردم و پ یابونرو کنار خ ماشین
 یدختر بچه  یه  خواستمیشدم. نم  تر یسشون به ما نبود. جربودند و اصاًل حوا
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که تازه اومده دانشگاه، گول پسرها رو بخوره. احسان   یرستانیساده لوح دب
 :گفت

 کجا؟ -

 .یاماالن م ینبش -

 یره،گلسا رو بگ یشماره خواستیپسره م یدمشدم. تا شن نزدیکشون
 :و گفتم یستادموش ار روبه

 !یسم؟خودم رو برات بنو یرهماش خواییخفه شو! م -

 :دوباره گفتم یدکنانرو به عقب هل دادم و تهد ششونه

 !ینمتگم شو نب -

خودش رو گم و گور  یعزد. سر  یبشچشمم غ یطور از جلوپسره چه نفهمیدم
 :کرد. نموند تا ادبش کنم. برگشتم با اخم به گلسا گفتم

 .تموم شد سوار شو یدتر اگه خ -

 .م رو دادپرو جواب قدر این

 .یریمم ییممنون. ما با کربال -

رو باز کردم.   ینعالف بمونه. در ماش  یابونخ  یتو  تر یشب  اومدیبدش نم انگار 
 .یمرو روشن کرد و رفت ینتا نشستند. احسان ماش

. گلسا مثل یمشون، بعد خودمون رفتدم در خونه یمرو رسوند یشمابر  اول
اتاقش، حتمًا  یرفت تو ما به خونه یدنساکت بود و با رس یشههم
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گفتن نداشت. اصاًل حوصله نداشتم   یبرا  یکرده و حرف   یچه غلط   دونستیم
  .دختر سر به هوا کنم یهمواظبت از  یر خودم رو درگ

 

 :مامان رفت آشپزخونه، احسان گفت وقتی

دختره جرٔات نداره با  ی؟تو چرا به کار همه کار دار یه؟چه اخالق ینا ییخدا -
بپره وسط دخالت کنه! بذار  خوادیزنه چون شازده مف بحر  یشهمکالس

 .راحت باشه

 :و گفتم یدمحرفش پر  وسط

 !یی؟گلسا  یوص یلتو مگه وک -

 :گفت  کردیش رو کنترل مخنده کهیدرحال احسان

 یوص  یلدست شماست اما وک  یارشنداره. اخت یبه من ربط که نه،   ییدازن -
 !یدیخدا رو چه د یشمم؟ابر 

 :گفتمسرش و   زدم پس یکی

 .باشه به آذر خبر بدم یادمآهان، چه اسمشم بلده! مبارکه.  -

 .نکن یخباخبره خودتو سنِگ رو  یچ . مامانم از همهیدهن لقم شد یداً جد -

دل بسته بود. بلند شدم و به اتاقم رفتم و چند دست   یشماحسانم به ابر   پس
و باز کردم؛ گلسا ر ر . دیدمشن یاتقه یلباس برداشتم تا با خودم ببرم. صدا

به  ینگه داشت. نگاهش کردم. دختر خوشگل و آروم یینبود. سرش رو پا
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وقت  یهم خواستیبود که ته دلم نم یچه حس ینا دونمی. نمرسیدینظر م
کنه. سرش رو که باال   یدابهش عالقه پ یپسر  یادوست بشه  یگلسا با کس

 یسوگول  هاییمظلوم نما  ینها بغض کرده بود. فکر کنم با همگرفت مثل بچه
 :همه شده بود. آهسته گفت

 . ...امروز -

 :یدمکردن ازش پرس  یاز پرحرف  قبل

 جا؟اون رفتییبود م بار یناول -

براتون دردسر  خواستمی. نمیدیمخر ازش کتاب  یشمنه، چند دفعه با ابر  -
 .درست کنم

 ؟یدنبه خند کنییرو باز م یشتن جوریینا یدخر  یریم ییهر جا -

 .کنه ادامه دادم  یهناراحت شد و ممکنه گر  یدمد وقتی

سر راهت رو  یکیخونه. دوست ندارم هر روز  یاراست ب یهبعد کالست  -
 .پیچهیزود حرف م یکهکوچ  یطمح جاینا یره،بگ

 .باشه -

آروم به اتاقش   یکن بود. بعدش بدون پرچونگ اومد. گلسا حرف گوش  خوشم
 .برگشت

*** 
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فصل بهاِر  ِی ما جمع شدند. من عاشق صفا یهمه خونه شد و دوباره عید
شلوغ و پلوغ  یاطمثل ح جایچجا سرسبز و باطراوت بود. هروستا بودم. همه

دل بکنم   یزندگ   یناز ا  خواستمیطور مچه  دونمی. نمدادیخونه بهم آرامش نم
 .نداشتم یشرفتیو پ یندههم با موندنم، آ  یاز طرف 

تخت نشسته بودند. اومدن   یرو  یاطح  یو گلسا تو  خونه، مامان  یدمرس  وقتی
و کنارشون   جا همراه و همدم مامان بود. سالم کردمبدم نبود. همه  یادگلسا ز

 :آهسته گفت یرلبنشستم. مامان انگار عمدًا بلند شد که بره، ز

 .یاینماشاهلل، هزار ماشااهلل! چقدر بهم م -

فت که م گر ن سرخ شد. خندهبود که از حرف ماما یدختر خجالت  ینقدر ا چه
که  یبه حرف  اعتنای. ب یشههمه باورشون شده بود گلسا باالخره همسرم م

 .خونه رفتمبه داخل  یدمشن

 

 یدروز مروار یهتا  گذشتیدوباره به کار برگشتم و روزها م یالتاز تعط بعد
رفت سر اصل  ید. مرواریرونب یمباهام حرف بزنه. نهار رفت خوادیگفت م
 :و گفتمطلب 

 یگهروزها همش از ته دل م  یننداره. ا  یدکتر بهم گفت مامانم فرصت چندان  -
 یهراحت بود؛  تیندهاز بابت آ  یالم. کاش خیکاش ازدواج کرده بود  یدمروار
 یزندگ   ی. مامانم توینهبب  یمرد واقع  یهمن رو خوشبخت کنار    خوادیم  یجور
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کنارم هست   که  یمدت   نیحداقل ا  خوامیمن م  یاورد،ولیخودش که شانس ن
 .به نبودنش فکر کنم یهثان یه تونمیبه آرزوش برسونمش. اصاًل نم

 :تعجب گفتم با

 !خب؟ -

 :کنده گفترک و پوست مروارید

 یبه خاطر دل خوش  یالک   ینامزد  یه.  یباهام ازدواج کن  یصور  خوامیازت م -
 .دیاوجود نمبرات به یمشکل یدم. قول میشهخبردار نم یمامانم، کس

 :جبهه گرفتم و گفتم سریع

آدم   یه  یمبگرد  تونیمینکن! م  یباز  یناما من رو وارد ا  یدامکان نداره! ببخش -
 .یمکن  یدامناسب رو پ

 :گفت  یکرد و عصب  یز هاش رو رچشم مروارید

 یرهامکان پذ  یز چبا پول همه  دونیی! میه؟جوابت منف  دونستمینم  یفکر کرد -
 یناعتماد کنم؟ تو بهتر  یبه ک   تونمیجامعه م  ینا یدختر تنها، تو  یهمن   یول
 ینانم تو رو قبول دارند، بعدشم من بهت اطمخانواده ینکه. اول اایینهگز 

کرده رو از سماوات  ریغ رو که پدرت ازت د یپول تونیمیم جورییندارم. ا
نونش که حاضر  یفح یپسرا یبه پا یخته. االن دار و ندارش رو ریریمبگ
ازش بخوام برام   یهر چ   کنمی. اگه بفهمه من دارم ازدواج میرندگزن ب  یستنن

 .یدهم انجام

 :که بهش برنخوره، گفتم  یجور یهآرامش  با
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راه   یه. نگران نباش حتمًا  کنمیالبته که قبول نم  یست؛راهش ن  ینا  یدمروار -
 .کنمیهم هست من کمکت م یگهد

 ازت خواستم؟ یزیمن تا حاال چ -

 .نه -

 یجلو ی. الک برهینم ییبو ی. اصاًل کسیلطف رو در حقم بکن ینا تونییم -
 خوامینداره. نم ی. مامانم فرصت چندان یمنامزد کرد گیمیو بابام م مامانم

 ینممکنه با ا یانجام ندادم. حت  یبعد حسرتش به دلم بمونه چرا براش کار
 انهبه یه ودممامانم بهتر بشه اون وقت خ یو جسم یکار ما، اوضاع روح 

 .زنمیرو بهم م یمو نامزد کنمیروهم م

 .یشهنم -

. انگار کشمیکردم و هر لحظه دارم عذاب م  یهروز گر شبانه یکاف   یبه اندازه -
جز  ی. به نظرت چه کاربینمیحال نامساعد مامان رو م یجهنمم وقت  یتو

 !یاد؟خوشحال کردنش ازم برم

بودمش. اگه  یدهصل ندو مستأ خسته  قدر ینحال اتابه یه،گر   یر زد ز مروارید
آدم در حال مرگ بود. با  یه یقق تنها خواستهفقط به خاطر تح یرفتم،پذ

کنم.   کار ینداره چ  یو برام فرق  مونمینم جاینخودم گفتم در هر صورت من ا
 یپس مشکل  شدندنمیم هم خبردار  رو شاد کنم. خانواده  یدل  تونستمیفقط م

 :گفتم  ینداشتم. جد
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بره؛ وگرنه در ن  ییاز ماجرا بو  یکس  کهین. فقط به شرط اکنمیمکمکت  باشه   -
فکر کنم   یجور  ین. ایگمت مرو به خانواده  یتکه باشه، خودم واقع  یهر حالت 

 .یشهاوضاع بدتر م

 :هاش رو پاک کرد و گفتاشک  مروارید

 .یادب یشبرات پ یمشکل یدم! به جون مامان اجازه نمیدمباشه باشه قول م -

 :کردم و گفتم  اخم

 !پررو نشو یگهد -

و بهش   یرمسماوات تماس بگ  یبا آقا  یگهمدت د  یهقرار بود که    یننقشه از ا 
البته فقط خودم تنها و به  ید،مروار یبرم خواستگار خوامیبگم که م

 ییهپدرم فعاًل مجبورم قض یتبه خاطر حساس کردمیم یدش تٔاکخانواده
 یاخت کنم. با شن  هآماد  یهبق  یرو برا  ینهم خودم زمک. تا کمیمازدواج رو پنهان کن

به ما سخت  یادو ز کنهیقبول م دونستمیسماوات داشتم، م یکه از آقا
 .گیرهینم

*** 

 

هم اونجا بودند. با  یشو دخترها یژهروز که رفتم خونه سر بزنم. خاله من یه
دور مه ! هیدندد یدوباره برام چه خواب  یستباشه، معلوم ن یر خودم گفتم خ

مرجان  یک مبل نزد یبه عمد رو یسپر هم نشسته بودند. بعد سالم و احوال
 یچهره ز رو نشونش دادم. ا ینشستم. برگشت بهم لبخند زد که اخم تلخ 
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 ینکهافتاده. تا ا یاتفاق  یدفهم شدیهمه م ینگرفته و درهم پدرم و سکوت ب
 :خاله شروع کرد به حرف زدند. اول رو به من کرد و گفت

. ینداشت   یحرف   ی،ازدواج کن  با مرجان  ینکها  یچند سال برا  ینا  یتو  یاوشس -
 ین،اجازه ِبدن شما دو نفر نامزد کن  یگمآقا مبه حاج  یشده! هر چ   یر واال االنم د

 یشهنظر خودت رو بدونم. البته تو هم  خواستمیبگه. م  یاوشس  یهر چ   یگنم
که بهتره. انشاهلل که   یف یبالتکل یناز ا یول یست؛ن ی. اجباریمثل پسر خودم

 !یادم یشپ یرهخ یهر چ 

شد. با خشم  یانچشمم نما یکوچه، جلو  یاون روز صبح تو یصحنه دوباره
اون غائله  یدگرفت. شا  ییننگاه معنادار به مرجان انداختم که سرش رو پا یه

دختر چه قدر پررو بود و جسارت  ینا فهممیآخه من نم کرد؛یرو تمومش م
ازدواج وادارم   به  تونهیترها مبا واسطه قرار دادن بزرگ  کردیم  داشت که فکر 

 .کنه

رو به زبون  یدماون روز د یدهن وا کنم هر چ  گفتیدرصد نم یهخودش  با
اهل آبرو بردن از  شناختیخوب بلد بود حاشا کنه. اخالق منم م ی. ولیارمب

 :م و آهسته گفتم. نگاهم رفت سمت خالهیستمن یکس

نداشتم. تا حاال شما از طرف من در مورد  یاصرار وقتیچه هک  خاله من -
 !یدین؟شن یحرف  یخواستگار

 :و گفت یدمرجان رنگش پر  یهو

 . ...یول -
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 .ادامه داد یمامانش حرفش رو قطع کرد و با لبخند عصب که

. من و خواهرم چند ساله یننداشته باش یکار یزاچ ینها به اشما بچه -
موضوع  ینامروز ا ینِبدن هم یتآقا رضاانشااهلل حاج. یمهامون رو زدحرف

 یستمهم ن یلیم. در ضمن ما با هم فامیمتمومش کن یو خوش یرو به سالمت 
 !کنار  یدها رو بذارحرف یننه. ا یابوده  یرسم یخواستگار

 :ش گرفت و گفتچهره مامان

 شند،یگ مها بزر تموم شد و رفت. بچه  یمزد  یحرف   یه  یمدحاال ما از ق  یژه،من -
. یرندبگ یم. دوست دارن خودشون تصمشهیشون عوض منظرات

خودم  ی. خدا شاهده مرجان مثل دخترهاکنندیما رو قبول نم یهاخواسته
 !مونهیم

 .خواستگارهاش رو رد کنه یاوشگفتم اجازه نده دخترت به خاطر س  همیشه

آورد.   مکیسمت مرجان و نگاهش کردم. اونم گوشش رو نزد  رو چرخوندم  سرم
 :با زمزمه گفتم

 یبار چ   ینآخر   یستن  یادت! جمعش کن تا دهنم باز نشده، اصاًل  یخر خودت  -
 ی؟که به پا کرد  یهچه بساط ینبهت گفتم؟ ا

که بلند شد بره،   ینزد. بابا در حال یو حرف  یدهاش رو درهم کشاخم مرجان
 :و گفت یژهدست خاله من یرو یخترو ر یآب پاک 



  

 
40 

 رمان یک نجمن ارجمندپور کاربر ا ینهعاشق )جلد دوم( | تهم یعنیرمان دچار 

 

 یرو انجام نده، رو یکار  یهنخواد  یسر داره هزار سودا! وقت  یهپسر ما  ینا -
 یتاهم یبه حرف کس ینن،هم یامروز یها. جوونمونهیحرف خودش م

 .یدندنم

نم. فرار ک یجور یه ین. دوست داشتم از اون جّو سنگیدمکش یراحت  نفس
 یخاله عصبان  یحرف بابا، حرف بزنه. ول یجرٔات نداره رو یکس  دونستمیم

 :گفتشد و  

رو   یلداماد منه. جواب فام  یاوشس  دوننیرسمش؟! همه م  ینهآقا اوا! حاج -
دو تا   ینسراغ ا  یرسهبه من م  ی. هر کسیرهحرف آبرومونه، االنم د  یم؟بد  یچ 

از شما انتظار نداشتم   کنن؟ینامزد م  یشد باالخره؟ کِ   یکه چ   گیرهیجوون رو م
ما رو فراموش  یمیقرار قد وقول  بار چشمتون به دختر برادرتون افتاد، یهتا 
 یاوشس به خاطر سدخترها گفته درس بهانه یه. اصاًل خود گلسا به بقینکن

به خاطر حرف  یاداومده. ماشااهلل اومد و موندگارم شد اما خدا رو خوش نم
. یادب یشدو تا خانواده اختالف پ ینازدواج بهم بخوره! ب یهالف بچه،  یه

 .بشه ور لخط دوس ینا ینکرده کس ییخدا

. با اخم نگاهم اومدیخونش در نم یزدیپدرم برافروخته شد. کارد م یچهره
. بابا ینزم یکرد. من اون لحظه دوست داشتم از خجالت آب بشم، برم تو

 .ادامه داد

 !شاهلل مرجانم خوشبخت بشهبه گلسا نداره. ان یربط  -

باال رفت.  یبقهجمع ما رو ترک کرد و به ط یگرفتم تا حاج   یینرو پا سرم
بحث رو تمومش کنند.  یگهحرفش رو همه خوب درک کردند تا د یمعن
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دسته   یاز رو  یترو با عصبان  یشبلند شد. مانتو و روسر   یشمرجان از سر جا
 :مبل برداشت و گفت

عروس   جاینتا هم  یدم،که من د  اون دختره  یگه،لومه د. معیممامان پاشو بر  -
َبند کنه!  یجور یهخودش رو  خوادیره م. باالخیستنشه، دست بردار ن

 .راهشم بلده

 :گفتم  یظغ با

. یناراحت نکرد یناز ا تر یشنگو! تمومش کن تا همه رو ب یچیه یگهتو د -
 ی،تر دارپر و پا قرص ی. تو که خواستگارهایاراسم گلسا رو به زبونت ن یالک 

 کنی؟یم کار یچ  جاینا

 :و گفت یهگر   یر زد ز مرجان

 جوریینا یشهکه تا حرفش م  یدوسش دار قدر ینگلسا رو ا  ستمدونینم -
فقط  یچارهدختره ب یگی! بعد میربگ یل. بفرما خاله، تحوکنییازش دفاع م

 .اومده درس بخونه

ند شد و دنبال مرجان رفت که دم در مامان مانع هم از سرجاش بل خاله
 :رفتنشون شد و گفت

 .هنبود قسمت یگهتو رو خدا، حاال د ینبس کن -

 یرفتند. از تو یرونما ب یمامان، دلخور از خونه یو مرجان با بدرقه خاله
 یوسط اسم گلسا رو یناما هنوزم ا رسیدیصداشون به گوشم م یاطح
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 خبر،یجا ب ها رو سر اون بدبخت از همهسه کوزهکا یزبونشون بود و همه
 .شکستندیم

پدر که گفت   ِی بلند و عصبان   یبودم که ناگهان صدا  یدهنکش  ینفس راحت   هنوز 
دلم به مرجان بد و  ی. به موهام چنگ زدم و تویچیدخونه پ یتو «یاوش»س

پشت  یگفتم. مردد به طرف اتاقش رفتم. در زدم و وارد شدم. حاج  یراهب
رو   سرش. معلوم بود از دستم دلخوره که خوندینشسته بود و کتاب م  یزشم

 :گرفته، گفت  ییصدااه کنه. با هام نگچشم یتو یمبلند نکرد تا مستق

 !ی؟گلسا رو دوستش دار -

جا خوردم. معلوم نبود مرجان و مادرش قبل اومدن من  ید،که پرس  یسوال از 
که به ذهنم   یاجمله ینکردند. اولرو هم   ییهامن و گلسا چه دروغ یدرباره

 :ِمن گفتمرو به زبون آوردم و با ِمن یدرس

 .نه -

 !چرا؟ -

 دادم؟یم  یحنخواستن گلسا توض  یبرا  یدچرا! اصاًل چرا با  نستمدوینم  خودمم
باهاش حرف نزده رو دوستش   تر یشرو که چندبار ب  یآدم کس  یهو  یشدمگه م

ُهل بدن طرف  یجور یهمن و گلسا رو  خواستنیداشته باشه؟ چرا همه م
 :دوباره مغزم فرمان داد که بگم یگه؟همد

 .دونمینم -

 .رد و ادامه دادبا صالبت نگاهم ک پدر 
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 ی؟سر و سامون بد یتبه زندگ خواییم یازت گذشته، پس ک  یسن یگهد -
مّکه گفتم   یریممن و مادرت م یگهکنه. چند وقت د  خوشبختت  تونهیگلسا م

 .تا قبل رفتن ما، دست شما دو تا رو بذارم تو دست هم

 .آخه من فعاًل قصد ازدواج ندارم -

 :دست اشاره کرد و گفت با

 .یرونو برو بپاشپس  -

پدر  یمجدد در مقابل خواسته ینکهو شرمنده از اتاق خارج شدم. از ا کالفه
کوتاه بود و   قدر ینمکالمات من و بابا ا یشهبودم. هم یصبان »نه« آوردم، ع

 .نداشت یمیترنگ صم

 یبه اون مهم یموضوع  یرفتنفشار پذ یر بودم چون که خودم رو ز ناراحت
 یده. به نظرم افکار پدرم پوسیرمبگ یمتصم ییبه تنها تونستمیو نم دیدمیم

متفاوت   یای. انگار از دو تا دنرسیدیبود که به نظر م یزیاز اون چ  تر یمیو قد
 .یمبود

گوشه   یهرفتم. مامان ناراحت و تنها به  یینپا یبه طبقه یر و دلگ سرخورده
 :و گفت  زدم. مامان به خودش اومد  یششده بود. کنارش نشستم و صدا  یرهخ

ذره  هی یاما اگه حت  خواییمرجان رو نم دونمیرفت. م یت با دلخورخاله -
 .قبول کن یاب ی،گلسا رو ممکن بعدها دوستش داشته باش  کنییفکر م

 :گفتم  یتقاطع با

 .خوامشی. نه، نمیستاجبار که ن -
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و باالخره موضوع من و گلسا  کنهیرو حل م یز چگذر زمان همه  دونستممی
 .یشهراموش مهم ف

*** 

 

ابا رفتن مّکه، گلسا مامان و ب  ینکهافتاد. تا ا  یابها از آسمدت گذشت و آب  یه
 یکیگلسا با    یخبر نامزد  یهوشد که    یچ   یدمخودشون. نفهم  یهم رفت خونه

 .یدمرو شن هاشیاز همکالس

رو  یدتو حتمًا مروار گفتندیناراحت کرد. م یلیو آذر رو خ یور خبر ز این
. خودمم یگلسا رو نداشت   یاقت. البته تو لیکه گلسا رو قبول نکرد  یخوایم

سرعت ازدواج کنه. چون برام  ینگلسا به ا  کردمیشوکه شدم؛ فکرش رو نم
 .تنها دختر عموم، نرفتم یمراسم نامزد یمهم نبود؛ برا

در مورد  هایثبد نشد. گلسا با ازدواجش باعث شد حرف و حد یادمز البته
 .از کنمحل نبودم تا گلسا رو از سرم بدنبال راه یگهکنه و من د  ایدپ یانما پا

*** 

 

 یخواستگار  یانکم جر مادرش و کم  یدنبهم زنگ زد و خواست برم د  مروارید
. یدمپوش  یکدست کت و شلوار ش  یهقبول کردم.    یلمرو عنوان کنم. برخالف م

! خانم یرصو  یو رفتم خواستگار  یدمخر   یرینیدست گل و ش  یدم؛به خودم رس
 .خوامیمن دخترش رو م شدیباورش م یدسماوات با
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مردد   دادم،یکه داشتم انجام م  یپشت در و زنگ زدم هنوز از کار  یدمرس  وقتی
چند ضربه به  یرو و خوشحال به استقبالم آمد. به شوخ خنده یدبودم. مروار

 :در زد و گفت

جذاب، برم برات   ییدهورز  یکله  ین! ماشااهلل به ایپتبه به آقا داماد خوش -
 ! من خوب شدم؟یاسپند دود کنم چشم نخور

 :در رو هل داد و گفتم حوصلگییب  با

 .یز ترم نمک بر رد بشم. کم خوامیبرو کنار م -

 .شهیبد نم یاخالق داشته باش یکم -

و رفتم نشستم. خانم سماوات حال  یدرو دادم دست مروار یرینیو ش گل
از کار و   یمعمول  یهاخوشحال شد. بعد صحبت  یدنماز د  ینداشت ول  یخوش

 یدممکنه من و مروار یک،نزد ییندهآ  یعنوان کردم تو یرمستقیمخانواده، غ
با  اً . حتمیدمد یچارهزن ب یهاچشم یرو تو ی. برق شادیمبا هم ازدواج کن

که دوستش داره قرار خوشبخت بشه   یدخترش کنار مرد کردیخودش فکر م
 یتو تونستیهم م یدواریذره ام یه ینتظارشه. همنادر  یو سرنوشت خوب 

 .کوتاه، برگشتم خونه  ینیشب نش یهبذاره. بعد  یاثر مثبت  شیهروح

 دونستمیکه گفتم تا صبح خوابم نبرد. م  یشب از عذاب وجدان دروغ  اون
کارم اشتباه و ممکنه بعدها باعث دردسر بشه اما خودم رو قانع کردم که دارم 

 یادن ینا یتو یگهفردا د ینکه ممکنه هم  یکنم. زن   یشاد م مادر رو یهدل 
 .نباشه
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 یگفتم اصاًل با مامانت پا نش  یدبرگشتن پدر و مادرم از مّکه، به مروار بعد
از  یوقت خانم سماوات ندونسته حرف  یه ترسیدمیما. م یخونه یایب

 .زدمیم رو مخانواده یدق یشههم یبرا یدبزنه. اون وقت با یخواستگار
. کنمیم  ک که دارم بهش کم  مونهیم  یونمعمر مد  یهقبول کرد و گفت    یدمروار
 .برهینم ییبو یراحت باشه که کس یالمکرد خ  ینتضم

*** 

از مّکه برگشتن و  یگلسا گذشته بود. مامان و بابا وقت  یماه از نامزد یک 
ناراحت شدند.  یهثل بقبهم غر زدن و م یگلسا رو از دستش دادم کل  یدنفهم

دوستش داشتند! چرا  قدر ینداشت که همه ا یدختر چ  ینا دونستمیمن نم
 .بود یندبراشون ناخوشا یبهغر  یهبا  یشنامزد

 گفتمیم  ی. هر چ کنیینم  یداتر از گلسا پخانم و خوشگل  یگهد  گفتیم  مامان
 .متوجه نبود خوردیم،یما به درد هم نم

خانم سماوات بهش سر  یدلخوش یبرا یرو با کار مشغول کردم و گاه  خودم
و خرسند از خبر ازدواج ما اصرار داشت   یراض  یدوسط پدر مروار  ین. ازدمیم

بهانه دست به  یهبه  ید،که هربار مروار  یمکن  یشرو رسم یههر چه زودتر قض
 .کردیسرش م

*** 
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ت بود و همه خواب بودند. وق  یر شب که وقت کردم برم خونه سر بزنم. د  یک 
 یباال رفتم تا بخوابم ول  یزدم و وارد شدم. خسته به طبقه  دیآهسته به در کل

نگفته  یک ناخودآگاه، نگاهم به در اتاق گلسا ثابت موند. من هنوز بهش تبر 
دختر مناسب  ینا که اصالً   کردمیم یهخودم رو توج یشههم ینکهبودم. با ا

حس گنگ و تلخ درونم وجود   یهنسبت بهش    و دوستش ندارم اما  یستمن ن
چرا از  دونمیو سرد باشم. نم تفاوتیب  تونستمیچرا نم دونمیشت. نمدا

که خودش   یاز دست کس  یتمثل عصبان  یاحساس  یهناراحت بودم.    یشنامزد
 .یدمکار نبود. سرخورده به اتاقم رفتم و خواب  یر تقص

*** 

 

رفتن از خونه به  یرونو قبل ب یدمپوش یشدم. لباس ورزش یدار خواب ب از 
 :د صبحانه رو حاضر کنه. گفتفتم. مامان عادت داشت صبح زوآشپزخونه ر 

گلسا قبول   ی! اگه برایفح یول یم،زود برگرد با هم صبحانه بخور یاوشس -
 یل فام یاالن عروس خودمون بود. به خدا دختره از هر لحاظ تو یکرده بود

 .شد، نامزد کرد یچ  یدیممکه نفهم یم. تا ما رفتدونییتکه، خودتم م

 :شدم و گفتم یا اومد عصبان گلس  اسم تا

 !کنی؟یمامان ول نم -

 .از دستت ناراحته! حقم داره قدر ینا یحاج  یگه،د لیاقتییب  -

 :گفتم  تفاوتبی
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 کارس؟یش چ نامزده حاال -

 .خونهیدرس م یچی،ه -

 :گفتم  یشخندن با

 .یکارهخب پس ب -

 .ادامه داد مامان

و  یخوب  ینما، دختر به ا یدند . اومده بودیهخوب ی. بچهیمانهاسمش پ -
 !که  موننی. منتظر ما نمکشندیمعلومه هزارتا خواستگار براش صف م  یخانم

زدم.  یروناطراف، از خونه ب یدنو دوورزش  یگفتن نداشتم. برا  یبرا حرفی
در   یشههم  ینکهرو با تمام وجودم استشمام کردم. با ا  یخنک صبحگاه   یهوا

که آرامش داشتم   ییتنها جا یتبرم اما در نها جاینروز از ا یهتالش بودم تا 
 .خودمون بود یو خونه یطمح ینهم

 یفونبرگشتم تا وارد خونه شدم، زنگ در زده شد. برگشتم آ  یورزش وقت  بعد
بودمش. گفت همسر گلسا  یدهبود که تا حاال ند یرو برداشتم. پسر جوون 

 یًا کار مهمبح حتموقت ص  ین. ایومدگفت همسرشم، خوشم ن  ینکهخانمم. از ا
 .گفتم صبر کنه  تفاوتیاومده بود. سرد و ب  ینجاداشت که تا ا

 یفونو سوال اضافه آ  یک تعارفشم نکردم. بدون تبر  یو حت نگرفتم  تحویلش
چه کار  یعنیسحر پا شده امده دنبال گلسا،  یرو گذاشتم. حرصم گرفت کله

 داشت؟ یمهم
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آهسته سالم کرد. از لحن و د و اوم یینها پاکه گلسا از پله یدنکش طولی
کرده.   یهگر   یدفهم شدیقرمزش، م یپف کرده یهاناراحتش با چشم ییافهق
. از خودم تعجب کردم چرا یستدر کار ن یقرار مدار  ینکهراحت شد از ا  یالمخ

وانمود کنم   ینکها  یشکرآبه، برا  یونشوناحساس کردم م  یخوشحال شدم وقت 
مامان اومد که  یزمان صداجوابش رو ندادم. هم اهمیته،یوجود گلسا برام ب 

 :گفت

 .یختمر ییچا یتبرا یاب یدخترم بدون صبحانه نر  -

 طورییندلم گفتم فعاًل که دخترت ناراحته و ا یبه آشپزخونه رفت. تو گلسا
انگار با داماد دعواش شده. خب، خدا رو شکر  یداست،که از ظواهر امر پ
گلسا رو   اومدیطور دلش مده! نکبت چه از آب دراوم یمعلومه پسره عوض

بپرسم  رونداشت که علتش  یناراحتش کنه؟! شونه باال انداختم. به من ربط 
 .یکشاما حتمًا اومده بود منت

بهش   یجور  یه  ینکها  یچرا برا  دونمینم  یرون،گلسا خواست از در بره ب  وقتی
 :خودشه، گفتم یر بفهمونم اوضاع االنش تقص

 دنبالت؟ یانم ینجااه رفتن تا انشگدا یبرا یداً جد -

با من حرف بزنه؟ دختره انگار  خواستیرو نداد و رفت. چرا دلش نم جوابم
 .نچسبش یافتاده با اون نامزد الغر مردن  یلاز دماغ ف

 یحس  ین. اصاًل از ایدمرو شن  یشچند روز بعد، خبر بهم خوردن نامزد  درست
. که چرا بازم ته دل اومدیم نمشده بود خوش یجادکه درونم نسبت به گلسا ا
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گلسا  ینامزد یخوشحال شدم. احسان گفت وقت  یشاز بهم خوردن نامزد
فت معلوم گیبهم خورده، عمو گفته جمع کنه برگرده خونه. مامانم م دلیلیب 
 .نه یا یاددرسش ب یادامه یبرا یستن

*** 

 

 یاصرف شام ه ب یز چند گاه سماوات، هر ا یخانواده ییندهعنوان داماد آ  به
قبول  یشدلخوش ی. براکردیشون دعوتم مبه خونه یدنهار، مامان مروار

 .کردمیم

 :شب خانم سماوات بعد از غذا خوردن گفت یه

 یدوران نامزد  ی؟بذار  یانکم خانواده رو در جر کم  یستجان، بهتر ن  یاوشس -
 !خوب نداره یکنه وجه  یداِکش پ  یادهم که ز

 :به مامانش انداخت و گفت ینگاه معنادار مروارید

نشون بده که باعث   یواکنش  یاآقا مخالفت کنه  مامان قباًل گفتم ممکنه حاج -
. دوست دارم یستمناسب ن یتشبابا بشه. االن موقع یاشما  یناراحت 

عمر به  یهبمونه؛ آخه قرار من  یها سر جاش باق خانواده ینب یهاحرمت
 .شناخته بشم یوان عروس حاج عن

 :من کرد و گفت به رو بعد

 !یزم؟مگه نه عز  -
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 .گهیدرست م یدبله مروار -

 .کن نبود. همچنان ادامه دادسماوات ول خانم

کنند؟ اون از  یکار چ خوانیدو تا جوون م ینباالخره ا یدآخه باباتم پرس -
به تو افتخار اما  یستندن ینداره چون اهل زن و زندگ  یش دل خوشپسرها

راحت   یالتا من با خ  یدکارهاتون رو انجام بد  تر یع سر   یکم. حداقل االن  کنهیم
 !بذارم ینزم یسرم رو رو

 یمامانش صحبت رو خاتمه داد. وقت  ید،مروار ییدهدرهم کش یهااخم با
 :گفت  یدخواستم ازشون جدا بشم و برم مروار

. یبزن  یت حرف به خانواده دمیمامانم نباش! اجازه نم یهاتو نگران حرف -
انگار  بینهیمن و تو رو کنار هم م ی. وقت یهخوشحال باشه کاف وریجینهم
 .رو بهش دادند یادن

خونه دختر عموهام اومده بودن. گلرخ رو  یدمرس یگفتم و رفتم. وقت   ایباشه
 :و گفتم یدمد

 !. چه عجب، گلرخ خانومینسالم خوش اومد -

 !ی؟ممنون. خوب  -

ش سر بزنه. عمه یبود خونه آورد و نشست. شوهرش رفته ییبرام چا خگلر
 :گفت  کهینتا ا یمصحبت کرد یکم

هست. نکنه   یلهمه دختر مناسب تو فام  ینا  کنی؟یچرا ازدواج نم  یاوشس -
 ی؟رو مد نظر دار یکس
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خواهرش، باز مامان بهش گفته بود تا در مورد   یکنم با بهم خوردن نامزد  فکر 
 یجد یلی. خکردمیم شدیناام یدبا ینام حرف بزنه به خاطر همگلسا باه

 :گفتم

 !زوده یلیندارم. هنوز خ یماصاًل تصم -

 .کن نبود. ادامه دادگلرخ ول  اما

آشنا  یهحداقل  یری،دوست داره زودتر سر و سامون بگ یلیعمو که خحاج -
 .شناسییکه نم  ستیبهبهتر از غر 

رس دختر انگار واقعًا د ین. ایرمشگلسا رو بگ یددلم گفتم کور خوند توی
 یهو  یبتشده بود مص یشو هر جنبه از زندگ ییشو جدا یخوندنش، نامزد

ما رو بهم برسونند.   خواستنیکه دوباره همه م  شدیبه من ربط داده م  یجور
بودن   هامزنگ در به کمکم اومد؛ حرف گلرخ نصفه موند. خواهر   یناگهان صدا

 .به پا شد یاولهو با ورودشون دوباره ول

*** 

. درخشیدیمثل الماس م یو سرسبز  یباییروز، روستا از زو و نوسال ن برای
ما جمع  یرو خونه یالتخانواده کل تعط یاعضا یشگی،طبق عادت هم

که   شدیم یاحوال بود. چون چند سالوشاواخر پدرم ناخ یناما ا شدندیم
 :شب مامان صدام زد و گفت یهداشت.  یقلب یناراحت 

 .ینهمعا یدکترش برا یش. ببرش پکنهیمقلبش درد  یحاج  یاز دم غروب  -
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دکتر.   یمرو روشن کردم و با هم رفت  ینحاضر شدم. ماش  یع گفتم و سر   ایباشه
 یدنکش یبشه. طول یبستر  تر یع ر هر چه س یددکتر گفت بابا با ینه،بعد از معا

 اومدیم شد،یدار مخبر  یهر کس یگه. دیدندکه احسان و دامادها هم رس
 .یمارستانب

 یبعج یا. دلهرهکردمیپدرم فکر نم یجز سالمت  یچیداشتم و به ه هدلشور 
 .ریختمیو اشک م زدمیها قدم مبه جونم افتاده بود. مثل بچه

پدرم   ینِ بودم که بدون توجه به وجود و حضور نازن  هایییهتمام ثان  یشرمنده
. با تمام وجود پدر کردیآرومم نم کسییچه ی. دلداریدمگذشت و من نفهم

 .خونه یمبر  تونیمی. منتظر بودم دکتر بگه مرخصه و مخواستمیرو م

 ی. وقت یستاداذان صبح بود که قلب پدرم از حرکت ا یک همون شب، نزد اما
ُسر خوردم و نشستم.  ینزم یجا رورو بهمون دادند همون یاج خبر فوت ح

 .یدمنفهم یچیه یگهحالم بد بود که د قدر ینا

*** 

 

بودم  یاتفاق   یزدهو من همچنان شوک ه ختم انجام شدمراسم مربوط ب  تمام
اهل روستا عزادار شدند. هرکدوم  یهضمش کنم. همه تونستمیکه هنوز نم

 یگرفتند. مردم مدام در حال رفت و آمد به خونه  یامراسم جداگونه  یلاز فام
رو ول کردم. هر روز کنار قبر پدرم  یگفتن بودند. کار و زندگ  یتما و تسل
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 یداپ یامالت چیز یچاما عذاب وجدانم با ه کردمیو درد و دل م ستمنشیم
 .کردینم

ما  یدنگفتن به د یتتسل یبرا ید،سماوات و خانمش همراه مروار آقای
من از  یو خواستگار یاز نامزد یمامان حرف  یومدند. خدا رو شکر جلوا

 :بهم گفت یاطح یتو یدزده نشد. تا وقت رفتن که مروار یدمروار

افتاده؛ خدا  یحاج  یبرا یباور کنم چه اتفاق  تونمیشوکم، نم یهنوزم تو -
من تا آخر عمر   یاوش! سیهو؟شد    یرحمتش کنه! اون که حالش خوب بود، چ 

مامانم  جوریین. ایکه در حقم انجام داد اییبه خاطر فداکار یونتممد
سر   ییبال  ر من ممکنه ه  یوفته،ب  یاتفاق   یشنکرده برا  ییتره، اگه خداخوشحال

 .یارمخودم ب

نزنه؛   یحرف   ییموضوع جا  ینفعاًل از ا  یبگ به بابات    کنمیخواهش م  یدمروار -
داستان  یقرار گرفتم. اصاًل حوصله یمزندگ یتموقع ینبدتر یمن االن تو

 .رو ندارم یدجد

 جوریینا تونمیراحت، فقط خودت رو زودتر جمع و جور کن. نم یالتخ -
بده.  ی. بهش دلداریشرکت، بهتره کنار مامانت باش یا ن. فعالً ینمتآشفته بب

 .ار کمبود پدرت رو احساس کنهنذ

 .باشه -

 .من برم. فعالً  -
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برگشتم گلسا پشت  یسماوات تا دم در رفتم. وقت  یخانواده یبدرقه برای
که زاغ   ی. با خودم گفتم فقط تو کم بودکردیبود و نگاهم م یستادهپنجره ا

 یخودش رو تو  یچه جور  ینبب  یرینخودش  ی. دخترهیب بزن من رو چو  یایس
دوسش داشت. خواهرهامم براش   تر یشپدرم از منم ب  یدل همه جا کرد. حت 

 .بهش به داخل خونه برگشتم توجهیلحظه از گلسا بدم اومد؛ ب  یه. ُمردندیم

حرف زدن نداشتم.  یبودم. حوصله یاز دست همه عصب جهتیروزها ب  اون
رون از دست خودم و با همه دعوا کنم. چون از د خواستمیم ییز سر هر چ

 .ناراحت بودم یرماخ یرفتارها

*** 

شد.   یکم همه رفتند. دور و بر ما خالها تموم شد. کمروز گذشت. مراسم  چند
نداشتن   یتشوک بودم. انگار هر روز واقع  یادامه داشت و من هنوز تو  یزندگ 
تر تازه یمناراحت کردم؛یدرک م ر تیشدوسش داشتم رو ب یلیکه خ یکس

 .شدیم

مثل مامان زل  تونستمینم یبود. چرا حت  یختهبهمم ر یپدرم حساب  نبودن
نگاه   یشعسل  یهاچشم  یتو  یممستق  تونستمیبزنم به قاب عکسش؟ چرا نم

 قلبم؟ یغمم تلنبار شده بود رو یکنم؟ چرا همه

ات ساکت بود و وقا تر یشخودش رو هم نداشت. ب یحوصله یحت  مامانم
 ینداشت. از فضا  یصحبت   یبا کس  یخونه سوت و کور بود. کس  زد؛ینم  یحرف 
 یمدت خونه یهگرفتم   یمخونه به ناچار، به شرکت پناه بردم و تصم ینسنگ

 .داشتم یاجو سکوت احت ییآذر بمونم. به تنها
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 :. گفتیمروز که خونه بودم احسان برام غذا آورد تا با هم بخور یه

 .یخواستگار یمبه مامانم بگم بر  خوامیم -

 !مبارکه -

من رو از اون  کهینا یحرف زدن با احسانم نداشتم. حتمًا برا یحوصله حتی
 یحرف   ینچرت و پرت سرهم کنه. به خاطر هم  خواستیم  یارهحال و هوا درب

 .کن نبود. ادامه دادول ینزدم. ول

به، به  یبگ   ی؟نا شدباهاش آشاز کجا   یه؟ک  پرسییحسود؟! نم  قدر ینا  ییدا -
 .یشیدوماد م یباالخره زودتر از من دار

 .نه -

کنم. اسمش   یفبذار از اول برات تعر   یکرد  یچمسوال پ  قدر ینخب، حاال که ا -
نظر  یر گلسا، چند وقت ز  یه. همکالسیشمهرو که از قبل بهت گفته بودم ابر 

هم با هم  ور د یلیفامنسبت  یه! یهدختر خوب و خانوم یلیداشتمش. خ
باهاش حرف  یبه دلم نشست. وقت  یدمشاول که د ی. از همون لحظهیمدار

 .یشخواستگار یمرفت ید. شاخوادیاونم من رو م یدمزدم فهم

 یپسر باجنم  اومدی. خوشم میهاحسان جد  یمنزدم اما معلوم بود تصم  حرفی
 .موندیحرفش م یپا یجد گرفتیم یمیتصم یبود و وقت 

*** 
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خونه و  گشتمیدل و دماغ نداشتم. برم یسرکار ول رفتمیم حوصلهبی
 یخبر داد حال مادرش بدتر شده و کارها یوقت  یدها تنها بودم. مروارساعت

خوشحال شدم. انگار  یممربوط به رفتنمون رو زودتر از موعودش انجام بد
ز شدن ا  ور ن و دبا رفت  یدشا  گفتمیاز اسارت آزاد بشم. با خودم م  خواستمیم
 .یشهو حالم بهتر م یارمرو دوباره به دست م میهروح یط،مح ینا

با  یمامان و گلسا حساب  یدمد یروز رفتم خونه تا به مامان سر بزنم. وقت  یه
دل  یجا کردن خودش تو یتر شد. گلسا براراحت یالمهم انس گرفتن، خ

 یراییازم پذ و چرخیدیداشت. مثل پروانه دورم م یها مهارت خاصآدم
 تینآروم و م ی،بود. بدون پرحرف  یمیمهربون و صم یلی. رفتارش خکردیم

با  یبود ول یزبانو گلسا خانم م ی. انگار من اومده بودم مهمون کردیرفتار م
 یدهناد دلیلیو ب   اومدیچرا هنوزم ازش خوشم نم  دونمیاوصاف نم  ینتمام ا

ان و گلسا، به اتاقم کالم شدن با مام. بعد از شام خوردن بدون همگرفتمشیم
  .رفتم و استراحت کردم

خودم   یشدم بعد صبحانه خوردن تو آشپزخونه، برا  یدار از خواب ب  یوقت   صبح
که کنار حوض   یدمرو تماشا کردم. گلسا رو د  یاطقهوه درست کردم. از پنجره ح

. یختمقهوه ر یهاونم  یش شده. براناراحته، معلوم نبود چ ینشسته و حساب 
 .بردم یاطشتم و به حذاگ  ینیس یتو

ازش  تونستمیباهاش حرف نزده بودم. امروز م یدرست و حساب  وقتهیچ
مدت کنار مامان بمونه. چون معلوم نبود  یهبخوام بعد تموم شدن درسش 

رو دستش دادم نگاهش  ینیس یبرگردم و چه مدت اونجا بمونم. وقت  یکِ 
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غرق شده. ازش  شهایکرده و کشت  یهشده که گر  یچ  دونستمی. نمکردم
 .یدمپرس

 ی؟کرد  یهگر  -

 .جواب داد سرد

 .نه -

 شده پس؟ یچ  -

 .یچیه -

بود که به من ربط نداشت؛ به  یموضوع  یدمحرف بزنه. شا خواستینم انگار 
بود.  یدزنگ خورد. مرورار یمگوش  یهوجو نکردم. وپرس تر یشب ینخاطر هم

 .تا برگردم سر به گلسا گفتم صبر کنه یجواب دادم و با اشاره

صحبت کردنم تموم شد. برگشتم و  یحرف زدم اما وقت  یزدم و با گوش قدم
بود. با خودم گفتم  ینیس یشم دست نخورده تو. قهوهیستگلسا ن یدمد

 !از بس همه لوسش کردند یومدهدختر ن ینمحبت به ا

*** 

 

حرف زدن با  یبرا یفرصت  یگهاومد د یشاحسان که پ یعشق و عاشق  جریان
شون برگشت. نکردم و اونم بعد اتمام ترم دانشگاهش به خونه یداپ گلسا
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هول و عاشق بود؛ چون  قدر ینرفت. ا یشمابر  یباالخره احسان، خواستگار
 .رو از دست بده یشمبشه و ابر  یر ممکنه د کردیفکر م

عقد مختصر با حضور دو   یهفقط    یمراسم  یچترام به پدر، بدون هخاطر اح  به
. خاله یومدندشم از تهران نو خانواده  یلعمو خل  یزار کردند. حت تا خانواده برگ

سر موضوع مرجان،   یو شوهرش هم تنها اومدند. البته به خاطر دلخور  یژهمن
 یود. آخه وقت م افسانه بشیگهد یلدل یهو  رفتیهم انتظار نم یناز ا تر یشب

ان البته احس خواستند؛یرو م یگهاحسان و افسانه نوجوون بودن همد
 .افسانه رو زده بود یدق یشپ وقتیلیخ

 یها. بعد از شام مهمونیمشام خوردند و رستوران رفت یمحضر همه برا بعد
بدرقه   یها براآذر جمع شدند. تا آخر شب موقع رفتن مهمون  یخونه  یک نزد

به آذر   یکردم. خاله برگشت با لحن خاص  یشونتا دم در همراه  یژهاز خاله من
 :گفت

دست  تر یشجون، انشااهلل پسرت خوشبخت بشه! البته ب اشه آذر مبارک ب -
با هم و احسان  یشمشد تا ابر  یر کار خ  یدخترعموت درد نکنه که باعث و بان 

بهم برسند. حتمًا بعدشم نوبت خودشه، ماشااهلل  یعسر  قدر ینآشنا بشند و ا
 !شستهنن یکار هم بلده و ب اییگهد ییعالوه بر درس خوندن، کارها

 :حرفش لجم گرفت و گفتم از 

. دینیرو به گلسا ربطش م یچون هر اتفاق  ینخاله، شما هم حساس شد -
 یاصاًل ربط  یشماحسان و ابر  یعالقهو  ییآشنا ییهبودم قض یانمن در جر 

 .به گلسا نداره
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 یدنهمه فهم یگه! دگیرییطرف گلسا رو م یلیخاله، خ یادتو هم بدت ن -
همه ستاره  یشقدر پنچسب! چه یانس دختره. ماشااهلل به شیدوسش دار

 !گفتم بهت برخورد؟  یداره. وا! مگه من چ 

به  یدامه ندادم. عصبان بحث کردن رو ا یگهنگاه آذر ساکت شدم و د با
 .به گلسا فکر کنم یناز ا تر یشب خواستمیآپارتمان خودم رفتم. نم

با  یژهمن چون دو هفته بعد خاله دادیاتفاقات پشت سر هم رخ م یهمه
مراسم عقد مرجان دعوت کرد. ظاهرًا   یما رو برا  یمامان تماس گرفت و همه

 .رو گرفته بود و باالخره ازدواج کرد یمشتصم

*** 

با لحن  لرزیدیکه صداش م یباهام تماس گرفت و در حال یور روز ز یک 
آذر برم. تا خودم رو رسوندم خواهرهام  یاالن به خونه ینگفت هم  یناراحت 

 .یدنددون مقدمه پرسب

! پس ی؟و خودتم دوخت  یدیخودت بر  ید؟مروار یخواستگار یرفت  یتو کِ  -
! چرا به ما خبر کردیگلسا، شازده مخالفت م  گفتیمیما م یبود هر چ  ینهم

 ی؟نداد

 :بزنم. با آرامش گفتم یحرف  یشماحسان و ابر  یجلو خواستمنمی

 زده؟ یحرف  یشده؟ کس یچ  -

 :و گفت  یهگر   یر . زد زیگمم  یچ   دادیبود که اصاًل گوش نم  یعصبان   قدر ینا  زیور 
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بودند.  جاینماماِن عروس خانوم گفتن. خانم سماوات و دخترش ابله،  -
 یه! آخه چیکار باشو پنهون  معرفتیب   قدر ینا  کردمیدستت درد نکنه! فکر نم

اومده  ییتنها یاوشدختره دلت رو برده؟ مامانش گفت اول س ینا
 یشفوت کردن بابا پ یانخبر بده جر  یهخواسته به بق یوقت  ی؛خواستگار

 .اومده

 :ادامه داد و گفت آذر 

از احسان  ی. هر چ یدار شدنت به ما بگ بعد بچه یمبارکه! حتمًا گذاشت  -
بوده اما نخواسته به  یاندر جر  دونمی. من که مخبرمیمن ب  یگهم پرسمیم

 .ما بگه

و آذر  پیدر یپ یهابه سوال ینکهبدون ا. شدمیداشتم منفجر م یتعصبان از 
 .زنگ زدم. تا جواب داد یدجواب بدم. به آپارتمانم رفتم و به مروار یور ز

 .سالم یاوش،س -

 :داد زدم و گفتم سرش

مگه من نگفتم  ی؟زد یآذر؟ چه زر یخونه ینکلمه بگو چرا رفت  یهفقط  -
 نم؟جمعش ک یجوررو چه یکه زد  یخبردار نشه؟ االن گند یکس

 :گفت  یعصبان  مروارید

ر کن! چه خبره؟! مامان رفته بود مطب دکترش. همون که سر صبر کن، صب -
فکر  یچارهآذر. ب یسر رفت خونه یهاونم  یومدهآذره، دکتره ن یخونه یکوچه
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آذر رو  رهی. به منم تا گفت مشندیکرده حتمًا خواهرات بشنون خوشحال م
 .نزنه یوقت حرف  یها خودم رو رسوندم ت یع سر  ینه،بب

 :گفتم  عصبی

 یگهبوده، من د  یصور  یکن همه چ   یفمامان و بابات تعر   یپس خودت برا -
 .یستمن

. آذر به مامان خبر داد. پیچیدیبد به سرعت م  یرو قطع کردم. خبرها  گوشی
. مامان فشارش خواستندیم یحاومدن آپارتمانم و توض مندیهشب همه گال

 ینخاطر همبود. به اومده یشپ یاوضاع نامساعد. کردیم یهافتاد و گر 
 :خالصه گفتم

 ید. مامان مرواریماوقات با هم رفت و آمد دار تر یشو ب یمچون ما همکار -
 .یمبا هم باش خوایمیدچار سوءتفاهم شده. فکر کرده ما م

کن هنوز باورشون نشده و ول یدفهم شدیسرزنش بارشون م یهااز نگاه اما
در  یده بفهمن ارتباط من و مروارکه شد  یهرطور خواستنی. مماجرا نبودند

 .یمها گفتن ما نامزدو اون کنمیکه من مصرانه انکار م  یهجورچه حده و چه

*** 

 

 سوم فصل
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زبونم حرف بکشند.   یر تا از ز  کردنیرفتار م  ینباهام قهر کردن و سر سنگ  همه
قبول کرد   یع سر   یدمزم. دپول به مامان رو بندا  یمدت بعد مجبور شدم برا  یه
 :شرط گذاشت. گفت یه یلو

با گلسا ازدواج کن.  یست،ن یتتو زندگ یداز مروار یو خبر  یگیاگه راست م -
 .دمیبهت م یهرو به عنوان سرما یحاج  ییوقت نصف دارااون

 تونستمیم جوریینبود. ا یزیانگشدم آخه مبلغ هنگفت و وسوسه شوکه
 یچ سهمش رو بخرم اما همه یهمه یحت  یا کنم  جدا یدشراکتم رو از مروار

 .تنها پول نبود

 .خوامشی. نمیستن یندهآ  یهام براازدواج با گلسا جزو برنامه -

 .یستاز پولم ن یپس خبر  -

 یدختره  ینجا حرف اتر شد. چرا همهپررنگ   یمزندگ  یگلسا تو  یرد پا  دوباره
خوامش ود اگه منم نباورم شده ب یگهد خواستنش؟یخنگ بود؟ چرا همه م

بود.کاش  یر سرنوشت ما، سفت و سخت با هم گره خورده. گلسا دست و پاگ
نجا ی. کاش اصاًل اشدمیشون و باهاش آشنا نمخونه رفتمینم وقتیچه

 .شدیدانشگاه قبول نم

ترم  یکه گلسا برا  ییز کرده بودم. مامان تا قبل از پا  یر گ  یبد یتموقع توی
بهم فرصت داد تا فکرهام رو بکنم. گفت چه  د؛شیفرما م یفتشر  یدشجد

شون داشتن رسمًا همه  یگهکنم. د  یقراره از گلسا خواستگار  ی،چه نخوا  یبخوا
 .نداشتم یاو منم چاره گفتنیزور م
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*** 

 :روز مامان زنگ زد و خوشحال گفت یک 

خونه، کارت دارم. آخه گلسا اومده؛ باهاش در مورد  یاحتمًا امروز ب -
 .حرف زدم. ظاهرًا که قبول کرده یرخواستگا

داشته و رو  و بهم عالقه خواستهیهمه مدت من رو م یندختره ا پس
 یخیالازدواج کنم. ب  خواستمیاز اون پول بگذرم، نه م  تونستمی. نه مکردهینم

 :گفتم

 .گذشتم. نه گلسا، نه پول  یرشخ نخواستم؛ از  یمدل ینمامان ا -

 :گفت  یدکناند باال و تهدپشت تلفن صداش رو بر  مامان

 !ینمتبب خوامینم وقتیچه یارم؛اسمت رو نم یگهد یومدیاگه ن -

 کردمیفکرش رو نم وقتیچحرف زدن برم خونه، ه یمجبور شدم برا باالخره
به اجبار و بدون   که همه از بابتش خوشحال باشند  اییرسم  یخواستگار  یناول

. قرار باشه تک و تنها بدون افتهیخودمون اتفاق ب   یخونه  یانتخاب خودم، تو
 یبرم خواستگار  تیبا ناراح  یدن،خر   یرینیبدون گل و ش  یدن،پوش  یلباس رسم

 .جز گلسا نبود یکه اونم کس  یمپرنسس زندگ

 یر سوت و کور بود. مامان دستش رو ز یشهخونه، مثل هم یدمرس وقتی
مامان با اخم   . سالم کردم و نشستم.کردینگاه م  یزیونش زده بود و تلونهچو

 :گفت

 !یکرد  یر چه د -



  

 
65 

 رمان یک نجمن ارجمندپور کاربر ا ینهعاشق )جلد دوم( | تهم یعنیرمان دچار 

 

. داشتم یعیهها طبکردن  یر د ینا یباالخره تو هر مراسم خوستگار ید،ببخش -
 یراستش رو بگو، مامان االن جد یاوش. جوِن سیاماصاًل ن کردمیفکر م
 !ی؟هست 

 :گفت  یجد مامان

ناراحت  ینزن  ی. حرف یادپاشو خودت رو جمع کن. االن عروس خوشگلم م -
اگه گلسا  یایکردم و بله رو هم گرفتم. گفتم ب  یاستگارخودم ازش خو بشه.
 .داره بهت بگه یشرط  یا یحرف 

 :م گرفت و گفتمخنده یتعصبان از 

محضر.   اومدمیراست م  یه  زدیی! زنگ میام؟بود من ب  یچه لزوم  یگهخب د -
ازم  ی. ده_دوازده سالخورهیمامان گلسا به درد من نم یه؟چه کار ینخه اآ 

 .بارم نامزد داشته یه تره،یک کوچ

به  یوا یچرت و پرت گفت  یاوش. سیادب زنمیاالن صداش م یار؛بهونه ن -
 !خوای؟یحالت! تو مگه پول نم

 :و گفتم ییدمهم سا یهامو روخشم دندون از 

 ازدواج کرده؟ مگه عهد قجره؟ جوریینا یداره؟! آخه ک  یچه ربط  -

. بعدشم من دارم به یشد یر ! پگیریینم زن یمبه تو باشه تا پنجاه سالگ -
 یریرو بگ یداجازه بدم مروار کهین. نه اکنمیعمل م یامرزتپدر خداب یتوص

 !تیقهبا اون سل

 :شدم و کالفه قدم زدم. رو به مامان گفتم بلند



  

 
66 

 رمان یک نجمن ارجمندپور کاربر ا ینهعاشق )جلد دوم( | تهم یعنیرمان دچار 

 

 .رو بخواد یگهد یکی یدگلسا شا -

بوده عمو  یبه خواسته یشم. اون نامزدخوادیرو نم یراحت کس یالتخ -
 .وگرنه پسره رو دوستش نداشته

شوهر  جورییندخترش رو ا کنهیعمو قبول م یدی؟اصاًل نظرش رو پرس -
 !بده؟

 .یاداالن گلسا م ین، برو بشرو بسپار دست من یچ همه -

تا  نشستمیمنتظر عروس خانم م یدمسخره بود. االن با یلیخ یتمموقع واقعاً 
به  یکه منته  ییهاپله یرووبهل ر مب یرو یشرط و شروط بذاره. عصب یادب

امروز  ینبرات بپزم که هم یآش یهدلم گفتم  یباال بود نشستم. تو یطبقه
و خودش  زدبلند گلسا رو صدا  ین چندبار. مامایرو بد یخودت جواب منف 

 .به آشپزخونه رفت

اومد. دلم به  یینها خرامان پابعد، عروس خانم از پله یقهچند دق باالخره
داشت،  یش. هفت قلم آرایچیدجا پهمه یععطرش سر  یخت. بوحالش سو

 یکه دارم ازش خواستگار  خواستمشیبچه واقعًا باورش شده بود من م ینا
. مجوابش رو نداد یم،بهش بفهمونم ناراض کهینا ی. سالم کرد براکنمیم

 :اومد و گفت ییچا ینی. تا مامان با سیمروم نشست؛ ساکت بودروبه

. چند ینمونده بزن یباق  یکردم اما بازم اگه حرف وتون صحبت  من با هر د -
 یمخالفت   یهستن کس  یانهم در جر   گلسا  ی. خانوادهینقراره عقد کن  یگهروز د
 .نداره
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 :گفتم  یع کردم و سر   یمامان گفت »عقد« قالب ته وقتی

 !ازدواج ندارم یمامان من آمادگ  -

 :بود که گفت یمامان جد یمتصم اما

و آشنا سراغ  یلفام یتر از گلسا توسرتر و خوشگل دونییخودت بهتر م -
رو برات انتخاب  یماه  ییکهت ینهمچ یهپسر، دلتم بخواد  یشد یر ندارم. پ

 !کردم

 یحرفم خال یرو تو یتمبودم. صبر کردم تا مامان رفت. تمام عصبان آشفته
 :کردم و گفتم

دونم مامانم  ی. نمزهرییمن بهم م یهابرنامه یگلسا، با ازدواج همه  ینبب -
 .مشترک ندارم یزندگ  یبرا یکارم، وقت   یر درگ یلیبهت گفته اما من خ یچ 

درهم شد و با  اییهش به ثانبود که چهره ینبه شدت براش سنگ هامحرف
 :اخم گفت

 . ...خاطر اصرار مامان شماست وگرنهفقط به ینجاممنم اگه ا -

. به یاستهباس  یلینگ معلوم بود خحرفش رو نزد و بلند شد رفت. قش  یادامه
 کرد،یوم و صبورتر رفتار مآر  ی. هر چ ذارهیمن، اونه که داره منت م یجا

دوستش ندارم اما بازم مثل َکنه بهم  دونستی. ماومدیازش بدم م تر یشب
 .بود یدهچسب

 یشکه بد پ  جایندلم خنک شد! حالت رو جا آوردم. تا ا ی،خودم گفتم آخ  با
 .کنهیبهش برخورده و قبول نم یهنازک نارنج یلیًا چون خنرفتم؛ حتم
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*** 

و  یختکه قولش رو داده بود به حسابم ر  یان نصف پولروز بعد مام چند
ما،   یش اومدن خونهبهم نداد. آخه عمو و خانواده  تر یشفکر کردن ب  یاجازه

و دختره ر   بودم که یاکرده بودم. کالفه به دنبال راه چاره  یر گ  یاوضاع بد  یتو
به مربوط  یکارها  ،هفته یک یمنصرفش کنم تا از سرم باز بشه. ط  یجور یه

 .زده بودمچنان شوکخون و... انجام شد. منم هم یشعقد و آزما

اتاق خونه بود رو رنگ   ینتر بودند. اتاق پدرم که بزرگ  یخوشحال و راض  همه
. قرار یدندخر  و رنگ روشن یدرو برداشتند؛ لوازم جد یمیقد یلکردند. وسا

 یمن، احسان کمک دست مامان بود و هر کار ی. به جایمشد جمعه عقد کن
کردم   بهونهرو  یکار  ی. دل و دماغ نداشتم و مشغلهدادیکه داشت انجام م

 .تا تو جمع نباشم

. با اکراه حاضر یدخر بردمیگلسا رو م  یدروز به اصرار مامان، با یه کهینا تا
 :صدام زد و گفت یلدن از خونه، عمو خلوما یرونشدم و قبل از ب

 .کارت دارم  یالحظه ب یه یاوش،س -

هام زل کنارش نشستم. عمو تو چشم  یاطح  یتخت تو  یاسترس رفتم و رو  با
 :گفت  یزد و جد

 !ست؟واقعًا تو هم دلت با گلسا -

 :دهنم رو قورت دادم و به دروغ گفتم آب

 .بله -
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 .اشت که ادامه دادته دلم خبر د شد. انگار از  یرهرو خبه روبه عمو

 خوامی. نمیدیمرو هم د  شیجهخاطر ما قبول کرد نامزد کنه، نتبار به  هیآخه   -
 !نکرده قلبش بشکنه ییخدا یابارم دخترم ناراحت بشه  ینا

 یهدل بق  یه،ازدواج اجبار  ین! ایزفهمبود بهش بگم قربون آدم چ  یخوب   فرصت
. یدمچرا شرم کردم و نگاهم رو ازش دزد مدونیبا دختر شماس نه من اما نم

رو بگم. چه مرگم شده   یقتهاش نگاه کنم و حقچشم  یتو  تونستمیطور مچه
 کار یچ  شتمو من دا یتگرفتم. مثل برزخ بود اون موقع یمون بود که الل

 :! محکم گفتکردم؟یم

 !ستکلمه  یهپسر، جوابش  -

 :گرفتم و گفتم  یینرو پا سرم

 .یممن راضبله عمو جان،  -

 :گفت  یدبا ترد عمو

 !با عجله؟ قدر ینا جوریینآخه ا -

 :نگاهش کردم و گفتم یسخت  به

 .اومد یشپ یهویی یچ بگم؟! همه یچ  -

 .دونگ حواست به دخترم باشه یشپس گلسا دستت امانت، ش -

 .راحت باشه یالتونچشم، خ -
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و رفتم  دادم نجات یتخودم رو از اون موقع ید،بردن گلسا به خر  یبهانه به
. با اون ینکه اومد سمت ماش  یدمگلسا رو د  یینهآ  یاز تو شدم. ینسوار ماش

بلوز   یهشب  ی. مانتوشم از کوتاه داشتیبلند کفشش به زور قدم برم  یهاپاشنه
بلندش   یبدتر، موها  هو از هم  یشآرا  یبود. با کل  یدهبه خودش رس  یلیبود. خ

وهاش م  یرو  یبود که الک   یشال چ   یکهت  یهرو دورش باز گذاشته بود. آخه اون  
همه رو به خودش جلب کنه اما به قدر  انداخته بود. دوست نداشتم توجه

 یحرف   کهینرو نداشتم. بدون ا  اییگهبحث د یبودم و حوصله  یعصبان   یکاف 
 یجد ین،شدن از ماش یاده. قبل پیدیمرس یتا وقت  یمکرد  یرو ط  یر مس یمبزن

 .به گلسا تذکر دادم

الزم نبود! کمترش کن؛  یشهمه آرا ینجلب توجه ا یوچولو، برام کخان -
 .موهاتم جمع کن

 یهوس نکنه هرجور  یگهشدم. حقش بود تا د  یادهپ  ینرو زدم و از ماش  حرفم
شد. خوشم اومد   یادهپ  ینکه گلسا از ماش  یدنکش  یدلش خواست بگرده. طول

بود. اما  کرده  و جمع چون موهاش ر  دادیبه گلسا جواب م هامییکه زورگو
 یلیخ یباییشز یشدبود. آخه باعث م یصورتش باق  یرو یشهنوز آثار آرا

کرد. به   شدینم ی. مانتوش هم هنوز کوتاه بود و کاریادبه چشم ب تر یشب
 .تٔاسف سرم رو تکون دادم و راه افتادم ینشانه

 خودش  ییقهپاساژ رو گشت و به سل  یهاتک مغازهبا صبر و حوصله تک   گلسا
وسط  ینفقط ا دادمینم یو نظر  کردمیم یشکرد. من فقط همراه  یدخر 

 .خانم رو حساب کنم یدهایرو داشتم که خر  ینقش کارت بانک 
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*** 

آذر  یمردها هم خونه ییهمن و بق یشگاه،ها رفت آراعقد، گلسا با خانم روز 
دارم  دونستیاز همکارهام نم کسییچه یدمحضر. جز مروار یمتا بر  یمبود

زنگ زد جوابش رو  یدمروار یَپکر و کالفه بودم وقت  ی. حساب کنمیم ازدواج
 :. احسان گفتگذاشتم  جوابیفرستاد که اونم ب   یکیتبر   یامندادم. بالفاصله پ

 .اتو کنم بپوشم  خوامیم  یار رو ب  تیدهشادوماد قربون دستت! برو اون بلوز سف -

 :فتم و گفتمبهش ر  یاغره چشم

 .ذارمیبردار. در رو باز م یاد! خودت بزهرمارو شادوما -

گلسا رو َبندم   خواستنیشدم. االنم که به زور م یر خاندان اس یندست ا از 
رو نداشتم به آپارتمان خودم رفتم تا حاضر بشم. دوش   یشلوغ   یکنن. حوصله

 یهفقط  کردمی. داشتم فکر میدمتخت دراز کش یو رو یدمگرفتم. لباس پوش
که   یدنکش ولیکنم. ط  یدانجات پ یاوضاع کوفت  ینکه از امعجزه الزم دارم  

اومد. برخالف قبل، ناراحت بود. رفت سر  یده،درهم کش ییهااحسان با اخم
 :رو برداشت و گفت یدسف یراهنها پلباس ینکمد، از ب

جواب   زنهیزنگ م  ی. چرا هر ک شهیمثل برج زهرمار نم  یشآدم تو روز عروس -
 !تحملت کنه تونهیکدوم دختر م  دونهی، خدا مَگندت  اخالق ینبا ا دی؟ینم

 :گفتم  یتعصبان با

 .یبر  تونییم ی،. لباس رو که برداشت زنییقدر حرف مچه -

 :باال انداخت و گفت شونه
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تو خوشه وگرنه ما که  یخبر بدم که فقط برا یه! اومدم کنی؟یچرا ُترش م -
 !شده یچ  یوقت نپرس یه. شازده، یمراحت شدهمه نا

 :تخت نشستم و با تعجب گفتم روی

 !جون بکن درست حرف بزن -

 یهبود. ناله و گر  یااختر خانم زنگ زد. از پشت تلفن همهمه یگه،د یچیه -
گفت   ی،شده کجاس؟ گفتم رفته حموم دوماد  یلذل  یاوشس  ینو فغان! گفت ا

 یگهشده. م یمونکه گلسا پشچون اد؛یب خوادیبگو بتمرگه سر جاش! نم
. اخالقم که نداره، زشت ستحوصلهیو ب  یر . پترهیشسنش از من ب شیاوس

 ینبود، نثارت کرد. ظاهرًا فکر کرده ا  یراهبد و ب  ی. خالصه هر چ ستیافهقو بد
به گوشش رسونده. خالصه  یک   دونمیدوست دخترته! نم یدهورپر  یدمروار

راحت  یالبا خ یگهبهم خورد. د یپاشو که عروس شده، یمونعروس خانم پش
 .یادامه بد یتمزخرف مجرد یبه زندگ  تونییم

 یدهکه شن  ییهابرق زد. هنوز حرف یهام از شاداحسان ساکت شد، چشم تا
 :خنده و گفت یر بودم رو هضم نکردم که زد ز

 .کردم حال و هوات عوض بشه  یپاشو خودتو جمع کن! شوخ  -

 .پا به فرار گذاشت یع رو به طرفش پرت کردم، سر ییدمپا تا

*** 
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. یروناومد ب ییدنبال گلسا، تنها یشگاهحاضر شدم و رفتم آرا حوصلگییب  با
رو براش باز کنم. به خاطر   ینبشم و در ماش  یادهبه خودم زحمت ندادم پ  یحت 
 .خودش اومد سمتم ینهم

نگاهش کردم.  یچشم یر رو باز کرد. آروم سالم کرد و نشست. ز ینماش در 
 قدر یندختر ا  ینچرا من با ا  دونستمینوزم نمشده بود. ه  یشهتر از همخوشگل
 .تا برنجه گرفتمشیم یدهناد یخودیلجم؟ ب

ازدواج  ین! تمام آمال و آرزوهام با ایشممتٔاهل م یگهامروز د شدینم باورم
. انگار یمتا محضر ساکت بود یحرف  یچ. بدون هشدیمسخره نقش بر آب م

خاطر . بغض گلسا بهیمبود یاضار ن دادیمیانجام م یمکه داشت  یهر دو از کار
کنم و بگم دوسش   یفبود که محلش نگذاشتم؛ انتظار داشت ازش تعر  ینا

باشم.  یکیآدم رمانت تونستمینم وقتیچدارم. دست خودم نبود. من ه
لرزشم  یپا خورهیخربزه م یهر ک  کردمیم یشحال جورایییک  یدباالخره با

 !شینهیم

*** 

 

 :جلوتر از همه اومد و گفت یشم. ابر جمع بودند محضر، همه یدیمرس وقتی

ماشاهلل، خوش به حال  یبه! بزنم به تخته، چه عروس خانوم خوشگلبه -
 !آقادوماد

 :رو به گلسا کرد و گفت احسانم
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اخالق  یداخموئه. خدا صبرت بده! با یافشفقط ق یهما پسر خوب ییدا ینا -
 .هول شده یچارهب ی؛گندش رو فعاًل تحمل کن

بهش فهموند ساکت بشه. کنار   یابا آرنج به احسان زد و با چشم غره  شمریاب
عقد رو   یخطبه  ی. وقت زدیهمه موج م یچهره  یتو  ی. خوشحالیمهم نشست

ه کردن دوباره به گلسا، حلقه رو دستش کردم. خودش هم خوندند بدون نگا
 ههمراغب نبودنم به ازدواجه. خالصه  محلی،یهمه ب  ینعلت ا یدفهم

صرف شام به رستوران  یگفتند. بعدش برا یک کادوهاشون رو دادند و تبر 
بهش  یاما توجه کردیمیم ینقش باز یجا کنارم بود و الک . گسا همهیمرفت

 .کردمیسرگرم م یهو با حرف زدن با بقنداشتم و خودم ر 

رفتند تا ما تازه  یسعمه فرنگ یخواب به خونه یشام خوردن همه برا بعد
 کهینهاش درهم بود. از ااخم یخونه. گلسا حساب  یمداماد تنها بر عروس و 

 یمکرد  یخداحافظ   یه. از بقزدینگرفتم، ناراحت بود و باهام حرف نم  یلشتحو
 .سمت خونه یمو رفت

مبل نشست و کفش  یگلسا بدون توجه به من رو  یموارد خونه شد وقتی
و برگشتم.  یدمپوش یدرآورد. به اتاقم رفتم و لباس راحت  یشهاش رو از پا

 .جا نشسته بودهنوزم همون یف،عروس خانم خسته و بالتکل

. یدرسیم م. قدش به زور تا شونهیستادروم ابلند شد و روبه یدمن رو د تا
ها شده بود. عروسک  یهبشم. شب یقش دقچهره یتازه وقت کرده بودم تو

گول بخورم   ستمخوایصورتش اما نم  یتو  یرینیخوشگل و خانم بود با اخم ش
قرار  یباییشز یر فقط تحت تٔاث کردمیبهش دارم و فکر م یکه منم احساس
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با  ید زندگ که باشه بازم به در   یگلسا هرجور  کردمیگرفتم. خودم رو قانع م
 :. بهش گفتمخورهیمن نم

ما  ینب یاتفاق  یچه یستخانم کوچولو قرار ن ینخب باالخره تموم شد. بب -
 .یریبگ یازدواج رو جد ینا خوادی! نمیوفتهب

 :شد و گفت یعصبان  یهو

 !یاد؟ازت خوشم م یلیخ یفکر کرد یهبله بابابزرگ بداخالق، چ -

 یگه. دکردیم یزبون دراز ییحاال که خرش از پل گذشته بود با پررو پس
 :. با اخم گفتمرفتیداشت رو اعصابم م

 .یرونب یاداز دهنت م یچه حرف  ینمواظب زبونت باش! بب -

 :صورتم نگاه کرد و گفت توی

 !ینهمچن -

 یدبرجکش که قهر کرد و به اتاقش رفت. گلسا با  یخورده بود تو  یحساب   البته
 یالک  خواستمیشدن بهش نداشتم و نم یک به نزد یلیتما فهمیدیکم مکم
 .کنم  یدوارشام

*** 

تا چشمش  یدشدم به شرکت رفتم. مروار یدار از خواب ب کهینبعد از ا صبح،
 :م افتاد گفتبه
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چند روز کنار  یهماه عسل.  یبه آقا دوماد! خوش گذشت؟ گفتم حتمًا رفت به -
 !سر کار یایب یپاش یستمن یخدا راض. بهموندییعروس خانم م

 .نگو حوصله ندارم ورییدر قدر ینا -

 .از من حرف بکشه. ادامه داد جورییه خواستیکن نبود. مول مروارید

 ی؟ناراحت  یگهچرا د یزد یبپول به ج یبد نشد. کل یادمز -

با گلسا  یهاالنم به زور بق یستو کارم مشخص ن یبا زندگ  یفممن هنوز تکل -
بار سر بهم خوردن  یهعموم نگاه کنم. اونا  یهاعقد کردم. رو نداشتم تو چشم

 .االن یتاز وضع ینمگلسا ضربه خوردن ا  ینامزد

 :گفت  خیالیب  مروارید

هم مامانم   دیمی. هم کارمون رو ادامه مریمیم  یگهند ماه دنگران نباش تا چ -
 یرانا  یایب  یتو خواست   یگمکه حالش بهتر شد م  یکم.  دهیدرمانش رو ادامه م

برابر  ینچند تیههم سرما یهم گلسا رو دار جوریینو من ازت جدا شدم. ا
 .یشهشده. مشکالتتم حل م

. ول کنم یستخبرها ن  ینما از ا  یسنت  یتو آسونه، تو خانواده  یگفتنش برا -
 .برم بعد برگردم

 :هام زل زد و گفتچشم یتو مروارید

 .هم هست یراه سوم یه -

 ی؟چ  -
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 .یمو با هم ازدواج کن یبرنگرد -

 .کنهیم یو داره شوخ  خورهیکارش به درد خودش م  راه دونستممی

 !ی؟باش یجد یشهم یدمروار -

 .یمجد -

*** 

 

 یلنترو سا یم. خسته بودم. گوشفتم آپارتمان خودروز بعد شرکت، ر  اون
عمو و مامان رو  یهاشدم تماس یدار از خواب ب ی. عصر وقت یدمکردم و خواب

روزها  یندوباره عمو تماس گرفت بهونه آوردم و نرفتم. گفتم ا ی. وقت یدمد
اراحته ن  دسرم شلوغه، دوست داشتم تنها بمونم. از لحن عمو مشخص بو  یلیخ

 یابزنن  یحرف  خواستنیدخترشون زنم بود نم یگهآورد. د یم نماما به رو
 .بشه یبپرسن که باعث دلخور یسوال

آدم متٔاهل  یه. رسمًا یدمشونعمو برگشتن تهران و من ند یخانواده باالخره
مامان از پشت تلفن   یدهایمشترک بودم که به زور تهد  یاز زن و زندگ   یفرار

زنت   یسترسمش ن  ینمامان گفت ا یهر چ سر تا خونه برم.   یهمجبور شدم  
 یادا گلسا بی. شییهم اتاقش نم یستی؛به امون خدا، کنارش ن یرو ول کرد

حاضر کردنش زحمت  یهمه برا یناتاق مشترکتون که ا یتو یااپارتمان تو، 
 .یدرو شروع کن یتونزندگ یدیمکش
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 گمیسا مگل  به یدارم قرار بدکردم اگه تحت فش  یدقبول نکردم. منم تهد اصالً 
. مامان کوتاه اومد تا خودم کنمیم یبه خاطر پول دارم نقش شوهر رو باز

 .یامکم سر عقل بکم

*** 

 

هم با هم   یتلفن  یبا گلسا نداشته باشم. حت   یتا برخورد  رفتمیخونه نم  دیگه
رفتم  ینهار منتظره، وقت  یروز مامان زنگ زد و گفت برا یه. یمحرف نزده بود

جا هستند. از قبل به احسان ناو یشممول احسان و ابر معم طبق یدمخونه د
وقت گوش به  یهنزنه تا  یحرف  کسییچرفتنم به ه یانسپرده بودم از جر 

 .نرسه و دوباره دردسر درست نشه یهبق یاگوش گلسا 

من رو  یوسط هم هوا ینشنم آشنا بود اچون با اخالق تند و خ احسان
. دادیو کاست انجام م کمیب  تگفیمامان م یداشت، هم دربست هر چ 

خونه و مامان چشمش بهم افتاد شروع کرد به غر زدن و  یدمخالصه تا رس
 :گفت

مگه چشه؟ چرا محلش  یدسته گل ین. دختر به ایگلسا رو ندار  یاقتتو ل -
از دستت دلخور  یلی. عمو و زن عموت خییست ن یمیباهاش صم ذاری؟ینم

راحت باشه؛  یالشوندختر شوهر دادن خ ی. ناسالمت یدنشوند یومدیشدن ن
 !یرفت  یهنوز ُمهر عقدت خشک نشده دختره رو ول کرد کهیننه ا

 .یارمنتونستم،کار داشتم. بعد از دلشون درم -
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 .یتو که سال دوازده ماه کار دار -

 :گفترو به مامان کرد و   احسان

الن با چشم خورده! برم براش اسپند دود کنم. چون فقط ا ییمفکر کنم دا -
! ما یخوب   یناخالقش گل و بلبله. پسر به ا  یشهگلسا سر جنگ داره وگرنه هم

وقت رفتن اعصاب  ی،شما مسافر  ی. مامان دیمیم یر ش بهش گهمه یمَبد
 !یستت آدم بشو نبچه ینخودت رو خورد نکن. ا

 یبه من خبر بده برا کهینجا خوردم. احسان بدون ا «یگفت »مسافر  تا
و   موندمیرسمًا من م  یگهبره مسافرت، د  خواستیبود. م  هدیخر   یطمامان بل

مواظبت از گلسا! صبر کردم تا وقت نهار خوردن دوباره حرف رفتن مامان شد 
 یو عمدًا جلو  مشد  یقرار نداده بودن. عصبان   یانماز قبل در جر   ینکهو به خاطر ا
 :همه گفتم

از وقتم گرفته   یکل  هر روز   بمونم؛  جاینبه خاطر گلسا ا  تونمیمن کار دارم. نم -
 .یامبرم شهر و ب شهیم

. همه فقط نگران پرنسس خانم دادیبه مِن بدبخت نم یتیاهم یکس  ولی
 یننداشته باشه. ا یکم و کسر  یره،وقت تنها نمونه. دلش نگ یهبودن که 

کارش رو خوب بلد بود. مظلوم و مهربون رفتار کنه تا همه دوسش دختره  
سرشون حلوا  یدرسش رو بخونه. ازدواج کنه. همه رو یادداشته باشند. ب

 یخاطر افکار فانتز ش زور بگه و بهبه شوهر فلک زده  یرمستقیمکنند. غ  لواشح
 .طرف مقابلش اما کور خونده بود ییندهش گند بزنه به تمام آ دخترونه



  

 
80 

 رمان یک نجمن ارجمندپور کاربر ا ینهعاشق )جلد دوم( | تهم یعنیرمان دچار 

 

 .تا همه فکر کنن خودش نخواسته کردمیم یرونشب یدوناز م یجور یه

مامان شد. خودم رو رسوندم تا ببرمش فرودگاه.  وقت رفتن روز بعد، چند
 .گلسا سفارش کرد  یدوباره جلو

تمام فکر و ذکرت خوشحال   یدبردار! تو با  هایبچه باز  یندست از ا  یاوش،س -
 .یدهم اتاق شد یگهد ینمبرگشتم بب یکردن زنت باشه. وقت 

نند. مامان رو به زور دختره رو قالبش ک  خواستنیداشتن که م  یدل خوش  چه
 :ومد و گفتاحسان ا  یدگاه و بعدش رفتم آپارتمان خودم اما وقت رسوندم فرو

 .جاینا یاریشب یگهس که تنهاست، ممامانم نگران گلسا -

 .الزم نکرده -

کنم   یمشراحت باشم هم با گلسا تقس  تونستمیکه م  ییتنها جا  خواستمنمی
 .برگردم خونه مجبور شدم دست از پا درازتر  ینخاطر همبه

پارک کردم و وارد خونه شدم. گلسا  یاطح یرو تو ینشب بود. ماش آخر 
 :شد و گفت ر یدادر ب یخوابش برده بود که با صدا یزیونتلو یروروبه

 !یاومد یر . چه دترسمیم ییتنها -

. کردینم  یاعتراض  یگهاومد و د  یتا حساب کار دستش م  زدمیم  یحرف   یه  باید
 یزندگ  ینبه ا یادیز یدصادر کنه. نبا یددستور جد یهوز هر ر  خواستمینم
 ینداشته باشه. به خاطر هم  یاز قبلش آمادگ   یم. تا اگه جدا شدشدیم  یدوار ام

 :گفتم
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. مثه دو تا رمی. بعدش مجامینمامان برگرده ا ی! تا وقت یستمتو ن یِبپا -
نم احت کرو ر  یالت. خیمندار یگههمد یخصوص یبه زندگ  یکار  ایم،یههمسا

. پس از کنار من بودن استرس نداشته باش. باالخره خوامیرو م  یگهد  یکیمن  
 !یشهروز تموم م یهمسخره  یبازخاله ینا

 :در جوابم گفت یارهکم ن  خواستیهم م گلسا

 یچ هر   گمینم  یچیه  ی! مواظب حرف زدنت باش. هِ ادبییگستاخ و ب   یلیخ -
 .یمازدواج کن یقبول نکن خواستیی. میگیدلت خواد م

 .آوردیسگم رو باال م یداشت اون رو دیگه

ان و تو بود. معلومه بدتم من نخواستم؛ از همون روز اول گفتم. اصرار مام -
 .ی! خوشحال قبول کرداومدینم

 .ُمردمیم ی! داشتم از خوشحالیاتحفه کهینآره. نه ا -

زد و رفت.  هام زل زد و بهم گفت »تحفه«. حرفش روچشم ی! توتربیتبی
 .یدمبود! منم به اتاقم رفتم و خواب فایدهیبچه ب  ینبحث با ا

*** 

 

رفتم شرکت و بعد انجام دادن کارهام زودتر برگشتم خونه تا با گلسا  صبح
بهم برخورد که خانم بدون اطالع دادن   یلیتنها بمونه. خ  یدصحبت کنم که با
خودش   یشوقت پ  یهتا    بهش زنگ بزنم  خواستمی. نمیرونبه من، رفته بود ب
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سر  یهمنم  تا یور ز یاآذر  یشپ رفتیم یچند روز یدفکر کنه نگرانشم. با
 .گشتمیتهران و برم رفتمیم

 یادا یدشون بمونم. باعمو انتظار داشت خونه بردمیگلسا رو با خودم م  اگه
 یومدن. معلومم بود هنوز از دستم دلخورن که نآوردیمیزن و شوهرها رو در م

. پس گلسا رو کشیدمیترشون سر بزنند. از برخورد باهاشون خجالت مدخ  به
 .بردمینم

. زنگ زدم یومدمنتظرش موندم ن ینشد. هرچ  یساعت گذشت و خبر  چند
 :رو جواب داد گفت یبه احسان تا گوش

 !به سالم شادوماد! چه خبرا؟به -

 سالم گلسا با شماست؟ -

 .نه -

 یی؟کجا-

 یشم. نگران نباش با ابر یدها طول کشحساب کتاب یکمبابا.  یشدفترم پ -
 .یروننب

. نفسم رو شدمیم  یاحسان، عصبان   یو سرخوش  یخیالیهمه ب   یناز ا  همیشه
 :دادم و گفتم یرونبه شدت ب

 تا االن؟ -

 .شوندنبال رمی. کارم تموم شد میستندجان، بچه که ن ییدا -
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 :گفتم  یظغ با

حاال آب دستته   ینوقت شب، هم  ینا  ر، تنها تا! دوتا دختخیالییقدر تو ب چه -
 !برو دنبالشون. احسان دوباره زنگ نزنم ینبذار زم

به گلسا زنگ   دادیرو قطع کردم. غرورم اجازه نم  یکه گوش  زدیحرف م  داشت
تا قانون خونه رو  یادوقت هوا ورش که دوسش دارم. منتظر بودم ب یهبزنم 

 .کنم  یشحال

 یچون پرنسس قهر بود و آشپز  خوردمیغذا م یرونب یدم،از اوضاع جد اینم
. گشتمیشهر و برم رفتمیراه م یتنها نباشه هر روز کل کهینا ی. برادکر ینم

بودم   ی. از دستش شاک زدیبه جونم غر م  یدمو مروار  شدیوقتم تلف م  یهمه
 یامشد. احسان پ فرمایفو با خودم کلنجار رفتم تا آخر شب که خانم تشر 

متمدن رفتار  یکمبهش!  یدر خونه. االن گلسا اومد نپر  یدیمرس د: »مافرستا
 «.کن

وارد  یپشت پنجره. ورود گلسا رو تماشا کردم تا خجالت بکشه. وقت  رفتم
 .یدمخونه شد، با اخم پرس

 ی؟معلومه تا االن کجا بود -

 .:جواب داد یطلبکار بود که با گستاخ  انگار 

شد.  یر د یکمکفش بخرم   خواستمیها، مبودم. خب معلومه با بچه یعروس -
 !شده حاال؟ یچ 
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بازوش  یشاز کنارم رد بشه، به خاطر حاضر جواب تفاوتیب  خواستیم قتیو
 .رو گرفتم و ناخودآگاه صدام باال رفت

 یالک  یشده؟ کفشت کو؟ دو تا دختر تنها. دوس دار یر د یکمدوازده  یک نزد -
شدن هوا  یکبه بعد قبل تار یناز ا هرحال! بهی؟کن  یینها رو باال پاکوچه

 .یباش یرونتا نصفه شب ب خوامیخونه باش. نم

 یک   دونمی. غرغرو! نمیبد  یر گ  یدردم گرفت. دستم رو ول کن. فقط بلد  ی،آ  -
 !اخالقت ینتحملت کنه با ا تونهیم

 :. ادامه دادمیگمم یچ  فهمیدیدادم و دستش رو ول کردم. اصاًل نم هلش

 یدی؟! فهمنکن یزبون دراز زنمیرف مباهات ح یوقت  -

 :هام نگاه کرد و گفتچشم یپررو تو پررو

 !یای؟و ب یبر  یاشکال نداره هروقت دوست داشت  ی؟خودت چ  -

 .که گفتم  ینهم -

گلسا رو مشخص کنم؛ پولم نخواستم.   یفمنتظر اومدن مامان بودم تا تکل  فقط
 با دور کردن گلسا از رو نداشتم در واقع  یطو اون شرا یبچه باز یحوصله
که درونم نسبت   یمند بشم. از حسکم بهش عالقهنکنه کم ترسیدمیم خودم

 .شده بود وحشت داشتم یدابه گلسا پ

*** 
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باهم حرفم  یحت  یگهتند رفتم که د یلیروز گذشت. معلوم بود خ چند
اوقات  تر یشب ینهمن رو نب کهینا یبرا یادانشگاه بود  یا. گلسا زدیمینم

بار دلم براش   یناول  یبرا  کنمی. اعتراف مکردیاتاقش حبس م  یدش رو توخو
شدم. از قهر کردن خوشم  قدمیشکردن پ یآشت  یتنگ شد و خودم برا

 .فرستادم یام. براش پاومدینم

 .آشپزخونه، نهار درست کردم یاب -

نه موند گرس  یوقت   یومده،بهش ن  یرو نداد. با خودم گفتم به درک! خوب   جوابم
 .فهمه ناز ِکش نداره یم

 کهیننگاهش کردم. از ا یچشم یر ساعت به آشپزخونه اومد. ز یمبعد ن گلسا
 :م گرفت. خوش اخالق گفتبود، خنده یدهبه خودش رس قدر یندوباره ا

 !یادم یخوب  یبه! چه بوسالم. به -

خوشحال نشو خانم کوچولو.  یادی! زیآورد یفسالم. چه عجب تشر  یک عل -
 .درست کنم ییغذا یهفتم م بود گهخودم گرسن

 یعها سر و نشست. خوشم اومد مثل بچه یدرو به طرف عقب کش صندلی
 :قبل شد. سر حرف رو باز کرد و گفت یکرد و دوباره گلسا  یآشت 

 .یهم بلد یآشپز  دونستمی. نمیدیهرحال زحمت کشبله بابابزرگ به -

ا ودمم از کنار گلسبهش توجه کنم. خ خوادیگلسا دلش م  کردمیم احساس
 ییجا یگههمد ییندهآ  یکه ما تو گفتیاما منطق م اومدیبودن بدم نم

 :. بلند شدم و کنارش نشستم. در گوشش گفتمیمندار
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به بعد تو عالم  یننداشتم. از ا یناراحتت کنم. منظور خواستمیاون روز نم -
 .نه یادستپختت خوبه  ینمبب یکن  یآشپز  یدتو با یگی،در و همسا

 :خجالت سرخ شد. لبخند زد و گفت از 

پا به سن گذاشته حال و  یعیهبه اخالق پدربزرگ داره. خب طب یبستگ  -
 .بده یر گ  خوادیحوصله نداره فقط م

 یشهتو هم دمیبابابزرگ؟! البته حق م یآدم جذاب نگ  یهبه  قدر ینا شهیم -
 .شهیم یتبه من حسود

 یدی؟فهم ی! چه طورشهیم یمحسودآهان من به تو  -

. طعم یمنهار خورد یگه. مثل دو تا دوست کنار همدیمحرف ز یروز کل اون
نداشت اما با  یو قهر بود. درست بود ازدواج ما دوام یصلح بهتر از بداخالق 

 .دونستمیاز گلسا نم یچیحال هنوزم من ه ینا

 کهینازش سوال بپرسم. ا  یماناز غذا خوردن کنجکاو بودم اول در مورد پ  بعد
نه؟ گلسا دوسش  یابا هم آشنا شدند؟ قبلش با هم دوست بودند  یجورچه

گلسا   ینه که فکر کنه برام مهمه. وقت  یبهم زدند؟ اما طور یداشته؟ سر چ 
 :ها رو جمع کنه، مچ دستش رو گرفتم و گفتمخواست ظرف

 .ینبش -

 .ست ادامه دادمنش یهول شد و صورتش رنگ به رنگ شد. وقت  دختره

 شناختی؟یرو از قبل م یمانپ -
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رو پنهون کنه. بهش  یموضوع  خوادیم یدمفهم یدنگاهش رو ازم دزد وقتی
 :گفتم

 ی؟بد یلمتحو یسرهم کن یچ  کنییفکر م یدار -

 . .... فقطخواستمینه نم -

 :گفتم  یننداشتم بهم دروغ بگه. به خاطر هم دوست

 ی؟راستش رو بگ  ترسییم -

بگه به ضررش نباشه. کاش باهام روراست  یکه چ   کردیداشت فکر م هنوزم
 .ادامه دادم تفاوتیبود. لجم گرفت. ب 

 !یکه باهاش نامزد کرد  اومدیهرحال بدتم نمبه -

 :از خودش دفاع کنه که گفت خواستمی

 !یدماه هم نکش  یهما به    ی. خوبه نامزدیستن  کنییکه فکر م  جورییناصاًل ا -

 .یهاحساسش به من چ میناعتراف کردن بود تا ببوقت  حاال

 یستو معلوم ن خوایی. منم که نمیحتمًا مثل االن که به زور قبول کرد -
 .قدر طول بکشهازدواج ما چه

 :فقط گفت گلسا

 .فرق داره یننه ا -

 :گفتم  یع گفت فرق داره. سر   یدلم آب شد وقت  یتو قند
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 !ی؟چه فرق  -

و سکوت  زدیمثل آدم حرف نم کهیناز ا اومدینگفت. خوشم نم هیچی
تٔاسف تکون دادم و  یکشش ندادم و فقط سرم رو به نشونه  تر یش. بکردیم

 .بلند شدم رفتم

*** 

رو  ترییشبا هم بهتر شده بود. وقت ب یروز گذشت. رفتار ما تا حدود چند
 ید. خر رفتیمیم یرون. مثل دو تا دوست بگذروندیمیدر طول روز با هم م

ما  ینب یاچنان فاصلهاما هم یمنبودبودن معذب  از کنار هم یگه. دکردیمیم
 یهنداشت.  یدلبر  کرد؛یم یتمن حجابش رو رعا یوجود داشت. گلسا جلو

 .زدینم  یبود اما در موردش با من حرف   یرفتهرو پذ  یانگار ازدواج اجبار  ییجورا

شدن   یرسم  یبرا  یادیسماوات اصرار ز  یآقا  ید،بدتر شدن حال مادر مروار  با
. یمرو برگزار کن یما داشت. دوست داشتن هر چه زودتر جشن نامزد ینامزد

درمان ببره خارج از  یمادرش رو برا یدمسافرت مامان رو بهانه کردم تا مروار
 .کشور

کرده بودم. دوست   یداکه به گلسا پ  یامتعجب بودم از احساسات تازه خودم
گرفت و همه رو   یروز که آذر مهمون   یه  ینخاطر همداشتم خوشحالش کنم؛ به

 .یدمجفت کفش خر  یهگلسا کادو،   یبود که برا بار یندعوت کرد. اول
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 یدنشدند. کادو رو د  ینسوار ماش  یدخترها وقت   یشم،دنبال خودش و ابر   رفتم
شون کردم، داشتن نگاه یینهآ  یونزدم. از ت ی. منم حرف یدندنپرس یاما سوال

 .کردندیپچ مپچ

جلوتر رفت و ما رو تنها گذاشت. گلسا منتظرم   داً عم  یشمابر   یدیم،که رس  وقتی
 ینماش  یکفش رو از جلو  ی. جعبهیمرو پارک کنم که با هم بر   ینموند تا ماش

 :خوشحال شد و گفت یلیبرداشتم و دستش دادم. گلسا خ

 !دونستم؟یمن نم ی! مهربونم بود؟یدیخر  یه! برام هدیوا -

 :گفتم  یشوخ  به

 .گفتم نمونه رو دستم بدمش به تو  ید،نپسند یدمخر  یخانم یهنه. واسه  -

 .. ممنونخوامیِاه! پس نم -

 .نشدم یمونخب حاال جوجه، ناز نکن تا پش -

 :جعبه رو باز کرد و گفت جاهمون

 !آقاحاج میچه خوشگله! دستت درد نکنه. انشااهلل جبران کن -

 !ته؟اندازه -

 .آره فکر کنم -

ها رو پاش کرد و با هم وارد خونه کفش  نیابوتو خ  ی،ها از خوشحالبچه مثل
 .یمشد
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زنگ زد و گفت حال مادرش بد شده و  یدو خوردن شام، مروار یدورهم بعد
دکتر  یز که تجو  ییرفتند. دست تنهاست و ازم خواست برم داروها یمارستانب

کنار مادرش  خواستیرو بخرم. چون خودش م شدیم یدابود و سخت پ
. کنهیچپ نگاه مگلسا چپ یدمرداشتم که برم، دبمونه. پا شدم کتم رو ب

 .دادم توضیح

 .رسونهیبرم. احسان تو و عمه رو م یدهمکارم. من با یده،مروار -

 :گفت  ناراحت

 !داره؟ کار یوقت شب چ  یناالن ا -

 که؟  ترسیینم یی. تنهایام! زود مپرسییقدر سوال م. چهیگهکاره د -

 .نه -

 یرو ازش گرفتم. اون شب هرچ  و نسخه رسوندم یدرو به مروار خودم
و رو کردم. باالخره داروها رو گرفتم و بردم  یر شهر بود رو ز یداروخونه تو

 یدمروار  یشدادم اما چون گلسا تنها بود نشد پ  یلتحو  یدمرواربه    یمارستانب
بود  خوابیدهها خاموش بود. حتمًا گلسا برگشتم خونه. چراغ یروقتبمونم. د

 :اتاقش زدم و گفتم در  به یاتقه یول

 یداری؟گلسا ب -

 .یدارمبله ب -

از تخت نشسته بود.  یدرهم و بق کرده، رو یااتاق شدم. گلسا با چهره وارد
 یروشن چهره ییمهاز اتاق روشن بود. ن یچراغ خواب، قسمت  یسونور کم
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کرده بود. کنارش   یهبودند. گر یهاش اشک گلسا رو با دقت نگاه کردم. چشم
 :م و گفتمنشست

 !چه زود دلت برام تنگ شد ی؟کرد  یهتنهات گذاشتم گر  ینکهاز ا -

 .نه -

 یگن؟م یپس چشمات چ  -

هست، من انقدر محرم  یهر چ  یلشگرفت. معلوم بود دل  یینرو پا سرش
 :نبودم که بخواد باهام درد و دل کنه. خودم رو لوس کردم و گفتم

 !یرو ندار یمطاقت دور دونستمینم -

 .کردم  یهگر   ینبه خاطر هم ینامنداره، دلتنگ مامان ا یتو ربط  شو بهلوس ن -

 .خب برو بهشون سر بزن -

حرف دارم.  ی. منتظرم زن عمو برگرده باهاش کلکنمیکار رو م  ینحتمًا هم -
 .یر م. شب بخبرو. من خسته ی،ندار یاالنم کار

 .یر شب شما هم بخ -

گلسا   تفاوتیم. از لحن سرد و ب نموندم. بلند شدم به اتاق خودم رفت تر بیش
 یزندگ  ینه. البته حقم داشت اشد یاز دستم شاک  یحساب  یدفهم شدیم
همه بود  مورد توجه یشهنبود. چه برسه به گلسا که هم  یدختر  یچه  آلیدها

و  در پ یدنهنوز نتونستم ببرمش د ی. حت یمنداشت یو االنم اوضاع خوب 
 .مادرش
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. لعنت به من! کاش یستخوشبخت ن ر منکنا  فهمیدیهم باالخره م گلسا
رو  یدمروار ینقش نامزد قالب  یازدواج کنم باهاش ا کردمیقبول نم وقتیچه

 .کنم  یش بازدر مقابل خانواده

بگم که گلسا  خواستمیطور مو زن عمو واهمه داشتم. چه یلعمو خل یدند از 
 .کردمیرو مشخص م یفمهرچه زودتر تکل ید. باخوامیرو نم

 چهارم فصل

 

 یاز اعضا کسییچبود. ه یدهزمان رفتن ما رس یباً . تقر گذشتیم روزها
 یکارها یسماوات همه یم جز احسان از رفتنم خبر نداشت. آقاخانواده

 یزندگ   یگهکشور د  یه  یمدت تو  یه  یدمربوط به رفتن ما رو انجام داده بود. با
د هم، درمانش یارر مرو. ماددادیمیرو انجام م یمونکار  یو پروژه کردیمیم

 .برگشتن ما دست خودمون بودتا بعدش که موندن و  دادیرو ادامه م

گفتم چند   یدبود قبل برگشتن مامان، گلسا رو تنها بذارم. به مروار معرفتیبی
خاطر حال شد و گفت به یعصب یشهمثل هم یدروز بهم فرصت بده اما مروار

 یقرفتنمون رو به تعو یهم برنامه یهثان یه یمادرش، امکان نداره حت  یموخ
 .بندازه

رک کردم و سمت خونه رفتم. چم شده بود؟ من که مقابل شرکت رو ت دلخور 
 یمقاومت کرده بودم اما االن برا یادیز یدوست داشتن و خواستن دخترها
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 یهبحث کردم.  یدکنار گلسا بودن با مروار  تر یشخاطر چند روز ببه بار،یناول
 .وجود اومده بوددرونم به ییرینحس گنِگ ش

. خوشحال یدماتاقش بود. به آشپزخونه سرک کش یخونه، گلسا تو رسیدم
داشتم تا گلسا رو صداش بزنم.   یخوب   یاز شام نبود. پس بهانه  یشدم که خبر 

. خودم رو غرق عطر کردم. یدمکت و شلوارم رو پوش  یندوش گرفتم و بهتر
 .بودندشون قرارعاشقانه یناول بتایبود که ب  ییهاآدم یههام شبدلهره

وسواس حاضر شدم و رفتم پشت در اتاق گلسا واستادم. قلبم به شدت  با
بشه. به خودم مسلط شدم و   یجانمه  گلسا متوجه  خواستی. دلم نمتپیدیم

رو دوس داشتم. دوباره  یباش. اسم زیدمنشن یآهسته صداش زدم اما جواب 
. دادمین که جوابم رو  کردیم کار یم. مگه چ لب، اسم گلسا رو زمزمه کرد یر ز

 :دوباره بلند گفتم

 !...خانم کوچولو -

 :گفت  میلیباالخره عروس خانم ب  تا

 !بله؟ -

پتو بود. خم شدم و پتو رو از  یر رو باز کردم و وارد اتاق شدم. اما گلسا ز در 
بود.  یانش نماتو چهره یرینیها اخم شبچه یهصورتش برداشتم. شب یرو

 :. گفتمیچیدپتو پ یخودش رو تو یعسر 

 !یدی؟زود خواب قدر ینچرا ا ی؟خوب  -

 .تنها نمونم یشمپ یار رو ب یشمحداقل ابر  یایم یر م. اگه دخسته یچیه -
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 !ی؟غذا درست کن یقول داد جوریینتنبل خانم، ا -

 :بود که گفت یر از دستم دلگ انگار 

 .خوردییم ذاغ یرونب یا کردییحوصله نداشتم. خودت درست م -

 یهبره سوءتغذ یشپ جوریین. ایمپاشو حاضر شو بر  زنی؛یقدر غر مچه -
 .گیرییم

 :ناز گفت با

 .یامنم -

م گرفت. حتمًا خنده  یدگلسا خودش رو عقب کش  کهینتخت نشستم. از ا  کنار 
 :نازش رو بکشم. گفتم خواستیم

نامحرمم که  نکن! حرف گوش کن بگو چشم، بعدم مگه من میوونهگلسا د -
 !پوشونی؟یخودت رو م قدر ینا

 .پررو نشو! خب برو تا حاضر شم یگهد -

 کهین. با اشدیرو دوس داشتم چون پررو نبود. حد و حدود سرش م گلسا
بزنه  یم دست به هر کارجلب توجه یراحت لباس بپوشه و برا تونستیم

خاطر ارم بهسرش بذ. دوست داشتم سربهکردیرفتار م یااما با حجب و ح
 :گفتم  ینهم

 .راحت باش گیری؟یچرا ازم رو م ینگفت  -

 .راحتم جوریینمن هم -
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نداشت و  یکردم. اون موضوع به من ربط   یلهپ یمانچرا باز به پ دونمنمی
دست خودم نبود هنوزم در موردش  یول شدیگلسا م یمربوط به گذشته

 :یدمدم که پرسکنجکاو بو

 !گرفتی؟یرو م یمانماز پ جوریینوقت هماون-

 :گفت  یظکنم که با غ  یشدم تونستم گلسا رو عصبان  خوشحال

سر انگشتشم  ی. حت یم! ما محرم نبودیرو بزن  یمانحرف پ یحق ندار یگهد -
 یکی! االنم بهتره با یدم؟پرس یتو سوال یبه من نخورد. مگه من از گذشته

 .یاممن نم ی؛بر  یگهد

 :گفتم  نبوده. با خنده یمانپش و خود ینب یزیحرفش مطمئن شدم چ از 

تو هم  یرمتنها م یکن  یر . دیکن  یشمنتظرم. الزم نکرده هفت قلم آرا یینپا -
 .مونییگرسنه م

. هم یضرفتم. درونم پر بود از احساسات ضد و نق یرونشدم و از اتاق ب بلند
کنم و   یدانجات پ یو تصنع یبرزخ ساختگ هر چه زودتر از اون  خواستمیم

 یندهکه اسمش رو آ   ییآغاز کنم جا  یدجد  یارو با پوسته  یمزندگ  یبعدقسمت  
نبود.   درونش  ییگلسا  یول  یدمکه به شدت براش جنگ  ییگذاشته بودم و آرزو

 .در کنار گلسا رو دوس داشتم  ی،همراه با آرامش و خوشبخت   یزندگ   یهم ادامه

مورد  فینصاایبا ب  یشهکردن پدرم و مادرم که هم  یزندگ  یعمر سنت  یه شبیه
 .گرفتیانتقادم قرار م
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مدت   یه  یدشا  دادمیم  یبه گلسا کاماًل ناشناخته بود. خودم رو دلدار  احساسم
 یبود، عشق و دلدادگ   ی. احساسم هرچ یرمباعث شده بهش ُانس بگ  یجوارهم

و تو قلبم سرکوب دوست داشتن ر  یرینحس ش خواستمیم طورییننبود. ا
 .کنم

*** 

 یمرد بش یابوناز خ یمخواست یرو پارک کردم. وقت  یناشرستوران م روبروی
 یدهناخودآگاه دست گلسا رو گرفتم و نگاهش کردم. معلوم بود خجالت کش

شام  یگهداشتم. اون شب کنار همد یهم نکرد. حس خوب  یاعتراض یول
 .فتمرو بهش نگ یاما حرف اصل یمو صحبت کرد یمخورد

عازم رفتن هستم. حتمًا اگه   گفتمیمو    دادمیم  یحتوض  یشرو برا  یطشرا  باید
. کردیتر درکم مراحت  یماز هم جدا بش  جوریینا  خوادیمنم دلم نم  فهمیدیم

با االن   یتقطعًا وضع  شدیم؛یباهم آشنا م  اییگهاگه زمان د  گفتمیبا خودم م
بگم. در واقع دوست نداشتم  رو یتواقع چرخیدیفرق داشت اما زبونم نم

 .ناراحتش کنم

 :خونه. به گلسا گفتم یمتا رفت تماشگذ

 .درست کن ییتا لباس عوض کنم برام چا -

 .باشه -

رو روشن کردم.  یزیون. برگشتم و تلویدمپوش یاتاقم رفتم و لباس راحت  به
گذاشت و   یز م یرو رو ییچا ینیهخونه غرق سکوت و آرامش بود. گلسا س
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. یختمرو بهم ر یشکه زندگ کردمیم یازش عذرخواه  یدکنارم نشست. با
مجددش، بعدها مورد شماتت قرار  ییو جدا یباعث شدم با ازدواج اجبار

 یداشت برارو که دوست  اییندهو آ  کردیدرسش رو تموم م ید. بایرهبگ
 .زدیخودش رقم م

 یمدوست داشتن یکه دل گلسا زدمیحرف م یطورشدم. چه نزدیکش
تا خودخواه جلوه  دادمیم قرار  یگهطور کلمات رو کنار همدچه رنجید؟ینم

 کردم؟ی! از کجا شروع میانکنم؟ خدا

دخترها بود. آخه   ییهاز بق  تر یشب  یاشحجب و ح  یشهخانم کوچولو هم  این
 !گشت؟یدنبال راه فرار م شدمیم یکشبخورمش که تا نزد خواستمیمگه م

. مثاًل خوردیشده و تکون نم یرهخ یزیونتلو یمجسمه به صفحه مثل
. اومدی. از تکرار اسمش خوشم میستوانمود کنه حواسش ن استخویم

 .زدم یشصدا

 !...گلسا -

بوسه، تمام  ین. از اولیدمرو بوس یشونیشسرش رو به طرفم چرخوند، پ تا
به گلسا که هر   ی. از وابستگ یدبه جونم نشست. قلبم لرز  یادن  یبایز  یهاحس
 .واهمه داشتم شد،یم تر یشو ب تر یشروز ب

شدن به گلسا اشتباهه. به موهام  یک که نزد  زدیم یبدرونم نه یبد حس
دم. دادم. خودم رو جمع و جور کر  یرونب یچنگ انداختم و نفسم رو به تند
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دوباره به  ییعوض کردن چا ی. گلسا هم به بهانهیوفتادهن یاتفاق  یچانگار ه
 :گفتآهنگ  . گلسا خوشیمبرگشت هر دو ساکت بود یآشپزخونه رفت. وقت 

 !...یاوشس -

 !جانم؟ -

 یم؟هامون رو دستمون کنحلقه خواییم -

 :گفتم  یشدلخوش یناراحتش کنم برا خواستمنمی

 .یارشت کو؟ برو بآره. خب حلقه -

خودم رو دور  یدرو گرفتم. با یباشو ز یدرو آورد. دست سف انگشترش
 ییانگذشته بود از روزه یادیدستش. زمان ز یحلقه رو گذاشتم تو کردم،یم

. انگار شکنجه کردمیم یرو همراه  یهازدواج، بق یدهایخر یکه به زور برا
 .شدمیم

و  یدمکه روز اول د  آالیشییدختِر ساده و ب  کردمیفکرش رو نم وقتهیچ
. هنوزم یزهفکرم رو بهم بر   طوریینبشم و ابودم؛ جذبش    یازش فرار  یشههم
 :کالفه بودم. آهسته گفتم  یفیبالتکل یناز ا

 !یادچه به دستت م -

به زبون   وقتیچرو که گلسا ه  یدوست داشتن  تونستمینزد اما واضح م  حرفی
 :هاش بخونم. نگاهم کرد و گفتبود از تو چشم اوردهین

 تو کو؟ یممنون. حلقه -
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 یبج یتو یشهاما هم کردمیحلقه دستم نم ینکهسوالش جا خوردم. با ا از 
دل  تر یشب خواستمیکه چون نم ی،ااحمقانه یلهمراهم بود. به دل یفمک

 :ببندم، به دروغ گفتم

 .دستم کنم کجا گذاشتمش. دوست ندارم  دونمینم -

از جوابم ناراحت  یدمبغض کرد. فهم یعها سر گلسا که مثل بچه یچهره از 
 یه گفت و به اتاقش رفت. هردفعه   یر شب بخ یاشده که بدون حرف اضافه

هم  یو دوست ندارم اما از طرف لسا ر که گ کردمیخودم رو قانع م یجور
 ور طچه گفتمیهم م یدختر دل بکنم؟ گاه  یناز ا یدطور باچه دونستمینم
 نداشتنش رو تحمل کنم؟ تونمیم

*** 

 ینشفرستاد برم دنبالش چون ماش یامپ یدقبل رفتن به شرکت، مروار صبح
 یدارش صبحانه خوردن ب یبرا یومدخراب شده. گلسا هنوز خواب بود. دلم ن

 هایییطتهران مدارک و بل  یمبر   یدرفتم گفت امروز با  یددنبال مروار  یکنم. وقت 
 یبترت همونیم یهبعدش  یریمبگ یلما گرفته رو تحو یسماوات برا یکه آقا

 .اندشمال و تهرانم دعوت یهمکارها یداده که همه

ا ب یاتمرو نداشتم. روح یمهمون  یقبول کنم چون حوصله خواستمینم اولش
کردنش گفتم باشه ها سازگار نبود. فقط به خاطر اصرار  جّو اون مدل مراسم

 یکو از نزد یرمسماوات بگ یمدارک رو از آقا خواستمی. میامرو م یمهمون 
 .ازش تشکر کنم و برگردم خونه
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سر رفتم تا آپارتمانم و لباس عوض   یهشون. بعد  رو رسوندم خونه  یدمروار  ظهر 
با  یلبار و بند یکل ید،ش دوباره رفتم دنبال مروارکردم. حاضر شدم و بعد

 :گفتم  حوصلهیرداشته بود. ب خودش ب

 مونی؟یبابات م ی! خونهیبرداشت  یلهوس قدر ینچه خبره ا -

 یکه قراره مهمون   یندوستم، هم یشپ رمیزنش رو ندارم. م ینه. حوصله -
 . گلسا از رفتنت خبر داره؟یریمش بگرو خونه

 .هنوز نه -

 :رو قطع کرد و با تعجب گفت  یقیموس  یآهسته  یذره صدا  یههمون    مروارید

پسر تو  ی؟بر  یول کن یهو شهیبد نم ی؟بهش بگ  خواییم یوا! پس کِ  -
 !خیالییقدر ب چه

 رفتم،یم  یدگلسا بود. هم با  یشمدت فکر و دلم پ  یننبودم که تمام ا  خیالبی
 :تمتنهاش بذارم. آهسته گف خواستیهم دلم نم

 .امشب بهش گفتم ید. شایدونمنم -

 :و گفت یدرفم پر ح وسط

زبون   یم،من باهاش حرف بزنم؟ باالخره ما دوتا دختر   خوایی. متونییتو نم -
که عاشق   بارییناول  یر بخ  یادش. من تجربه دارم.  فهمیمیرو خوب م  یگههمد

 ت،لیاقیسن دختر عموت بودم. خاک برسر ب شدم، پسره ولم کرد رفت. هم
اما دو روز   داختمراه ان  زارییهگر   یقدرم رو ندونست! اولش قلبم شکست و کل
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 یطبعدش فراموش کردم. به خاطر مامانم سر پا شدم. اونم عاقله، حتمًا شرا
 .داره  یعشق و عاشق   یفرصت برا  ی. خودشم جوونه هنوز کلکنهیرو درکت م

فته شدم و حالم گر داره ناراحت    یکه گفت گلسا فرصت عاشق   یدحرف مروار  از 
 اهمیتیداشتم. ب   یها حس بدنامزد کرده، تا مدت  یدمکه شن  یشد. مثل زمان 

 :گفتم  یدمروار یهابه صحبت

 .ممنون خودت رو دخالت نده یلیخ -

 :باال انداخت و گفت شونه

 ینا ذارمینم یگه؟د مونییرو م یمهمون  یاوشمن قصدم کمک کردنه. س -
 .گذرهی! خوش میرو قسر در بر  یکی

 .شهیم یچ  ینم. تا ببدونمیبهت گفتم نم -

ها بچه ی. همهیمجمع بش یگهکو تا دوباره دور همد  ریمیم یمدار یگهما د -
 .عالمه خرج کردم یه! یدمقدر زحمت کشامشب چه یبرا دونییهستند. نم

با  یدرو عوض کردم و سر از خونه درآوردم. مروار یر رفتن به تهران مس قبل
 :تتعجب گف

 !ی؟دار ی! مگه خونه کارری؟یا مکج -

راحت باشه  یالمو خ ینمگلسا رو بب  خواستیبگم دلم م کشیدمیم خجالت
 :گفتم  ید. در جواب مرواریستکه شب رو تنها ن

 .معمه یگلسا رو ببرم خونه -
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 یومدی؟م جاینتا ا یدخودش بره، حتمًا با زدییزنگ م -

 .ادامه داد جوابش رو ندادم یدد یوقت  مروارید

کرده؟ نکنه دوستش  یر دختره گ یشخدا شانس بده! پس واقعًا گلوت پ -
! یه؟چ یانجر  ینمبگو بب یاال. یباهاش ازدواج کرد یاجبار یتو که گفت  ی؟دار

 .مو به مو! سانسورهم نکن

از احساساتم با گلسا حرف بزنم.  تونستمیکرده بود. کاش م  یر کنم گلوم گ  فکر 
 :. با لبخند گفتمیارمرو به زبون ب یتواقع تونستمینت به من که نملع

 .یچیه -

 :کنجکاوانه منتظر بود براش درد و دل کنم که گفت  مروارید

 یاتفاق  کهینمگه ا ی،مدت کوتاه عاشقش شده باش ینا یتو کنمیفکر نم -
. تو یدخونه، محرم هم که بود یتنها تو ییتاافتاده باشه. باالخره دو ینتونب

 . ...هم جذاب

 :نگاهش کردم و گفتم یظغ با

 یهاکردن  یوراج  ی. من حوصلهیخودت تنها بر  یمجبور یاگه ساکت نش -
 .تو رو ندارم

 .فهممیمن که باالخره م -

 :گفتم  یفنزنگ در رو زدم و از پشت آ  یدیمرس وقتی
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. معطل یاموقت م یر عمه، امشب د یحاضر شو ببرمت خونه یعگلسا سر  -
 .عجله دارم ی،کنن

 .یدبا تعجب پرس گلسا

 !شده؟ یباشه! چ  یر خ -

 یا. زود بیتنها بمون   خوامیوقته. نم  یر د  یمتهران تا برگرد  رمیبا همکارهام م -
 !منتظرم

نشستم تا گلسا اومد. مٔودبانه و آروم سالم کرد. منتظرش   ینماش  یتو  برگشتم
 یشودکه همراهم بود حس  یدهم به مروار یدنشد. شا ینبودم اما سوار ماش

خبر نداشت. معلوم نبود با  یاناز جر  یچاره. بدادمی. بهش حق مشدیم
 :. با اخم گفتکردیم یخودش چه فکر 

 .رمیخودم م یکه،نزد -

برم و  یع خاطر خودش عجله داشتم تا سر . من بهشدم یدستش عصبان  از 
 :گفتم  ی. جددادینم یتوقت االن به حرفم اهماون یشش؛برگردم پ

 !گفتم. سوار شو  الزم نکرده -

بغض کرد.  دلیلیشد و دوباره ب  یادهپ ینعمه، گلسا از ماش یدر خونه دم
 بود. دوست داشتم بغلش کنم و صورت مظلومش رو غرق یدنید شیافهق

 :بوسه کنم. آرام گفتم

 .دنبالت یامفردا م -
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نگاهش کردم. هنوز سر   ینماش  یینهآ   ینزد. حرکت کردم و رفتم. از تو  حرفی
 یباز از همه کردمیقدر تو ذهنم انکارش مبود. هر چه یستادها یشجا

نسبت به عروسک  یتماحساس مسئول یم،و نگران یجانماحساساتم، ه
 ی. من هم دوسش داشتم اما برایدفهم  شدیمثل گلسا رو م  اییداشتندوست

 .جنگیدمیو پس زدنش همچنان احمقانه با خودم م نکار ا

***  

 یلیخ  یدمبرگردم شمال، د  خواستمیم  یسماوات وقت   یآقا  یدنروز بعد از د  آن
تا   مونمیم  ساعتمیرو همراهش باشم. با خودم گفتم ن  یاصرار کرد که مهمون 

 .یرمو بعد م یادن یشپ یدلخور

 ینمآقا بود که ا یهاولش فکر کردم دختره اما  ید،دوست مروار یخونه رفتیم
 .گوشه نشستم  یهبرد. تنها  زم گرفت وکتم رو ا  یدنبود. مروار یدبع یداز مروار

ها اومدند. کم مهمونبود. کم یچیدهجا پبلند، همه یقیهموس یو صدا سر 
حضور داشتند.   شناختیم،یها ماون سال  یرو که ط   یهمکارها و افراد یمهه

 ینکرد. از ا  یسماوات با افتخار من رو به عنوان دامادش به همه معرف  یآقا
خبردار   ود،نب  یکه جد  یاز موضوع   یدوست نداشتم کسکارش جا خوردم چون  

 .بشه

بزنه  یهم نتونست حرف  یدگفتند. مروار  یک تبر  یکییکیشوکه شدن و  همه
 .ما نبود یر اومده و تقص یشبود که پ یچون اتفاق 
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 یساعت آقا یک بودند. بعد از گذشت  یدنو پسرها مشغول رقص دختر 
شروع  یدپدرش رو دور دچشم تا  یدکرد و رفت. مروار  یسماوات خداحافظ 
 .جلودارش باشم تونستمیکرد به خوردن، نم

 ید تا به گلسا زنگ بزنم. مروار یارهرو ب یمکتم گوش  یباز ج گفتم  یدمروار به
رو بهم بده، رو  یگوش  کهیندستش بود. قبل از ا یتو یمبرگشت. گوش یوقت 

 :به همه کرد و با خنده گفت

 یآقا  ینا  شهیاعالم کنم. باورتون م  ب روامش  یز سورپرا  خوامیخب خب! م -
رو نداده  یدختر  یچحاال به هکه همه آرزو دارن باهاش باشند و تا  یپخوشت

 یاالنم نامزد منه، دختر عموش رو قال گذاشته؟! دختره زنگ زد به گوش
 .به دهنش اومد بهم گفت یمن جواب دادم هر چ  یدتا د یاوش،س

 یهتا ببرمش    یدمبازوش رو کش  ید،مرواررفتم طرف    یع بلند شدم. سر   عصبانی
انجام داده  یدنیوردن نوشخ یکه تو  ایروییادهگوشه ساکتش کنم اما از ز

خودش بند بود. همچنان صداش رو باال برد و ادامه  یپاها یبود به زور رو
 .داد

ولش کرده، سرش  یاوشمنه که س یر تقص گفتیگفت. م  ورییبهم در یکل -
 !رهیداده، عفت و آبروش رو ازش گرفته االنم داره در م یبشکاله گذاشته. فر 

دست زدن و از  هایهمه باال رفت. بعض  یرو قطع کردند. سر و صدا  موسیقی
خوشحال شدند و شروع کردن به قضاوت،  یحساب  یدمروار یهادروغ
 یرفتار یناز من انتظار چن کسیچ. هدادندیهم ندونسته راهکار م هایبعض
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 کردهها جمع  سال  یقطره ط همه اعتبار و آبرو رو قطره  ینکه ا  رو نداشت. من
 .به باد فنا داده بود یهثان یکش رو تو همه یدبودم، مروار

 یهگوشه و ناخودآگاه   یهرو به زور از جمع جدا کردم. هلش دادم  مروارید
 :گفتم  یت. با عصبانیادبهش زدم تا به خودش ب یلیس

ِشر و  ین. ایست! حالت خوب نی؟لسا حرف زدخفه شو! زر نزن تو مگه با گ -
 .کنمیاما حتمًا جبران م ی؟بافت بود به هم  یورها چ 

رفتنم رو گرفت و  یجلو یدبزنم. مروار یرونتا از اون جهنم ب یدمرو پوش کتم
 :گفت  یهبا گر 

که   یتنها کس یدی؟به جون مامانم خودش زنگ زد! تا حاال از من دروغ شن -
ها رو بهم حرف ینا یه من بودم. به خدا خود گلسا همهکرد  یباهات رو باز

 .یگولش زد  گفتیزد. م

دم  یباً بودم. تقر  یاز دست گلسا عصبان  یکه رفتم. حساب   زدیحرف م داشت
گلسا سر   شدی. هنوز باورم نمترکیدیبه آپارتمانم. سرم داشت م  یدمصبح رس

رو  یگوش  نه.بز  یرفتار ینهمچ یک حسادت ساده و بچگونه، دست به  یه
 .یدمخاموش کردم و خواب

*** 

 یدرو روشن کردم. بالفاصله مروار یشدم اول گوش یدار از خوب ب یفردا وقت  
 یمنظور گفتیکرد. م یخواه عذر  یمهمون  یزنگ زد و بابت رفتارش تو

گلسا   یهاسر لج تمام حرف  کرده اونم  ینگلسا بهش توه  یدهد  ینداشته. وقت 
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حساس گلسا داشتم  یاتکه از روح یا شناخت رو به من منتقل کرده، ب
بد برداشت  یدوسط مروار ینهم زده، ا یحرف  یبچگ  یاگه از رو دونستممی

 .کرده

 یطبقه یاطح یرو قطع کردم و سرشب رفتم خونه. از تو یگوش  حوصلهبی
چه  دونستیوش بود. حتمًا چون مباال رو نگاه کردم. چراغ اتاق گلسا خام

احمق! غرور و آبروم رو  یبود. دخترهبه خواب زده  کرده خودش رو  یغلط 
 :و گفتم دمبرد. در نزده وارد اتاقش شدم. صدام رو باال بر  یناز ب یهبق یجلو

 یجلو ی؟گفت  یدبود به مروار یچ  یاتاون چرند کنی؟یم یکار معلومه چ -
! قشقرق راه ی؟! هوا ورت داشته واقعًا زنم شدیه؟همکارام آبروم رفت! چ

 ولت کنم برم؟ یدینکنه ترس ی؟انداخت 

 :بود اما به خودش جرٔات داد و گفت یدهترس گلسا

گفته، هر   یبهت چ  دونمیکرد. نم  ینش بهم توهنزدم. اون همه یمن حرف  -
دار مرد زن یهرو به  خودش خوادیکه م یرهحق قدر ینگفته دروغه. ا یچ 

 !بچسبونه

هاش ازدواج کردم. م باخود یلواقعًا با خواسته و م کردیفکر م هنوزم
 :کشمکش نداشتم. سرش داد زدم و گفتم  یحوصله

 !ی؟دارخفه شو! چه مرِد زن -

 .جوابم رو داد یبا ناراحت  گلسا

 !یدهنپررو و بد یلیخ -
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دل گلسا وجود داره رو  یه توک  یداشتنذره دوست یهبود همون  یخوب  موقع 
 :گفتم  ینخاطر همببرم. به یناز ب

 .ازدواج کن یدوس دار یبرو با هرک  یر طالق بگ مامان برگشت، -

جوابش نشدم و برگشتم به طرف اتاقم رفتم. پشت سرم گلسا اومد و  منتظر 
 :ش رو به طرفم پرت کرد و گفتحلقه یتبا عصبان

! ین. خوب در و تخته با هم جورگرفتییرو م  یدمروار  یدمن! از اولم با  یفح -
 .مونمی. منتظر تو نمکشنیتم رو م! منم هزار نفر منیقهر چه ال یقخال

 یبخوابونم تو یکیدوست داشتم  «کشنیگفت »هزار نفر منتم رو م  وقتی
که  ییمردها ییهصورتم نگاه نکنه و از بق یگوشش تا با وقاحت تو

 :گفتم  یتحرف نزنه. با عصبان خواستنش،یم

 !یرونب یاداز دهنت م یساکت شو گلسا، بفهم چ  -

و به اتاقم رفتم.  گلسا رو به حال خودش گذاشتم  یره،اال نگدعوا ب ینکها برای
ست و هر . با خودم گفتم فردا جمعهیدمتخت دراز کش  ی. روکردیسرم درد م

که من به خاطر پول حاضر به   گفتمیرو بهش م یت. واقعیماما خونه یدو
بود که   یآخر   اییچون روزه  شدیمیجدا م  ید. بایمونمازدواج شدم و االن پش

وقت  یچه یدم. شاگشتمیبرم هیگو چند سال د رفتمیم یدبودم. شا یرانا
 .گشتمیبرنم

*** 
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 ییشدم. ورزش کردم. صبحانه خوردم اما تنها یدار زود از خواب ب صبح
خودم قهوه درست  ی. براید. گلسا هم قهر بود و تا لنگ ظهر خوابیدنچسب

م رو هم. قهوگذاشت ینیس یتو یگلسا رو هم رو یفنجون خال یکردم حت 
. کردمیم یینرو باال و پا یزیونتلو یهامبل نشستم. شبکه یبرداشتم و رو

 کردم یفکر نم  یشبد  یبشه؛ البته با دعوا  یدار منتظر بودم پرنسس از خواب ب
 .یادب یروناتاقش ب یکل روز از تو

 عیاومد سر  یینها پااز پله یفرما شد. وقت  یفظهر، خانم تشر  یطرفا باالخره
 .گوشم  یرو گذاشتم تو یفر هندز 

به طرف  اعتنایب  یول کردیم یازم عذرخواه  یشبد یخاطر گستاخ به باید
 یخورد. از تو ییخودش نهار درست کرد و تنها یآشپزخونه رفت. برا

 .تعارفم نکرد یحت  معرفتی. ب اومدیم یسسوس یآشپزخونه بو

حرف زدن  یبرا واستمخیاومد به اتاقش رفت. نم یروناز آشپزخونه ب وقتی
و  آوردی. خب، دلش طاقت نمشدیگلسا پررو م  جوریینبشم. ا قدمیشپ

 .زدیو باهام حرف م اومدیبهانه م یهباالخره امروز به 

به  یع بره. سر   یرونب  خواستیبعد برگشت حاضر شده بود. انگار م ساعتنیم
 .یدمدادم و پرس یاماحسان پ

 برن؟ ییو گلسا قراره جا یشمابر  -

 :جواب داد سانحا

 !جان ییسالم دا یکعل -
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 برن؟ خوانیکجا م  یز،مزه نر  -

خودشونه. بهتره از  یخونه یشمبرن؟! ابر  خوانی. به ما چه کجا مدونمینم -
 .یستبد ن یاخالق باشدختر خوش ینذره با ا یه. یخانمت بپرس

 اومدیکنه. چه قدر بدم م یپرچونگ  خواستیرو ندادم وگرنه م جوابش
که دوستش داره کجا   یکس  یستبود. اصاًل انگار مهم ن  یخیالب  قدر ینحسان اا
 !یه؟ش چروزانه یو برنامه یادکجا م  ره،یم

من  یشناسنامه یکه هنوز اسمش تو  یتا زمان  خواستمیمورد گلسا هم م در 
نهار، املت خوردم.   ی. به جایارماز کارهاش سر درب  کردیم  یزندگ   جاینبود و ا
 .آوردمیرو سر گلسا در م هامیدنکش  یگرسنگ   یهمه یروز تالف  هیالبته 

 یکنده نشد. تو  یپشت در ورود یقد ییینهآ  یعصر از جلو یتا حوال گلسا
به  ی. حاال ه یرونب یخانم خوشگله امروز از خونه بر  یدلم گفتم کور خوند

ناراحت و  کردیبه خودش نگاه م یینهآ  یمدام تو کهینخودت برس. از ا
 .شدم یصبان ع

داشت خودش رو   یک   یبرا  دونمیظاهر گلسا شدم. نم  یز حرص مشغول آنال  با
 یششگذاشت. آرا  یرونشال ب  یر لخت بلندش رو از ز  ی! موهاکردیخوشگل م

 .کوتاه بود  یادیعطرشم خونه رو برداشته بود. پالتوشم ز یبود. بو یادز

به سمتش  مجز خود ینگاه مرد یاب توجه کنه نداشتم گلسا جل دوست
رو  یدناما اون مدل لباس پوش کردمیم ینشبشه. ته دلم تحس یدهکش
 .پسندیدمینم
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شدم. گلسا واقعًا خوشگل و خانم بود.  یتاون همه جذاب یتماشا محو
مثل  یها، حساخالقشم دوست داشتم. به بودن کنارش عادت کردم. مدت

اما همچنان از   دمشینم یر س  یدنشا گرفته بود. از ددوست داشتن قلبم رو فر 
 .دستش دلخور بودم

ناراحت شدم و   یگهگوشه پرت کرد. د  یهبودم    یدهرو که براش خر   هاییکفش
روش واستادم. رفتم و روبه یعبهم برخورد. تحمل کردم تا خواست بره، سر 

 :گلسا رو نگاه کردم و گفتم  یو خواستن یبادر گرفتم. صورت ز یدستم رو جلو

 یه؟چه سر و وضع ینباشه! کجا؟ ا یر خ -

مثاًل خودش رو  خواستیکه م یپشت چشم نازک کرد و در حال برایم
 :نشون بده، گفت تفاوتیب 

 .یر پس برو کنار وقتم رو نگ شهیم یرمقرار دارم. د -

با اخم  ینمگفت قرار دارم. به خاطر ه  یارهلجم رو درب ینکها یبرا دونستممی
 .تذکر دادم یو جد

 .ورتت رو بشور، مقنعه بپوش بعد بروصموهات رو جمع کن.  -

 :شد و گفت سرتق

 !. برو کناردییکه بهم دستور م  یمبا هم ندار یما نسبت  ی؟چ  یگهد -

نشد به زور متوسل شدم. بازوش رو گرفتم. هلش   یشحرف حساب حال  وقتی
 :گفتم  یدادم و عصبان 
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 !کنییغلطا نم یناز ا یمهمون  جاینا یتا وقت  ی؛سرخود شد -

 :و بلند کرد و گفتر  صداش

 .کنمیم کار ینداره چ  یولم کن! به من دست نزن. به تو ربط  -

 .با گلسا مدار کنم. ادامه دادم شدینم دیگه

 !خاطرخواهات ربط دارهآهان، پس به  -

 زدمیزنگ م یشبه گوش یرفت. هر چ  یروناز خونه ب یو عصبان  یع سر  گلسا
و آدرس   یروننب  یشملسا با ابر گ. با احسان تماس گرفتم. گفت  دادیجواب نم

شدم و رفتم به  ینرو که رفته بودند رو برام فرستاد. سوار ماش شاپییکاف 
سرخود رو روشن  یدختره ینا یفامروز تکل گفتمیهمون آدرس، با خودم م

رو خاموش کردم و منتظر نشستم.  ینماش شاپ،یکاف  یرو. روبهکنمیم
 :یاحسان زنگ زد و شروع کرد به پرحرف 

 رییگفتم م  یشم! من االن به ابر یسترسم دوست داشتن ن  ینعاشق، ا  یآقا -
شر به پا نکن! رفتن دلشون باز بشه، از دماغشون   کنمیاهش مدنبالشون. خو

 !یاردرن

و رفتن  یروناومدن ب شاپیاز کاف  یشمگلسا و ابر   یدمرو قطع کردم. د گوشی
که سپرده بودم از  ییجا بود بخواد بره ید. از گلسا بعیفروشکتاب یتو

 .رد بشه یو حق نداره از اون حوال یادش خوشم نمفروشنده

 :بلند گفتم یشدم و با صدا یادهپ یناز ماش یرون،ز مغازه اومدن با وقتی

 !ینسوار ش یاینب -
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 :به گلسا گفتم یتشدند. با عصبان یناومدن سوار ماش دخترها

دنبال سر  یدهانم، از شما بعخ یشمابر  ی؟فروشکتاب  یرفت  یالزم داشت  یچ  -
 !ینگلسا راه افتاد

زبون نزد. در عوض گلسا دوباره بلبل  یانداخت و حرف   یینسرش رو پا  ابریشم
 :شد و گفت

 .دلمون باز شه یمزد یگشت   یه. یمنرفت ییما که جا -

! یرون؟ب یرفت  جوریینا کشییسر و وضع! خجالت نم ینبدتر، با ا یگهد -
 .گفتم  یچ  یاصاًل گوش نکرد

رو  یینهآ  .یمکردم و به طرف خونه رفت یادهآذر پ یرو دم در خونه ابریشم
 :. گفتمینمکردم که بتونم گلسا رو بب  یمتنظ یطور

هم  ی! به حساب اون لعنت ی؟ِهر و ِکر راه بنداز یبهبا مرد غر  یادخوشت م -
 دلت باز شد؟ یجا. رفت اون ی. مگه مغازه قحطه؟! دم به ساعت بر رسمیم

 :تفاوت و سرد گفت یب 

 !شده حاال؟ یچ  -

 :. سرش داد زدم و گفتمرفتیاعصابم راه م یفقط رو گلسا

 دمیبه بعد نشونت م ینتا مامان برگرده بتمرگ سر درس و مشقت! از ا -
. اصاًل یستکارها ن  ینا یمن جا ی. خونهیبر  جایچه اجازهیب  یحق ندار

 کنی؟یت کو؟ چرا دستت نمحلقه
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 :کرد و گفت  یدراززبون بازم

ناراحت   ینهخانم نب  یدوقت مروار  یهخودت دستته!    یحلقه  کهینآهان، نه ا -
 .بشه

وجود داره و  یزیچ یهما  ینحتمًا ب کردیرو آورد. فکر م یداسم مروار دوباره
 :. بهش گفتمشدیحسادتش م یدبه مراور یشههم

 ی؟دار کار یبه اون چ  -

 .شنداشته با یتو هم به من کار -

 :لجش گفتم سر 

 شده؟ یتنکنه حسود -

 یگهد  یهثان  یه.  دمیبعد نشونت م  یادَاه! به اون چندش؟! منتظرم زن عمو ب -
 .دمیدوست دارم انجام م ی. االنم هر کار مونمیهم نم

بعد هر  شیمیمن خط و نشون نکش. قباًل هم گفتم باالخره جدا م یبرا -
 .انجام بده یدوست دار یغلط 

کنم   یتشتا اذ زدمیرو مگلسا دوستم داره. به عمد حرف طالق   مدونستمی
مند شده بودم. کم بهش عالقهازش جدا بشم. تازه کم خواستمیوگرنه نم

 یشمبودن با ابر  یرونخاطر بخونه، آذر زنگ زد و گفت گلسا رو به یدیمرس
 سشلوس رو دو یدختره ینبود چطور همه ا یبناراحتش نکنم. برام عج

 .ناراحتش کنم خواستمی! خودمم نمدداشتن
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. اگه قرار به رفتنم بود یارماز دلش در ب یداعصابم که مسلط شدم گفتم با به
که من  یتا زمان  خوندیو درسش رو م موندیکنار مامان م یدگلسا با

 .گشتمیبرم

تر شد. رفتم اعصابم آروم یکم. یبمج یگلسا رو برداشتم و گذاشتم تو  یحلقه
 یاشک  یهانداد. وارد اتاق شدم. با چشمصداش زدم اما جواب  در اتاقش،

 :تخت نشستم و گفتم یبود. لبه یلشمشغول جمع کردن وسا

 ی؟کجا؟ چرا چمدون بست  -

 .جواب داد زدیکالمش موج م  یکه تو  اییتمام سرد با

 .برم. خسته شدم خوامیم -

 ی؟رو دوست ندار جاینا یگهد -

 :و گفت یهگر   یر ز نازک بود. زد دل قدر چه

 خوامی! مکنه؟یم  یرو دوست دارم اما واسه تو چه فرق   جاینهم ا  یلیچرا خ -
 .یمجدا بش یدروز با یهتا اوضاع بدتر نشده برم. باالخره 

. کنارش نشستم. موهاش رو نوازش ینیمگلسا رو بب  یهااشک  اومدینم دلم
از کنارم  یآروم . بهکشیدمیکردم. گلسا متعلق به من بود. ازش دست نم

 :له گرفت. از خجالت سرخ شده بود. آهسته گفتمفاص

 .گلسا نگام کن -
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 گفتمیبهش م  یددرآوردم و دوباره دستش کردم. با  یبمج  یرو از تو  انگشترش
اجازه بدم  تونستمی. با دست صورتش رو گرفتم و نگاه کردم. نمخوامشیم

 .باشه یگهد یکی یزندگ  یگلسا تو

منصرف شده بود خدا رو شکر کردم. بلند شدم و از اتاق  نکه از رفت  همین
 .بودم یجرفتم. از رفتار خودم متعجب و گ یرونب

*** 

 

شام  یمهمون  یهکردن ما،   یآشت  یقرار شد برا یشماحسان و ابر  یشنهادپ به
و بابت تمام بد  خریدمیگلسا م یبرا یههد یه. یمچهار نفره دور هم باش

 .آوردمیاشتم، از دلش در مدکه در حقش   هایییرفتار

*** 

 

 پنجم فصل

 

 یالسماواتم بود. به خ  یشام دعوتم کرد. آقا  یبرا  یدروز بعد، مامان مروار  چند
چون مامانم  یمکنند. بهانه آورد  یما رو رسم ینامزد خواستنیخودشون م
 با دختر عموم   دونستیسماوات م  ی. آقایمتا اومدنش صبر کن  یدمسافرته با
د خبردار نشه. خالصه ینداره فقط مادر مروار  یفت از نظر من اشکالگعقد کردم  

 یدرو مروار یکیبود.  یدهدوتا حلقه خر  یدبعد از خوردن شام، مامان مروار
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که راه انداخته   اییباز  ینرو هم به من دادند. واقعًا از ا  یگهد  یکیدستش کرد  
 .بودم یمونبودم پش

 خواستمی. مینماش یه گذاشتم توبشب که رفتم خونه، حلقه رو با جع اخر 
پسش بدم. چند روز بعد، احسان اومد شرکت.  یدسر فرصت به مروار

دستش رو نشون داد و گفت: »باالخره دارم زن  یحلقه یبه شوخ  یدممروار
کردم.« احسان   یچپ نگاهش کردم گفت: »شوخ چپ ی!« وقت شمیم ییتدا
 .گرفتینم یرو جد یدمروار هایحرف وقتیچه

*** 

زدم.  یرون. عصر زودتر از شرکت بیدما رس کنونیو آشت  یروز مهمون  باالخره
 :گفت  یدقبلش مروار

به  یول یبا گلسا بمون  زدمیمن حدس م گمیحسود م یهوو یهبه عنوان  -
 یفکر کرد ینکرد  یمدت با هم زندگ  یه ی،ازده یجان. االن هخورینیهم نم
 .یعاشق 

 :بهش گفتم جدی

. مشاوره نخواستم. یمن و گلسا حساس شد  ینسبت به رابطه  یلیخ  یداً جد -
 .من گلسا رو دوستش دارم

 یاد. اگر هم بیادب  تونهیدرسش نم  یاون برا  یم! ما بر ی؟دردسر دار  یحوصله -
 ی. تحمل غربت نداره! بعدشم اختالف سنشهیش مهمش دلتنگ خانواده
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 خوادیگذره، اون مبسال  ی! هرچ یترسال ازش بزرگ. تو ده_پونزدهیندار
 .شیمیتر و کسل کننده حوصلهیب  ی؟کنه. عاشق بشه. تو چ   یتازه جوون 

 :و گفتم خندیدم

گلسا   یبرا یشهنداشته باش! من هم یزهاچ ینبه ا یفضول خانم، تو کار -
 .نممویجذاب م

 :گفت  تفاوتیب  مروارید

 یاتتروح اچند سال ازت دارم ب ینا یکه تو  یاصاًل به من چه! با شناخت  -
! تو عاشقش خوره؟یمثل گلسا به درد تو نم  یکیکنم    یتحال  یجورآشنام. چه

 .یش! بذار بره دنبال زندگی؟دار کارشی. چ کنیی. اونم بدبخت میستین

اومدم. رفتم دفتر دنبال  یروناز شرکت ب یدمروار یهابه مشاوره یتاهم بی
بابا   یادگار اه مقصود که  شسبز    یحتسب  یهخونه. احسان    یماحسان، تا با هم بر 

خوشحال   یلیکرده. خ  یداشدفتر کار پ  یز م  یکشو  یبود رو بهم داد. گفت از تو
هم  یحاج  ماً . با خودم گفتم حتیبمج یو گذاشتمش تو یدمششدم. بوس

 یمزندگ  یتو  خواستمیبه بعد م  ینکه از ا  یدرست   یماتخوشحاله به خاطر تصم
 .یرمبگ

ارهاش بود. منتظر شدم تا کارهاش تموم کمشغول جمع و جور کردن    احسان
 ییهگلسا گل بخر. به توص  ی. برو برایمنباش  یشد و بعد گفت بهتره دست خال

سمت خونه. امشب  یمو بعد رفت یدمدسته گل خر یه یفروشاحسان از گل
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 ویو ت کردیرو درک م یط. اگه گلسا دوستم داشت شرازدمیباهاش حرف م
 .شدیهمراهم م یزندگ 

بود. اعصابم بهم  یدهکه جلوتر از ما رس  یدمرو د یدخونه، مروار یدیمرس وقتی
 جوابیناراحته چون سالمم رو ب   یدفهم  شدیگلسا م  یگرفته  ی. از چهرهیختر

 یز م یدسته گل رو رو یترو مشغول نشون داد. از عصبانگذاشت و خودش 
 :نشستم و آهسته گفتم یدپرت کردم. کنار مروار

 !کنی؟یم یط چه غل جاینا -

کنم.   ی. اومدم با گلسا خداحافظ یمٔودب صحبت کن  گیریینم  یاد  وقتیچه -
 !گیری؟یچرا سخت م

 :خشم گفتم با

 .یریم یشیاالن پا م ینهم -

 .زمزمه کرد مروارید

! کنند؟یم یفکر پچ نکن! االن با خودشون چه گوشم پچ  یر ز قدر ینزشته ا -
. من یهاشون گرم گرفتم. تو که حرف نزداب  یتعارف کردن شام بمونم. تازه کل

 .یممقدمه حاضر کردم گفتم عازم رفتن یهخودم 

بمونه  نزنه، اجازه دادم شام یصور یهاز نامزد یحرف  یدمروار کهینخاطر ا به
من و گلسا که تازه  ینب یرابطه خواستمیو بعدش گورش رو گم کنه بره. نم

 یکه آماده  ییهاض گلسا و اشک غبره. گرچه از ب  یناز ب  گرفتیداشت جون م
 .ستیچنان هم مساعد ناوضاع آن یدفهم شدیبودن، م یختنر
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ه بود که سکوت مطلق رو شکست و شروع کرد ب یدشام فقط مروار یز سر م
 یکه از رو  ییهادل و دماغ گوش دادن نداشت. به چشم غره  یحرف زدن. کس
 یز شام خوردن به بهانها. بالفاصله بعد  دادینم  یتاهم  کردمیخشم نثارش م
 وگرنه خراب بود؛    ینشش همراهش رفتم. چون ماشتا خونه  یدرسوندن مروار

 .موندیجا مشب رو هم اون تعارفیب 

از   کدومیچداشت با گلسا رقابت کنه و ه یهم سع  یدمروار کردمیم  احساس
بود  یکار یک من شر  یبرا یدوسط مروار ین. ااومدینم خوششون یگههمد
 .نداشت یتواسم اهم یارهذکه 

کاماًل   یدپدرم، در مورد شراکتم با مروار  یامرز حرف خداب  یدمبود که فهم  جااون
شدم.   یمونم داده بودم به شدت پشانجا  یدکه در حق مروار  یدرسته و از لطف 

. خانم سماوات شدیتر منجات من سخت  رفت؛یم  یشپ  تر یشب  یباز  یهر چ 
بود. مجبور  حالبابت خوش ینو از ا دونستیواقعًا من رو داماد خودش م

 .کردن ادامه بدم  یبودم همچنان به نقش باز

*** 

کنم. به اتاقم   یدارشب یومدبرگشتم. گلسا خواب بود. دلم ن یشب وقت  آخر 
شدم. عمه گفت فورًا برو  یدار . صبح با زنگ عمه از خواب بیدمرفتم و خواب

 .رفتم یروناز خونه ب یعآلود سر ابوتهران. خ گردهیدنبال گلسا آخه داره برم

نداد تا مجبور شدم از  یتنشسته بود. بوق زدم. اهم یستگاهتنها سر ا گلسا
. ینزوش رو گرفتم و بردم سمت ماشبشم. به طرفش رفتم و با یادهپ ینماش
 :مقاومت کرد، سرش داد زدم و گفتم یدمد یوقت 
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 باز کجا؟ ی! چمدون بست ینمپاشو بب -

 :گفت  یاشک  یاهبا چشم گلسا

 !تموم شد یچ همه یگهولم کن. د -

 .ادامه داد یهو نشستم. گلسا با گر  ینماش یرو گذاشتم تو چمدونش

 یحق نداشت   یمتا جدا نشد  یول  یاز اول با من ازدواج کن  خواستییدرسته نم -
 یه؟رفتنت چ یان. االنم جر ینامزد کن یدبا مروار

 :و کالفه گفتم هلحوصیآلود. ب سحر بود و منم خواب یکله

 یای؟ن یرونمگه قرار نشد سرخود از خونه ب -

 یگارخواست یرفت  یوقت تو زن دارانجام دادم اون یآهان! االن من کار بد -
 دی؟ینم یحیتوض یشب! چرا در مورد دیست؟ن یچیه یگه،د یکی

که افتاده بود ندادم. گلسا   یاتفاقات   یبرا  یحیتوض  یچداشت. من هنوز ه  حق
 :گفتم  ینخاطر همبود. انتظار داشتم به من اعتماد کنه. به طاقتیب 

 .گردمیکار برم اما برم  ی. قراره برایستدر کار ن ایینامزد -

 .جوابم رو داد عصبانی

. معلومه شمی! برو موفق باش! منم ازت جدا مینداره بمون  یلیآره واقعًا دل -
 .یاالن تحمل کرد اقول و قرارت با مامانت بهم نخوره ت کهینخاطر ابه

 یدمروار  یانجر   تونستمیتا م  شدیآروم م  یدبود. اول با  اییختهبهم ر  اوضاع
 :گفتم  ینخاطر همبدم. به یحرو براش توض
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 .یمبا هم حرف بزن یامعمه، بعد م یخونه برمتیآروم باش. م -

 :و بغض گفت یتلج بلند شده بود. با عصبان یاز دنده گلسا

 یدممروار  یگهد  ی. حق نداریمکن  یکار کن و زندگ   جاینمهخسته شدم. بمون   -
 .ینیبب

ها قهر کنه و برام شرط مثل بچه  افتاد  یادشامروز که عازم رفتن بود تازه    خانم
 :کن نبود. گفتمکردم آروم باشم اما ول  یو شروط بگذاره. سع

. یدمزحمت کش یلیخ یدنرس جاینبه ا یمن برا گم؟یم یچ  فهمییتو م -
 .شهیعوض نم یمم تصماصالً 

زل زد و در عوض  یمهاچشم یهمون دختِر لوس و لجباز شد که تو دوباره
 :راهم کنه، گفت یبدرقه تونستیه مک  یباییز یهاحرف

 !رییبه درک که م -

 .. همچنان ادامه دادیمبود یدو عصبان  هر 

 میجدا بشم. هنوز جوونم و به زندگ  خوامی. مشهیمن هم عوض نم  یمتصم -
 .ترم و آرامش دارمخوشبخت یگهد یکی. حداقل کنار دمیادامه م

 .گلسا حرف دلش رو زد  باالخره

 یاز ته دل دوستم نداشت. زندگ   کردمیهم که من احساس م  یجوراون  پس
مرد  یهکنار  یفکر خوشبخت  شد؛یبود. تا از دستم دلخور م یبازبراش خاله

 :گفتم  کناند یبه سرش. بهم برخورد و تهد زدیم یگهد
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 .ندارم یمنم حرف  ی،دوست دار جوریینباشه اگه ا -

 :و گفت شد خشمگین

 !صدات رو بشنوم خوامینم -

شد. چمدونش رو دادم و  یادهعمه، گلسا پ یدر خونه یدیمرس وقتی
رفتم. بالفاصله با عمه تماس گرفتم و گفتم با گلسا صحبت کنه.   خداحافظییب 

. از طرف منم بهش بگو حق نداره تا مامان هبش یادهپ یطوناز خر ش یدبا
اگه  ه؛از ور دلت جم بخور  خوامی. نمیرونب برنگشته پاش رو از خونه بذاره

 .برنگرده یگهرفت تهران د

عجله رفتم خونه و چمدونم رو که از قبل حاضر کرده بودم برداشتم. حاضر  با
ت فرودگاه، مس رفتیمیم یمطور که داشتشدم و احسان اومد دنبالم. همون

 .خاموش بود یشاما گوش یارمبا گلسا تماس گرفتم تا از دلش در ب پیدر یپ

با  یپرس. بعد سالم و احوالیدمو مادرش رو هم د یدمروار یدم،رس وقتی
کردم و دوباره سفارش گلسا رو کردم که در نبود   یها از احسان خداحافظ اون

 یکس  خواستمی، نمنخودشو یوقت نره خونه یهمن حواسش بهش باشه. 
 یو شوهرهاشون خداحافظ   یور از آذر و ز  یاز اختالف و قهر ما خبردار بشه. تلفن

 .نبودند یانتعجب کردند آخه در جر  یلیکردم. همه از رفتن من خ

*** 
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نه؟! عمه  یاگلسا آروم شده   ینماول با عمه تماس گرفتم تا بب یدیمرس وقتی
تنها   ی،فتن تو، زنت هم با چشم اشک ر از دستم ناراحت بود. گفت بعد    یحساب 

 .رو هم خودت بده یلبرگشته تهران، پس جواب عمو خل

خاموش بود.  یشگوش گرفتمیبا گلسا تماس م یداشتم. هرچ  دلشوره
بالفاصله مامان زنگ زد و شروع کرد به سر و صدا کردن. گفت سفرت رو کنسل 

کردن گلسا باخبر نشدن   از قهر   یلعمو خل  یه و خانوادهکن تا اوضاع بدتر نشد
 .برگرد

با عمو  یلم. برخالف مکردیو اوضاع رو بدتر م  آوردیدرم  یبازبچه  یدنبا  گلسا
 یبود که اجازه یعصب قدر ینبدم اما ا یحرو توض یطتماس گرفتم تا شرا

ش دختر  یالتجزو تخ تر یشب زدیکه م  ییهاصحبت کردن بهم نداد. حرف
 یدو نشون کش  طخالصه خ  ید،با مروار  یمپنهان  یمن و رابطه  یبود. مثل نامرد

 .گیرهیو طالق دخترش رو م بخشهیمن رو نم وقتیچو گفت ه

*** 

 

گلسا تماس گرفتم اما همچنان خاموش   یماه گذشت. چند دفعه با گوش  چند
. با خودم دادندیعمو جواب تلفنم رو نم یخانواده یاز اعضا کدومیچبود. ه

ه گلسا دلش برام تنگ بشه و قهر رو کنار بگذاره. از ر مدت بگذ یه یدگفتم شا
من همه  رفتنبعد  گفتیخواستم با گلسا صحبت کنه اما احسان م یشمابر 
اسم من رو بشنوه، همه از قهر گلسا   خوادینم  یحت   یل. عمو خلیختهبهم ر  یچ 

 .بودندمند و گله یشاک 
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. یمرو آغاز کرد نکارمو  یخارج  یبا شرکا یک دفتر کوچ یه یتو یدو مروار من
اقامت داشتم.   یر و دلگ  یککوچ  ییتسو  یه  یهمون دفتر تو  یباال  یمن طبقه

نداشت. فکرش رو  یچندان  یفتعر  یمدلتنگ گلسا بودم. اوضاع روح یحساب 
 زیر و زده  کرده انصافییکه دوستش داشتم در حقم ب  یکس کردمیهم نم

 .یچ همه

م سماوات درمانش رو ادامه داد ن. خاکردندیم  یو مادرش باهم زندگ   مروارید
 یدشد اخالق مروار یبستر  یمارستانب یاما حالش رو به وخامت بود. وقت 

 یاوقات کنار مادرش تو تر یش. باومدیکاماًل عوض شد. درست سر کار نم
کار   یبرا هک  ی. ساعات یمبود یگهاز همد یو شاک  یبود. هر دو عصب یمارستانب
 .شدیم یرپهمش با جنگ و دعوا س دیدمشیم

خواهرهام سراغش رو  یقو از طر  دادیهام رو نممامان جواب تماس دیگه
بدتر شد که   یحق داشتن. اوضاع وقت   یلیگلسا خ  ییه. البته سر قضگرفتمیم

 .طالق گلسا رو گرفته یابیغ یلعمو خل یدمفهم

 یگلسا رو از دستش دادم. زندگ   شدیسرم خراب شد. باورم نم یرو یادن انگار 
ها تا صبح به فکر فرو و شب کردمینداشت. روزها کار م ییار برام معناکو  
 ی،خوشبخت  یدمو دلتنگ بودم. تازه فهم یمونپش ی. خالصه حساب رفتمیم

 شهیهم  منبود که    یآرزوهام نبودن. طعم آرامش همون   یافتنلحظات تحقق  
 .بودم و هرآنچه که داشتم و قدرش رو ندونستم یازش فرار

*** 
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موندن   جاینمن آدم ا  رسیدمیم  یجهنت  ینبه ا  تر یشب  گذشتیان ممز   هرچی
 یک گفتیم یدروستا رو دوست داشتم. مروار یتو ی. خونه و زندگ یستمن

 .نبود ینطور اما ا رهیم ینکه به مرور زمان از ب  یهحس وابستگ

. دلم یدمتخت دراز کش ی. روشدمیخفه م یواریچهارد ینا یتو داشتم
 یاطپنجره رو به ح یک  یکه هر اتاق   خواستیخودمون رو م باز دل یخونه

که   یدمد ینآشپزخونه گلسا رو غمگ یاون روز افتادم که از پنجره یادداشت. 
پدرم   ،. اشتباه پشت اشتباهخواستیحوض نشسته بود. دلم گلسا رو م  یلبه

 ینبود. کالفه بلند شدم و رو یندخوشا یدشراکتم با مروار گفتیدرست م
پدرم رو گم کرده بودم. انگار اونم  یحتسب شدیم ینشستم. چند روز تتخ

 گرفتم،یباهام قهر کرده بود. هر دفعه که با مامان تماس م  یهمثل مامان و بق
 .مند و دلخور بودگله

و   یشب دوباره با ناراحت   یک نکرد.    یمن فرق   یماه گذشت اما اوضاع برا  چند
آلود ه شب مامان تماس گرفت. خوابفخوابم برد. نص  یافکار مشوش به سخت 

فوت کرده،  یلگفت عمو خل  یشوکه شدم. وقت  شیهگر   یشدم. از صدا یدار ب
تا  کردم،رو قطع   یگوش  کهینگرفت. بعد ا  میهگر   گه،یم یچ  یدمنفهم یگهد

 .خود صبح خوابم نبرد

رو جمع کردم. با خودم  یلموسا یهکم با گر زود چمدون رو برداشتم و کم صبح
و جدا شدن از گلسا  یمزندگ هاییاریکاش کنار گلسا بودم. تمام بدب  گفتمیم

 .به گلسا از محاالت بود یدنرس یگهبه کنار، با فوت عموم د



  

 
127 

 رمان یک نجمن ارجمندپور کاربر ا ینهعاشق )جلد دوم( | تهم یعنیرمان دچار 

 

م رو از نو بسازم. چمدون رو بستم داغون یرو گرفتم که برگردم و زندگ  تصمیم
دارم   دمادیخبر م  یدفرصت به مروار  یندر اول  یداتاق گذاشتم. با  یگوشه  یهو  

 یداهر چه زودتر از اون قفس نجات پ خواستمی. میدمخر  یط. بلگردمیبرم
 .کنم

راه انداخت   یاد. بحثمون شد. داد و فر یختبهم ر  یحساب   یدفهم  یوقت   مروارید
 .شده کنارش بمونم یهرطور خواستیرفتن منصرف کنه. متا من رو از 

تخت   یر پدرم رو ز  یحتسب  یاتفاق   یلیخواستم برم فرودگاه، خ  یرفتن وقت   موقع 
 دادمیکه انجام م  ییکارها  یگه. دیدمشدستم گرفتم و بوس یکردم. تو  یداپ

 .فقط حرف دلم بود. کار رو ول کردم و برگشتم

*** 

 

 یدنماول رفتم خونه، اما مامان از د ی،بدون خبر دادن به کس یدمرس وقتی
کرد.   یهگر   م. مامان هم همراهیهگر   یر خوشحال نشد. بغلش کردم و زدم ز

 یشکه پ  یاتفاقات  ی. کنارش نشستم. از همهیمکه هر دو آروم شد  قدریینا
صبح  ز . بهش قول دادم گلسا رو برگردونم. بعد نمایمحرف زداومده بود 

 .یدمخواب

. کردندیشون سرزنشم ماومدند. همه یدنمبه د یور ظهر آذر و ز هاینزدیک 
 .دن هم نبودمر گفتن نداشتم؛ اهل درد و دل ک  یبرا یحرف 
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در اتاق خواب رو  ییرهباال رفتم و دستگ ی. به طبقهخواستیگلسا رو م  دلم
افتادم که همه با ذوق و شوق   ییروزها  یاددم. مامان قفلش کرده بود.  چرخون

من با  یمشترک ما بودن، ول یآغاز زندگ  یمشغول آماده کردنش برا
 .دیدمیم میمانع زندگ ینتر تمام ازدواج رو بزرگ یخودخواه 

تختش نشستم و با  یرو داشت. رو یدماناتاق گلسا. هنوز همون چ رفتم
کاش همون موقع بهش  کردمیوندم. داشتم فکر مدست صورتم رو پوش

خودش گفت با من خوشبخت   یبره ول  کردیدوستش دارم تا ول نم  گفتمیم
 .شدیحاصل نم اییجهنت یچیده،. از اون افکار درهم و پیستن

*** 

 یگذشت ساعت نبودم. قبر حاج   یرو به غروب کردن بود و من متوجه  ابتآف
کردم اما دلم آروم  یهگر  یکنار هم بود. بغضم شکست. حساب   یلو عمو خل

دلم انباشته بود رو به زبون آوردم تا بلکه  یکه رو  ییها. تمام حرفشدینم
 یدملبطت یوجودم باشه. وقت برگشتن ازشون حالل یهازخم یبر رو یامیالت

 .کنند  یر خ یگذشته رو جبران کنم. خواستم در حقم دعا  یو قول دادم همه

 دونستمیم  یل،عمو خل  یخونه  یمخونه و به مامان اصرار کردم فردا بر   برگشتم
 یبا من نداشته باشن ول یاز دستم دلخور هستن و ممکنه برخورد خوب   یلیخ
 یدحال و روزم رو د ین وقت ا. مامکردمیرو از نو شروع م یجا زندگ  یهاز  یدبا

 .دستم یبگذاره تو وبارهکه دست گلسا رو د  یبهم قول داد کنارم باشه تا وقت 

*** 
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به  یشم.دونستم ابر ی. میمو رفت یمشد ین. سوار ماشیدمپوش یتا پا مشک  سر 
دلم نبود  یبودم. دل تو یدنشمنتظر د صبرانهیگلسا خبر داده که برگشتم. ب 

 یدنمزدم. شوهر گلرخ به استقبال ما اومد. همه از د و. زنگ در ر یدیمتا رس
 .زده شدندشوک

و فقط با مامان حرف زدند.  کردندیرفتار م ینسرسنگ یلیگلرخ خعمو و   زن
. یدندحالم رو نپرس  یدرست و حساب   یکالم نشدند. حت باهام هم  یهبق  ی،جز عل

م نشست. ور به دست وارد شد. روبه ینیکه س  یمنتظر گلسا بودم. مثل روز
رو به زبون   ااسم گلس  یهدر حضور بق  کشیدمینشد. خجالت م  یاما امروز خبر 

 .خونه یمگفتن، برگشت  یتنزد. بعد تسل یمامان هم حرف  ی. حت یارمب

گلسا، خوشحال شد.  یدوباره برم خواستگار خوامیبه مامان گفتم م وقتی
 یمم؛ اما من تصمهاومده، قبول کن  یشکه پ  یبعد اتفاقات   دونستیم  یدالبته بع

 .عمو تماس گرفتمبا زن ینخاطر همرو گرفته بودم؛ به

اسم گلسا رو به زبونم   یگهکرد و گفت اصاًل د  یهاز دستم دلخور بود و گال  خیلی
که اتفاق   یزیدر مورد هر چ یحاتممکرر من و توض یهابا تماس ی. ولیارمن

 .شدیعمو داشت نرم مکم دل زنافتاده بود کم

باهاشون حرف زدم و   یک گلرخ و شوهرش رفتم و از نزد  یدنروز به د  یه  حتی
 .تنها از زبون گلسا بشنوند یدون کردم موضوع رو نباقانعش

*** 
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ناراحت سر   یا. هروقت خوشحال بودم  بردیهوش از سر آدم م  یزارهاشال  بوی
دلتنگ پدرم بودم. به خودم لعنت فرستادم  ی. حساب آوردمیمدر  یزارهااز شال

. گذشتیم یآخر عمرش ازش فاصله گرفتم. روزها برام تکرار یهارا سالچ
سماوات   یآقا  ایشرکت که در نبود ما کاره  یمنش  کهینکارم رو ول کردم تا ا

سر برم شرکت چون هنوز با  یه یدتماس گرفت و گفت با دادیرو انجام م
 .بودم یکشر  یدمروار

به اختالف خوردم،  دیبا مروار نچو کردیسماوات رفتم. فکر م یآقا یدند به
رو براش بازگو کردم و  یقتکنه تا برگردم اما حق  یمداشت راض یبرگشتم. سع

نداشته  یباهاشون همکار یگهگفتم قراره سهمم رو از شرکت رو بردارم و د
شد.  صبانیو ع یشاک  تر یشب یدرو شن یصور ِی نامزد یانجر  یباشم. وقت 

 .کار کردن با من نداره  یبه ادامه یلیتما یگهمعلوم بود خودش هم د

*** 

عمو صحبت کنه تا اجازه بدن دفعه عمه رو واسطه کردم. دوباره با زن این
بازم به در بسته خوردم. آخه گلسا لج   یو باهاش حرف بزنم ول  ینمگلسا رو بب

هم ازش نداشتم  یا. شمارهینهمن رو بب خواستیکرده بود و اصاًل دلش نم
تندمن رو به خواسیرخوردشون معلوم بود نم. از بیرمگبتا باهاش تماس 

 .عنوان داماد قبول کنن اما دست از تالش برنداشتم

*** 
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 گلسا

 

که نسبت بهش   یابا اون حجم از عشق و عالقه یاوش،از س ییبعد از جدا
اوقات   تر یشب  یدیو ناام  ی. با درموندگ یختکاماًل بهم ر  یمداشتم اوضاع روح

. انتخاب بردیخوابم م یهها با گر و اکثر شب گذروندمیم مقاتا یروز رو تو
خودم به همه بگم به  یاوش،بود. قبل از کنار گذاشته شدن توسط س یسخت 

 .یرمشوهرم مجبور شدم طالق بگ یخاطر نامرد

 یگهم شد. دخانواده یباعث سرافکند یحساب  ی،زندگ  یشکستم تو دومین
نداشت.   یتموم  یمزندگ  یهاحماقت  .کنم  هاشون نگاهچشم  ینداشتم تو  ییرو

کرده بود. دوست   یجادرو ا یادیز هاییهبود و حاش یچیدهجا پحرف ما همه
 .جا گم و گور کنم یهداشتم خودم رو 

 یگهکه با حالت قهر برگشتم خونه، د  یو دانشگاه رو ول کردم. از زمان  درس
عمو و قطع کردم. زنر م  هرابط  یل،و فام  یاناطراف  یبا همه  یباً شمال نرفتم. تقر 

 .نداشت اییدهاومدند اما فا یدنمو دخترهاش به د

اما من قلبم   دونستندیهنوزم دوستم داشتن و منو عروس خودشون م  درسته
 .شکسته بود و از درون داغون بودم یحساب 

رو نخواستم   یاوشکه من س  دادمیو سر پا نشون م  زدمیخودم رو گول م  فقط
خاطر پول حاضر شد باهام به  یاوشدروغ بگم. س  نستموتیمبه خودم که ن  یول
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جور  یدکنار مروار  یشکار  یتموقع یو وقت  کردیازدواج کنه. به زور تحملم م
 .ه خورد و له شدیبق  یپس زد و تنها گذاشت. غرورم جلو  یشد من رو به راحت 

 یچه؟جا بپهمه یع سر  قدر ینبد ا یخبرها یشههم یدچرا با گفتمیبا خودم م
 یمان،با پ یمدوباره مثل زمان بهم خوردن نامزد رسیدیبه آدم م یسکهر 

به همه وارد  اییمجددم شوک حساب  ییبود. جدا یمزندگ یدنبال کنکاش تو
 .بود یهها حرف ما سر زبون بقکرده بود و تا مدت

شکست   ینتموم بود و ا  یچ پسر جذاِب موفق و همه  یهدر نظر همه    سیاوش
 .دونستندیبود. همه من رو مقصر م یدش بعز ا یش،شخص یزندگ  یتو

پشت   یحسادت و بدجنس  یاز رو  یهگذشته که بق  هاییثخاطر حرف و حد  به
. کردیرو قضاوت نم یاوشس یکس  یمان،پ ییهسرم زده بودند و باز هم قض

 ییخبر نداشت هر بال ی. کسدونستندیرو از جانب من م یرادو ا یبهمه ع
 .ود که هرگز وجود نداشتب یاز عشق  اومدیم مکه سر 

دوست  یبهم زنگ نزنه. حت  یرو خاموش کردم تا کس یمگوش  یشههم برای
 زدندی. فقط گلرخ و روشنک هرروز بهم سر مینمرو بب  یشمنداشتم احسان و ابر

فکر نکنم  یزیتا به چ کردمیکردن با روشنک م  یخودم رو سرگرم باز یو گاه 
 کنارشکه  ییو روزها یاوشس یاد گذشتیکه م یا. هر لحظهشدیاما نم

 یبا نخواستن من، باعث شد جلو یاوشس کهین. از اافتادمیکردم م  یسپر 
 .شدیم تیکهیکهبار ت ینهزارم یهمه خوار بشم قلبم برا

 .نداشت یکه تمام  یتلخ  یو روزها شدمیم یدار با کابوس از خواب ب هاشب
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 یناگهان   یلیبود که پدرم خ  نگذشته  یاوشمن و س  ییاز جدا  یادیزمان ز  هنوز 
بود که  یاضربه ین. مرگ پدرم آخر یستادفوت کرد. زمان همچون قلبم ا

آروم رو تار آروم یبت،گرد و غبار مص  اوقاتیبه من زد. گاه  رحمانهیب  ی،زندگ 
جز   یا! چارهپس  نه راه  یدار  یش. نه راه پنشستیها مو پود سرنوشت آدم

 .یهات ندارهصغ یهمه یدنتحمل و به دوش کش

مراسم ختم انجام شد و پدرم رو  ی. همهکردیآرومم نم یو زار یهگر   دیگه
 .یمبرگشت یع و سر  یمزادگاهش به خاک سپرد یکنار برادرش، تو

*** 

 

. کردمیم  یر بودم. فقط در زمان گذشته س  یو افسرده شدم. از همه فرار  مریض
هام گود چشم یر . ززدمیمنداشتم. لب به آب و غذا ن یمتحرک فرق  یبا ُمرده

 .دادینم ینمتسک چیزییچجا بود و هوجدان مثل هوا همهشده بود. عذاب

 یدد  یمن بود. وقت   ِی زندگ   یمرگ پدرم از غصه خوردن فراوان برا  کردمیم  فکر 
قلبش شکست و تموم   کنه،یم  یبا آبروش باز  جورییک دفعه هر   یشتغارته

 .ره از پا دراومدختا باال یخترو تو خودش ر یشناراحت

به  ییمن رو به تنها یکه فقط بار غم زندگ   سوختیپدرم م یبرا یحساب  دلم
پدرم خواست از سر و سامون گرفتنم کنار  یرفت. وقت  ینتا از ب یددوش کش

کار خودم بوده.   یدرو بهم زدم که آخرش فهم یمزدخوشحال بشه، نام یمانپ
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با  اما یدمت خودم بهش رسجو با سما یاوشمآخه بو برده بود من عاشق س
 .یاوردبه روم ن وقتیچکه داشت ه  اییبزرگوار

شدم. باز  یشفقط باعث سرافکند یبم،و غر  یباون مدل ازدواج کردن عج با
نزنه و  یدل دخترش حرف  یمهربون بود که در مقابل خواسته قدر ینهم ا

 .یرهبپذ

و زدم و چمدون ر ش  در خونه  یوننگذشته بود که با چشم گر   یچند ماه   هنوز 
کفش   یک . با التماس پا تو  یختمبه دست برگشتم. مقابلش نشستم و اشک ر

 ییدهنسنج یمات. باالخره پدرم با عاقبت تصمخوامیکردم که من طالق م
 .من، از پا دراومد

بهم زدن  یبرا یاوشوسط سهم س ینخودم رو ببخشم؛ البته ا تونستمنمی
 .من کم نبود یزندگ 

کنج اتاقم   جاین. من اکردیم  یشهدرونم ر  تر یشروز بروزبه  یلخ تمثل زهر    تنفر 
خوش   یدخودش با مروار  یبرا  یاوشو س  شدمیو هرروز آب م  خوردمیغصه م

 .گذروندیم

شده بود. نه تونستم درسم رو بخونم و سر کار برم.   یلتکم  یمبدبخت  کلکسیون
 .بود کرده بودماخودم ن یهاداشتم. همه رو با دست اییندهو آ  ینه زندگ 

*** 
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ما. پس   یگفتن، سر زده اومدن خونه  یتتسل  یبرا  یاوشعمو و سروز زن  یک 
 یجرٔات نکردم از پنجره  یشوک زده شدم که حت   قدر ینبرگشته بود. ا  یاوشس

 یکردم. تمام مدت   یهتخت نشستم و گر  یرو تماشا کنم؛ فقط رو یاطاتاقم ح
 میهگر   یدهنم گرفتم تا صدا یولما بود دستم رو ج یخونه یاوشرو که س

 .نرسه یبلند نشه و به گوش کس

ود که تونسته ب  یحنداشتم. چه قدر پررو و وق  یشتو زندگ  ییجا  وقتیچه  من
 .بستمیدل نم یاوشبه س وقتیچما. کاش ه یخونه یادبود دوباره ب

 یاوشعلت برگشتن س یاگفتند   یکه چ   یدماز مامان نپرس یرفتنشون حت  بعد
 .یدممسکن خوردم و خواب یهه. فقط دبو یچ 

حرف  یرو برداشت. حوصله یمون. مامان گوشزنگ زد خونه یشمابر  شب
نداد.  یتاهم یده،و اشاره گفتم بگه گلسا خواب یمابا ا یزدن نداشتم. هر چ 

 :گفت  یشمابر  ی،پرسرو گرفتم. بعد سالم و احوال یباالخره گوش

بکشه.  ییکار به جدا  خواستهیمهنوز دوِست داره. خودش گفت ن یاوشس -
 باهات حرف بزنه؟ تونهیم یخاموشه؟ چطور یتچرا گوش گهیم

 ینخاطر همبه ده؛یداشتم حدس زدم داره گوش م یاوشکه از س  یشناخت  با
 :با تنفر گفتم

پررو پا شده اومده . پررو  ینمشبب  خوامینم  وقتیچبهش بگو بره به درک! ه -
 !بخشمشیدفعه خر شدم بسه! تا عمر دارم نم  هی! همون  ی؟ما که چ   یخونه
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داد  که تو رو از دست  یمونهپش یاوشمن، آروم باش! خدا شاهده س یزِ عز  -
بعد  یهاش گوش کنبه حرف ید. اول باکردیرو واسطه نم یلوگرنه کل فام

 .یریبگ یمتصم

 :گفتم  یهگر   با

راحته با   یکرد  ر رو ببخشم. فک  یاوشس  تونمیداغونم! اصاًل نم  یلیخ  یشمابر  -
به پول و پله آدم رو  یدنرس یکه به زور مامانش و برا یازدواج کن یکس

 یناما رو برد. بابام رو دقش داد. غرورم له شد. ا یجا آبروتحمل کنه؟! همه
قدر بدبختم من که به زور تا بخوام ازش متنفر باشم؟! چه یستن یکاف 

 .جدا شدم ر رو نگه دارم. همون بهت یاون زندگ  خواستمیم

 .بهش بده یگهفرصت د یهنکن! حاال  یهقربونت برم من، گر  -

با  یولش کنم! ارزش خودش رو وقت رو قب لیاقتیامکان نداره دوباره اون ب  -
بخششش وجود  یبرا یراه  یچرفت، نشون داد. بعد فوت بابا ه یدمروار
 .نداره

کردم تا آروم   یهر بلند گ  یبا صدا  قدر ینبغل گلرخ ا  یرو قطع کردم و تو  گوشی
آورد و  ی. مامان برام مسکنشدیشدم. سرم از شدت درد داشت منفجر م

 :گفت

از  تر یش. فقط خودت رو بیرو در رو بش یاوشاجبارت نکرده تا با س یکس -
 !زجر نده ینا

*** 
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و راحت حرف دلم  کردمیرو از گلرخ و مامان پنهان نم یزیمثل قبل چ دیگه
 یصبوراسنگ   ین. چون مامان و خواهرم بهترذاشتمگیم  یونرو باهاشون درم

 .بودند یادن

 یهپدرم حالم افتضاح بود. هروقت گر  همچنان ادامه داشت اما بدون زندگی
 .اومدیاز خودم بدم م تر یشب دیدمیمامان و گلرخ رو م یو ناراحت 

گرفته تا خواهرها و   یداز عمه خورش یاوشکه گذشت، س  یچند ماه  درطی
من جوابم  یول یخواستگار یاد، همه رو واسطه کرد دوباره بندامادهاشو

 ینبار تموم احساسم رو از ب یهکه   یکس  دادمیاجازه نم یگهمشخص بود. د
 .باز بشه یمبرده بود مجدد پاش به زندگ

*** 

 

برم سر کار.  میهعوض شدن روح یدادن برا یشنهادروز مامان و گلرخ پ یک 
 ینبدم. ب ییریتغ یه یمتلخ و تکرار یزندگ  روال یتو خواستیخودمم دلم م

نه  ی،داشتم نه مهارت  یدنبال کار گشتم اما نه مدرک درست و حساب  هایآگه
 .یهخودم و بق ی. فقط بلد بودم گند بزنم به زندگ یاستعداد

بودند  یتاولو یتو یادیز یهامصاحبه مراجعه کردم. آدم یهم برا جاچند
شدم و دوباره کز کردم کنج اتاقم.   یداماًل ناامکداشتند.    یکار  یکه همه سابقه

 .شدندیم یر سراز محابا،یب  گاه،یکه گاه و ب   ییهابا اشک  صدایحرف و ب مک
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دلم براش  کردیاز بس اصرار م اوقاتیتنها همدمم بود که بعض روشنک
 .کردمیم  یفو قصه تعر   خوندمیکتاب م  یا  کردمیم  ی. باهاش بازسوختیم

تا  یختر مامان زبون یواسطه فرستاد و برا قدر ینننشست. ا ر یکاب سیاوش
 .اومدیباالخره دل همه رو به دست آورد اما من هنوزم ازش بدم م

 یدمبهم خورده بود که اومده بود سمت من! شا یدبا مروار شیونهم حتماً 
که بود هرگز نسبت به من  یهدفش هرچ  یوجدان داشت؛ ولعذاب

 .تشوجود ندا یداشتندوست

حداقل برگرد دانشگاه و مدرکت  خوای،یرو نم یاوشگفت حاال که س  مامان
نداشتم و قبول  ی. منم حرف یتر کردن موفق  یداکار پ  یبرا جوریین. ایر رو بگ
 .کردم

*** 

 

ش رو اجاره بده و خونه خواستیشوهر گلرخ بود که م یعمه خانم،عالیه
بود  یک تا دانشگاه نزد شخونه یر کنه. چون مس یبا دخترش زندگ  یمدت 

 یکو گلرخ رفتن از نزد ی. اول علیمکن  ش رو اجارها خونهمامان گفت بهتره م
 .دادند  خبر . بعدشم به ما  یدندو پسند  یدنباهاش صحبت کردند و خونه رو د

 یکوچه  یه  یش تو. خونهیمشد  یو راه   یمبرداشت  یلوسا  یسر  یهو مامان    من
 یینشپا یو طبقه یماال رو ما اجاره کردب یپر درخت و سرسبز بود. طبقه

 .خانم بود یهعال ییهثاثا
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به ما کمک   یلیاول خ  یپسر جوون بود که روزها  یهخانم،    یهعال  ینوه  جهانگیر 
. یمکمکش حساب کن  یرو تونیمیم یمکرد و گفت هروقت تو شهر کار داشت

هنوزم از  از اومدن ما خبردار نشند. هایلاون مدت، فام کردمیخدا خدا م
 .نداشتم یدوباره به شمال برگشتم احساس خوب  کهینا

 یتا درس باق برگشتن تهران. منم مشغول دو_سه ینااروز بعد، گلرخ چند
روز که از دانشگاه  یه. کردیم یو آشپز  موندیم شدم. مامان خونه ممونده

 :برگشتم خونه، مامان گفت

 .کارت دارم  نیبش یاگلسا، ب -

روزها  ینا دونستمیهاش زل زدم. مچشم ین نشستم و توامام رویروبه
 .. مامان ادامه داددارهیما برنم یدست از سر زندگ  یاوشس

هاش رو االن که حرف ینداشتم ول یاوشاز س یها دل خوشمنم اون موقع  -
تو دوباره   یپا  یِش . پیریمطالق تو رو بگ  یمگرفت  یمما زود تصم  یدمفهم  یدمشن

 .زنگ زد

 :و گفتم یدمپر  شحرف وسط

 !یم؟که اومد  ینگفت  -

 .نه -

 :رازم رو فاش کردم و گفتم رودروایسی،یب  بار یناول برای

 باریینخوشم اومد. چون اول  یاوشاعتراف کنم. اول من از س  خوامیمامان م -
شتباه اما ا شهیمند مبعدها اونم بهم عالقه کردمیبود که عاشق شدم. فکر م
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عمو رو قبول کرد که داشت. شرط زن  یاجبه پول احت  شکار   یبرا  یاوشبود. س
 شیندهکه از زن آ   یارهاییبا من ازدواج کنه وگرنه دوسم نداشت. اصاًل مع

ولم کرد و  یده،ند یر خ یدختره ینرو من نداشتم. آخرشم با ا خواستیم
 .رفت

 یک التماس کرد تا باهات حرف بزنه. نزد یلیامروز خ یول دونهیخدا بهتر م -
باهاش حرف   یمشو خودت مستق  یکنه! دلم به حالش سوخت! راض  یهود گر ب

 .یبزن 

 :شدم و گفتم عصبانی

 !چه مرگشه یستاالنم معلوم ن یار؛رو ن یاوشتو رو خدا مامان اسم س -

 :مامان گفت کهینتا ا یهگر   یر زدم ز دیگه

 .یستن یاصرار خوای،یباشه حاال که نم -

*** 

زنگ زده و گفته حال گلرخ بد شده. رفتن دکتر  یروز بعد مامان گفت عل چند
گلرخ بارداره. از ته دل خوشحال شدم که دوباره  یدنداده فهم یشتا آزما

برگشت خونه تا بتونه مواظب روشنک  یع. مامان سر شدمیداشتم خاله م
کنار   کردن  یکه با زندگ   هایییقبت کنه. منم به لطف سخت باشه و از گلرخ مرا

خانم  یهعادت کرده بودم. مامان به عال ییبه تنها هگید یدمکش یاوشس
 .سفارش کرد تا حواسش به من باشه
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 ی. مامان به هر کسیشمسر اومد پ  یهخانم برام نهار درست کرد و    یهروز عال  یه
از بخت   یشه. چون همکردیم  یفرو تعر   ییمجدا  یانجر   یاز تا پ  یر از س  رسیدیم

 .کردیم یفمردم تعر  یدخترها یت خدار بود و از خوشبو غصه یمن، شاک 

 :خانم گفت عالیه

جواب  یاوشس یرو فراموش کن و دوباره به خواستگار یز چهمه یادخترم ب -
 !شده یمونمثبت بده. حتمًا سرش به سنگ خورده و پش

 :و گفتم یدمکش  آهی

 یگهاز چشمم افتاده؛ د یکه در حقم انجام داد حساب   هایییبا بد یاوشس -
 .خوامشینم

 :گفت  کنانیحتخانم نص عالیه

اونم   یتکم از نکم  ی،خواستگار  یاد! اجازه بده بخوامینگو نم  یاعجله  قدر ینا -
 یاکنه   یمشبخواد ازت قا یستن یزی. عشق و دوس داشتن چشییباخبر م

 .یههدفش چ یشهعلوم مکلک بزنه. باالخره م

 یادش دوباره مار خانوادهشف  یر و ز  خوادیاالنم حتمًا دوباره از مامانش پول م -
 یمزندگ  یک که مثاًل شر   یوگرنه همه من رو دوست داشتن جز کس  ی؛خواستگار

 .بود

 ی. وقت یمبود. تا عصر با هم صحبت کرد  فایدهیخانمم ب   یهعال  یو اندرزها  پند
ش سر کوچه، همراهش رفتم. نوه یسوپر  یخانم خواست بره تا مغازه یهعال

 .شد و مٔودبانه سالم کرد  یادهپ  یناز ماش  ید،من رو د  یت اومده بود دنبالش، وق
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 ی! وقت خداحافظ شیندهحال همسر آ به! خوشییخودم گفتم چه پسر آقا  با
بازار مغازه داشت.  یش رو بهم داد که تونوه ینم کارت مغازهخا  یهکردن، عال

خانم تشکر کردم و  یه. از عالیششبرم پ تونمیداشتم م یدیگفت اگه خر 
 .کنم  یدگذاشتم و رفتم خر   یفمک  یدون نگاه کردن به کارت، اون رو توب

خودم رو   یع اما سر  یدمسوپر مارکت د  یرو تو  یشماحسان و ابر   یاتفاق  خیلی
پنهان کردم و بدون نگاه کردن به پشت سرم، برگشتم خونه. من  یدشوند از 

 .فراموش کرده بودم شد،یمربوط م یاوشرو که به س یهر کس

از دانشگاه به خونه برگشتم غروب بود. بعد از غذا خوردن   یون روز وقت ا  فردای
 به سراغم اومد و بغض  یال. دوباره فکر و خیدمدراز کش  ییسکوت و تنها  یتو

زنگ در  ی. صداشدیاز ذهنم پاک نم یگذشته به راحت   یادگلوم رو فشار داد. 
م . خانوادهرهیبگ ازم یرو نداشتم که بخواد سراغ  ی. من کسیچیدفضا پ یتو

 .دادندیهم قبل اومدند حتمًا بهم خبر م

. شدیرفتم. زنگ پشت سر هم زده م یفونمبل بلند شدم و به طرف آ  یرو از 
کرد. با   یدن. قلبم با شدت شروع به تپیدمرو پشت در د  یاوشتا نگاه کردم س

 ی. همون جا ُسر خوردم و رولرزیدیدلشوره گرفتم. دست و پام م یدنشد
باال  فسمتا احساس کردم ن یختمکردم و اشک ر  یهگر   قدر یننشستم. ا ینزم
 .و حالم بد شد یادنم

باشم و اگه  یاوشاومدم تا فقط عاشق س یامن به دن کردمیفکر م یان زم یه
 یی. گفتم حتمًا بعد جدایادسرم م ییچه بال یستمعلوم ن ینمش،روز نب یه

. در عوض االن کشیدمیس مفن هدفیاما هنوز زنده بودم و ب  میرمیازش م
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 شدیم یگیرمپ یقلبم رو پر کرده بود که هر چ  قدر ینا یاوشحس تنفر از س
 .شدیم تر یشدرونم ب ی،انتقام و تالف  یوسوسه

رو نگاه کردم اما  یرونب یفونآ  یدر رو باز نکردم رفت. دوباره از تو یدد وقتی
. رفتم از پنجره نگاه شدیم  یابونشدن خ  یدهها و نور کم، مانع از بهتر ددرخت

 یعکوچه پارک بود. قصد رفتن نداشت. سر   یهنوز تو یاوشس ینکردم. ماش
جواب نه   یدبا  یاوشس  که  زدیبه گلرخ خبر دادم. گرچه اونم حرف مامان رو م

 .بشه یخیالرو از زبون خودم بشنوه تا ب

*** 

 

 ششم فصل

 

 سیاوش

 

جب کردم. حتمًا برگشته بود. عت یدمد یمگوش  یرو رو یدمروار یشماره وقتی
بره. برام مهم  یرونب یمو شخص یشغل یاز زندگ  یدقبول کنه با خواستینم

هر چه زودتر شراکتم رو باهاش  خواستمیداشت فقط م یمینبود چه تصم
 .یرمرو پس بگ میهتموم کنم و سرما

 یخونه و زندگ  ینبهتر خواستمی. مآوردمیدوباره گلسا رو به دستش م باید
 .کنم  یارو براش مح
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گفت چند روز بعد برگشتن به   یهجوابش رو دادم از پشت تلفن با گر  وقتی
شون. گفتن برم خونه یتتسل یمادرش فوت کرده. مجبور شدم برا یران،ا

از نظر  یدتا مروار موندیبود همچنان شراکت ما معلق م یداکه پ  یجوراون
 .حالش بهتر بشه یروح 

حاضر بشه تا سهم من  یون داشتم محال بود به آس دیکه از مروار  یشناخت  با
اشتباه   یماتتصم  شیشهبود که ر  ییرو از شرکت بهم بده و تازه اول دردسرها

 .خودم در گذشته بود

*** 

 

 کهین. بدون ایدهشهر د  یگفت گلسا رو تو  یجانروز احسان زنگ زد و با ه  یک 
الش بره. بعد تمام بفکر کنم چرا گلسا برگشته، بهش گفتم معطل نکنه و دن

 یدم،مجدد فرستادم و جواب رد شن یخواستگار یکه برا ییهاواسطه
 .باهاش حرف بزنم یمفرصت بود تا خودم مستق ترینییطال

من رو  یگهکه گفت د یدمو گلسا شن یشمابر  یهاتلفن از صحبت پشت
 دادم یحش توضخانواده یکه تمام اتفاقات رو برا  یوقت . حداقل از خوادینم

کرده بود رفع کنم و بگم   یجادرو که گلسا ا یسوءتفاهم یتونستم تا حدود
 .تر یشبوده نه ب یفقط کار یدارتباطم با مروار

عمو . زنیدهشهر د یاحسان، گلسا رو تو یدمعمو تماس گرفتم و پرسزن با
. گردندیموم کنه اومدن و چند ماه بعد برمگلسا درسش رو ت  کهینا  یگفت برا
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متوجه اومدنشون بشه به   یلاز فام  یلسا که دوست نداشته کسگبه خواست  
 .نزدند یحرف  یکس

 یاحسان آدرس رو برام فرستاد خودم رو به همون خونه رسوندم ول وقتی
نشستم. گلسا  ینماش یباز نکرد. برگشتم و تو یزنگ در رو زدم کس یهرچ 

شت ذبا من داشته باشه. بعد گ یبرخورد خواستیز بود و نملجبا یلیخ
 .رفتم ساعتیمن

که  یداشتن چون دوستش داشتم. دوست داشتمیاز سر گلسا برنم دست
 یشجز خودم وارد زندگ  یمرد  دادمیش نشد. االنم اجازه نممتوجه  وقتیچه

 .بشه

روز همه جمع شدند  یهگلسا خونه گرفته.   یزن عمو برا یدنهمه فهم کمکم
 .رفتند یدنشو به د

 یبود که دوستم داشت و االن به راحت  یدختر  نگلسا همو شدینم باورم
هام گوش کنه. به حرف یستحاضر ن یگذشته بسته و حت   یچشمش رو رو

و   رهیخواهش کنم تا حواسش به گلسا باشه. هر جا م  یشممجبور شدم از ابر 
 ر رو کنا یکار و زندگ   یگههاش رو بهم بگه. در بده. ساعت کالسبهم خب یادم

 کهینان خودم تا هم از دور مواظب گلسا باشم، هم امگذاشتم و رفتم آپارت
 .یارمشده دوباره دلش رو به دست ب یهرطور

*** 
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خودم  یع خونه. سر  رهیداد و گفت گلسا االن از دانشگاه م یامبهم پ ابریشم
 ینخونه شد از ماش یکنزد یچه منتظرش موندم. وقت کو  یرو رسوندم و تو

زدم. برگشت با اخم   یشزد صدا  یدر کلدشدم و پشت سرش رفتم. تا به    یادهپ
در  ینب روشد. تا خواست در رو ببنده، پام  یاطوارد ح یعنگاهم کرد و سر 

در نگاهش کردم. الغرتر شده بود.   یگذاشتم و مانع بسته شدن در شدم. از ال
 :مآروم گفت

 .باهات حرف بزنم خوامیم کنی؟یگلسا چرا ازم فرار م -

 :گفت  یتتا بسته بشه، با عصبان دادیل مهکه محکم در رو   یحال در 

 .ندارم ی. من با آدم نامرد حرف ینمتبب خوامینم -

بهش بزنم فراموش کردم. تا  یدنرو که آماده کردم موقع د ییهاحرف تموم
 .حق داشت گفتیم یرفتم عقب، گلسا در رو با شدت بست. هرچ 

*** 

 

 یدمگاه دنبالش. از دور دشو رفتم دان  یدمساعت کالس گلسا رو پرس  یشمابر   از 
خودش  یسر دوشش نگه داشته بود و برا حوصلهیش رو ب . کولهیادداره م

دنبالش رفتم. اول  یکیتار یتو شدم و یادهپ ین. از ماشزدیآهسته قدم م
 :گفتم  یمنم، محلم نذاشت. با شوخ طبع یدد یبعد وقت  یدترس

 !یزمسالم عرض کردم عز  -
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ش رو ازش نداشتم کوله یاندتر برداشت. چارهتهاش رو نداد و قدم اهمیت
 :رو بهم دوخت و گفت شزدهیخ. گلسا نگاه سرد و یدمقاپ

 .ت رو ندارمبرم. حوصله خوامیرو بده م یفمک-

جا قدر دلم براش تنگ شده بود. دوست داشتم هموندستش رو گرفتم. چه  مچ
ر و صدا کردن سکه شروع کرد به    ینبغلش کنم. بردمش سمت ماش  یابونتو خ

. به زور نشست. اول خوب نگاهش ینماش  یتا سرش داد زدم و هلش دادم تو
و سرد  اهمیتیسا ب دلم گفتم من که عاشقتم خانم خوشگلم. گل یکردم و تو

بزنم،  یحرف  کهینتا باهام چشم تو چشم نشه. بدون ا کردیرو نگاه م یرونب
دست سرد گلسا رو  دم در خونه، یدیمرس یحرکت کردم سمت خونه. وقت 

 :خودش رو جمع و جور کرد. گفتم یعگرفتم اما سر 

کار رفتم. پام  یدلم برات تنگ شده! من که نخواستم ازت جدا بشم. برا -
در حقت  یانتیخ وقتیچه دونیی. خودت بهتر میطالقت رو گرفت  یده،نرس

 . تا خبر فوتکردمینکردم. من آدم خارج موندن نبودم. هرروز بهت فکر م
 .خودم رو رسوندم یدم،عمو رو شن

ش رو گرفتم و لجم گرفت. چونه کردیساکت بود و نگاهم نم کهینا از 
 :و گفت یدصورتش رو چرخوندم سمت خودم. با خشم خودش رو عقب کش

 !نامزد کرد؟ یدمن بود با مروار یدروغگو! پس عمه -

خودش  یبرو رق یدهنوزم مروار یدمقدر حساس بود و من نفهمچه گلسا
 :قبول کنه من دوستش دارم. ادامه دادم خواستی. نمدونستیم
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کردم تا   یغلط  یهبوده.  یصور یقبل رفتنم به عمه و احسان گفتم که نامزد -
همه  ینخواستم ا یرو م ید. من اگه مرواردمیاالنم دارم تاوانش رو پس م

چرا  یمفتر کار   یدور از چشم همه برا یچرا زنم نشد؟ وقت  یمسال همکار بود
بالفاصله  منچرا زنم نشد؟ بعد برگشتن  یو طالق گرفت ت یزنم نشد؟ وقت 

که زن   ی. کسخواستمیبرگشت چرا زنم نشد؟ هان؟ چون تو رو م یدممروار
 !ییمنه، تو

 :ش رو برداشت و گفتکوله  گلسا

 !. دست از سرم بردارکنمیباهات ازدواج نم وقتمیچ. هیادازت بدم م -

 .شد و رفت یادهپ نیاز ماش بعدشم

*** 

 گلسا

 

که زد فکر  ییهابه حرف ینداشتم. وقت  یجانیه یاوشس یدوباره یدند از 
کردم سردرد گرفتم. آخر شب به مامان زنگ زدم تا حال گلرخ رو بپرسم. بعد 

 :مامان گفت ی،پرسسالم و احوال

ت سزنگ زد. خوشحال بود که باهات حرف زده. اجازه خوا  یاوشقبل از تو، س -
هم عجله  یلی. خیهست  یتو هم راض کنهیفکر م گفت ی،خواستگار یادب

 .یهجوابت چ یننتا بب زنهیزنگ م یکیداشت. هر روز 

 :گفتم  یتعصبان با
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همه بال سر ما آورد، کم  ینا یدمش؟! مگه بخشیعوض یغلط کرده پسره -
 .من اصاًل قصد ازدواج ندارم یست؟ن یادتنبود؟! مامان 

 .ادامه دادع ناراحت بود. همچنان ااز اوض مامان

 یگفتم هرچ   یاوشپسغام فرستادند! به س  یغام. خسته شدم از بس پدونمینم-
 !ی. حاال خوددان کنیمینظر گلسا باشه ما هم همون رو قبول م

 .ازش یادولش کن جوابش رو نده. بدم م -

و  خانم زنگ زدم یه. به عالیستن یزور و اجبار یچنظر خودته، ه یهرچ  -
ش گفته حاضر . گفت به نوهخوامیو لواشک م  یقدار ترشم  یهگلرخ    یگفتم برا

 .یاربا خودت ب ی. آخر هفته اومدیر ش بگبرو از در مغازه یکرده. وقت کرد

 !مامان؟ یندار یباشه. کار -

 .ش هم سالم برسونخانم و نوه یهنه دخترم. مواظب خودت باش! به عال -

 .ن. خداحافظوچشم. شما هم سالم برس -

 .خداحافظ -

آدم  ترینیک مامان که نزد یکردم. حت   یهگر   یر دل س یهقطع کردن تلفن،  بعد
کرده. انگار همه،   کار یچ  یمبا من و زندگ یاوشکه س  کردیبه من بود درکم نم

رو خوردند. معلوم  یاوشس یهاگذشته رو فراموش کرده بودن و گول حرف
بود و با هم رفتند.  یدعاشق مروار ز ویر . تا دگذرهیتو سرش م یچ  یستن

هندستون کرده برگشته با من ازدواج  یاد یلشامروزم حتمًا دعواشون شده ف
 .کنه
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که کرده،   ییهاغلط  یچشمم رو رو  تونمیشم! مکرده من هنوز کشته ُمرده  فکر 
درس رو  یدازدواجه. فقط با یبرا یخنگ و خوب  یینهببندم. پس گلسا گز 

 .رفتیبه درک م یاوشمخونه و س گشتمیرمبو  کردمیتموم م

خبر  یتا اون موقع هرچ  هایچارهبودند؛ آخه ب یوسط مامان و گلرخ راض این
پر و پا قرص  یبودند و االن با خواستگار یدهمن شن یبد بود در مورد زندگ 

بهش  همه حق رو یباً م داده بود تقر که به خانواده یحاتیو توض یاوشس
 :دادم و گفتم یامپ مشی. به ابر دادندیم

 .یسوزوند یشیچه آت دونییکارت دارم. خودت م  یا! فردا بیدهورپر  یاِ  -

 :جواب گفت در 

شام با آقامون  یجون، قربونت برم، ممنون از دعوتت! حتمًا برا ییدازن -
 ی؟الزم ندار یزی. چیامم

 .یاریب یفتشر  خوامیشو! نمخفه -

 .یوفتیبه زحمت ب خوادینم .یاریمشام م ادبی،یوا! چه عروس ب  -

که زده بود رو  ییهاو حرف یاوشفکر کردن به س یحوصله یحت  شباون
 یمبل خوابم برد. صبح کالس نداشتم. کارت مغازه یجا رونداشتم. همون

 .آدرسش رفتم بازارچه یرو نگاه کردم و از رو یر جهانگ

*** 

از  هایییفرد یینا پاتاز باال  یوار شدم. هر دو طرف د یبزرگ  یمغازه وارد
به چشم  یجاتاز انواع ترش یبارنگارنگ و ز یک بزرگ و کوچ هاییشهش
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مختلف  یهاو لواشک  یتونتا ز یرترشیمتفاوت از س یها. مدلخوردیم
 مومطاقتم ت یگهبود. د یچیدهپ فضا یتو یخوب  ی. بوبردیهوش از سر آدم م

 کردن،یرو حساب م  نیدهاشوکه داشتن خر   هایییشد و دور از چشم مشتر 
 .شدم هایتونمشغول تست کردن ز

تا چشمش به من  یر رفتند. جهانگ یروناز مغازه ب یدشونبعد از خر  هاخانم
 :افتاد، با لبخند سالم کرد و گفت

 !یخوش اومد یلیخ ی؟سالم گلسا خانم. خوب  -

 :و گفتم یدمدستم خجالت کش یقاشق تو از 

 ین؟. شما خوبینومت کنه. خسته نباشامق تونهینم جاین! آدم ایدببخش -
 خانم خوبن؟ یهعال

 یبا دست به صندل  نشست.  یز و خودش پشت م  ینمتعارفم کرد تا بش  جهانگیر 
 :اشاره کرد و گفت ییروروبه

 .ییدبفرما -

 :و ادامه داد نشستم

 .شما هم حاضره یها. سفارشیایجون گفت م مامان-

 .شهیچه قدر م یدممنون. پس حساب کن -

 یز م یمختلف رو رو یهااز لواشک  یبود. ظرف بزرگ  یبرخوردخوش پسر 
 :گذاشت و گفت
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 .ن قهوه درست کنمکن تا م  یراییاز خودت پذ -

 .برم خوامی. مشمیمزاحم نم یگهنه د -

 یلتشما رو تحو یهاسفارش یگم. میاد! بذار شاگردم بیصبر کن تازه اومد-
 .بده

بلند و پر از  یوارد مغازه شد. با صدا ین وجو یروبودم که دختر خنده نشسته
 :به استقبالش رفت و گفت یر سالم کرد. جهانگ یانرژ

 .یادم یر د یشهشاگردم که هم یشونما -

. زدیم  یرونهام از حدقه داشت بکرد چشم  یروبوس  یر دخترک با جهانگ  وقتی
 کرد،یکه با عشق نگاهش م  یدستش رو دور دختر حلقه کرد و در حال  یر جهانگ
 :گفت

 !یاشاگرد دن ینتر خانم، نامزدم. خوشگل یننازن ینما -

 یدلم آه   یباهام دست داد. تو  یمیگرم و صم  ینکرد. نازن  ین رو معرف م  بعدم
کنارم نشست و   ین. نازنییهتنها یاو گفتم انگار فقط سهم من از دن یدمکش

 ی. وقت رفتندیاومدن و م یبه مغازه م های. مشتر یممشغول صحبت شد
 :گفت  ینسرگرم شد نازن یر گنجها

و االنم دوباره  یشوهرت جدا شد جون گفت از  مامان ینباشه، وقت  یفضول -
 یامخودم افتادم. دوست داشتم ب یادبرام جالب بود!  یت،اومده خواستگار

 .ینمتامروز بب
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زنگ خورد.  یم. گوشیستمن جالب ن یزندگ  یجنبه یچخودم گفتم ه با
 یرو خاموش کردم و با کنجکاو  یش رو بدم. گوشببود. نخواستم جوا  یشمابر 

 :گفتم  ینبه نازن

 .کن  یفخب، اول تو تعر  -

 .با لبخند شروع کرد به صحبت کردن نازنین

ما با هم   یهاخانواده  یمشد  یهجهان همسا  یبا خونه یوقت  یشچند سال پ -
 یمجهان بهم گفت دوستم داره و تازه داشت  ی. درست وقت کردندیرفت و آمد م

شد. خالصه  یداحسودش پ ییدختردا یسر و کله بستیمیدل م یگهه همدب
کرد و...   نیز سوزوند. خبر برد و خبر آورد. دو بهم  یشوسط تا تونست آت  ینا

انجام داد و باالخره ما رو از هم جدا کرد. سرت رو درد  یکه فکر کن  یهر کار
بعد نداشت.    یدهفا  اام  یکشاومد منت  یمنم با جهان قهر کردم. اونم ه   یارم،ن

دختر   یبره خواستگار  خوادیگفت م  یاره،لج من رو در ب  کهینا  یچندوقت برا
 ی. وقت یدمرو د  ییشروز دختر دا  یهکه  نیدلم نبود تا ا  یدل تو یگه! دییشدا

و  یمکرد یمنم گفتم ما آشت  یش،با افتخار گفت قراره جهان بره خواستگار
تم کف دستش! بعدشم همون روز با شو حقش رو گذا کنیمینامزد م یمدار

 .کردم  یجهان آشت 

آدم دوباره به عشقش برسه،  کهیناما ا یدینخدا رو شکر االن که بهم رس -
 یهنه مثل من احمق که  ید. شما هر دو عاشق بودافتهیهمه اتفاق نم یبرا

 .شدم یاوشطرفه عاشق س

 :دستم رو گرفت و گفت نازنین
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 یچی. به نظر من هکنهیهمه اصرار م  ینره که ااحتمًا دوِست د  یاوشس  ین،بب-
به  یدرس حساب  یه! تو هم کنهیدل آدم رو خنک نم ینمثل انتقام گرفتن، ا

! یخوشگل  یندختر به ا  یست؟تو ن  یف. حیاربده و دوباره به دستش ب  یاوشس
 !ی؟و ناراحت باش یکن  یهش گر چرا همه

 :گفتم  گیج

 !واال دونمینم -

. خالصه یمنهار رو با هم خورد یذا سفارش داد و سه نفر غ یر بود. جهانگ ظهر 
درس  یه یدموافق بود که با ینکردم. جهانم با نازن  یفرو تعر  یمزندگ یانجر 

برسم. هنوزم  یمراحت به زندگ یالوقت با خبدم اون یاوشخوب به س
 دوس تر یشاز خودم نشون بدم. ب یاوشدر مقابل س یواکنش تونستمینم

 .بودم یازش فرار و ینمشداشتم نب

 ییو انزوا  ییتنها  ییلهاز پ  یکردم و چند ساعت   یداپ  یخوب   یهاروز دوست  اون
رو  یننازن یخواستم شماره یاومدم. وقت  یرونبودم ب یچیدهکه دور خودم پ

 یسبنو «یناسم »نازن یگفت به جا  یطنتبا ش ینکنم نازن  یوس یمگوش  یتو
دردت  هب یکن یترو اذ اوشیس یوقت خواست  یه ید»جهان«! باالخره شا

 .کار رو انجام دادم  ینخورد. هم

 ینگرفتم و از جهان و نازن یلمامان رو تحو یهاعصر سفارش نزدیک 
خوب فکر کردم اگه  یننازن یهاخونه به حرف یر مس یکردم. تو  یخداحافظ 

بود که  یابود که دوستش داشت به خاطر عشق دو طرفه یاون االن کنار کس
 .طرفه بود یهتن، نه من که احساسم شنسبت بهم دا
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 یاوشباال گذاشت. احساس سدوستش دارم برام طاقچه  یدفهم  یاوشس  وقتی
و  یکه به من و زندگ   یااالنش نه به ضربه یگیریکرده بود. نه به پ  یجمگ

 ینداشتم خواستگار ینانما وارد کرده بود. هنوزم اطم ِی خانوادگ  یآبرو
مدت معطل  یه یدت داشتن باشه. باسمجددش از من، فقط به خاطر دو

 یهبودم حداقل  جاینو ا شدیکه درسم تموم م  یو تا زمان  داشتمیم شهنگ
 .شدیتا دم خنک م گرفتمیازش م یک انتقام کوچ

دوباره  خواستمیاصاًل نم یول کردمیو پشت سرمم نگاه نم رفتمیم بعدم
 .هاش ازدواج کنمبا

 یدرونم خبر  یگهگذشته، د  یتو یاوشس یهدبد و آزاردهن یخاطر رفتارها به
و  یعصب یقبل نبود. به دختر  یهامهربون، شاد و آروم سال یاز اون گلسا

 .شده بودم یلتبد ینغمگ

. چون خواستیظاهرم م  یتو  یاساس  ییر تغ  یهدلم    یشگاهراه، اول رفتم آرا  سرِ 
امو هه به صورت و ابروهام دست نزده بودم. هم زمان موبود ک یادیمدت ز

به خودم نگاه کردم،   یینهآ   یتو  یوقت   یشگر،فر هم کردم. بعد تموم شدن کار آرا
 .بودم یخودم راض یظاهر  ییر از تغ یلیداشتم. خ یاحساس بهتر 

رو روشن   یماومد که گوش  یادمساعت بعد، خسته رفتم سمت خونه. تازه    چند
اس گرفتم مباهاش ت  یپونزده دفعه زنگ زده. وقت   یشمکنم. تعجب کردم که ابر 

نگران  یستم،من خونه ن یدهفهم یسراغم رو گرفته. وقت  یاوشگفت امروز س
شده  مجبور  یشمابر  ینخاطر همبوده بفهمه کجا رفتم. به یگیر پ یلیشده. خ

هام لب یرو یلبخندخاموش بود.  یمکه خوشبختانه گوش  یرهباهام تماس بگ
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د. االن موقع ومن شده ب یبدون دعوت وارد باز یاوشنقش بست که خود س
 .حرص دادنش بود یبرا اییعال

 

 سیاوش

 

. یرمدفعه »بله« رو از عروس خانم بگ ینشده ا یمامان قول گرفتم هرطور از 
و دختر ر  ینا یدبود. با یشمکار هر روز منم آمار گرفتن رفت و آمد گلسا از ابر 

 یطبا توجه به شرا خواستمی. البته نمشدیدوباره زنم م کردمیم یشراض
 .وقت ول کنه بره یهتا  یارمگلسا، عجله کنم و بهش فشار ب  یروح 

که   یکم دوباره به اون عشق کنارش باشم، تا بتونم کم  دادیاجازه م یدبا اول
 .کنم  یدارفته بود دست پ ینوجودش از ب یتو

 دونستمیم  کهینگلسا. با ا  یششام برن پ  یبهم خبر داد قراره شب برا  ابریشم
فقط  یاورددلم طاقت ن ینشون نده؛ ول یممکنه واکنش خوب  هیناگه من رو بب

امروز گلسا   کهین. مخصوصًا اشدمیم  یکبهش نزد  یداز دور مواظبش باشم. با
بفهمم  ستمتونمیرو خاموش کرده و خونه نبوده. حداقل با رفتنم  یشگوش

 .کجا رفته

ه داشتم کرو    ییکت و شلوارها  یناز بهتر   یکیخونه و بعد دوش گرفتن،    رفتم
 یاق،تازه دامادها شدم. از شور و اشت  یه. شبیدمبه خودم رس ی. حساب یدمپوش

که دوستش دارم  یقدم به کسکه دارم قدم گنجیدمیتو پوست خودم نم
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دسته گل  یه ی،سمت گلفروشزدم و رفتم  یرون. از خونه بشمیم یک نزد
 .گلسا  یدم در خونه یدمو دم غروب رس یدمخر 

ها که بچه  یدنکش  ینشستم. طول  یشمر اومدن احسان و ابرظمنت  ین،ماش  توی
 یمها باال رفتاز پله  یما باز کرد. وقت   ی. گلسا درو رویمو زنگ در روز زد  یدنرس

  .یخواستگار رفتمیپشت در، دلهره داشتم. انگار داشتم م یدیمو رس

 شیافهکرد. ق یرینیتا در رو باز کرد و چشمش به من افتاد، اخم ش گلسا
سالم و  یها به گرمبود. با بچه یدهبه خودش رس یلیوض شده بود. خع

دسته گل رو دستش دادم  یکرد. وقت   محلییبه من ب  یکرد ول  یپرساحوال
بهش بگم خودش خوشگله   تونستمیش رو احساس کردم. کاش مرفتار   یسرد
که   دادیبه خودش زحمت نم یحت  یول یستن یشبه اون همه آرا یازیو ن

 .دو کالم باهام حرف بزنه کهینب سالمم رو بده چه برسه به اادرست جو

ظاهرش  ییر اما تغ یرم،به گلسا سخت نگ یگهبه خودم قول دادم د کهینا با
 ییر همه تغ ینچرا موهاش رو فر کرده بود و ا دونمیتم. نمرو دوس نداش

گلسا به من   یگهصاف و لختش بودم اما د یبود. من عاشق موها یعلتش چ 
 .دادینم یتهام اهماستهوو خ

رو  ینیس یدتعارف کرد و به من که رس یشمآورد. به احسان و ابر  ییچا گلسا
حرف   یشماحسان و ابر   گذاشت و نشست. بعدشم شروع کرد فقط با  یز م  یرو

نشون بده. انگار من اصاًل وجود  تفاوتیخودش رو ب  کردیم یزدن و سع
بود   هنشون نداد  یش واکنش بدنهوکه با اومدن من به خ  یننداشتم. اما هم

 .تر کردبود و از استرسم کم یشکرش باق  یجا
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 یکیکوچ  یآوردن شام به آشپزخونه رفتند. چون خونه یبرا یشمو ابر  گلسا
نگاه  یون. من و احسان تلوزاومدیم یرونپچشون تا بپچ یبود، صدا

 :. آهسته به احسان گفتمکردیمیم

 وز کجا رفته؟ر گلسا ام  یدیپرس یشماز ابر  -

فکر کرد و  یکم یده؛نپرس یشمکه اصاًل از ابر  دونستمیاحسان رو م جواب
 :خونسرد گفت

 !! هر جا رفته به ما چه؟یگهرفت. ول کن د یادم -

 .شدم و ادامه دادم عصبانی

 !خودم از گلسا بپرسم؟ یا پرسییم -

 :بار گفتچپ نگاهم کرد و سرزنشچپ احسان

رو خراب  یهمه چ  خواییم ی؟دار کارشینده! چ  یر گ  ر دخت ینبه ا قدر ینا -
عروس  یزمان  یهش راه داده! باالخره کرد االن ما رو خونه  یواال خانم ی؟کن

داغون بشه.  یشو زندگ  یرهمون بوده. از دست تو مجبور شد طالق بگخانواده
 .یهازت فرار کنییکارها رو م  ینهم

 .زنییاحسان چقدر حرف م یوا -

 !التماس کن دوباره بهت بله بگه ینحاال بش شی،ینم تو آدم -
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کجا رفته، کالفه بودم. اون   دونستمینم کهینو ا ییرشگلسا، تغ  تفاوتییب  از 
تر دادم ساکت یحمن ترج یول یمشام خورد یگهکنار همد یشب چهار نفر 

 .نداشتم  یگلسا قرار گرفته بودم احساس خوب   توجهییمورد ب  کهینباشم. از ا

 یمکه از هم جدا بود  یازش بپرسم در طول اون مدت   مخواستیبودم. م  گشندلت
اما تا آخر شب همچنان برخورد  ینمکرده. دوست داشتم کنارش بش  کار یچ 

 .گلسا با من اخمالو و سرد بود

تشکر کردند و به عمد ما رو با هم  یعسر  یشماحسان و ابر  ی،خداحافظ  وقت
واست در رو ببنده. بودم که گلسا خ دهایستروش اتنها گذاشتند. هنوز روبه

 :گفتم

به بعد جبران کنم.  یناز ا دمیممنون بابت امشب، خوش گذشت. قول م -
 !چقدر دلم برات تنگ شده یکاش بفهم

 :نگاهم کرد و گفت میلییب  با

. گذشتیخوش م ترمیشحتمًا ب ی! اگه تو نبودرهینم ییجا دعوتیآدم ب  -
 .یبزن ساساتت باهام حرف حندارم در مورد ا یلیتما

 :گفتم  یگرفت اما جد  مخنده

. من اومدم ینیمبب تر یشرو ب یگهبه بعد همد یناز ا یمهرحال مجبوربه -
 .بهم خبر بده یداشت  یآپارتمان خودم، هروقت کار

 .یامخودم بر م ی. از پس کارایالزم نکرده نگرانم باش -

 :زدم و گفتم ینیشانگشت به نوک ب با
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 !چولو، مواظب خودت باشوخانم ک -

عمو تماس گرفت تا اجازه کردم و رفتم. مامانم دوباره با زن  یخداحافظ   سریع 
زنان گلسا بگه. هر شب قدم  یعمو هم گفت هر چ زن  ی،خواستگار  یمبر  یرهبگ

 یالبا خ شدیچراغ خونه خاموش م ی. وقت شدمیهمون کوچه رد م یاز تو
 .گشتمیخونه برمبه  یده،راحت که گلسا خواب

دختر تک و تنها روز و شب رو بگذرونه.  یه دادیبود اجازه م یدعمو بعزن از 
مامان، مجبور بودم   یشکه برگرده خونه پ  کردیگلسا اصاًل قبول نم  دونستمیم

 .نگرانش بمونم یشهاز دور مواظبش باشم و هم

*** 

و  کردیم یخلق جسهمم رو بده ک ینکها ی. برایدمرو د یدشرکت و مراور رفتم
پول حاضر  ی. بهش گفتم وقت یمرو ادامه بد یمونهمچنان همکار خواستیم

 .شد، خبرم کنه

به دفتر پدرم سر   یشدم و رفتم ور دل مامان. به اصرار مامان گاه   یکار ب  درواقع 
دست دامادها بود و  یچ انجام دادن نداشتم. همه یبرا یاما کار زدمیم

 .دادیانجام م هم احسان یحسابدار یکارها

دلم طاقت نداشت. چون دوستش  یهدفم، ازدواج با گلسا بود. از طرف  تنها
هم  یباخبر باشم و از طرف  دادیکه انجام م یاز هر کار خواستمیداشتم م

 .انجام بدم که باعث رنجشش بشه یدوباره کار خواستمینم
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 گلسا

 

 وشدم و بعد از صبحانه خوردن، حاضر شدم  یدار زود از خواب ب صبح
م رو برداشتم تا برم و کوله یساک دست  یمامان رو گذاشتم تو یهاسفارش

 ینماش یکه دم در تو  یدمرو د یاوشاومدم س یروناز خونه ب یتهران. وقت 
شم یابر   یو رفتم. با خودم گفتم اِ   یدمنشسته. محلش نگذاشتم و راهم رو کش

نگو جاسوِس  زنه،یبهم زنگ م  یاز سر کنجکاو  یشهم هملق! من فکر کرددهن
اگه   ییاومد دنبالم و شروع کرد به بوق زدند. خدا  ینبا ماش  یاوشآقا شده! س

همه توجه و ابراز محبت حتمًا خوشحال  ینمن بود از ا یبه جا یهر دختر 
 .نداشت وددرونم وج یاحساس یگهنداشت و د یمن فرق  یبرا یول شدیم

 :نگاه کردم و گفتم یاوشاخم به س با

 !ی؟دار یسحر! کار یباشه کله یر چه خبره؟ خ -

 :م رو گرفت. با لبخند گفتشد و ساک و کوله یادهپ یناز ماش سیاوش

 !من یکار و زندگ   یهمه یسالم خانم خوشگله، فعاًل که تو شد -

. یدوجودم روشن شد و دلم لرز  یتو  یدگفت خانم خوشگله، دوباره نور ام  وقتی
 یدزدم که نبا یبخودم نه هب یعبودم. سر  یباز یاوش،چشم س یپس من تو

 :. رفتم سوار شدم و گفتمیرمبگ یحرفش رو جد یادز

 .مزاحم بشم خوامی. نمرمیرو خودم م شیهبرسون بق یدونمن رو تا م -

 ی؟. صبحانه خوردرسونمتیالزم نکرده تا خود تهران م -
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 :کنم گفتم  یتشاذ ینکها یبرا

بخوام با دوستم  یدتت، شاسکردم از د  یریعجب گ ی؟دار کار یتو به من چ  -
 .برم

 :یدپرس سریع

 کدوم دوستت؟ -

ازت  یدرفت با یادم ید،به شما ربط داشته باشه. آخ، ببخش کنمیفکر نم -
 .گرفتمیاجازه م

حالش  یدفهم شدیم یش،و سکوت ناگهان یاوشس یکش اومده  ییافهق از 
و آورد.   یدر برام خ  یخوراک   یاول رفت سوپر مارکت و کل  یاوشگرفته شده. س

و منم  کردیخودش آهنگ گوشم م یسرخوشانه برا یاوشس یر،در طول مس
 .خوابم برد

*** 

که  یچیدپ یمگوش یتو یاوشس یدلنوازانه یخواب بودم که صدا گیج
 :گفتیم

 .یدیمخانمم...! پاشو رس -

من رو  یاوشکه س  دیدمینگاهش کردم. حتمًا خواب م باز یمهن یهاچشم با
و با احساس نبود پس از  یککه اصاًل رمانت  ی. آدمکردیب ما»خانمم« خط

 :بهش گفتم یاندادم و با چشم غره یتها هم بلد بود. اهمحرف ینا
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 !یهکاف  یهمون گلسا صدام کن -

 :زد و گفت یچشمک  سیاوش

 .خانمم یشما بگ  یچشم. هر چ  -

 یادهپ . قبل از یادتعارفش کنم همراهم ب خواستمینم یدیمدر که خونه رس دم
 :گفت  یاوششدن، س

عمو حرف . با زنشییخانمم م یبذار یگر ج یدندون رو یگهچند روز د یه -
 .نداشت یمخالفت  یمزد

 :رو باز کردم و گفتم ینماش در 

 .. پاشو ساکم رو بده من برمیهابم منف! جوییپررو یلیخ -

 :مچ دستم رو گرفت و گفت سیاوش

من که طاقت  یت،ر خونه و زندگس یبرگرد یدباالخره با دونییخودتم م -
 جاینخانم شدم تا ا یشخص ی! رانندهکنی؟یرو ندارم. تعارف نم یتدور

 !نهار بهم بده یهآوردمت، حداقل 

شدم. چشمم   یادهپ  ینو از ماش  یدمکش  یرونب  یاوشدست س  یرو از تو  دستم
 مرو خاموش کرد و ساک و کوله  ینماش  یاوش. سیادن  یرونب  یبه در بود تا کس

اگه مامان  دونمیبود و قصد رفتن نداشت. نم یستادهرو برداشت. هنوز ا
ها بود به همه گفتم من از . مدتکردیم یبا خودش چه فکر  دیدش،یم
. اخم کردم رسیدیبه نظر م یندهم بودن ما، ناخوشاو االن با  یدمبر  یاوشس

 :و گفتم
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 !یاوشس -

 :نگاهم کرد و گفت یرهخ یزیآملحن محبت با

 !یاوش؟جان دل س -

. لرزیدیکنار خودم م  یاوش،گذشته بودم حتمًا دلم از وجود س  یمن گلسا اگر 
ن جو باریدیکه غرور از سر تا پاش م  یاز زبون آدم یدن»جانم« شن یه یبرا
مدل حرف زدن و ابراز  ینا یدوسش نداشتم و برا یگهاما من د دادمیم

 یدوباره زندگ  اها تنها باشم امسال دادمیم یحبود. ترج یر د یلیش، خعالقه
نشه و دچار توهم عشق  م، دستخوش احساسات خام و نپختهطوفان زده

 :نباشم. با اخم گفتم

. مامان اگه یمن رو رسوند ی. ممنون پسرعمو که وقتت رو گذاشت یگهبرو د -
رو واسطه  یهو بق یور عمه و آذر و ز قدرمین. اشهیبد م جا،ینا یبفهمه اومد

 .کنمیمن دوباره باهات ازدواج نم ی،دسال هم انتظار بکشصنکن. 

 :آورد و گفت یک شد. صورتش رو نزد یطونش سیاوش

 !وسط کوچه بمونه؟ خوادیم یا یادخانم قشنگم همراهم م -

من رو   کهینبه طرف در خونه رفت و زنگ در رو زد. مامان و گلرخ از ا  بعدشم
ما دوباره  اومدیبدشون نم یهبق حال شدند. انگار خوش یدن،د یاوشهمراه س

اتاق استراحت   یرفت تو  یاوشس  ی،پرس. بعد سالم و احوالیمبا هم ازدواج کن
 :کنه. مامان گفت

 .خسته شده یلیببر. معلومه خ ییچا یاوشس یبرا یاتا نهار حاضر بشه ب -
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 :گفتم  یکردم و عصب  اخم

 .به من چه؟! حوصله ندارم -

 :بار گفتسرزنش گلرخ

 یهمه سماجتش برا  ینرو گذاشته تا تو رو برسونه. ا  یشکار و زندگ  شیاوس -
 !کنی؟یم محلیشی»بله« گرفتنه. چرا ب 

 .دونندینظرم رو همه م یوفته؟مگه من گفتم دنبال سرم راه ب -

 یچیدمو گلرخ رو تنها گذاشتم و رفتم دوش گرفتم. حوله رو دور موهام پ  مامان
وجود درونم به  یاوشدر مورد س  یضیو نق  تخت لم دادم. احساسات ضد  یو رو

 .اومده بود

به در زدم و  یارو دستم داد. تقه ینیصدام زد. به آشپزخونه رفتم. س مامان
 یدارشبود. ب یشونیشپ یبود و دستش رو یدهدراز کش یاوشوارد شدم. س

گذاشتم و به طرف در رفتم. قبل از خارج   یز م یرو رو ینینکردم. آهسته س
 :گفتم  یبلند شد و گرفتم. عصبان  یع سر  یاوش، سقشدن از اتا

 !ولم کن کنی؟یم یکار چ-

 یطنتپر از ش یهابا چشم یاوشبره. س یرونما از اتاق ب یصدا ترسیدممی
 :و آهسته گفت کردینگاهم م

 ی؟فرار کن خواییم یرو ندارم. تا ک  یتمن که گفتم طاقت دور -
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رو هلش  یاوشزده، ساشت. شوکدن یدهفرار از دستش تقال کردم اما فا برای
 .دادم و از اتاق خارج شدم

. تپیدی. قلبم با شدت میدمرو با سرعت رد کردم و به اتاق خودم رس هاپله
راغم اومد. مگه من گفته بودم به س یپتو پنهان کردم. حس بد یر خودم رو ز

 !عاشقم بود؟ یاوشواقعًا س یادوستش دارم؟ 

 یچمن ه یکه نظر و خواسته  کردمیرفتار م هامثل ابله یاوش،مقابل س در 
سواالت  یر درگ میختهربودم. ذهن بهم حالیشانوقت براش مهم نبود. پر 

هم نهار خوردن، پشت سر  یخوابم برد. روشنک برا یهبود. با گر جوابیب 
که انجام داد، افتادم.   یو کار  یاوشس  یادشدم.    یدار آلود ب. خوابزدیم  یمصدا

که امکان داشت   ییتا جا ید. باکشیدمیباهاش خجالت م نرو شداز روبه
 .کردمیم یازش دور

*** 

 

رخ نداده.   یاوشسمن و    ینب  یوانمود کنم اتفاق   خواستمیغذا خوردن م  وقت
که  هایییاصاًل باهاش حرف نزدم و نگاهش نکردم. گلرخ و مامان از ترش

وقت   یه  یکس  ،شیاوس  یدلم نبود جلو  یآورده بودم، خوششون اومد. دل تو
 یر که نهار خوردن هم به خ یارهن یونخانم به م یهو عال یر از جهانگ یاسم

. یهکنجکاوه تا بفهمه ک  وشیاس  دونستمیزنگ زد. م  یمبه گوش  ینگذشت. نازن
 .زدم یمصنوع  ینگاه کردم و لبخند یمگوش  یعمدًا به صفحه
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شنک اومد دنبالم وجمعشون رو ترک کردم و به اتاقم رفتم. بالفاصله ر   آهسته
 :گفت  یاو با لحن بچگونه

 .زنه یحرف م یخاله جونت با ک  ینگفت برو بب  یاوشخاله جون، س -

 :. به روشنک گفتمخندیدیاز اون طرف م ینمگرفته بود و نازن  مخنده

 .زنهیبرو بگو با دوستش حرف م -

 تماس گرفت و منم چون قدر یناومد پشت خطم. ا یشمکه ابر  یدنکش طولی
در مقابل   یدخبر ببره، جوابش رو ندادم. نبا  یاوشس  یبرا  خوادیم  دونستمیم
حق نداره با احساساتم  کردمیم بهش ثابت یدو با اومدیکوتاه م  یاوشس
 .کنه  یباز

نشستم و  یهکردم. رفتم کنار بق  یشرو عوض کردم. عطر زدم و آرا هاملباس
عکس از من و روشنک  رو دادم دست گلرخ و ازش خواستم تا چندتا یگوش

. بعدشم خودم رو مشغول نشون دادم اما از درون خودم رو سرزنش یرهبگ
 یبره، تو خواستیو درهم کرد و تا عصر که مهاش ر اخم یاوش. سکردمیم

 .خودش بود

ش که مامان کرد و رفت. نرفتم بدرقه  یدم غروب با همه خداحافظ  یاوشس
 :امد و گفت

 .ت دارهر دم در منتظره، کا یاوشس -

 .من کارش ندارم -

 :اخم کرد و ادامه داد مامان
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 !یستادهزشته دم در معطل ا گه،یم یچ  ینپاشو برو بب -

 :و گفتم یدمکش  اییازهخم حوصلهیدم در و ب  رفتم

 .بخوابم خوامیمن برم م یندار ی. اگه کاریفکر کردم رفت  یه؟چ -

 :گفت  کردیزل زده بود و نگاهم م سیاوش

 یتمکن. اذ  ی. باشه کم محلیانداخت   یمن رو به چه حال و روز  ینبب  خانمم، -
 یامم یناا. با مامانرسهینمونده تموم بشه. نوبت منم م یزیکن اما چ
 .کنمیچپت م یلقمه یهو بعد  یخواستگار

 !دار. درضمن حد خودت رو نگهیهمن که جوابم منف -

 ینسوار ماش شیدم؛کیکه براش م  ییهابدون توجه به خط و نشون سیاوش
 .یرمقرار بگ یرشتحت تٔاث خواستمیزد و رفت. نم یشد. چشمک 

*** 

 هفتم فصل

 

 سیاوش

 

دوسش داشتم. باور  وار یوانهنسبت به گلسا داشتم. د یتعلق خاص حس
 یدختر  کردمیفکر نم وقتیچدوباره به دستش آوردم، سخت بود. ه کهینا
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به  یآرزوهام بشه و برا یبه ملکه یلدبودم، تب یو فرار یزار روز ازش ب یهکه 
 .دست آوردنش سخت بجنگم

*** 

 

بود.  یدهمن و احسان رو به کار کش یبود. از صبح آذر، حساب  شمیابر  تولد
 یمگرفت  یلرو که سفارش داد تحو  هایییین. تز یدیمچ  یو صندل  یز م  یاطح  یتو

دم رفتم و وکارها تموم شد عصر به آپارتمان خ  ی. وقت یمو با دقت انجام داد
گلسا رو برداشتم   یحلقه  یمخمل  یجعبه  یینه،آ   یجلو  یز م  یحاضر شدم. از رو

بود که امشب بتونم با مامان باهاش  ینم اکتم گذاشتم. نقشه  یبج یو تو
 .یرم« رو ازش بگصحبت کنم و تازه »بله

 ی،عمو و گلرخ و علبود. زناز پرنسسم ن یها اومدن اما خبر مهمون کمکم
سراغ  ی،پرسسا اومدند. به استقبالشون رفتم و بعد سالم و احواللبدون گ

 .گلسا رو گرفتم

 یزمان دخترعمو و پسرعمو. همیانگفت گلسا و روشنک باهم م عموزن
 یزمان مامان برا یهبود که  یهمون دختر  یما. شیدنداحسان هم از راه رس

شهر  یه توکبرادرش   یلم رو زده بود. همراه سهشرکت، به یاستخدامش تو
 یاومد کنارم نشست و مشغول صحبت شد ول یماداشت. ش یپزشک دندون
 .گلسا بود  یشپ واسمتمام ح
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کردم و فاصله گرفتم. زنگ زدم به گلسا تا اگه آماده شده برم   یخواه عذر   ازش
الفه شدم. تلفنش مشغول بود تا ک قدر یندنبالش. اول جواب نداد و بعدشم ا

 .شنک دست در دست هم وارد شدندوکه گلسا و ر   یدنکش یطول

تر ساده  یدکه نبود. با  یبود. لجم گرفت، عروس  یدهبه خودش رس  یحساب   خانم
 .اومدیم

وجب کوتاه بود و ساق  یه یبه تن داشت. شلوارشم اندازه ییکوتاه طال  کت
. یظغل  یشفر و آرا  ی. موهاییپاشنه بلند طال  یهاپاش مشخص بود. با کفش

 .و ناخودآگاه اخم کردم یومدوضع خوشم ن وسر  یناصاًل از ا

که   طوریینها رفت سمت گلسا، همنگاه یلحظه، همه یه یورودشون برا با
 یلسه ییرهخ یهاگاهن ی، متوجه کردیم یپرسها سالم و احوالبا مهمون

و  یدمدرهم کش تر یشهام رو ب. اخمدیدیگلسا رو م  بار یناول یشدم که برا
 .زدن شدممشغول حرف ینشستم و الک  یماشکنار   تفاوتیب 

 یسالم خشک و خال یه یددست داد و سالم کرد. به من که رس یمابا ش گلسا
 .داد. بعدشم رفت یمتحول

به خودش، عمدًا  یدنرس یمن رو برا یاقاشت همه شور و ینلجباز ا یدختره
حظه لوجودم سرشار از عشق گلسا شده بود و انگار از همون    گرفتیم  یدهناد

 یجگ  یکرده بودم. حساب   یقرو به وجود گلسا تزر تفاوتییو ب  یبه بعد، سرد
ه غرورم اجازه یگ! دیه؟گلسا به من چ  یاحساس واقع فهمیدمیم یدبودم. با

  .بشم یکشتا خود گلسا نخواسته نزد دادینم
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 گلسا

 

جمع بودند. با چشم  یاطح یها تومهمون یآذر، همه یخونه یدمرس وقتی
نشسته. پس  یخانم یهکنار   یاوشس یدمد کهینگشتم. تا ا  یاوشس لدنبا
و قلوه  دادنیچنان هم منتظر من نبود. با دختره، دل مبهم زنگ زد آن یوقت 

ها مهمون  مار گلرخ و آ   یشبا همه، رفتم پ  یپرس. بعد سالم و احوالگرفتندیم
 .ر هستندذشوهر آ  هاِی یلخانم و آقا از فام ینرو گرفتم که گلرخ گفت ا

 :و گفتم یشمابر  یشرفتم پ یاوشبه س توجهبی

 !زدن با دختره شدهچه غرق حرف ینننشسته، بب یکار ب یاوشس یگه،خوبه د -

 :با لبخند گفت ابریشم

 یتدنبالت گوش  یادب  خواستیخودته م  یر . تقصگیریینم  یلشچون تو تحو -
مشغول بود؟  یتگوش  قدر ینپس چرا ا زدییمشغول بود. با من که حرف نم

 ینم ! بگو ببکنییمشکوک م  یاخالقت عوض شده. کارها  یلیبهت برنخوره، خ
 چه خبره؟

 :نگاهش کردم و گفتم چپچپ

! دختر ی؟هم اضافه شد یعالکم بود جناب  یاوشعروس خانم خوشگل، س -
 ی. دست از کنجکاوشییتر مسال بزرگ  یهفضول نباش! خوبه تولدته.    قدر ینا

 .بردار

 :و گفت یدم رو بوسبغلم کرد. گونه ابریشم
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شما   دونمیصاف کن. من که م  یاوشنداشتم. دلت رو با س یخدا منظور  به -
. دارینیتون برنمغرور مسخره ین. فقط دست از ااینیگهدو تا عاشق همد

 .طرفش رهیتنهاست، م یاوشس بینهیم یوقت  ید،مثل مروار یکیهم  یماش

 :و دلخور گفتم یدمکش  آهی

. یهه شدن و نخواسته شدن، چه جورببخشمش. بذار بفهمه طعم ل  تونمینم -
 !یاوشهدنبال س یماچشم ش یفعاًل که بدجور

 !نشده دست بجنبون یر دنبال تو. تا د یاوشمچشم س -

*** 

 

صحبت با من  یبرا یاوشهنوزم س یول گذشتیاز اومدنم م ساعتینیم
بود؟ تا چشمش   یگلم الک شنشده بود. پس اون همه خانومم و خو  قدمیشپ

 یتا از احساس واقع خواستمیرفت. نم یادشافتاد من رو  یگهددختر  یهبه 
دوباره تکرار  یدمروار یباخبر نشدم دوباره گرفتارش بشم و تجربه یاوشس

 .بشه

 کردم یچرا من احساس م  یدن،رقص  یبلند شد رفت وسط برا  یههمراه بق  شیما
 شدمیم  تر یقدق  یبله. هرچ  کرد؟ینگاه م شویازل به سزل  دادیقر م  یهر چ 

 ی. براکنهیم یو دلبر  دهینخ م یاوشهمه داره به س یواضح جلو دیدمیم
رو شکر  اهم داشت! بازم خد ییبر و رو یه یماخودم گفتم کاش ش یدلدار

 !ظاهر من بهتره
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 یاعاشقانه  یهاو نگاه  یدنچهارنفره تنها نشستم. با حسرت به رقص  یز م  یه  دور 
و  ییدا ینچشم دوختم. چقدر ا شدیبدل م و احسان رد و یشمابر  ینکه ب

از همون روز اول در مورد  یخواهرزاده باهم فرق داشتند. احسان به راحت 
مشکالتشون رو با حرف زدن حل   یشهصحبت کرد. هم  یشماحساساتش با ابر 

 ههم  یندر حال کشمکش بود. هنوزم بعد ا  یشهاوضاع من هم  یول  کردندیم
 .به خودم شک داشتم یاوشداشتن ساز احساس دوس  ی،قهر و آشت 

روز آرزوم بود  یهبود. بغض کردم.  ینشاد به گوشم غمگ یقیموس صدای
بهم توجه کنه، اعتراف رو از دهن خودش بشنوم که دوستم داره. االن   یاوشس

 کهینبدون ا کردمیو سنگ بودم و طردش م تفاوتیمن ب  کردیم یهرکار
 .رو بدونم علتش

 :بود که مٔودبانه گفت یما،برادر ش یل،به خودم اومدم. سه ییصدا با

 ینم؟اجازه هست کنارتون بش -

که فقط ِبر و ِبر نگام   یاوشسر لج س  یزدن نداشتم ولحرف  یحوصله  کهینا  با
 :گفتم  کردیم

 .ییدبله بفرما -

 یمیصم یع خالف من سر روم نشست. بر و روبه یدرو عقب کش یصندل سهیل
پزشکه و دندون کهیند به صحبت در مورد خودش و اشد و شروع کر 

باهام آشنا بشه. دوباره به  تر یشداره بچندسالشه. آخرشم گفت دوست
 :درآوردم و گفتم یمدست یفک  یرو از تو یمنگاه کردم. عمدًا گوش یاوشس
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 !تون رو داشته باشم؟شماره شهیدکتر، م یپس آقا -

 دونستینم یچارهکردم. ب  یونم سش رو گفت و مشماره یبا خوشحال سهیل
 یبرا یش رو گرفتم وگرنه من جون شماره یارمرو درب یاوشلج س ینکها یبرا

 .نداشتم یدجد یرابطه

کنار من نشست   یبدون حرف  یاوشهم اومدند. س یماو ش یاوشس بالفاصله
 :گفت  یلهم کنار برادرش. سه یماو ش

 !آوردن یفشر تَبه، پسرعموتون هم َبه -

 یلحرف سه  یشده که دنباله  یشکرد. معلوم بود حسود  یاخم قشنگ   سیاوش
 :گفت

 .و البته همسر سابق گلسا خانم -

در مورد گذشته با عوض   یکنجکاو  یاسوال    یدنکرد و بدون پرس  یمکث  سهیل
 :کردن حرف، گفت

 بود؟ یخانم مشکل دندون شما چ  گلسا  یراست  -

 :و گفتم یدنگاه کردم. هول شدم. از دهنم پر  یاوشس یعصبان  یچهره به

 .ینیدبب یکدندونم رو از نزد شمیدکتر شنبه مزاحم م یحاال آقا -

 :انگار باورش شده بود منم ازش خوشم اومده که با لبخند گفت سهیل

 .یرینم تماس بگ. قبلش باهاشمیبله حتمًا خوشحال م -

 .چشم -
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 :د و گفتشاز سرجاش بلند  یاوشاومد س یشمابر  تا

 .یمبر  یمها رو تنها بذارپس ما خانم یل،خب آقا سه -

 یزشت یهابا چشم یمارفتند. ش یاوشو س یلکنار ما نشست. سه ابریشم
 :. بعد رو من گفتکردیرو بدرقه م یاوشرفتن س

 !یستی؟اراحت ناما از طالقتون ن پرسم،یم یدببخش -

از من حرف بکشه تا  تسخوایپررو باشه! م تونستیدختر م یهچقدر  وای
 :بچسبونه. با لبخند گفتم یاوشبه س تر یشخودش رو ب

 نه. چرا ناراحت باشم؟ -

که وجودش   اومدیم یاوشهر وقت اسم س  شدیگفتم نه. دلم آشوب م  دروغ
کم خودش کم  یهم خوب با دلبر   یلاوا  ینمن گره خورده بود. ا  یبند زندگ با بند
داده بود  یاوشکه به س  یریو گ یماورد شخدلم جا کرده بود. از بر  یرو تو

 .کن نبود که ادامه داد. ولاومدیخوشم نم

 ینهم اومدزمان باکه هم ینکنار اومد تونییبا جدا خوبیلیمعلومه خ -
 !یخوشبخت بش یگهآدم د یهکنار ! گلسا جون انشااهلل  یمهمون 

 :جوابش رو داد و گفت یشمکه ابر   کردیم روییادهداشت ز دیگه

 طورییندوستش داره. ا یلیهست که خ  یاوشس یزندگ  یتو  یکیفکر کنم   -
تا چند   یدم. شنبینهیرو نم  یدختر   یچعاشقه و چشمش ه  یحساب   یدم،که شن

 .کننیعقد م یگهوقت د
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هام نقش بست. حقش بود رو لب یشخندین یما،ش خورد تو َپر  کهینا از 
 !پررو یدختره

*** 

 یاوشکه س  یمبود یدم در مشغول خداحافظ  ها،شب وقت رفتن مهمون آخر 
 :بهم گفت یجد

 .رسونمتی. خودم مینماش یبرو تو -

رفتند.   ی. مامان و گلرخ و علیامم  یاوشمن با س  یدمامان گفتم منتظر نباش  به
سالنه که سالنه  یطورمونده بودند. همون یماو ش یلهم رفت. فقط سه یور ز

 یروبه دست روبه یگوش  یدمد ور  یاوشو س یماش رفتمیم ینبه طرف ماش
که مورد  زدیبرق م یاز خوشحال یماش یهابودند. چشم یستادها یگههمد

 وشیابه س نگاهییمرو باز کردم و ن ینقرار گرفته بود. در ماش یاوشتوجه س
 .کنییم  یکار چ  بینمیبهش بفهمونم من دارم م  خواستمیانداختم و نشستم. م

 

 سیاوش

 

. دلم کردیها رو به خودش جلب مجا، توجهکه همه  بود یافسونگر  گلسا،
در طول شب  یلجز خودم بهش نگاه کنه. به وضوح سه یکس  خواستینم

 یمحسود حرص خوردم و یبابت حساب  ین. من از اداشتیازش چشم برنم
 .کرد  یوس یشگوش  یرو تو یلسه یگلسا شماره  کهینشد. بدتر ا
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 یدختره ینا خواستمیم یبا تالف  طباهاش حرف نزدم. فق یگهد یتعصبان از 
 .نداشت یچموش رو ادبش کنم. گرچه براش فرق 

 دونستمیرو گرفتم. م  یماش  یچشم گلسا شماره  یدر موقع رفتن همه، جلو  دم
با لذت، حرص خوردن گلسا رو تماشا   یدم،اخمش رو د  ی. وقت کنهیداره نگاه م

 یاکالمش بشه  هم  یا  یلهبره مطب س  ییکردم. کور خونده بود اجازه بدم تنها
 .بهش زنگ بزنه

 ینرو تا خونه رسوندم. فرصت نشد حلقه رو بهش بدم. دم در خونه ماش  گلسا
بود. رو به گلسا  یچیدهجا پمهه یبیعج یکیرو خاموش کردم. سکوت و تار

 :گفتم

 ی؟کرد  یوس یتش رو تو گوشداشت؟ چرا شماره یکارتچ یلسه -

 :کنه، گفت  یمناداشت عصب یکه سع  یلحن خاص با

 گی؟یدکتر رو م یآقا -

 خواست؟یم ی! چ یخب حاال هر چ  -

 :ابروش رو باال گرفت و گفت یتا یه گلسا

 .گفتیخودت م یجلو یتو هم بشنو خواستیاگه م -

 :. با تمسخر گفتمکردیم یمداشت کفر  دیگه
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 بدم؟ تو که ماشااهلل یتهمه بهت اهم ینا یدآره واقعًا به من چه! چرا با -
دفعه شانس  ینا خوادی. حتمًا خانم کوچولو میهمه هست  یمورد توجه

 !یرو با از ما بهترون و جوجه دکترها امتحان کنه. موفق باش یشزندگ

با اخم جوابم رو   ینشدن از ماش  یادهکه زدم گلسا ناراحت شد. قبل پ  یحرف   از 
 .داد

. یامتحان کن مایرو با ش یتشانس زندگ یدبعد مروار خواییتو هم حتمًا م -
 !. مبارکهیاینبهم م یلیالبته به نظرم خ

 .اومدم تا از گلسا حرف بکشم. ادامه دادم کوتاه

 یل؟مطب سه یبر خواییشنبه م -

 .نمدوینم -

تا  اومدیپسره َبدم م ینرو گرفته بود که بره. از ا یمشواقعًا تصم پس
تا  یدمشک یقیشد. نفس عم خودیچشمش به گلسا خورد زود از خود ب 

دختر نبود.  ینبا ا ی. االن وقت لجبازیارمآرامشم رو دوباره به دست ب
 :گفتم  نانکیدتهد  ینخاطر همرو انجام بده؛ به  یسر لج من، هر کار  ترسیدمیم

. یایو کجا م رییکجا م یستبه بعدم اصاًل برام مهم ن ینپس برو. از ا -
 .یگهگلسا! باشه تموم د  یم کردخسته

شد و در رو بست.  یاطکرد و رفت. منتظر شدم تا وارد ح  یفظ اخداح گلسا
 رفتینم  داشت،یکردن برم  یذره دوستم داشت و دست از لجباز  یهاگه گلسا  

 !الدنگ  یمطب اون پسره
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*** 

 گلسا

 

عادت کرده بودم که  یگهنگاه کردم. د  یمشدم. به گوش  یدار ظهر از خواب ب لنگ 
 ی . حس خوب خریدیو ناز م  زدیزنگ م  یا  دادیم  یامبهم پ  یاوشهر روز صبح س
کنم اما امروز   یبودم رو االن تالف  یدهگذشته کش  یکه تو  ییهابود تمام عذاب

 .بود کردهواقعًا باهام قهر   کهین. نه مثل انبود یخبر  یچه

برگردن تهران. عصر وقت رفتنشون  خواستنیبود. مامان و گلرخ م جمعه
عمو گفت: کرد. خوشحال شدم که زن  یفظ اعمو زنگ زد و خداحمامان به زن

.« منم از جاینا یانشام ب یبرا یشم»حاال که گلسا تنهاست، با احسان و ابر 
 .کردم  خدا خواسته قبول

. خودم رو یانتماس گرفتم و گفتم دنبال منم ب  یشمبا ابر   ینا،رفتن مامان ا  بعد
انگار واقعًا   یلو  کردمینگاه م  یمبه گوش  یقهمشغول کردم و حاضر شدم. هر دق

 یشبشدم. د  یر قرار مدار داشت. دلگ  یمابا ش  یدمشده بود. شا  یخیالمب  یاوشس
غرورش رو  خواستمیبود. م مبه ضرر خود جوریین. ارفتمیتند م یادز یدنبا

 .جز من یبره سمت دختر  خواستیدلم نم یول یرمبشکنم و ازش انتقام بگ

*** 
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عاشقش بودم. گرچه با چشم  یشههم که  ییروستا، جا رفتمیها ممدت بعد
برنگردم اما  وقتیچه یگهجا رو ترک کردم و با خودم عهد کردم داون یاشک 

از عاشق شدنم و  یخاطرات خوش یشتش خبر نداره. ولآدم از سرنو
 ترسیدمیدلشوره داشتم. م یر مس یبرام رقم خورده بود. تو هامقرارییب 

 یمثل قبل بود و من حساب  یچ مهه. یدمرس کهینخونه نباشه. تاا یاوشس
 :بلند گفت یعمو به استقبال ما اومد و با صدادلتنگ بودم. زن

 !ینخوشگلم، خوش اومد یهاعروس -

 :در جوابش گفت احسان

 .یرهبگ یلما رو تحو یکیاما  یستمخدا شانس بده! حاال خوشگل ن -

 :کردم. در گوشم گفت  یعمو روبوسزن با

 .شهیحال مخوش ینه. تو رو ببیدخبر نداره اوم یاوشس -

 یزیونتلو  یروروبه  یاوشس  یموارد خونه شد  یزدم و دلم آروم شد. وقت   لبخند
. پس قهر بود که نگام یمو نشست یمکرد یپرسنشسته بود. سالم و احوال

 یشمتلخ گذشته شده بود. من و ابر   یاوشو همون س  زدینم  یاما حرف   کردیم
 .یمخونه رفتز عمو به آشپکمک به زن  یبرا

بود. بعد از شام خوردن تا آخر شب دور  یدهتدارک د یشام کل یبرا عموزن
رفتار  ینسرسنگ یاوشهنوزم س یول یمو صحبت کرد یمنشست یگههمد

 .کردیم
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 یشبه من مشغول گوش توجهی. از سر شب ب کردمینگاهش م یچشم زیر 
ست خودم دجز من باشه.  یکس  یاوشاگه انتخاب س یختبود. قلبم فرو ر

 .یمشون موندعمو، شب رو خونه. با اصرار زنکردمیهم ردش م  ینبود. از طرف 

اتاق  یدمانچ کهیناق خودم رفتم. خوشحال شدم از اخواب به ات برای
اما خوابم  یدمپتو خز  یر خودش بود. ز یطور دست نخورده سر جاهمون

قرار گذاشته و  یماهفته با ش ینا یتو یاوش. با خودم گفتم حتمًا سبردینم
 یدبا هبهان یه. به دیدیاالنم بدون فکر کردن به من، خواب هفت پادشاه رو م

 .کردمیم یباهاش آشت 

 سیاوش

 

بود.  یبراش کاف  یهروز تنب یهگلسا تنگ شده بود.   ی. دلم برابردینم خوابم
انگشتر رو  ی. جعبهرفتیچشمام کنار نم یاز جلو ینشغمگ یبایز یچهره

 :آهسته گفت یه،زدم. بعد چند ثان یارفتم. به در اتاقش تقه وبرداشتم 

 !بله؟ -

نشسته بود. با  خیز یمخوندم و وارد اتاق شدم. گلسا ندر رو چر  یهدستگیر 
. دفعه یدمشبه آغوش کش  یحرف   یچلبخند زد. کنارش نشستم. بدون ه  یدنمد

صورتش  .یدمنکرد. خودم رو عقب کش یزدنم مقاومت  فرار کردن و پس یبرا
 :رو نوازش کردم و گفتم

 یل؟مطب سه رییفردا م -
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 :گفت  یارهلجم رو درب کهینا برای

. ظاهرًا یلمطب سه رمیمنم م ینی،رو بب یماش یداره. اگه تو بخوا یبستگ  -
. از اون موقع یش رو گرفت شماره یدم! دینبا هم جفت و جور شد یکه حساب 

 !. پسرعمو مبارک باشهفرستادییم  میابراش پ  یحتمًا داشت   یمهم که ما اومد

 :گرفت و گفتم  مخنده

. یمبر  ییجا کدوممونیچه یست! قرار نیداشتندوست یحسود کوچولو یا -
 ی. چشمایاررو هم ن یماپاک کن. اسم ش یتگوش  یرو از تو یلسه یشماره

 .بینهیفقط تو رو م یادن ینا یمن، تو

 :روش گرفتم و گفتمهبدرآوردم و بازش کردم. رو یبمرو از ج جعبه

 یهاب من سر جاش اما االن جو یرسم و رسومات خواستگار یهمه -
 !کنی؟یست. دوباره من رو قبول مکلمه

 کهین. از جوابش واهمه داشتم. تا ازدینگاه گلسا موج م یبودن، تو مردد
 :جعبه برداشت و گفت یگلسا انگشتر رو از تو

 .بله -

 یگلسا بود رو دستش کردم و برا  یقبل یحلقه هانگشتر ک ی،آشت  ینشونه به
 .جز من باشه یسحق نداره سهم ک کهیناثبات ا

ها، به اتاقم برگشتم. اون شب بعد مدت یع شماتت گلسا نموندم و سر  منتظر 
 .یدمخاطر خوابآسوده
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شدم و بعد ورزش کردن، با کمک مامان  یدار زود سرحال از خواب ب صبح
. با یادفرستادم تا ب یامگلسا پ  ی. برایدیمتخت چ یرو یاطح یصبحانه رو تو

 :به مامان گفتم یشرمندگ 

 یمبر   خوایمیبه گلسا بگو م شهیاما اگه م  یچ قباًل گند زدم به همه  دونمیم -
 .خسته شدم یفیبالتکل ین. مامان از ایخواستگار

 :کرد و گفت  ییرو پر از چا ینیس یتو یبا دقت استکانا مامان

عمو االنم عجله نکن. زن ی؟رو از دست داد یچه جواهر  ینست وحاال قدر د -
 .. بهش فرصت بدهشهینظر گلسا باشه، به زور نم یگفت هرچ 

 :و با لبخند گفتم یدمموهام کش یتو دستی

 .دوستم داره دونمی. شما االن دوباره بهش بگو. میهگلسا راض -

 .کشیدمیظار متبه گلسا ان یدنرس یگفت و من همچنان برا  یاباشه مامان

 گلسا

 

 یندادم. نازن  یحشدم. شب گذشته رو براش توض  یدار از خواب ب  یننزنگ ناز   با
من  یجواب »بله« رو بگم ول یاوشکرد دست از انتقام بکشم و به س  یهتوص

که انگشتر رو ازش قبول کرده بودم، برام   ینراحت ببخشمش. هم  تونستمینم
 .سخت بود
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 که ینخوش بودم از ا. چقدر دلیدرس یاوشس «یر »صبح بخ یامپ بالفاصله
صبحانه  ی. حاضر شدم و برایمکرد یما جون گرفت و آشت  یدوباره رابطه

زدم و انگشتر رو  یچشمک  یدمرو د یشمرفتم. تا ابر  یینپا یخوردن به طبقه
. بودکه رخ داده  یپچ در مورد اتفاقات به پچ یمنشونش دادم. شروع کرد

 .پلکیدیرم مم دور و واسرحال بود و مد یاوشس

*** 

 

به همه خبر داد که »بله« رو از من گرفته. همه  یاوشروز گذشت. س چند
عمو به مامان خبر داده و آخر هفته همه گفتند. زن  یک حال شدن و تبر خوش

 یک جشن کوچ یهانجام شد. قرار شد  یتهران، مراسم خواستگار یمبا هم رفت
 .یمونسر خونه زندگ یمو بر  یریمبگ

*** 

 

 شسیاو

 

رو که  یلیمقدار از وسا یه. یدمآپارتمان خر  یهآروم و باصفا  یمحله یه توی
ها سپردم. کارها رو به خانم ییهآذر داشتم رو برداشتم و بردم. بق یخونه
به  یدیهر خر  خواستمیچون م یدنخر  یلدنبال وسا رفتیمیبا گلسا م یگاه 
 .خانم خونه باشه ییقهسل
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*** 

 

هم ازش  یشمابر  یگلسا اما جواب نداد. حت   یم به گوشبح زنگ زدصروز  یه
متنفر   دونستیکنه. چون م  یدختر قصد داشت من رو روان   ینخبر نداشت. ا

شون، رفتم خونه ینخاطر هم. بهکنهیم یکار ندونم داره چ ینکهبودم از ا
 .شتماصاًل تمرکز ندا یزدن شدم ولمشغول حرف یمنتظرش نشستم و با عل

ها هم خبر واقعًا اون یکه گلسا کجا رفته ول  یدمعمو و گلرخ پرساز زن ارهبدو
چرا   دونمیاز دل من خبر نداشت. نم  یبرخورد کردند اما کس  ینداشتند و عاد

 .زدیدلم شور م جهتینگران رفت و آمد گلسا بودم و ب  قدر ینا یداً جد

رما شد. به ف فیگذاشتن، خانم تشر   یگر ج یبعد دو ساعت دندون رو باالخره
سرد سالم و   یلیخ  یهبق  یاستقبالش رفتم و با لبخند سالم کردم اما گلسا جلو

اتاق  یعوض کردن لباسش رفت و از تو یکرد. بعدشم به بهانه  یپرساحوال
کارش   یادتا ب  ن. مجبور شدم به روشنک بگم برو خاله رو صداش کیومدن  یرونب

نشست  یکماومد. گلسا نزد نیروبدارم. روشنک دست در دست گلسا از اتاق 
 :. ظاهرم رو خونسرد نشون دادم و آهسته در گوشش گفتمکردیاما نگام نم

 .دنبالت یامب دادییخبر م یبر  ییجا خواستییاگه م یزم،عز  -

 :چشمام نگاه کرد و گفت یطرفم برگشت و تو به

 .رفت بهت زنگ بزنم یادمکار داشتم.   یرونآره ب -

 :حرص گفتم با
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 .زدییزنگ م یهدو ساعت معطل خانم نشستم؛ حداقل بهم  جاینا نم -

شارژ  یم. درضمن گوشاومدمیوگرنه زودتر م ینمت؛نبود قراره امروز بب یادم -
 .نداشت خاموش شد

کنم دلم   یکار چ یرم؟از قبلش وقت بگ یدبا ینمنامزدم رو بب کهینا یمن برا -
 ی؟دبو یبا ک  ی؟! حاال کجا رفت شهیبرات تنگ م

خالصه  یلیکرده اما خ یکار بده که چ یحداشتم گلسا کامل برام توض انتظار 
 :گفت

 .داشتم یدخر  یکم -

 یرادیا یچه یرفتار کرد که جا یعاد یجور یهحرف تو حرف آورد و  بعدشم
 .کردیو درکم م فهمیدینبود. کاش م یمن کاف  ینبود اما برا

*** 

 

با تلفن حرف  ی. وقت کردیم محساس تر یشگلسا ب  گذشت،یکه م  یروز هر 
اما  شدمیم یتاون همه جذاب یو آروم بود. محو تماشا زدیلبخند م زد،یم

که حس   کردینگام م یتچنان با خشم و عصبانبود؟ آن یک   پرسیدمیتا م
 دادممی یخودم رو دلدار یشه. همآوردیبند وجودم رو به درد متنفرش، بند

. باالخره به اون قسمت قلبش که یستن یراکو پنهان یکه گلسا اهل نامرد
 .کردمیم یدادوستم داشت، دست پ وار یوانهد

*** 
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دفعه من شوق و ذوق داشتم،   ینکه ا  یهر روز خونه بود. هرچ   یدنخانما چ  کار 
. به گرفتینم یلمدرست تحو یبود. حت  حوصلهیو ب  یگلسا برعکس عصب

ش صاف نشده بود. همه اما هنوزم ته دلش باهام یمبود کرده  یظاهر آشت 
. بعد دادیخبر نم  یرونب  رفتیم  یا  زدیحرف م  یواشکیبود.    یشمشغول گوش

 .کردیو جون به لبم م شدیم یداش_دو ساعت پیکی

اما   یرونب  یمدنبالش تا نهار رو بر   رمیقبل عقد به گلسا زنگ زدم و گفتم م  روز 
 یانم بود. گلرخ و علمعمو که همراه مانبود. زن یکس  دِر خونه، یدمرس یوقت 

 .تو یشپ یادهم خونه بودن و گفتن گلسا گفته م

 یادبره که گفته بود م خواستی. کجا ماومدیخونم در نم زدییکارد م  دیگه
گلسا تا جواب داد از کوره در رفتم   ی،من؟ بعد چند دفعه تماس با گوش یشپ

 :و داد زدم

 !دی؟یچرا جوابم رو نم یی؟کجا -

 :. اما صداش رو بلندتر از من کرد و گفتاومدیبود، کوتاه م قبل یگلسا  اگر 

 یشگر تند نرو. قبل اومدن تو، آرا قدر ین. ایسر من داد بزن  یحق ندار یگهد -
کنم. گلرخ حالش خوب نبود منم زنگ زد و گفت برم لباس و تاجم رو امتحان  

 .تنها اومدم

 .دنبالت یامظر باش مت. االن مناومدمیخودم م زدییمن که َنمردم. زنگ م -

دختر  ینا سر یرهخ یرو قطع کرد. از رفتارها یکه گوش  زدمیحرف م داشتم
ضد و  یرفتارها یبود؟ معن یبودم. اگه دوستم داشت پس دردش چ  یجگ
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. خوادیم یچ  دونستیانگار هنوزم خودش نم .فهمیدمیرو نم یضشنق
 .پارک کردم رو ینماش یابونو کنار خ یشگاهخودم رو رسوندم در آرا

. خندیدیو م زدیحرف م یشاومد با گوش یرونب یشگاهگلسا از در آرا  وقتی
سرش ُسر خورده بود.  یاز رو یباً که تقر   اییفر و روسر  یبازم همون موها

و عابرها رو به خودش  شدنیکه رد م هایینیتوجه ماش یظشغل یشآرا
 .خوردمیو من فقط از درون حرص م کردیجلب م

. نشست و سالم یفشک  یرو گذاشت تو یگوش  ین،شدن به ماش ر سوا قبل
که دوستم   خواستیرو م یکرد. نگاش کردم. دلم همون دختر عاشق و آروم

درازو! زبون  یحوصله  یو ب   یآدم عصب یننه ا  کردیداشتم و به حرفم گوش م
 :سر حرف رو باز کردم و گفتم

 اسم؟نکه من نش  یدار اییگهدوست د یشمابر  یر تو به غ -

 !پرسی؟یچرا م -

 :گفتم  عصبی

. یست. اصاًل حواست به من نیهگوش  یش سرت توهمه  یداً بپرسم؟ جد  یدنبا -
 .یستانگار تو برات مهم ن یول یمونسر خونه و زندگ ریمیفردا م

که عاشقم   یی. کو اون گلسایباهام حرف نزد یدو کلمه درست و حساب  هنوز 
 !کرد تا کنارم باشه  یبود و هر کار

 :شد و گفت یعصبان  گلسا
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! من اگه عوض شدم مقصرش ی؟آهان، پس قراره سرکوفت گذشته رو بزن  -
 . ...وگرنه یی؛تو

 یحرفش رو نزد. خودم رو کنترل کردم تا دعوا نشه ول ییهشد و بق ساکت
 :گفتم  یدکنانتهد

. تو که یمرو بهم بزن یامروز عروس ینهم یشد یموناگه پش ی؟وگرنه چ  -
از طرز لباس  ینماز اخالق و رفتارت، ا ین! اکنییم یکار چ یستمعلوم ن

 !یدنتپوش

 .جوابم رو داد یخیالب گلسا

 .یمشد یمونبگم پش یهخودم به بق خواییکه هست! م  ینههم -

روم روبه  خوردیم  یبه توق   یاز دستش بدم تا تق   یستقرار ن  دونستیم  گلسا
 :گلسا قهر کرد و گفت  ،در خونه یدیمرس ی. وقت یبه حاضر جواب  یمیستادوا

 .یمبهم بزن یستباشه. مهم ن -

 :گفتم  ی. به آرومیدمرو گرفتم و بوس دستش

 دمیجز خودم به خانم خوشگلم نگاه کنه. اگه تذکر م  یمن دوست ندارم کس -
 .دمیاز دستت نم یاراحت ینمن عاشقتم؟! به ا یدیناراحت نشو. هنوز نفهم

قلبش رو شکسته بودم. بعد رسوندن گلسا   خودم بودم که قباًل ناخواسته  مقصر 
م تاق داشت خفها یسر رفتم دفتر. حال و حوصله نداشتم. هوا یهبه خونه، 

 اومدنیکه م  یبرنج   هاییون. پنجره رو باز کردم و چشم دوختم به کامکردیم
 .رفتندیو م
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سر خونه   یمو قرار بود بر   رفتیرو به آرامش م  یمها کشمکش، زندگمدت  بعد
 ینخودمون که به کل اخالق و رفتار گلسا نسبت به من عوض شد. ا یگ د زن

که قرار بود دوباره همسرم بشه به شدت آزارم   یاز جانب کس تفاوتییهمه ب 
 .دادیم

 یاسم، رو  یه  یاتفاق   یشمثل خوره به جونم افتاده بود چون چند روز پ فکری
. یدممن اشتباه د مید»جمال«. واضح نبود. شا یا. »جالل« یدمگلسا د  یگوش

 یو زمان شک داشتم ول  ینمدت گلسا حساسم کرده بود که به زم  ینا  قدر ینا
 .آوردمیالخره سر درمبا

واقعًا قلبم رو به درد  یاشکاررفتناش، پنهون یرونمشکوک گلسا، ب رفتارای
 یسوال  ینگران   یحال کردنش بود اگه از روتالشم خوش  ی. من که همهآوردیم
 .شدمیخودم متهم م ،پرسیدمیم

حال   یاما خاموش بود. تو  یارمتا از دلش درب  یشدفعه زنگ زدم به گوش  چند
 :خودم بودم که احسان در رو باز کرد. وارد اتاق شد و گفت یهوا و

 !سرورم، اجازه هست؟ -

 :بودم که گفتم یعصبان  قدر این

دم پرتت وتا خ یرونرو ندارم. برو ب یاتپرونمزه یاحسان اصاًل حوصله -
 !نکردم

 شده؟ آروم باش! با گلسا حرفت شده؟ یچ  -

 :زدم و گفتم یدست  یه
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 .انمت بپرسبرو از اون خ -

 :و گفت یدموهاش کش یتو یدست  احسان

گفتم   یشماعتماد کرد. به ابر  شهیدخترا هم نم ینبگم واال! به حرف ا یچ  -
االخره خودت ببهت نزدم.  یتا امروز حرف  ینخاطر همبه یده؛اشتباه د یدشا
 .بهتره ین،خودتون حل کن ینرو ب یزاچ ی. بعضفهمیدییم

حال خودم رو  یگه. دکردندیبود که داشتن ازم پنهون م یزیچ یه پس
 :احسان چنگ زدم و گفتم ییقهو به  یدمنفهم

رو ازم پنهون   ی. چ یننه؟! همه من رو خر فرض کرد یا  زنییدرست حرف م -
 !شده؟ یچ  ینماز شما. بنال بب نمی! اون از گلسا، اکنین؟یم

 :و گفت یدکش  یروندستام ب یلباسش رو از تو ییقه احسان

 شنوه،ی. االن بابام صدامون رو مکنییم یدادآروم باش! زشته داد و ب ییدا -
بازارچه با  یگفت گلسا رو تو  یشمشده. منم درست خبر ندارم. ابر   یچ   گهیم

ازه. اونم حتمًا اشتباه کرده. بهت نگفتم غم  یه. بعدشم رفتن سمت  یدهنفر د  یه
 .شهشّر به پا  یدم عروس خواستمیچون نم

 :عقب هلش دادم و گفتم به

 !یده؟د  یکجا، چ   یشمابر   گییمو مبهمو ی،. درست و حساب ینمبب یوفتراه ب -

 یدهاشتباه د  یشمابر   کردمیش خدا خدا مدل تو دلم نبود. همه  یر طول مس  در 
 یترش یمغازه یهکه احسان گفته بود،   یهمون آدرس مییدرس یباشه. وقت 
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شنبه بود که از غروب پنج  ینبازارچه هم  یکه اونم بسته بود. بد  یدمد  یفروش
 .تا صبح شنبه کردنیم یلها با هم تعطمغازه یهمه

وجود گلسا که تموم  یبود تو ایینهچه ک یناطراف رو قدم زدم. ا یکم کالفه
به جونش با  افتادی. ترس مکردیمن بود شک م یجا یآخه هر ک  شد؟ینم

تا االنم  کردم؟یتا شنبه صبر م یجورمحضر؟ من چه رفتمیم یچه حال
داشتم   شه،بشه و من رو ببخ  یادهپ  یطونخون گرفتم تا بلکه گلسا از خر شخفه

 .شدمیم یوونهد

 چشمم خورد به اسم ین. قبل سوار شدن به ماشیمصدام زد تا برگرد احسان
بازم خودم رو  یسرم خراب شد ول یرو یادن یگهبود. د «یرمغازه، »جهانگ

 یقتشده. امکان نداشت حدس و گمانم حق  یاشتباه   یه  یدشا  دادمیم  یدلدار
دختر پاک و معصوم که من  یه. به کردمیبه گلسا شک م یدداشته باشه. نبا

 .و رو شده بود یر خاطر من زبه یشعشقش بودم. تموم زندگ یناول

 م یهگر   یل،خلسر قبر پدرم و عمو  یمشب شد. مستٔاصل و خسته رفت دیگه
بود و من داشتم از فکر و  یمروز زندگ ینتر گرفت. دلم شکسته بود. فردا مهم

از گلسا دست بکشم نه  تونستمی. نه مشدمیم یوونهمختلف د یاالیخ
 .االن باهاش حرف بزنم تونستمیم

 یزیچ یهوسط  ینخوشبخت کنم اما ا وپدرم قول داده بودم عروسش ر  به
 .یهچ دمفهمییگنگ بود که نم

زنگ زدم که  یلشگلسا، به موبا یرسوندن احسان رفتم دم در خونه بعد
عمو شدم. به اجبار زنگ در رو زدم. زن  یعصبان   تر یشمعمول جواب نداد. بطبق
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در، با  دم یادب یداصرار کرد نرفتم و گفتم به گلسا بگ یهر چ  یفوناز پشت آ 
 یششآرا دونکنارم نشست. به صورت ساده و ب  ینماش یاومد و تو یر تٔاخ

انداخته بود. مثل همون روز اول که   ییننگاه کردم. آروم و ساکت سرش رو پا
نفسم رو  ی. دوست نداشتم ناراحتش کنم. با پوف آالیشی. ساده و ب یدمشد

 :دادم و گفتم یرونب یقعم

اما به من که برسه،  زنیین حرف مفخوب سه ساعت_سه ساعت با تل -
! درسته رفتارم قباًل با تو خوب نبوده، قلبت رو یصدامو بشنو یدوست ندار

که! فکر  یستن قدر ینا یگهرو نابود کردم اما تاوانش د یتشکستم. زندگ
 .سیگهد یکی یشدلت پ یدشا کنمیم

 :و گفتبرگشت با خشم جوابم رو داد  گلسا

تو مگه من  ی؟حرفا رو بزن  ینا یداالن با یه؟چ تحرف حساب گی؟یم یچ  -
 شناسی؟یرو نم

 :گفتم  حوصلهبی

هست. خدا نکنه حدس و  یچ برو. فقط بدون من حواسم به همه یچی،ه -
 .گمانم درست باشه

. دوباره قهر کرد و رفت. منم دلخور خوردیبهش برم زدمیم یتا حرف  خانم
که هزاران بار   ییو آرزو شدیم مهونه. از فردا گلسا، خانم خونرفتم سمت خ

حال دلم  یول شدیمبدل م یتذهن و دلم تصورش کرده بودم به واقع یتو
 .هم نذاشتم یاصاًل خوب نبود. تا خود صبح پلک رو
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*** 

 

 هشتم فصل

 

منتظر گلسا بودم که لبخند به  یشگاهمشغول بود. پشت در آرا یحساب  فکرم
 یادهپ یع. سر درخشیدیم یباییاز ز دیلباس سف یاومد. تو یروندر بلب از 

رو براش باز کردم تا نشست. تا محضر نگاهم غرق صورت  ینشدم و در ماش
دوسم  هک  یی. مثل روزاکردیبود. گلسا، مهربون و عاشق نگام م یشخواستن

 .یدمداشت و من نفهم

مهمونا جمع بودن. با همه سالم و   ی. همهیمبه دست وارد محضر شد دست
. بعد از مراسم عقد، یمعروس و داماد رفت  یگاهو به طرف جا  یمکرد  یپرساحوال

 .که باالخره »بله« رو از گلسا گرفتم  یدمکش  ینفس راحت 

خانم   یهنفر هم    ینگفتن و کادو دادن اومدند. آخر   یک تبر   یبرا  یکییکی  همه
جوون. گلسا  یخانم و آقا یههمراه شوهر گلرخ بود. به  یالیمسن از فام

 :رد و گفتک  یشونمعرف

 یخانمن. ما تو یهعال یجون و همسرشون، نوه ینخانم. نازن یهعال یشونا -
 .یمزحمتشون داد یلیمدت خ ینا

 یخوشبخت  یما آرزو یگفت و برا  یک خانم هم تبر  یهتشکر کردم. عال ازشون
و هر  دادیسواالتم جواب متک به تک  یدامشب گلسا با ینکرد و رفت. هم
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رستوران، بعد از خوردن  یمشام رفت ی. همه براکردیم کرو از دلم پا یشک 
از گلسا  ینماش یخودمون. تو یسمت خونه یمو رفت یمکرد  یشام خداحافظ 

 :یدمپرس

حرف  یبا ک  اومدی؟یو م رفتییکجا م  یواشکیمدت  ینا یبگ  خوایینم -
 یدوست   یشمجز ابر   جاینتو که ا  گشتی؟یم  یاز من با ک   خبر یاصاًل ب   زدی؟یم

 .ینداشت 

 :و گفت خندید

کنار   رفتمیم گرفتیکه دلم م  ییوقتا یشتر ب گی؟یم ی! چ یشد یوا! توهم-
. دوست نداشتم زدمیو حرف م  کردمی. درد و دل منشستمیقبر عمو و بابا م

 ی؟. نکنه تو به من شک داررمیبگم کجا م یبه کس

 .نه ایبدونم دل تو هم با منه  خواستمی، من که عاشقتم. منه -

با من  خواستیدختر نم  ین. ایددهنش رو قورت داد و نگاش رو ازم دزد  آب
 .رو راست باشه

*** 

 ینا  یطرف و تمام تالشم تو  یهمشکوک گلسا    یخونه، استرس رفتارا  رسیدیم
 یحساب  یگه،طرف د یه یمجمع و جور کردن خونه و زندگ یمدت کوتاه برا

 .خسته و کالفه بودم



  

 
196 

 رمان یک نجمن ارجمندپور کاربر ا ینهعاشق )جلد دوم( | تهم یعنیرمان دچار 

 

ما  ینب یاناگفته یچمشترک با گلسا، ه یل شروع زندگ بخودم عهد کردم ق با
دختر مهر سکوت به ل..*باش زده بود. کاش دلم صاف  یننمونه اما ا یباق 
 .شدیم

 :گفتم

 یبا ک  ینمبب خوامی! میم؟بنداز  یتبه گوش ینگاه   یه  یخانم خوشگلم، موافق  -
 یه بخواگم یقسر در بر  تونییاالن نم یگه. دکردییپچ مپچ یقهه دقدم ب

 !یکن  میوونهد

که داشتم بازم با تمام   یداییفرار کنه. با تمام ترد تونستیاما نم کردیم تقال
 :. با ناز گفتخواستمیوجودم گلسا رو م

 .دست گلرخه یدمخونه جا مونده، شا یدکجاست؟ شا  یمگوش  دونمینم -

 :شدم و گفتم یدوباره عصبان  ده،ینم یجواب درست و حساب  دیدم

 !یومدهسگم باال ن یف بزن تا اون رور ح -

 :گفت  یخیالیب با

 .ولم کن ی،م نکردندارم. االنم تا خفه یمن حرف  -

 :مبل هلش دادم. گفتم یطرف عقب رو به

 !یبرات بسازم اما خودت نخواست  یاییشب رو یه خواستمیمن که م -
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 ویر یادهز خواستمیفاصله گرفتن از من نداشت. نم یبرا یتالش یگهد گلسا
که دوسش داشتم طعم   یها کشمکش و اضطراب، آغوش کسکنم. بعد مدت

 .داشت یخوب 

بود تا ذهن گلسا رو بهم   ی. االن موقعازش جدا شدم. فاصله گرفتم  یسخت   به
 :گفتم  ی. با خونسردآوردیرو به زبون م یقتتا بلکه حق یزمبر 

 یذشته همهگجبران   ینداره. من که برا یدووم یادازدواجم ز ینظاهرًا ا -
 یبر  یشو عقد پ یتا نامزد ی. عادت داریتالشم رو کردم،اما خودت نخواست 

 یجلو یطالقت بدم. وقت  یدفعه کور خوند ینا ی؟همه چ  یر ز یبعد بزن 
 ونه،خ  ینا  یه عاشقم هستن رو گرفتم آوردم توک  ییاز اونا  یکیچشمت دست  

 !شییم یمونبعد پش

تونستم حالش   کهینحظ کردم از ا  گلسا جمع شد.  ییجادو  یچشما  یتو  اشک
 خوردنیاشکش ُسر م یها. هنوز مونده بود تا حرصش بدم. قطرهیرمرو بگ

 محلیاشیمدت با ب  ینتموم ا فهمیدیهاش. حقش بود چون نمگونه  یرو
 .کرده بود  میوونهد

*** 

 

 گلسا

 



  

 
198 

 رمان یک نجمن ارجمندپور کاربر ا ینهعاشق )جلد دوم( | تهم یعنیرمان دچار 

 

خونه رو  یدمانو چ یلوسا ی. همهیمدر خونه رو باز کرد و وارد شد سیاوش
 یِی نو یشده بود. بو یداریخر  یاوشمن و س ییقهوست داشتم چون با سلد

 .رسیدیبه مشامم م یلوسا

 یاالن من ملکه و خانم خونه یداشتم. بعد اون همه سخت  یحس خوب  یه
انجام   یاوشدرآوردن لج س  یکه برا  ییبا تموم کارا  یمخودم بودم. از حق نگذر

 .بود یدهزحمت کش یلیخ یارهب دلم رو به دست کهینا یدادم، بازم برا

سرش خاطر گذشته داشتم سربهامشب اعتراف کنم که به  ینگرفتم هم  تصمیم
کنم و مثل   یآشت   خواستمیکنم. م  یفرو براش تعر  یننازن  ییهو قض  ذاشتمیم

 .یمرو شروع کن یرینو ش یعاد یزندگ  یهزن و شوهرا  یهمه

 :کنم. گفت  یکار چ  نستمودیسمت خودش. نم  یدکمرم رو گرفت و کش  سیاوش

 یبا ک  ینمبب خوامی! میم؟بنداز  یتبه گوش ینگاه   یه  یخانم خوشگلم، موافق  -
 یمگه بخوا یقسر در بر  تونییاالن نم یگه. دکردییپچ مپچ یقهدم به دق

 !یکن  میوونهد

من با  ینکردم که بترسم. کل تماسا ی. آخه من کاریدمدلم بهش خند توی
داشتم از  یسع کهیبود. درحال یوه اسم »جهان« سببود که اونم  یننازن
 :گفتم  یرم،فاصله بگ یاوشس

 .دست گلرخه یدمخونه جا مونده. شا یدکجاست؟ شا  یمگوش  دونمینم -

 :شد و گفت عصبی

 !یومدهسگم باال ن یحرف بزن تا اون رو -
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 :گفتم  یرم،ازش فاصله بگ کهینا یتقال برا با

 !ولم کن ی،م نکردهندارم. االنم تا خف یمن حرف  -

 یتو ین،به زم خوردمیطرف عقب هلم داد . اگه مبل پشت سرم نبود م به
 :هام زل زد و گفتچشم

 !یبرات بسازم اما خودت نخواست  یاییشب رو یه خواستمیمن که م -

به خودش   یهو  کهینرو دوستش داشتم. تا ا  یاوشنکردم چون منم س  مقاومتی
 :اومد و گفت

 یجبران گذشته همه ینداره. من که برا یدووم یاددواجم زز ا ینظاهرًا ا -
 یبر  یشو عقد پ یتا نامزد ی. عادت داریتالشم رو کردم اما خودت نخواست 

 یجلو یطالقت بدم! وقت  یدفعه کور خوند ینا ی؟همه چ  یر ز یبعد بزن 
 ونه،خ  ینا  یکه عاشقم هستن رو گرفتم آوردم تو  ییاز اونا  یکیچشمت دست  

 !شییم نیموبعد پش

عادت داشت   یشه! همیعوض  یگرفت. پسره  میهحرفش قلبم شکست و گر   از 
 آورییادتا  یارهزبون بو طالقمون رو به  یمانبا پ یمنامزد ییهقض یجور یه

بار تا ازم معذرت  ینرو ندارم اما ا یکار  یچه یکنه که مقصر منم که عرضه
 .بخشیدمشینم کرد،ینم یخواه 

بودم که بلند شد و به طرف  یاوشگفتن به س  یراهب ودلم مشغول بد  توی
 .یدبرداشت و سر کش یخچال یآشپزخونه رفت. پارچ آب رو از تو
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کف  هاییک سرام یشدن پارچ رو تیکهیکهت یاطرافم از صدا سکوت
 کهیچشم نگاهش کردم درحال یر . زیختآشپزخونه، شکست. قلبم ر

جا موناتاق خواب رفت. منم ه  خسته به طرف  کردیبلوزش رو باز م  یهادکمه
دعوا  یخوابش برده؛ حوصله یاوشتا مطمئن شدم س یدممبل دراز کش یرو

 .نداشتم

نجات دادم. بعدش چراغا رو  ینخودم رو از شر تاج و اون لباس سنگ اول
به استراحت داشتم. آهسته در اتاق خواب رو باز کردم.   یاجخاموش کردم. احت

خودم دلم براش  ینگاه کردم. از بدجنس شخواب بود. به چهره یاوشس
 .سوختیم

دست لباس برداشتم و رفتم  یهکشو   یشدم به طرف کمد رفتم و از تو بلند
 .یدمخواب یاوشو کنار س یدمسمت حموم، بعد دوش گرفتن لباس پوش

*** 

  

ندادم و گفتم حتمًا   یتشدم. اولش اهم  یدار زنگ در از خواب ب  یبا صدا  صبح
همچنان زنگ  یدمد یاما وقت  کنهیو خودش در رو باز م ستخونه یاوشس

رو  یشمبه طرف در رفتم. تا در رو باز کردم ابر  یجگ  شه،یپشت سر هم زده م
 :گفت  یتکه با عصبان  یدمد

 !کنی؟یدختر چرا درو باز نم -

 :و گفتم کردمیو واج نگاهش م هاج
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 !شده؟ یچ  -

 :تازه نکرده بود که گفت  یسمبل نشست. هنوز نف  یوارد خونه شد و رو  سریع 

 یه دونستمی. من چه مرسندیم یاوش. االن احسان و سیمبدبخت شد -
 !شهیکه قباًل به احسان زدم االن شّر م  یحرف 

 :نشستم و دستاش رو گرفتم. با تعجب گفتم کنارش

 .شده مگه؟! درست حرف بزن ی. چ یاول آروم باش. جون به لبم کرد -

 .شد و ادامه داد ع مج یشمابر  یچشما یتو اشک 

رو به من  یچرا از اول همه چ  یه؟ک  یر پسره جهانگ ینا ی؟کرد  یکار گلسا چ -
 .شناسمتینم یگه! انگار دیدهکارا از تو بع  ینا ی؟نگفت 

ته  یاوشباالخره س دونستمیاومد وا رفتم و ساکت شدم. م یر اسم جهانگ تا
 :ِمن گفتم. با ِمنیارهرو در م یهقض یو تو

 !شناسی؟یرو از کجا م ر یگتو جهان -

 .کردن  یفشروع کرد به تعر  ابریشم

 یکار و چ یایکجا م ری،یتا بفهمه کجا م کردیسماجت م یلیخ یاوشس -
. از من خواست براش خبر ببرم. خدا شاهده قصدم فقط کمک به شما کنییم

خودم گفتم حقش  یش. پیدیمنکش یدهند یر خ یددوتا بود! کم از اون مروار
. یاوشو خودش رو بچسبونه به س یرهبگ یاز آب گل ماه  یمان شاال یستن

شما دوتا بهم انجام  یدنرس یبرا اومدیاز دستم برم یهر کار ینهم خاطر به
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 یهکنار   یدمبازارچه د یبه احسان گفتم گلسا رو تو یدروز از دهنم پر  یهدادم. 
 یومدمن  م. چون همراه آذر بودیفروش  یترش  یبعدم رفتن سمت مغازه  یی،آقا

 ید،رس یاوشگوش س  هگوش ب  یوقت  یگه. دینهتو رو بب خواستمیدنبالت. نم
بود. تا امروز  یلتعط شد و با احسان رفتن بازارچه که خدا رو شکر  یگیر اونم پ

 .رفت و فکر کنم دعواشون شده ییصبح احسان تنها

 :شدم و گفتم هول

 !ید؟فهم یاوشپس س -

 !شده؟ یچ  گیی. میحرفا نبود ینگلسا تو اهل ا -

دم  ییرو روشن کردم تا چا یکتر   یر شدم به سمت آشپزخونه رفتم و ز بلند
جمع کرده بود.  ینزم یپارچ رو از رو هاییکهت یاوشکنم. ظاهرًا صبح س

 :با استرس دنبالم اومد و گفت یشمابر 

 !خب؟ -

 :گفتم  خیالبی

 .فهمییبعد م یادب یاوش! صبر کن سی؟خب چ  -

که به  یبعدشم بابت سوءتفاهم ین،زنگ زدم به نازن ورو برداشتم  گوشی
گفت ناراحت   یر کردم. جهانگ  یوجود اومده بود از خودش و جهان عذرخواه 

موضوع   یکرد. همه  یچمپسوال  یشم. ابر یمصحبت کرد  یاوشنباشم چون با س
 .راحت شد یالشدادم تا خ یحرو براش توض

*** 
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 سیاوش

 

نگاهش کردم.  یر دل س یهم خواب بود. ر شدم گلسا کنا یدار از خواب ب وقتی
 یدادم بره بازارچه ته و تو یامدختر رو دوستش داشتم. به احسان پ ینمن ا

 .و بهم خبر بده یارههمون مغازه رو درب

رو جمع کردم.  ینزم یرو ییشهش هاییکهبه آشپزخونه رفتم و ت آهسته
شا کردم. چقدر معصوم ابود گلسا رو تم باز یمهدوباره برگشتم و از در اتاق که ن

قراره منو ببخشه تا دست از  یک  دونستیدا مشده بود. خ یو خواستن
 .که راه انداخته بود، برداره  یبازبچه

 یی!« از سر و صدایاب  ییزنگ خورد. احسان بود و گفت: »دا  یبمج  یتو  گوشیم
 .دعواش شده یدمفهم اومدیکه م

 یختهمغازه ر  یکه در ورود  هایییشهخرده ش  یرو رسوندم بازارچه، از رو  خودم
آقا دور هم نشسته بودند.  یهخانم و  یهشده بود، رد شدم و رفتم. احسان و 

به  یاشده. با چشم غره یر درگ یدفهم شدیاحسان م یآشفته یتاز وضع
 :احسان گفتم

 !ی؟کرد  یکار چ -

کرد. چقدر  یپرسلسالم و احوا یمغازه به استقبالم اومد. به گرم صاحب
. یدمشمحضر د یتو یدمآوردم تا فهم آشنا بود. به ذهنم فشار  شافهیق

 :تعارف کرد و گفت
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 .باهاتون حرف بزنم  یدخانم. با  یهعال  ینوه  یرم،! من جهانگینینبش  یینبفرما -

 :که کنارش نشسته بود اشاره کرد و گفت  یاحسان نشستم. بعد به خانم  کنار 

 ادمدیم  یحآقا احسان توض  یتم براشنامزدم و دوست گلسا خانمه. دا  یننازن -
اگه گلسا  یو گاه  زدنیحرف م یو گلسا با هم تلفن ینمدت نازن ینتموم ا

دخترا بود که  یطنتالبته بگم از ش زد؛یم ینسرم به نازن یهداشت  یدخر 
 .شده بوده یوس «یربه اسم »جهانگ یننازن یشماره

 :ادامه، خانمش گفت در 

 یناراحت بود. اسم من رو تو یلیخ ییتونداجگلسا حالش بد بود و از  -
. یداز خودشم بپرس تونینیکنه. م  یتکرد تا شما رو اذ  یوجهان س یشگوش

. یدیمبازارچه، من و جهان، گلسا رو د  ی. اون روز تویانهخانم در جر   یهعال  یحت 
ظاهرًا   ید،م ما رو دیش. با ما تا مغازه اومد. بعدشم که ابر یدخر   رفتیداشت م

 .شده یسوءتفاهم یهسط و ینا

و  یر جهانگ یاما حرفا زدمیبا گلسا حرف م یدساکت بود. منم با احسان
خبرش  ین. گفت نازنیدخانم سر رس یهعال کهینترم کرد. تا انامزدش آروم

شدم.  یهداد تازه متوجه اصل قض یحبرام کامل موضوع رو توض یکرده، وقت 
بهم  هک  یه. از خدا بابت کمک نخو یمو برگشت یمکرد  یخواه ازشون عذر  یکل

لبم نشسته بود.   یگوشه  یبودم و لبخند  یکرد تشکر کردم. از ته دل غرق شاد
 :احسان گفت
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. یمزد یخسارت  یهخدا هم به اون بنده یعالخاطر جنابرو ببند. به یشتن -
اخالق گند تو   یر ش تقص! البته همهیالتیتخ  یدخترا  ینآبروم رفت. از دست ا

 .بود

 !پررو نشو هیگد -

 .با خنده ادامه داد احسان

با  یاینگذشت. واال تا شما ب  یو خوش یر به خ ینم! ایحالخدا رو شکر خوش -
! زنگ ینکرد  یرمپ ین؛رو دق داد یکیمن  ینکن  یزندگ  یگهآرامش کنار همد

 .شیمیممزاحم شما ن یگه. دیمما بر  یادب یشمبزنم ابر 

اومد و اونا  یشمشدم تا ابر  نزددر ساختمون با احسان مشغول حرف دم
 .رفتند

 یزدم و وارد شدم. گلسا تو یدبه سمت خونه رفتم. به در خونه کل حالخوش
بود. با   یچیدهجا پعطرش همه  یآشپزخونه مشغول نهار درست کردن بود. بو

 .یستادمکنارش وا  یک،نزد یافاصله

. دادیشون من  یشهاز هم  تر یشرو ب  یباییشبود، ز  یدهکه پوش  یو لباس  آرایش
دختر  ینا یدبا یاول زندگ  ین. اما همخواستمیبا تمام وجودم گلسا رو م

 ی باز یهبق یمن جلو یهوس نکنه با آبرو یگهتا د کردمیگستاخ رو ادب م
  .کنه

 یشدم. راه فرار تر یک به عقب برداشت. نزد یبا اخم سالم کرد و قدم گلسا
صورتش  یبلند تو یموها هگینکرد. با دست د یدفعه مقاومت  یننداشت. ا
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 یما رو از اون خلسه یبم،ج یتو یگوش یرو گذاشتم پشت گوشش. صدا
 .یدکش  یرونب یرینش

گفت   یشام دعوت کرد. وقت  یروگرفتم و جواب دادم. مامان ما رو برا گلسا
زدم و گفتم خانمم  یده به گلسا، به گلسا نگاه کردم و چشمک رو ب یگوش

 .ست! هنوز خوابهخسته

 :به گلسا گفتم ی،قطع کردن گوش بعد

 .چپت نکردم یلقمه یهتا  دییم یحتوض ی؟دار یخب چه حرف  -

 :صورتم زل زده. دستاش رو دور گردنم حلقه کرد و گفت یدلبرانه تو گلسا

بدم اما بداخالق   یحتوض  یشبهمون د  خواستمیباالخره ازت انتقام گرفتم. م -
 .گیرمیرو ازت م یکه شکست   ی. خسارت پارچ یشد

 !کشی؟یو نقشه م کنییم یداپ یدجد یمنه که تو دوستا یر االن تقص -

 .یمدچار عشق بود خبر ی. همسرم رو بغل کردم. ما هر دو ب یدخند گلسا

 

 .جاستیب  نگرانی

 .جاستینو خدا هم ا جاینا عشق

 !یابرا در هالحظه

 .امروز است یندر فردا نه، هم زندگی
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 .پایان

 

 

 
 

 

رال  عشقسطارمان  ماهی  وارونهرمان      سارغمرمان  

 سااااار روایاا   حااا   غام 
ساااا  کااه درد  هااایایآدم
شاوند   شاوند  درمان مینمی

ایان مایااان  هااانایاال قالاا   
آکاانااد  از درد  را بااا  

کناد   دردهاایی کاه دوا می
بتشااااد  اماا هنوز  قرار می

جااای خاایاالاای چاایاازهااا 
اسرار    یسا   باید پرد خا ی

را کناار بزناد  روز اار برای او  
 .کندصبر ایو  حنم می

ی پوچی نوای ریاسسااا  برقبیلاه
رساد  آنقدر بلند که میبه  و   

 الابای خازان را در ژرتااای جااا 
کناد و آنقادر عمیق کاه غرق می

هنگاامی برخود میاایاد کاه دیگر 
ا   و   نین شااانو   بزر ی

جهان را کر کرد  اسااا  و حا  
ی جاهااان تاریان اسااا اعااار پاو 

ها و منفورترین برایش انساااان
رز باودن اغاراق دنایااا تافانار باز 

اسا  که دیرزمانیس  در  وشه 
هاای ههن بیماار  الناه کناار 

 !کرد  اس 

ها  مردی که برای تساانین ساارخورد ی
باه دنباا  آروزهاایش رت اه اساااا    

ا  را رهاا کرد  و باا زنی دیگر  خاانواد 
زند یش را ساااخ ه اساا   اما ناکام و 

شااود  پساار  خورد   رت ار میشاانساا 
آیاد  و او بزر ش داوود باه یااریش می

شاود در مشانالتی که پدر  نیز در یر می
  در این ها را زد  اساا ی آنخمیرمایه

 یرد و  بین عشااقی ممنوعه شاانل می
بیش از پیش داوود قصااه را به چا ش 

کشاااند  داوود که یاد  رت ه اساا  می
خواهاد باا حالجی مباارز  و صااابر را  می

مشانال  از میان تار و پود آن آرامش و  
 .عشق را به دس  بیاورد

 مطا عه  مطا عه  مطا عه 

https://forum.1roman.ir/threads/118169/
https://forum.1roman.ir/threads/118169/
https://forum.1roman.ir/threads/118169/
https://forum.1roman.ir/threads/169678/
https://forum.1roman.ir/threads/176957/
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 رمان ، مرجع دانلود رمان یک 

 یو م یدهست یسندهنو یاو  یدبا ما هست یبه همکار یلکه ما درصورتی
ساخته و منتشر  یلدر قالب نرم افزار موبا یتانکه رمان ها و شعر ها  یدخواه

 .یریدما مراجعه کرده و با ما تماس بگ یتبه وب سا یدتوان یشوند م

 

 
 

 

امپریزاد رمان  نینوتینرمان   دیوونگی نننرمان    

پااهاایم  پااهاایم کاه ناه  انگاار کال 
ود و پاهایم میخ  شا بدنم سار  می

نگااهم مسااا قیم باه ! باه زمین
چشاامانش  ر  خورد   ویی هی   

 .جاای دیگر قاابال دیادن نبااشاااد
یعنی ممنن اسااا  در یاک  ح اه 

قادر شااادیاد شاااود کاه جااهباه آن
ناگاارارد تاو حا ای یااک قاادم هام 

مگر قلا  در سااایناه  حرک  کنین
 عن ی    نیساا   پس چرا قل  من

 !کاااوبااادندر حااالاااقااام مااای
 

ی »َسرو«    ِر قصهنینوتیااان  روای 
  که  دخ ااار محنم و مس قلااای س

ای عاا فاااااای و  تااز ی از رابطاهباه
نقص  دساا  کشااید  و  ظاهر بیبه

هاایش  خود  را در کاار و روزمر ی
کس  رق کرد   باه  وری کاه هی غ

علا  واقعِی باه پاایاان جز خود   
اماا  دانادا  را نمیرساااانادِن رابطاه

واقعیاا   این اساااا  کااه او  بااا 
ناپریر و  احساااسااا  و امیاِ  اج نا 

کند  پنجه نرم می دردناکی دساا  و
اند به سارکو  شادِن  که منجر شاد 

سااارِو واقعی و پنهاان مااناد  در زیر 
 !نقا 

که    ارمان با وضا  ما ی بدی
دارد همه تالشاااش را برای  
پااس  اارتاا اان خااواهاار  

ا  پریماا   از پادر باد  ُدرداناه
کناد  اماا  سااارپرسااا ش می

وقا ای ماوتاق بااه  درساااا  
باار اارداناادن خااواهاار   

ی  ود که م وجه رابطه شا می
پاانااهاااناای پااریاامااا  بااا 

تاریان رتایاقاش  صااامایامای
 !شودمهرداد می

 خرید  خرید  خرید 

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%85/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%db%8c%da%a9%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%86/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d9%86%da%a9%d9%86/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d9%86%da%a9%d9%86/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%88%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d9%86%da%a9%d9%86/
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