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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

از  یداده شده است و کپ قرار( www.romankade.com)رمانکده به ادرس  تیدر سا یرمان بصورت فروش نیا

و در صورت مشاهده از  باشدیممنوع م یو ... به هر عنوان لیها موبا شنیکانال انتشار در اپلک تیرمان داخل سا نیا

 . باشدیم یریگیقابل پ ییسمت مراجع قضا

 ارائه گزارش  یتلگرامم برا ید یا دیقرار ده انیموارد لطفا مارو در جر نیدوستان در صورت مشاهده ا پس

@roman_adminقائل هستند . تیهامون اهم سندهیدوستان که حقوق نو ی. با تشکر از همگ باشدیم 

 

 ساز غم 

 سنآیبه قلم 

 

 از تیحما به

 رندید ناموس اسکه دربن یانینم،زندانیسرزم دختران

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 که شعله عشقشان بدون ابراز خاموش گشت. یاجبار هستندوعاشقان ریکه همواره درگ یفرشتگان

 دفاع من نبود یبه جسم ب نمیمرد سرزم یابزار مانند تو،ا اگرنگاه

 شد. ینا امن نم نقدریا یواد نیمن در ا گاهیجا اکنون

 

 ⇨کنند یکتاب خوددار نیدارن از خواندن ا ریپذ بیآس یا هیکه روح یزانعزی⇦

 

 است که تا امروزاز چشم ما پنهان مانده است. یازجامعه انسان یابعاد دنیکش ریکتاب به تصو نیمن از نوشتن ا هدف

 #یخانم فاطمه جعفر زیروانشناس عز انیبا تشکر از زحمات شا 

 

از آدم ها به آن  یکه بعض دفتر هی. سمیشود رابنو یتا آنچه، که درونم انباشته  م  دمیدفتر خر کی امروز

 .دیاسم بخوان نیمن شما هم با ا یدلنوشته ها میگو یاما من م ندیگو یدفترخاطرات م

 آمدوبا درد و رنج خواهد مرد ایبه دن دیهستم که با شک وترد یکس من

 .دیوقت نبخش چیموقعه اش ه یکه خود را به خاطر وجود ب یکس

و عزا  ختنیاشک ر یجشن وشاد یمادرم نابود شد روز تولدم به جا یزندگآمدم با آمدن من  یم ایبه دن دینبا من

 بود. ستنمیمن عشق او نبض ز یها ییگرفتن.تنها او بود که مرا عاشقانه در آغوشش فشرد .در اوج تنها

 مادران است. یپا ریکه بهشت ز یراست به

 

مرا تماشا کرد.تابش  یاتاقم شدو چند لحظه ا وارد شهینبودم مثل هم اریو هوش داریشده بود اما هنوز کامال ب صبح

 تکانم داد یسپس به آرام دیام را بوس یشانیکردم.ابتدا پ یحس م زیعشق را با چشمان بسته ام ن

 سهند جان... _
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بودم چقدر مادرم را دوست  دهیگذشت تازه امروز فهم یوچند سال که از عمرم م ستیرا گشودم.بعد از ب چشمانم

 دارم!

داشتم  یخوب یمشغول به کار شدم.زندگ یمارستانیدر ب یل ها تالش وکوشش باالخره بعد از اتمام کارشناساز سا بعد

که مادرم باردار بود غزل  یقبل از تولد من،زمان شیمادرم و اعتبار پدرم بودم.پدرم سال ها پ یدعاها ونیرا مد نیو ا

 بود دهیرس ادتشه میرا خوانده بود وبه مقام بلند وعظ یخداحافظ

همراه من بود.گرچه تمام  شهیشد.نام بزرگ او واعتبار فراوانش هم دیشه یپرستار جوان بود که در اوج جوان کیاو

 قتیحق نیکرد اما با گذشت زمان به ا یپر نم زیناچ یها و ترحم ها تیحما نیاش را ا یخال ینبود وجا یها کاف نیا

 من سوزانده بود تا من یاش را به پا یکرده بود جوان فایرا ا ونقش ا یکه با وجود نبود پدرم مادرم به خوب افتمیدست 

ن م ییدا یعنیگذار بود برادرمادرم  رییمن تاث یها تیدر موفق یلیکه خ یبودم.بعد از مادرم کس دهیجا رس نیبه ا

کرده  تیحما راما یلیلحظه او وهمسرش خ نیتا به امروز وهم دمیآمدم در کنار مادرم د ایکه به دن یبود.او را از زمان

 یم یام زندگ ییبا خانواده دا یآپارتمان مشترک دو واحد کیمن و مادرم در   دمید یآن ها م ونیبودند خودم را مد

  میکرد

 رستانیکردم السا سال اخر دب یبه چشم خواهر به آن ها نگاه م یالسا و درسا،از بچگ یدختر داشتن به اسم ها دوتا

 بود. ییرا شروع کرده بود و اول ابتدا لیتر بود درسا هم تازه تحص کیز من کوچپنج سال ا ایبود و چهار

ا کرد ر یاجرا م دیکه با یاز قانون ها یلیوبند است اما خ دیق یب میخواهم بگو یبود نم اهویشاد وپر ه یدختر السا

و مثل خواهر من بود دوست کرد.ا یم یموضوع مرا عصبان نینبرده بود وا ییزد.از حجاب و متانت هم بو یسر باز م

 ام باشد. یکه باعث سر افکندگ نیا هرفتار کند که به او افتخار کنم ن یداشتم خواهرم جور

 طیشرا نیدر ا یفوت کرده بودن وزندگ زیام ن یشناختم  پدربزرگ ومادربزرگ مادر یکس را نم چیاقوام پدرم ه از

 سوت و کور بود یکم

کردم حاال به  فیمن بود که تعر روزید نیمن مهم هستند.ا یدر زندگ یسانهستم وچه ک یک دیدان یم شیوب کم

 .دیمن گوش کن یامروز و فردا

 نییکه از پله ها پا دمیزدم تا به محل کارم بروم السا را د رونیاز مادرم از خانه ب یصبحانه خوردم و بعد از خداحافظ 

 آمد : یم

 کالس؟ یبر یخوا یم سالم
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 ن؟یداشت یامرسالم،بله ... کیعل _

 یمهمون یر یم ینه آخه فکر کردم دار _

 دادنت شروع شد ریگ یاول صبح ؟یداداش باز شروع کرد _

 ؟یکن شیداره آرا یمدرسه چه لزوم یبر یخوایتو م _

 :تیالسا با عصبان 

 ؟ینیبیم شیصورت آرا نیا یتو، تو_

 کرد.باخنده گفتم: کیچهره اش را به صورتم نزد 

  یگلخوش یینه تو خدا_

که دم مدرسه از  میراه باهم بود یرفت تا نصفه ها یپشت سرم با فاصله از من به سمت مدرسه م زیراه افتادم اون به

 یا گهیمانند پدرم عاشق کار وتخصصم بودم کاش پدرم زنده بود تا مثل هر پسر د زی.من ن دمیتا رس میهم جدا شد

در پرسم چرا پ یوقت ها از خودم م یکرد.بعض ینم یلطف نبه م اگر نسبت یگاه داشتم کاش بود حت هیو تک یحام هی

 بکند؟ یفداکار نیچن دیمن با

 ؟میایب ایبه دن میتیاز روز نخست  دیقرار نداد؟چرا با تیاز خانوادش مهم تر بود که ما را اولو زیچه چ ؟یبه خاطر ک 

پوش  اهیمادرم تا آخر عمرس دیچرا باباهمسرش را انگشت شمار حفظ کنه؟ ییزناشو یزندگ یروزا دمادرمیچرا با

 وعزادار همسرش باشه؟

بست و دوباره  یدل م یگریکرد وبه شخص د یرا شروع م یدیجد یکاش حداقل من نبودم تا مادرم زندگ یا

را  اش ندهیبست که آ یم یشوم نیدل به جن دیقلب پاک مادرم خون بود نبا یداد آخ که دلم برا یخانواده م لیتشک

 ردک یتباه م

جواب، گفتم من شوم بودم که  یب یچرا ها نیا دیچرخ یذهنم م یکه تو ییزایچ نیهم قایسوال کردم دق ازش

 جوابم را داد: یعشقت را خدا گرفت اما با مهربون امدهین
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 یحامله ام مهرت به دلم نشست وتا روز مردن در دلم باق دمیکه فهم یاز روز ،یمونینگو شوم تو مبارک و م زمیعز _

خواستم تا آخر  ینگاه کنم م یا گهیخواست بعد پدرت به مرد د یعشق و دوست داشتن، دلم نم نیمونه ا یم

 عمرعزادار عشق پاک

 

 بمانم. پدرت

 

 هم از مادر فدا کار من نیا

 بودم که درسا در زد و وارد اتاق شد. دهیبود و از سرکار برگشته بودم روتختم دراز کش عصر

 سالم داداش جون _

 نمتیبب ایسالم خانم کوچولو،ب کیعل _

 نهیو جمع وجور کردم تا کنارم بش خودم

 خونه دوستم؟  یبر یداداش من و م_

 ؟یبر یخوا یم یبه چه مناسبت _

 من رو ببره  ستیبابا خونه ن یامروز تولدشه جشن گرفته منم دعوت شدم ول _

 بردت؟ یچرا نم ؟اونیگفت ییبه زن دا _

 وقت دکتر دارم گه  یاره گفتم اون هم م _

 ؟یبر یخوا یم یحاال ک زمیباشه عز _

 االن شروع شده  نیهم _

  میتا من هم لباس بپوشم آماده بشم بر نییخب برو پا یلیخ _
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 گفت: یوبا خوش حال دیآورد و گونه ام را بوس کیو نزد صورتش

 ییایداداش دن نیتو بهتر_

 دوان دوان از اتاق خارج شد 

آمدم مادرم درآشپز خانه مشغول  رونیواز اتاق ب دمیگرمم را پوش یوروجک، لباس ها نیزبون بود ا نیریش چه

 رفتم بلند گفتم: یکه به سمت در م یپختن غذا بود درحال

 ؟یندار یبا من کار ستیخونه ن ییمامان درسا ازم خواست ببرمش خونه دوستش، دا_ 

 نه پسرم به سالمت  _

قائل  یادیاو احترام ز یخرس بزرگ بغلش بود برا هیبود و ستادهیرسا دم دراکنار د ییآمدم زن دا نییپله ها پا از

 قبل او سالم کردم: نیبودم بنابرا

 حال شما خوبه؟ ییسالم زن دا _

 به لطف تو خوبم، شرمنده باز زحمت درسا افتاد گردن تو _

 ران کنم شما رو جب یتونم محبت ها یکنم باز نم یهر کار هیچه حرف نیدشمنتون شرمنده ا _

 پسرم یزنده باش _

 تکه کاغذ به من داد و اضافه کرد: کی

 .ریعروسک کادو هم بگ نیزحمت ا یپس،ب اردشی یآدرس خونه دوستشه بذارش دم در بعدش پدرش م نیا_

قبل شده بودلباس  یجدا شدم .امروز درسا قشنگ تر از روزا ییگفتم و دست درسا را گرفتم و از زن دا یچشم 

 عروسک ها شده بود. هیبسته بود واقعا شب یبلندش راخرگوش یبود و موها دهیدارش راپوش نیچ یعروسک

درسا باز کردم واز راننده تشکر کردم آدرس را از  یرا برا نیاوردم و در ماش نییپا نیکادو را به زحمت از ماش خرس

 یاشتم زنگ در را فشار زدم صداآوردم و دوباره آن را نگاه کردم چند قدم با پالک آدرس فاصله د رونیب بمیج

درسا را با  ییآمدوبعد از خوش آمدگو نییپا یانسالیآمد چند لحظه بعد زن م یبچه ها م یوکف زدن ها کیموز

 کردم. یواز او خداحافظ دمیشد درسا را بوس رایپذ ییخوش رو
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پارک نشستم و به مردم  یها مکتین از یکی یدانم از چه اما دلم گرفته بود رو ینم زدمیرو قدم م ادهیآرام در پ آرام

 هم سن وسال خودم کنارم نشست وسالم کرد: یبعد پسر یقیکردم دقا یو رفت وآمدشان نگاه م

 

 حالت خوبه؟ یتو فکر رفت قیکنم چه عم ینگات م شهیم یا قهیچند دق 

 دلم گرفته بود  کمیسالم.راستش _ 

 کنم که سبک بشم  هیخواد مثل دخترا گر یم مدل ینداره که گاه یهستم.غصه مرد ها تموم نیمن مت _

 سوت و کوره  یلیمن خ ی. زندگکنهیم تمیاذ ییتنها _

 ؟ییچجور تنها _

 همه جوره تنهام  _

 حاد تره،عشقم و از دست دادم  یلیمن خ طیقابل تحمله ،شرا نکهیا _

 کرد؟ انتیبهت خ ایمشکالت شما را جدا کرد  _

بخوام بگم تا فردا طول  می.بگذرمونمیدونه چقدر پش یدستش بدم،فقط خدا م خودم باعث شد از تیکدوم خر چیه_

 یدرد ونچش نیوقت مزه ا چیکشه خدا کنه ه یم

 ستین میتو زندگ یزدم اما من عشق یپوزخند _

 با تعجب گفت: نیمت 

 ؟ینشد یدختر چیتا حاال عاشق ه یعنی_

 نه نشدم  _

 ممکنه  ریغ _

 ممکن ؟ ریچرا غ_
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 ..آخه پسر ها._

 یدختر نیهنوز با چن کنمینفر هست که از هر نظر مورد پسند آدم باشه و من فکر م هیبه  ازیعاشق شدن ن یبرا_

 برخورد نکردم.

 شم  یباره که عاشق م نیهزارم نیمن ا یخوش به حالت که هنوز عاشق نشد_

 دیگناه آلود، با یواست هاپاک و مقدس باشه به دور از درخ دیبا ،عشقیهوس باز ستیاسمش عشق ن نکهیا یول _

 یباش بندیپا ید یکه م ییبه عشقت و قول ها

 

 همه عتیاصول رو، االن نه. االن طب نیکرد ا تیشد رعا یاون زمان م  میستین غمبریما که پ یریگ یچقد سخت م_

 دن. یخورن شکست م یشن، شکست م یشن، متنفر م یشن، وسوسه م یشده عاشق م نیجوون ها هم

عادت زشتن که متاسفانه  یسر هیها  نیا ستیهمه آدم ها ن عتیطب یگیکه م ییزایچ نیقبول ندارم احرفت رو  _

 از جوان ها دچارش شدن یبعض

 ؟یبچه مثبت یلیانگار خ_

 ؟یبدون یتا مثبت رو چ_

  یهست یمانیده پسر با ا ینشون م یدار یطرز فکر نیکه چن نیهم_

 ؟یکن رییتغ یتون یتو هم م یاگه بخوا_

 شم یپرتم درست نم گهید یلیمن خ ؟یچه جور _

 یو به هدف هات برس یعوض بش یتون یم ینطوریخودت و خدا رو بردار فقط ا نیشو فاصله ب کیفقط به خدا نزد _

 سخته _

از  نیگشتم .مت یبرم دیبودم با رونیوقت بود ب یلیانداختم خ یام نگاه یارزش امتحان کردن و داره، به ساعت مچ_

 برم  دیشما خوش حال شدم من با با ییآشنا
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 یکن دایمن رو اونجا پ یتون یم یداشت یآدرس محل کار منه اگه کار نیطور ا نیمن هم هم _

و  دیصدا زدم مامان؟،مادرم از آشپز خانه سرک کش دمیکردم به خانه که رس یکارت رو از او گرفتم و از او خداحافظ_

 گفت:

 ؟یسالم پسرم برگشت_

  یم نگرانم نباشآره قربونت بر _

انداختم  یآوردم ونگاه رونیب بمیافتادم آن را از ج نیکارت مت ادیرا عوض کردم  میاتاقم رفتم و لباس ها به

 میبود،مادرم صدا رکاریکارت چاپ کرده بود. پس تعم یبزرگتر رو یجمله را با خط کی نی( انیخودرو مت رگاهی)تعم

که نشستم مادرم  نیبود هم دهیشام را چ زیاز اتاق خارج شدم مادرم مگذاشتم و  بمیزد دوباره آن را داخل ج یم

 دنیشروع کرد به سوال پرس

 رم؟یبرات زن بگ یخوای؟میریکنم وقتش شده زن بگ یفکر م _

 

 که باز گفت: میدانستم چه بگو یدنمیسوال را پرس نیا یمقدمه و ناگهان یب یلیبند آمده بودخ زبانم

 ؟ینظر دار ریرو ز یدرد و دل هات و به من بگو.کس ایهستم ب خجالت نکش پسرم من مادرت_

 و گفتم: یبه سخت دیباالخره زبانم چرخ_

 ازدواج ندارم ینه ندارم مامان جان من فعال آمادگ_

 ؟یاری یبهونه م یبه خاطر من دار _

 نیازدواج ندارم هم زهینه به جون خودت فعال انگ _

 شه  ینم یرنجویا یداشته باش لیدل هی دیآخه با _

 نکردم دایخوام و پ یکه م یهنوز کس_

 ؟یخوا یو م یحاال ک _
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 انگار قصدش سربه سرم گذاشتن بود. دمیخند 

 انه؟ی ادی یاز همسرم خوشم ب دیمامان من با_

 شهیخونه ات. از اول عاشق پ ادیفرود ب تییایرو زادیخونه و پر ینیحرف ها مال قصه هاش که بش نیا زمیعز _

 و مجنون هم نبودن  یلیزن و شوهر ها که ل نیهمه ا اریبه وجود ب تیعشق و بعد ها تو زندگ ستیهم نهم م ینباش

به دلم  یبه روش مردم ندارم تا مهر کس یبود.من اصال کار میمال قد دیزن یکه شما ازش حرف م یسبک نیمامان ا_

 تو شناسنامه ام ارمی یرم و اسمشم  نم ینم شیخاستگار نهینش

بهم خبر  یدیهر زمان الزم د  یخوا یهم که خودت م ی،هر دختر رمیدارم برات زن بگ فهیعنوان مادر وظمن به  _

 بده 

 باشه مامان جان ممنون _

کاش  یکردم.ا یبه ازدواج فکر م دیکردم حق با مادرم بود و کم کم با یمادرم فکر م یموقع خواب به حرف ها شب

 کردم. یم دایکه دوست داشتم را پ یبا صفات یدختر

 

با  دنمیبه محض د شهیبا السا برخورد کردم اما خوش اخالق تر از هم شهیشده بودم که سرکار برم مثل هم حاضر

 سالم کرد: یخوشمزگ

 ریبخ ؟صبحتیچطور ا،یپسر دن نیتر پیعمه،سالم به محبوب همه، سالم به خوشت دونهی یکیسالم به  _

 ؟یسالم...چه خبره خوش اخالق شد کیعل _

 ؟یامروز چه روز یدون یروز قشنگه...م هیخوش اخالقم درضمن امروز  شهیمن هم _

 ؟یدونم البد روز مهربان ینه نم _

 امروز به خودم قول دادم باتو بحث نکنم اخه امروز تولدته _

 فکر ها بودم که السا باز گفت: نینبود تو هم ادشی یگفت امروز تولدم بود اما انگار کس یم راست
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 خرم غصه نخور یبرات م یزیچ یشکالت ینکن خودم از مدرسه برگردم پفک هیگر یناز یتو فکر؟ آخ یرفت هیچ_

 تو یزن یشد چقدر حرف م رمیانداختم وبا اضطراب گفتم د یام نگاه یبه ساعت مچ _

 شده رمید یبگ یمجبور یهم فرار کن دیبا _

 یب و یالک یزد حرفا یبند حرف م هیبه کالس  دنیدلم گرفت تا رس یکنه اما کم یم یشوخ دونستمیم نکهیبا ا _

 گفت: میدیمورد به مدرسه که رس

 خوشت اومد دیتا چندتا از دوستام رو نشونت بدم شا ایب

 شده رمیالسا حوصله ندارم د _

 مونه یدارم مثل ماه م یدوست هی ایلحظه ب هیتو روخدا  _

 رفتار نیا ستیشده السا بفهم اصال در شأن من ن رمید _

 نینبودم ا یادب یدادبا دوستش که چند قدم با ما فاصله داشت آشنا بشم.پسر ب یرا گرفته بود و قسم م تمدس

 شیها یاز هم کالس یکیکردم  یهنگام که با السا جر وبحث م نیدر هم دمید یزشت و مناسب خودم نم یحرکت ها

 شد وسالم کرد کیبه ما نزد

 سالم السا جان _

 ؟مامانت بهتره؟چطوره ما،حالتیسالم ش _

 برگردم مادرم تنهاست  عیکالس فقط اومدم کتابت و پس بدم وسر امیتونم ب یامروز هم نم ستینه اصال خوب ن_

 شه مادرت هم  یخوب م شاالیباشه،ا یذاشت ینداشتم م یحاال عجله ا _

  زمیممنونم عز _

 . السا که متوجهدینپرس یبود اما سوال السا مچاله یدست ها یبا تعجب به من انداخت که گوشه کت ام تو یونگاه

 

 او شده بود با خنده گفت: نگاه
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 سهند داداش منه نیا_

 کمال ادب سالم کردوگفت: با

 االن متوجه حضور شما شدم دیببخش _

 او گفتم:  درپاسخ

 گرفتم. تر از آن ها فاصله عیکردم وهر چه سر یرم خداحافظ و رو به او هم خداحافظ یکنم،السا من م یخواهش م_

 یمکتین یبه محل کارم رو دهیالسا، نرس ارمین رتی... چقدر عرق کرده بودم از خجالت داغ شده بودم مگه گ اه

دانم چه مدت اما به خودم که آمدم و ساعتم را نگاه  یکردم نم ینگاهش فکر م تینشستم به آن دختر و معصوم

و خوشبختانه آن طور که فکر  دمیرس ناننفس ز ن،دیساعت از وقت کارم گذشته بود شروع کردم به دو کیکردم 

 تذکر ساده خوردم هیکردم مورد بازخواست قرار نگرفتم فقط  یم

 یهم عصبان یخوش حال بودم و کم یکردم کم یساعات کارم را به صبح فکر م نیبود تا آخر یبیچه روز عج امروز

که شدم درسا به  اطی.از سرکار برگشتم وارد ح ستیمشخص ن یزیچون االن چ سمینو یباره بعد ها م نیاز السا، در ا

 بغلم  دیاستقبالم آمد ودو

 ؟یباالخره برگشت یسالم داداش _

 رون؟یب یبر یخوا یم یدیپوش یقشنگ یسالم قربونت برم.چه لباس ها کیعل _

 رمیخوام عکس بگ ینه م_

 ؟یبا ک _

 باخودت _

دم در چشمم به کفش  میا دوان دوان پله ها را باال رفت.به همراه درسمیریچندتا عکس خوشگل بگ میعه پس بر _

 و السا افتاد در را باز کردم. ییو زن دا ییدا یها

 سالم به همه _
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ه اثاث خون یرو بایز نییتز هیخوشمزه   کیک هینهار مفصل  هیداده بودن  بیترت میبرا یکوچک و جمع و جور جشن

 شد یمن مدام حواسم پرت م شد همه مشغول گفتگو و بحث بودن اما یروز قشنگ

 داد به خودم آمدم ی...داداش سهند؟ السا تکانم مسهند؟

 جانم السا بگو؟_

 خوام بشقاب ها رو جمع کنم یرو بخور همه تموم کردن م کتیداداش ک _

 خورم یباشه م _

 ؟یکرد ینجوریگم صبح چرا ا یم _

 گفتم  بگم یزیباره چ نیخواستم در ا یالسا هم متوجه شده بود نم پس

 ؟یچه جور_

 ؟یسالمت کرد فرار کرد نکهیچرا بعد از ا ؟یکرد ینگاه م ینجوریرو ا مایچرا ش _

 ؟یتیترب یب یلیخ یلیخ یدون یم _

 السا باخنده: _

 ؟یگیم یدونستم  جد ینم نه

 ؟یبود در آورد یچ یمسخره باز نی؟ایدیکش یچرا دستم و م ؟یخند یم یبه چ _

  مریو برات زن بگ یریمنه خر و بگو خواستم تو سر و سامان بگ زنه؟یحرف م ینجوریا آدم با خواهرش یآخه گالب _

 خوره  یو بهش بر م زستیخبر نداشتم شازده پاستور ،یایدر ب ییتنها نیاز ا

 حالت قهر صورتش را برگرداند به

 نکن خواهر گلم، ،قهرینکرد یقبول کن تو هم کار خوب یخوام ول یمن معذرت م _

 نشان نداد که باز گفتم: یلعملعکس ا چیه
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 گهیلوس نشو د _

 چشمت رو گرفته؟ مایش نمیبگو بب ،حاالیکن یبخشم که تولدته بار آخرت باشه دعوام م یخاطر م نیفقط به ا _

 گم ها.. یبهت م گهید زیچ هیاالن  _

 یاعتراف نکن یتون یباشه اگه برات سخته م _

گم السا هم حتما  ینم یزیخوام بگم...نه، نه من چ ینکنه م ؟ی.من چبود که من.. دهیباهوش بود او هم فهم چقدر

 کنه یاشتباه م

 : ییدا

 حاال وقت کادو دادنه_ 

کادو شده بود به طرفم آورد  ییبایز قهیشد وبه سل یکه تو مشت جا م یجور کیکوچ یلیخ کیجعبه کوچ هی

 وگفت:

  شده به شما هیهد ییاز طرف من و مادرت و زن دا نیا بفرما

 دمیشدم و صورتش را بوس بلند

وبه  نیکش یمن زحمت م یبرا یلیگفتم از شما هم ممنون خ ییو رو به زن دا نیدیجون زحمت کش ییممنون دا _

 قربون مامان گلم برم  دمیطرف مادرم رفتم  صورتش را بوس

 دنیبا هم خر یچند نفر تونه باشه که یم یچ کیجعبه کوچ نیگفتم تو ا یباز کردن  کادو شدم وبا خودم م مشغول

زده شدم با انگشت اشاره وسبابه  جانیخودرو داخل جعبه بود ه چیسو هیکردم.  یخنده ام گرفت مثل بچه ها فکر م

 ام آن را بلند کردم 

 برام ؟؟ نیدیخر نیماش_

 : ییدا 

 مبارکت باشه  یتندر نوک مداد هیآره _
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 مادرم: 

 دمیخر یها برات م نیزودتر از ا دیبا _

 

 :دی. السا وسط حرفم پرنیدیخر یارزون تر م زیچ هینداشتم  ییکادو نیچن ن،انتظاریدیزحمت کش منونمم

 نیکادو من را بب ایب ار،حاالیادا در ن گهیخب د یلیخ _

 به طرف گرفت و گفت: زهیم زهیر یخرس عروسک هی

 اندازه بود نیمن به هم یبیپول تو ج یداداش یببخش _

گره زدم وباز  تشکر کردم درسا  جیکنم ان را به سوئ یاستفاده م چمیازه واسه دسته سوئن یلیدستت درد نکنه خ_

 راستم نشست  یپا یکاغذ تو دستش بود اومد کنارم و رو هیکه  یدرحال

 همش و خودم رنگ زدم  یکمکم کرد ول ی.خانم معلمم کم دمیو واسه تو کش نیداداش ا_

لدم تو کی،کیخوشگل نیماش ،چهیقشنگ یچه نقاش'خوشحال شدم یلیخانداختم و وانمود کردم  ینگاه ینقاش به

 دمیاز همه کادو هام قشنگ تر بود ممنون ،صورت ماهش و بوس نیبه به ا یدیکه کش

 :ییدا

 رون؟یببردمون ب نیگن قراره سهند با ماش یم_ 

 یخوام درسا ببرم شهر باز یبرم تازه م یالبته که م _

 رد.ومحکم بغلم ک دیهورا کش درسا

فته گر نامهیشد گواه یم یداشتم چند سال ازین نیخوشم اومد واقعا به ماش یلیامسالم خ یشد از کادو یقشنگ شب

 نیگرفتم ا یبه جام، کاش از پدرم م دنیزحمت کش زانمیبخرم که عز نیداشتم پول هام جمع کنم ماش میبودم وتصم

 شده؟ دیهستم که پدرم شه یه من تنها پسرکنم؟ مگ یگله م یزندگ نیاز ا نقدریگم چرا ا یم یکادو،چ

 .امیو باهاش کنار ب رمیرا بپذ طیشرا نیکن ا یخودت کار ایخدا
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السا شدم که با  یکارم رو بپوشم که متوجه صدا یخواستم لباس ها یشدم نمازم و خوندم وم داریاز خواب ب صبح

 زد سپس چند ضربه  به در اتاقم واردکرد. گفتم: یمادرم حرف م

 دییرمابف _

 بود  دهیرنگ مدرسه اش را پوش یدر اتاقم را باز کرد مانتو شلوار سورمه ا السا

 ریصبح بخ یسالم داداش خوب _

 شده؟ یزیچ یزود نیسالم .ممنون صبح به ا کیعل _

 سرکار؟ یر یخب مگه امروز نم _

 رم یآره م _

 یرسون یمنم م گهید میر یپس باهم م _

 یکرد یم سمیدو روز بگذره بعد سرو یداد یحداقل اجازه م یآها ول_

 هیکی رمونیما که مس گهیلوس نشو د _

 تا لباس هام و بپوشم رونیخب برو ب یلیخ _

 ها یفراموش کردم من و جا نذار یزیچ هی نییزنم پا یم یسر هیباشه منم  _

 در را باز کرد ییم داآمدم السا نبود زنگ در را فشار زد نییاز پله ها پا یو از مادرم خداحافظ دمیپوش لباس

 تو ایسالم سهند ب _

نگاه کردم و گفتم:  دیکش یم ازهیصداش سرم و بلند کردم وبه او که خم دنیبود تو فکر بودم با شن نییپا سرم

 برم سرکار،گفتم السا هم تا کالس برسونم ر،خواستمیسالم صبحتون بخ_

 شهیره مثل هم یخودش م شهیزحمتت م _

 داده بود رد شد و گفت: هیکه دستش را به چهار چوب در تک دست پدرش ریاز ز السا
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 اش خواهرش برسونه فهیبابا وظ یچه زحمت_

 ؟یگ یم ینجوریادب عوض تشکر کردن ا یب یا _

 است با اجازتون فهیحق داره وظ _

 به سالمت مراقب باش _

 نیداشت و من را با درد پرورش داد ا که از بعد تولدم با من سر لج ییایدن دمید یظالم م هی دیرا به د ایدن شهیهم

 نیگرفت کم کم به ا یوناب به نام دوست داشتن در وجودم شکل م فیحس لط کیدارم  یروزها اما احساس خوب

آورد در برابر  یکردم کم کم داشت من را به زانو در م یم دایکه در نگاه او پ یگرفتم آرامش یحس وحال خو م

 یداد تا عمق وجودم را م یرخ م  هیثان کیکه فقط در  یهولناک یا حادثه کردم ام یدوستداشتنش مقاومت م

 دیخراش

که در آن  یو برق شی.فرم چشمهادیکش یرا به سمت خود م یآدم ششیآال ینگاه معصوم و ب دمیروز باز او را د آن

و  بود صورت گرد بایزبودم  واقعا  دهیکه د یچشمان نیباتریکرده بود ز جادیا یجاذبه خاص هیکشش  هی دیدرخش یم

 داد یاو را کامل جلوه م ییبایبلندش ز یشانیپسرخ تر از حد معمول و یدرصد شیداشت لب ها و گونه ها یتپل

 به ییشد چه غوغا یم ختهیها دورن ام ییبایها با ز یژگیو نیا یها را داشتن اما وقت یژگیو نیتمام دخترها ا دیشا

 ایدن نیبود که از ا یزیمن تمام آن چ یبود او برا ایدن یر تر از تمام دختر هاتر و باوقا بیو نج باتریکرد ز یپا م

 کرد. یحساب م هیتسو دیطلبکار بودم وبا

که خودش عشق رو  یکردم کس یبود باهاش درد و دل م یشد بهش بگم چقدر دوسش دارم کاش کس یم کاش

کارت برداشتم و زنگ زدم بعد از چند بار بوق  یز روافتادم شماره اش را ا نیمت ادیدوست... هیتجربه کرده باشه... 

 خوردن برداشت

 د؟ییبله بفرما _

 سالم حال شما ؟_

 ارمی یممنونم شرمنده به جا نم  _

 یو بهم کارت داد میپارک اشنا شد یسهند هستم اون روز تو _
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 داداش سهند  یبله، بله ...چطور _

 حالت بهتر شد؟ یکن یم کاریممنون خوبم تو چ_

 من را ببخشه لوفریکه ن شهیخوب م یحال من زمان _

 عشقت لوفر؟همونین نیباتو داره ا یچه نسبت_

 ؟یستیاز تو چه خبر تو فکر زن ن می.بگذر دینداشتم پر اقتشیدختر عموم هست اما انگار ل _

که دو بار  یسبه من نداره،ک یربط چیکنم که ه یفکر م یمشکل بزرگ شدم.دچار توهم، مدام به کس هیاما دچار  نه

 الو.... ؟؟یصدام و دار نیکنم جادو شدم  مت یندارم اما حس م یبه جادو اعتقاد دمشیند شتریب

 نیجادوم  کرده ا یزن یچرا تهمت م چارهیبه اون دختر ب ،پسریدم پس باالخره شما هم عاشق شد یبله گوش م _

 مقاومت نکن یخود یب یاسمش عشق تو عاشق شد

 عشق نیبه ا _

 

و  ایدن نیبخورم اون وقته که هم ا طونیترسم از راه راست منحرف بشم  حد و مرز ها بشکنم گول ش یرم مدا شک

 دم یرو از دست م امیهم آن دن

 خدا که نگفته عاشق نشو گفته؟ یدار یبیبابا چه اعتقادات عج یا _

 رونیب میبر یوقت دار نیدونم. مت ینم _

 انجیا یایب یتون یمن االن خونه هستم م_

 دمتیقبل د یکه سر یهمون پارک ایخونه رو دوست ندارم ب ینه ممنون فضا _

 باشه قبول  پس فعال _

 فعال _

 م.آمد رونیواز اتاق ب دمیلباس پوش دمیپاش یاسپر یرا شانه زدم و کم میگذاشتم موها بمیهمراهم را داخل ج تلفن
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امدم وزنگ در را فشار زدم السا در  نییاز پله ها پا باشه نییزدم طبقه پا یحدس م دمینشن یمامان....مامان؟ جواب 

 را باز کرد

 نجاست؟یسالم السا مامان ا _

 تو  ایسالم آره ...ب _

 رونیرم ب یسالم کردم و گفتم مامان جان من م دمیرا مشغول صحبت د ییاز تعارف او داخل شدم مادرم و زن دا بعد

 جوابم را داد یبا مهربان نینگرانم نش  نمیاز دوستام بب یکی

 نداره یاشکال زمیبرو عز _

 بزارم تنها کسم بود انیکنم با او در م یم یروم و هرکار یبه شدت به من وابسته بود و مجبور بودم هرجا م مادرم

  زمیبرات بر ییچا هیبا اعتراض گفت بمون سهند  ییکردم که زن دا یخداحافظ

 بلند گفتم: یکه در آستانه در بودم با صدا من

 ندارم ممنون  لیم_

 کردنم را داشت گفت: تیکه قصد اذ یدرحال السا

 ست؟یدختر ن هیدوست شما  نیحاال از کجا معلوم ا _

 ما نبود با تذکر گفتم: یانداختم متوجه حرف ها یبه مادرم نگاه دمیحرفش خجالت کش از

 خجالت بکش بدو تو  _

همون  یپارک و رو دمیبعد رس قهیوحرکت کردم پانزده دقشدم  نیو از او جدا شدم سوار ماش دمیشرا پو میها کفش

هم دست داد شد ب شیدایپ نینگذشته بود که مت قهینشستم.هنوز چند دق میآن نشسته بود یکه بار قبل رو یمکتین

 و گفت:

 ؟یسالم داداش سهند گل خوب _

 ؟یسالم ممنون تو خوب_
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 خواست زنگ بزنم اما شماره تلفن تو را نداشتم . یدلم م یشه امروز  تو ذهنم بود یشکر خدا خوبم باورت م _

 تر و بزرگ نیسنگ یمن هم مثل بار قبل نبودم غم دیخند یزد و م یحرف م اهویبار پر ه نیمثل دفعه قبل نبود ا او

دانم چرا  یعشق هم اضافه شد.نم یماجرا نیخودم کم بود ا یها یتر از قبل به دوشم اضافه شده بود مشغله فکر

و من همان سهند قبل  وفتادهین یکردم اتفاق یم رچون فک دیرا از خودم دور کنم شا بایحس ز نیکردم ا یم یسع

 هستم 

 ؟یعاشق شد یزد یحرف از عشق و عالقه م یخب اقا سهند پشت گوش _

 دونم ینم _

 که از پاسخ مختصر من تعجب کرده بود گفت: او

 ؟یچ یعنی _

 باهاش حرف بزنم یو کم نمیتر رو بباون دخ گهیبار د هیخواد  یفقط دلم م_

 ؟یکن یدوستداشتن چرا مقاومت م یعنی نیما رو؟ خب ا یگرفت _

 رم تو فکر یکم حوصله شدم و همش م ستیدونم اصال حالم خوب ن ینم _

 ؟یحاال کجا باهاش آشنا شد یش ینترس خوب م _

 خاص یلیخ یلیخاصه خ یلیخ دمشیدو بار خواهرم رسوندم د یکیخواهرم . یهم کالس _

 فرصت ممکن،به خواهرت بگو باهاش حرف بزنه نیبهتر نیا  _

 با احساسم بجنگم دیترسم حسم نسبت بهش عوض بشه فعال با ینه ...نه ..م _

 دمیرس یخواهر داشتم به تموم خواسته هام م هیمن اگه  نیبب _

 ؟یمگه ندار _

 تر از خودم دارم  کینه دو تا برادر کوچ _

 شما هم بهم خورد؟ یلیبا دختر عموت بهم خورد رابطه فام تینامزد یوقت _
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 نه لوفریرن اما من و ن یم انی ینه به اون صورت خانواده ها م _

 ؟یر ینم دنشیپس چرا به د یدوسش دار یلیخ یمگه نگفت _

 تونم یخواد اما نم یدلم م _

 گذره؟ یم تیچه مدت از نامزد _

 کردن: فیشروع کرد به تعر نیمت

 دمشید یبه دلم نشسته بود هر زمان که م لوفریمهر ن شیوقت پ یلیاما از خ میکرد یرسما نامزد شیل پسا هی _

 یلیخ ارمی یداشتم قلبش را به دست ب یزدم وسع یحرف م شتریتر بشم بااو ب کیقدم بهش نزد هیکردم  یم یسع

 کردم تا باالخره عاشقش کردم تالش  یلیخ دمینازش کش یلیسخت،خ یلیخانم و گل بود وراه نفوذ به قلبش خ

 خودش بهت گفت عاشقت شده؟ _

ن نسبت به م دمیکنند از رفتارش فهم یوقت به دوست داشتن اعتراف نم چیتو، دختر ها ه یالینه بابا چه خوش خ _

 ره یوتو فکر م شهیم رهیبه من خ یگاه دمید یم یمهربون تر شد حت

داشتم بهش بگم که چقدر  میتصم میخونشون دعوت شده بودروز جمعه که  هیچقدر خوش حال شدم  یدون ینم

 شد دایگشتم که باالخره پ یدوسش دارم دنبال فرصت مناسب م

 جمع کردن سفره نهار بود مشغول

 

زدن زن عمو هم  رونیکردم پدرم و عمو بالفاصله از خانه ب یبرد به جمع نگاه یها را به سمت آشپزخانه م وبشقاب

  رو نشونش بدم دمیکه خر دیجد یاون قابلمه ها یاب ها را جمع کن من زن عمو را ببرم انبارگفت تو بشق لوفریبه ن

خبر داشت چند لحظه بعد به من  لوفریتر بود از همون اول از حس من به ن کیداداشم که دوسال از خودم کوچ محمد

کردن  یم یبودن که داشتن باز کمیوسط پسر عموم و داداش کوچ نیزد و از اتاق خارج شد فقط ا یبا خنده اشاره ا

نبود بچه بودن.از فرصت استفاده کردم و رفتم کمک،شروع کردم به جمع کردن بشقاب ها که  شونیحال یزیچ

 گفت: لوفرین



 سازغم

 
24 

 

 کنم یتو زحمت نکش خودم جمع م _

 دوست دارم کمک کنم ستین یزحمت _

 ستیشما الزم ن یآخه مهمون _

 کنم یبه مامانم کمک م شهیمن هم_

 دانم اما با خنده گفت: ینه نم ای دیرا فهم نیبستم ا یلخا

 ؟یهست یدونستم انقدر پسر خوب ینم _

 ه؟یهستم نظرت دربارم چ یانقد پسر خوب یدون یحاال که م_ 

 کرد و گفت: یمکث هی

 آل دهیمرد ا هی _

 لب گفتم:  ریکرد آروم ز یطور چشمهام رو نگاه م نیهم هم لوفریشدم ن رهیچشماش خ به

 لوفریدوستدارم ن_

 نگاهش رو عوض کرد و گفت: ریمس

 کنم یرا خودم جمع م هیاز کمکت ممنون بق_

 ؟یندار یمن حس ؟بهیگفتم؟تو من را دوست ندار یچ یدیشن لوفرین

  ستین نطوریا_

 ؟یبگو تو هم دوسم دار ؟یفرار کرد ینجوریپس چرا ا _

 میتنها باش نجایمن و تو انداره  یباال صورت خوب انی یمامانم و زن عمو االن م _

که از او فاصله  یحرف او تکان دادم در حال دییشدن سرم را به عنوان تا یشد اگه متوجه م یبود بد م لوفریبا ن حق

 گرفتم گفتم: یم
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 یصاحبش هست نیو اخر نیهم شکل نکن تو اول نیپس به ا یمنه شک ندار نهیس یتو یقلب نکهیاگه به ا _

باره صحبت کنم ما هم  نیداشتم با خانواده ام در ا میاالخره راحت شدم و بهش گفتم تصمکردم ب یم یسبک احساس

 شیصدا دنیاز شن میزد یحرف م یشد.ساعت ها تلفن یم شتریما ب یو روز به روز وابستگ میرا دوست داشت گرید

ا پدر و مادرم خوام ب یبهش گفتم م نروز پشت تلف هیکردم  یم یداشتنش لحظه شمار یشدم و برا ینم ریس

 که گفت: ،یصحبت کنم درباره خاستگار

 ترسم  یها م تیمسئول رفتنیاز پذ  یکن یعجله م یکنم دار یاما حس م ستمیمخالف ن_

 ستین یوگرنه عجله ا یترش یم یمن نگران تو هستم دار _

 به خرابه خودت بزن یلیب یزن لیب _

 و بگو قتیحق دیزن عمو نظرت رو پرس ایو گذشته اگه عم یکار رو بکنم. از شوخ نیخوام هم یم _

 هستم، به من حق بده  نیو بگم عاشق مت ستمیپدرم با یتونم جلو یجان من چند بار بگم نم نیمت _

 ؟یندار یخوام قطع کنم با من کار یخوام درسم و ادامه بدم قصد ازدواج ندارم.م یخب نگو اصال برو بگو م یلیخ_

 ؟یشد یگه حاال راض یگم اون هم حتما به بابا م یما نه به بابا به مامان مگم ا یباشه م زمیقهر نکن عز _

 شه یدرست م زیبهتر شد. همه چ _

 پنجره بود که رفتم جلو تا باهاش حرف بزنم  یها شهیکردن ش زیمشغول تم مادرم

 یمامان خسته نباش _

 پسرم  یسالمت باش _

 خوام یم یزیچ هیمامان من  _

 پسرم ؟ یچ _

 خوام یرا م لوفریفقط ن یعنیخوام. یزن م _

 ؟یشد وونهید _
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 مامان؟ _

 رینگ یپره جد یزود از سرت م یشد یکشک یدوست داشتن ها نیالبد دچار ا یهنوز بچه ا _

 خوام یهستم من زن م یمن کامال جد _

 بحث نکن گهید لوفریگذشته از سن کم تو و ن ستیما هم خوب ن یوضع مال ،یازدواج هم ندار طیشرا یتو حت _

 کنم  یکنم خواهش م یتونم زندگ یمامان من عاشقشم بدون اون نم _

 یجواب م یتو کدوم خونه چ یببر یخوا یاگه عموت گفت دختر من رو م ؟یکن یچرا قبل از حرف زدن فکر نم _

 ؟ید

 براش رمیگ یخب خونه م _

 با کدوم پول _

 کنه یکمکم م بابا هم رمیگ یپس انداز دارم وام ازدواج م کمیخودم  _

  یای یوام هم حساب نکن از پس قسط هاش بر نم یرو  میندار یپس انداز چیو ه میدیخر نیما تازه ماش _

 

 صبر کنم بخاطر پول گهیتونستم تا چند سال د یشکست.حق با مادرم بود اما نم دلم

 یکردم دردم دو برابر م یتجسم م را که لوفرین ریدادم تصو هیبه اتاقم رفتم در را بستم و به در تک یحرف چیه بدون

را بغل کرده و دنبال راه حل چشمانم را  میاما همچنان منصرف نشده بودم زانوها میداشت یخوب یشد کاش وضع مال

 در را چند بار باز و بسته کرد رهیبستم .مادرم دستگ

 شام بخور  ایب ن؟ی...متنیمت _

 گرفته گفتم: یباصدا

 ندارم مامان برو لیم _

 حق با من  ینیب یم یفکر کن شتریب کمیاگه  میتر حرف بزن یتا جد رونیب ایب ؟یدست مامان دلخوراز  _
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 ندادم که باز گفت: یجواب

  نجایا ارمیالاقل در وباز کن شام ب یتنها باش یخوا یباشه اگه م _

 خورم راحتم بذار یمامان گفتم نم _

 یراه هیبگم؟ خودت  لوفریبه ن یچطور ایهنوز داغ بود خدااز در بلند نشد انگار رفته بود.داغ من  ییصدا گهید

 و از دست بدم لوفریپام بذار اجازه نده ن یجلو

و رفتم  دمیدست و صورت شستن لباس پوش یحت ایشدم بدون صبحانه خوردن و  داریزود از خواب ب صبح

کار کنم و  شتریچند ساعت ب ید روزبو نیتالش من ا تیاوردم اما نها یکردم و پول در م یسخت کار م دی،باسرکار

 چیباره ه نیا در یبه عشقت برس یسخته بخاطر پول نتون یلیهم آنجا بمانم خ لیتعط یروزا

 

سالم  یبشه شب که به خونه برگشتم مادرم در رو باز کرد سرسر دیخواست نا ام ینکردم دلم نم لوفریبا ن یصحبت

 گهیجور د هینهار نشستم پدرم  زیارش عبور کردم.به نا چار سر ممنتظر جواب سالم هم نشدم و از  کن یکردم وحت

 غذا نداشتم اخم چهره ام هنوز باز نشده بودپدرم گفت: به یلیو به او گفته بود م زیکرد انگار مادرم همه چ ینگاهم م

 پسرم؟ یخوب نیمت _

 دوباره را نداشتم باهمان اخم گفتم یها حتیحوصله نص 

 ام خسته  کمینشده  یزیچ _

کردن به اجبار چند قاشق خوردم  یهم با هم پچ پچ م یدر گوش پدرم گفت محمد و مان یواشکیرا  یزیچ مادرم

 بلند شدم که به اتاقم برم پدرم گفت:

 خوام حرف بزنم باهات یدر اتاقت و نبند م _

 لب گفتم چشم ریز
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د که کمکم کن نیانستم حدس بزنم به اتو یرا نم یخواهد صحبت کند اما چه صحبت یم لوفریدانستم درباره ن یم

پسر  یتر و عاقالنه تر ازحرف ها دهیمادرم سنج لیبود حرف ها ودال دهیرا از زبان مادرم شن انینداشتم .اوجر یدیام

 کردم گفت: یم نگاهکم سن و سالش بود.پدرم وارد اتاق شد بلند شدم و به او 

  تخت نشستم یلبه  یپسرم ، همزمان با او رو نیبش _

 ؟یخوا یرو م لوفریکه ن دمیاز مادرت شن _

 بود گفتم: نییکه سرم پا یدرحال یآرام به

 بله _

 کنه؟ یحتما با تو ازدواج م یکن یو فکر م _

 دارم که رد کنه یبله ،مگه من مشکل _

 یارندو  ییروز صبح زود بلند شدن رفتن در نانوا هیتجربه  ی،حتیتجربه و بچه ا یفقط ب یندار ینه تو مشکل _

 ؟ میریمن و مادرت برات زن بگ یچطور انتظار دار

ه ها ب نیاز ا چکدومیو هم قد پدر شدن؟ه دنیقد کش ایشدن به صبح زود از خواب بلند شدن و نون گرفتن بود؟ مرد

 نتونستم که انجام ندادم شهینم لیو انجام ندادم دل یاگه کار ستیمن مهم ن دید

و  فیتکل یکه سن قانون یپسر ،هریدوتا نون بخر  یداربشیب شیح ساعت شکه صب ستین نیبابا مرد شدن به ا_

 مرد شده منم مثل همه گهیپشت سر بذاره د

 میر یهم م یخاستگار یاما...قبول تو مرد شد _

 شدن که پدرم باز ادامه داد: یراض یعنیشکرت  ایبا خودم گفتم خدا 

 نیتا هم عاقل تر و هم بالغ تر بش نیوحق ازدواج ندار نیتنامزد هس ندهیبه شرط ها و شروط ها، شما تا دوسال آ_

 ما  بهتر بشه یهم وضع مال

 اعتراض گفتم: با

 بابا ...دو سال؟ یول _
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 گفت: تیعصبان با

 حرف نباشه_

برم وهر زمان دلم خواست بهش زنگ بزنم  دنشیتونستم به د یکه م نیبود هم یهم عال نیاتاق خارج شد.هم واز

  نیبرداشتم تا ا و یبود.گوش یعال

 وقت به اون چیکه ه ییاهایعسلمون.رو مون،ماهیعقدمون،عروس میکه حرف نزد ایکنم از چ میتقس لوفریو با ن یشاد

 یریچاره تقص یب لوفریو خراب کردم ن یشد اما همه چ یشکل انجام م نیبه بهتر زیتصورم همه چ یتو دمیها نرس

مثل  یهم وجود داشت  سرم پر از هوا بود قدر گل نبه من داشت اال دنیرس یکه اون روزها برا یاقینداشت کاش اشت

 دونستم  یرا نم لوفرین

 دادم  شیدلدار دیصورتش چک یاشک از چشم راستش رو یا قطره

 "نوع عذاب است اما دور ماندن از آن مرگ کیعشق غالبا "جمله افتادم  نیا ادی

 دمیپرس نیبه خاطر هم ستیهر روز سر حال نرساندم که متوجه شدم مثل  یالسا را م شهیهم مثل

 یای یم نیافتاده ؟به نظر غمگ یاتفاق _

 کرد وبه همان حالت گفت: ینگاه م ابانیکنار خ یجدول ها به

 دلم گرفته ینشده کم یزینه چ _

 منکرد با من حرف بزنه با او حرف بز یم یکه سع شهیداشتم مثل هم یسع نمیبب ینجوریخواست اون رو ا ینم دلم

 خب خواهرمن چرا دلش گرفته؟ _

 و گفت: دیکش قینفس عم هی

 رهیگ یم گهیدله د_

 کرد یم تمیکه حوصله نداشتم و اذ ییداشتم سربه سرش بزارم مثل تمام وقت ها دوست

 رهیگ ینم لیدل یدل که ب _
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 مال من گرفته _

 ؟یدار یچه حس قایدق ره،االنیگ یم یدل چجور نمیاصال بگو بب_

 باشه تیرانندگحواست به  _

 هست مخصوصا به خود تو زیمن حواسم به همه چ _

 حالش کرده بود دلم شانیپر نیبود و هم یدوست داشتن ریاو هم درگ دیبود شا زیالسا چه چ یناراحت لیدل دمینفهم

  را ندارد یسخت دوست داشتن و وابستگ طیدانستم تحمل شرا یعشق و دوستداشتن شود و م ریخواست درگ ینم

 گریدور تر از ما کنار دو دختر د دمیرا د مایدادم ش هیتک نیشدم و به در ماش ادهیشد من هم پ ادهیپ نیاز ماش االس

 مانده بودم میدو تصم نیا نیب یاو شدم  نه جرات ابراز عالقه داشتم نه تحمل فراموش یبود محو تماشا ستادهیا

 به سالمت یدیممنون داداش زحمت کش _

 نگاه کردم و سپس به السا  مایبه ش دیکش رونیب المیخ یایز دنالسا من را ا یصدا

 رفتم  یآره داشتم م _

به اطالعات  ازیتونه کمکم کنه ن یکردم فقط السا م یتوجه اش را جلب م دیبا یجور هیشدم و حرکت کردم  سوار

و ترمز  ونیجار کامبوق ناهن یاز سه راه عبور کردم صدا یدرباره خانواده اش داشتم .با حواس پرت یشتریب

 ؟یگفت:مگه کور ادیموتور سوار که با فر ش،مردیناگهان

 ینگاه کلتیو موتور س ونیکنم به کام یشدم تا عذر خواه ادهیپ نیخود آمدم حق تقدم با من نبود از ماش به

 انداختم هر دو سالم بودن به طرف آنها رفتم

 

هم سن و سال  یبودپسر یهم عصبان یلیموتور که انگار خ تاس بود و راننده یمسن چاق و کم یمرد ونیکام راننده

 وسالم کردم: دمیرس ونیخودم بود ابتدا به راننده کام

وارده شده پرداخت  یخوام حق تقدم با شما بود حواسم پرت شد من قبل شما عبور کردم  اگه خسارت یمعذرت م _

 کنم؟
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 پاسخم در کمال ادب گفت: در

تر  رید هیاگه فقط چند ثان یله بش ونیکام ریبود ز کیخدا بهت رحم کرد نزد دهیدن یبیمن آس نیشکر خدا ماش _

 داد یرخ م  یقابل جبران ریترمز کرده بودم  اتفاق غ

 گذشت  ریخوام خدا رو شکر به خ یمعذرت م گهیبار د هیبله حق با شماست . _

 نگهدارمراقب خودت باش خدا شتریبعد ب هی نیصدقه حتما بزار و از ا هیبله  _

رفت نگاه کردم.موتورش را  یموتورش ور م یقبل با راهنما قهیشد و رفت.به موتور سوار که تا چند دق نیماش سوار

بود.به طرفش رفتم هنوز چند قدم مانده بود که به او برسم  ستادهیخاموش کرده بود و منتظر من ا نمیکنار ماش

 بلند خطاب به من گفت: یباصدا

 حق عبور با منه؟ ینیب ینم یمگه کور _

 گفتم : یخودم را کنترل کردم وبا خونسرد یخواستم جوابش را بدم که با سخت یادب بود م یب چقد

 کنم یپرداخت م دهید یاگرم موتور خسارت یدیند یبیخوام حواسم پرت شد خدارو شکر آس یمن معذرت م _

 خشن وبلند گفت: یصدا با

 ؟یش یم نیچرا سوار ماش یکن تیاالغ و هدا هی یستیبله بلد نا کهیمردت یبود من و بکش کیخسارت؟ نزد _

 صدام و باالتر بردم و گفتم:  یشدم منم کم یعصبان

 ؟یدیگم فقط بگو چقد خسارت د یتونم مثل شما حرف بزنم.االنم م یمن هم م دیکن تیمحترم ادب و رعا یآقا _

 تمومش کن رینفر دورمان جمع شده بودن و گفتن خسارت و بگ چند

 :یموتور

 ارم،ی یباباشم در م جیه رمیگ یخسارت م _

.ادب و دیمن و او به شهادت رس یکه به خاطر آزاد یخودم زمزمه اش کردم؟ به بابام فحش داد به مرد حق پرست با

 متانت رو فراموش کردم و گفتم:
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 ؟یبه پدر من فحش بد یکه بخوا یباش یحرف دهنت را بفهم،تو ک شعوریب یعوض_

رفت انگار  یاهیچشمانم س یبه شکمم زد که از درد جلو یدانم از کجا در آورد چنان ضربه ا یآچار که نم هیبا  هوی

 .اندازدیراه ب یو کتک کار میبگو یزیبود چ نیمنتظر هم

 گفتم آخ ... فیضع یشدم و با دست شکمم را گرفتم وباصدا خم

 ی شهیرفت با آچار به ش نمیداشت  به سراغ ماشبا من ن یکار گریسوخت د میدلش برا ایبود  دهیدانم ترس ینم

 نکن دستش را گرفتم آچار را وانهیبا آن حال بد رفتم جلو و گفتم د نمینازن نیماش یوا یزد.ا یضربه م نیماش یجلو

متعجب برگشت و به مرد نگاه  دیپشت سر از دستش قاپ زو آچار را ا دیسر رس یبلند کرد و سرم را نشانه گرفت مرد

 گفت: یسال با خونسرد انید مکرد مر

 دنبال دردسر نگرد نیدیند یبیکدام آس چینه خودت نه موتورت  ه _

 نشیریبره ...بگ نیزدم اجازه ند یم ادیپس گرفتن آچار سوار موتورش شد و رفت فر بدون

 آخ آخ شکمم دیامانم را بر درد

 بودگفت: ستادهیرهگذر که دلسوزانه کنارم ا مرد

 ؟یپسر جان خوب _

 نکردم  اداشتیدادم بره شماره پالکشم  یاجازه م دیدرد دارم نبا_

سانت از  هی یرفتم حت نیماش ی...آرام آرام به طرف جلونمینازن نیماش گریطرف واز طرف د هیشکم وضعف از  درد

شده  یداخل یزیکرد حتما دچار خون ر یدرد م بیبدنم راست شد شکمم عج یاش هم سالم نبود.تمام موها شهیش

 بودم بلند کرد دهیکتفم را گرفت و من را که خم ریگرفته بود ز وانهیکه آچار را از آن د یودم  همان مردب

 ؟ ستیپسرم انگار حالت خوب ن _

 یم یشتریآرامش ب دیپرس یسوال را م نیا شتریداشت هرچقد ب یمنه چه حس خوب یبابا نیلحظه حس کردم ا هی

کردم  یم یکردم و در دلم به پسرش حسود یداد همانطور او را نگاه م یل مرا به من انتقا تیحس امن تیگرفتم امن

 کنار من باشه نه خدا دیمن کجاست؟با یاالن بابا
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 خواباند نیعقب ماش یها یصندل یرا آرام رو من

 ته گلو گفتم: از

 ممنون_

 و بده تا به خانوادت زنگ بزنم تیگوش مارستانیب متیببر دیبا_

 کرد با دلشوره گفتم: یحتما سکته م دید یم طیشرا نیا یاگه من رو تو مادرم فکر کردم که به

 شه... ینه...خانوادم نم _

 افتادم و به او زنگ زدم به محض بوق خوردن برداشت نیمت ادیدوست . هیماند و مراقبم بود  یکنارم م یکی دیبا یول

 سالم داداش سهند گل _

 مارستانیب میکم کن برکم ایحالم بده ب نیچند بار سرفه کردم مت _

 ؟ییشده االن کجا یخدا نکنه چ _

 ؟یای یم ابونمیگلشن کنار خ رستانینفر، سه راه باالتر از دب هیداشتم با  یریدرگ_

 صبر کن اومدم قهیفقط پنج دق امیالبته که م _

 انداختم و رو به آن مرد مهربان گفتم  یصندل یقطع شد تلفن را رو تماس

 ادی یممنونم االن دوستم م دیارتون برسبه ک دیبر گهیشما د_

شه خدا بهت رحم  ینباش درست م نتیرم  نگران ماش یبعد من م دیرس یکنم وقت یندارم  صبر م ینه کار خاص_

 بود وونهیخواست بزنه تو سرت د یکرد م

؟  دمیبه او پرشدم و  یگذاشتم و چشمام و بستم چرا عصبان نیتونستم حرف بزنم سرم و زم یدرد داشتم و نم یلیخ

 نداره  یخوام مثل اون باشم پدرش که گناه یدادم ، نه من نم یبه بابام فحش داد من به باباش فحش م

 گرفت یکرد سراغ من را م یبا آن مرد صحبت م نیحال زار بودم که مت نیشد تو هم یم شتریلحظه به لحظه ب دردم
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 طرفم آمد و سرم را بلند کرد به

 شده؟ یسهند چ _

  مارستانیببرم ب نیمت _

حرف  یخوردم نا یعقب تکان م یرفت و من در صندل یسرعت م یلیخ نیاز آن مرد هم تشکر کنم مت نتوانستم

 را نگه داشت وگفت: نیماش قهیزدن و اعتراض نداشتم .بعداز چند دق

   میدیسهند رس _

کشاند دست  یم یمرا به طرف ورود را بست و آرام آرام نیکردم بلند شوم در ماش ینزدم وبه همرا او سع یحرف

 زانیآو گرمیچپم گردن او  حلقه شده بود و دست د

 گفت: یوبا نگران دیام به طرفم دو یمیاز همکاران صم یکیکه  میچند قدم نرفته بود هنوز

 واسش افتاده؟ یشده؟ چه اتفاق یسهند چ_

 گفت: نیمت

 شما؟ دیهمکارش هست_

 با همان حالت تعجب و شک گفت: ساسان

 آره دوستم با سهند _

 شده تیاذ یلیبا آچار زده تو شکمش خ یکیانگار دعوا کرده  _

 سهند دعوا کنه؟ _

 ام را جمع کردم و گفتم: یانرژ تمام

  رمیم یساسان بس کن دارم م_
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 از تخت ها خواباندن  یکی یمن و رو ییکتف راستم را گرفت و دوتا ریز یحرف چیبدون ه ساسان

 ساسان آرام بخش_فه شده گفتم: گرفته و خ یصدا با

را به خاطر  نجایرا نداشتم تا ا شیها هیگفتم تحمل گر ینگران مادرم بودم به او چه م دیدو رونیعجله از اتاق ب با

 .دارم و بعد از حال رفتم

 نیمتبودم ساسان و   دهیرا خواب یادیز یکردم انگار ساعت ها یم یرا باز کردم احساس خستگ میکه چشم ها یزمان

آوردم اما آمدن دکتر را نه، حالم بهتر شده بود و  یشد را به خاطر م قیکه به من تزر یکنارم بودن سوزش آمپول

 دستم را گرفت و گفت:  نی. متدمیخودم را تکان دادم و سرم را باال کش یشکمم درد نداشت کم

 ؟یشد داریب_

  نیکردم شرمنده مت کاریآره ...از صبح تو رو هم ب _

 واست جوابم و بده ساسان باخنده گفت: خ تا

 ستیبد ن  یتشکر کن هیچرخم  یاز خود صبح فقط دارم دورت م ؟یپس من چ _

 زدم و گفتم:  یلبخند

 باشم؟ نجایا دیبا یدست تو هم درد نکنه حاال بگو حالم خوبه؟ تا ک _

  یبر یتون یهر وقت دلت خواست م _

 ندارم؟ یزیخون ر یکن یم یشوخ _

و  گفت فقط خودش یداخل یزینه خون ر شهیم دهیتو بدنت د یگفت نه شکستگ نهیا نترس دکتر بعد معانه باب _

 شه یپس گردنش حالش خوب م یلوس کرده دو تا بزن

  میدیخند همه

 بوده؟ یحاال بگو دعوا سر چ _

 ت:داشت من را بخنداند گف یکردم ساسان که  سع فیتعر  شیماجرا را همان طور که بود برا تمام
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کار و  نیتونسته باتو ا هیلوک خوش شانس ک نی؟ا یدیو ند یبه اون بزرگ ونیکه کام یبود یمن موندم تو فکر چ _

 بکنه؟

 و گفت:  دیکش یقیفراخواند نفس عم یاو را به پرستار ییصدا

 زنند یکه صدام م فیح _

 و گفت: دیطرف گونه ام را بوس دو

 مراقبش باش نیداداش مت یش یزود خوب م _

 خواستم به خونه برگرده نیرفتن ساسان از مت بعداز

 گهیجان من حالم خوبه تو برو د نیمت _

 ؟یبه خانوادت خبر بد یخوا ینم یام،راستی یم ریو باز کنه من د رگاهیگفتم  تعم کمینه فعال هستم زنگ زدم شر _

 انهیکنم تا از ساسان بپرسم شب الزم هست بمونم  ینه فعال صبر م _

 گفتم اریاخت یاز شکمم کبود شده بود ب یادی.قسمت زنمیزخمم را بب یرا باز کردم تا جا راهنمیپ یها دکمه

 کرد کارمیچ نیبب وونیح _

 تو چشمش  یزد یمشت م هیسهند الاقل تو هم  _

دم ، شروع کرد به  یکردم گفتم خسارتتون م یم یکردم بخواد دعوا کنه داشتم معذرت خواه یمن اصال فکر نم_

ت خواس یاونم هرکار رمیتونستم جلوش بگ یدلم ضعف رفت نم یهوا زد تو شکمم به قدر یبود ب وونهیدادن دفحش 

 یلباسم را م یداشتم دکمه ها نمشیگه ببیاگه ده سال د یره حت ینم ادمیداشت از  یکرد چهره خشن نمیبا ماش

 بستم که ساسان با چند پرس غذا وارد اتاق شد وگفت:

 ؟یدیوابسهند تو هنوز خ _

 کنم؟ کاریپس چ _
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 هیروش انجام دادن  یانگار سه تا عمل جراح دهیخواب یجور هیناز تو بکشه  ستین نجایبلند شو بابا ،مامانت که ا _

 سمتت پرت کردن؟ شتریب یگوشت چیپ

 گرفتم  یخورد تودل تو  تا من برات عزا م یاخ کاش اون آچار م _

 کنند یم هیبرام گر یکاف مامان و نامزدم به اندازه ستیالزم ن _

 بمونم؟ نجایشب ا دیساسان با_

 نوشت یخونه تا چند روزهم مرخص یبرگرد یتون یبله اما فردا م _

 شروع کرد به درد ودل کردن: نیکه مت میتنها شد نیو من و مت فتشینهار خوردن باز ساسان رفت سر ش بعد

 دوسم نداره. گهیگام کرد انگار دن یرفتم باهاش حرف بزنم نه محلم گذاشت ونه حت روزید _

 نیبدانم بنابرا شتریخواست درباره او ب یدلم م 

 

 رابطه تون چرا بهم خورد؟  دمیپرس

 کردم. فیدفعه قبل تا  کجا برات تعر _

 یکه پدرت قول داد بره خاستگار ییتا جا _

 اومده بود ادشی زیکه انگار همه چ نیمت

 یم شیخوب پ زیگرفتن همه چ ید روز بعد اطالع دادن و اجازه خاستگارکه پدرم قول داده بود چن یهمون جور _

بود  یدلخوش یما کل یبرا نیدادن اما به شرط نامزدن بودن وهم تیرضا لوفریرفت بعد حدود ده روز پدر و مادرن

د ش یشاخه گل هم خوشحال م هیبود با  یکردختر کم توقع و روشن ف لوفرین میخوش بود میرفت یم رونیب یگاه

 یلینبود خ ینجوریمن ا لوفریشد قلب آن ها را به دست آورد ن یکه فقط با طال والماس م گهید یبرعکس دختر ها

 مونمیپش

 تر از من بود باز ادامه داد میوخ یلیاو خ یروح وضع
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 یکه زمان یبه من زنگ زد دختر تایبه اسم  رز یبعداز ظهر نحس دختر هیگذشت که  یما م یشش ماه از نامزد _

سن به من هجوم  یها تیومحدود ییکه فشار درس وتنها یزمان ،یعاشقش بودم عشق اولم بود عشق زمان نوجوان

و  ییشدن با ما واشنا هیماه بعد همسا هیکرد  یم یما زندگ یگیاو در همسا دیرس یبه دادم م تایآورد وجودرز یم

مسافرت  دیکش یده روز طول م ایهفت  یقطار بود وگاه یشناخت حس کردم عاشقش شدم پدرش از پرسنل ها

تنهابود از اول صبح تا  یلیهم نداشت وخ یبود.خواهر و برادر تایاز روز کنار رز یمیشاغل بود و فقط ن ش،مادرشیها

گشت مجبور بود مدرسه  یمادرش از سرکار برم یکردوتازه وقت یم یدرخانه سپر ییهابعد از ظهر را به تن کی

 یهم دوسم داشت ول یاندازه ا هی دیهم به من پناه ببره شا تایشار مشکالت باعث شد رزها و ف ییتنها نیبره،هم

را به سمت خودش  نکرد م یم یرابطه مقصر بود سع نیهم تو ا تایبودم اما رز یبود.پسر بد ییترس تنها شتریب

حفظ ادب سالم  یشدم برا یاز کنارش که رد م میتا مدرسه بر میزد یم رونیبکشونه بعداز ظهر ها همزمان از خونه ب

 زیزد از همه چ یحرف م گرید یداد وکم یجوابم را م یبود که با لوند تایرز نیا یول گهید میبود هیکردم همسا یم

 و... یتکرار یزندگ نیشدن از ا ،خستهییو تنها شینابسامان زندگ طیفشار درس ها و شرا

آرزو  ینبودم هر پسر لیتما یشدم دروغ چرا ب یمیصم و محبت داره باهاش یبه دلدار ازیهمه ن نیا دمید یوقت

 ینیب شیقابل پ ریغ یکم یبود و از طرف بایز یلیشود خ تایداشت هم صحبت رز

 و یمیصم یدوست هیاما تا چشم باز کردم  شهیم یجور نیدونستم ا یداشتم  نم ازیمثل اون ن یمن هم به کس خود

 یفکر م تایمن و رز ایاز رابطه ما خبر نداشت   یکس میهم نداشت یسن میبه وجود آورده بود قیعم یوابستگ هی

 ستیما ن یکار ها انیدرجر یکس میکرد

 

 یلیتو صورتشه او خ هیو رد گر ستیمتوجه شدم که حالش خوب ن میرفت یمدرسه م میروز بعد از ظهر که داشت هی

اون روز بعداز  دیپاش یاز هم م تشیودجذابب یکرد و هواش ابر یاخم م یاما وقت لوفریتر از ن بایز یبود حت بایز

 صورتش متوجه پف کردن چشماش شدم گفتم: یتماشا

 یم_کرد و گفت:  یکردم به صورتم نگاه یبود که  تصور م یزیگرفته تر از چ یلینداد خ یجواب ؟یکرد هیگر تایرز_

  رم؟یشه دستت و بگ

 یتون یمعلومه که م_
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 یدونستم مشکالت خانوادگ یروح بود م یم فشردم دستاش سرد و بدست چپم دست راستش را گرفتم و محک با

 :دیکه پرس میزد یحال بد و به وجود آورده بود. دستامون به هم گره خورده بود و قدم م نیا

 ؟یتو واقعا عاشق من نیمت_

 قشنگت چرا ورم کرده؟ یچشم ها ه؟یچ یسوال ها برا نیا نمیکه عاشقتم بگو بب یپس چ_

 .فتمیمشکالتم ب ادیآرومم باز  شتیکه پ قهیچند دق نیم نپرس،نذار اتو روخدا از _

از رابطه ما باخبر شده  یکیانگار  یسوال جوابش کردم و باهاش حرف زدم مشکلش و نگفت ول یروز هرچ اون

 مثل مادرش یکیبود.

اشتم به پسر بچه آس د یحق داشت  منم اگه دختر یعنیرو عوض کرد  تایکه ما رو از هم جدا کرد طرز فکر رز یکس

شد  لیتبد تایبار رز هیچند وقت  یها هیدونه دخترم ،کم کم گر هی یکیدادم اونم  یاون روز ها نم نیمثل مت یو پاس

تونستم مشکلش  ینم یبود وقت دهیفا یب یهمدرد حساساومد ا یاز دستم بر نم یکار چیکردن، ه هیبه هر روز گر

 روز بهم گفت: هی دیپرس یم بیغر بیعج ی.هر روز سوال هاهیبدونم مشکلش چ یحت ایرو حل کنم و 

 ؟یکن یم کاریشهر بذارم برم تو چ نیاز ا هویاگه من  _

بود؟  یمن چ یتو زندگ تایاومد نقش رز یسر من م ییرفت چه بال یسوالش جا خوردم، واقعا اگه م نیا دنیپرس از

 ادم:جوابش و د یشد؟ بدون معطل یهدف چه م یب یهمه وابستگ نیا

 دونم اما با بغض گفت: یعشق رو نم ایبود  یاز سر دلسوز ،یکه بکنم خودکش یکار نیکمتر_

  یکار و بکن نیا دیتو نبا_

 یو تنها شدن م تایاز رفتن رز دمیترس ی. مدمیرا ول کردم تا کالس دو تایرز یدستا یحرف چیروز بدون ه آن

نار ک شهیتا هم تایکردم رز یاحمق بودم که فکر م یلیخ دمیترس یم دنشیاز دست دادنش و تا ابد ند یبرا دمیترس

 کنه. یمنه و از من دل نم

توجه به راهم ادامه  یساده،بیاومدن من وا رونیمنتظر ب اطیدر ح تایرز دمیاومدم د رونیب اطیاز ح یبعد وقت روز

 کلمه دادم: هیسرد جواب سالمش و با  یلیدادم جلو اومد و سالم کرد خ

 کیعل_
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 ؟یدلخور شد روزمید یحرف هااز  _

 شدم  ادیهم ز یلیآره شدم خ _

 یرو اما از یکردم که تو به من وابسته بش یکار دیبه تو پناه آوردم شا ییمن و ببخش من از فشار مشکالت و تنها _

 و به عنوانما در نظر گرفته من تو ر یبرا یا گهید زیچ ندهیآ میفراموش کن دیروز ها رو با نیکار و نکردم ا نیعمد ا

و به درد و دل هام گوش  یکه کنارم بود ییکنم روزا یکنم فراموش نم یتو ذهنم ثبت م شهیدوست خوب هم هی

ان شهرست میر یشهر م نیاز ا گهیهفته د کیکمتر از  نمتیتونم بب ینم گهیمن د نی،متیسنگ صبورم بود ،یداد

 خودمون 

 گرفت و رفت. نییها را گفت و سرش رو پا نیا

هر روزش؟ اون همه جان  یشد اون همه دوست دارم ،دوست دارم ها یبهم وارد شد. چ یشک بد یعنیشدم  الل

 میبه تو پناه آوردم؟ مگه من دلقک اون بودم رسما به باز ییبود؟ من ازتنها یمسخره چ حاتیتوض نی،جان گفتنش؟ ا

 خودم نگه دارم، کنارو  یاخه به زور کس ینبود چطور یراه حل چیدختر، ه نیگرفته بود ا

 راهش و سد کردم. دمشیدو روز بعد که د نمشیرفت که من نب یجور نکهیا ای امدیبعدش کالس ن روز

 

 نبود؟ بود؟ یاون روزت که جد یحرف ها تایگفتم رز بهش

 :دمیبار دوم پرس یبرا یدیحرفاش تکون داد.با نا ام دییو به عنوان درست بودن و تا سرش

 بگو. تایرز یکرد یچقدر دوست دارم، بگو شوخ یکه بدون یرو زد حرف ها نیبگو ا تایرز_

 چشماش جمع شد وبا التماس گفت: یتو اشک

 کنم تنهام بذار. یبرو ...خواهش م نجایاز ا نیمت_

 نیکردم ا یوقت تنهاش نذارم.اون زمان فکر م چیو ازمن خواست التماس کرد ه نیبر عکس ا قایدق یروز هی

از  یکیو ادامه بدم.اما حاال انگار  میتونم زندگ یشه و م ینم میزیداره،چه باشه چه نه من چ زایکه به من ن تاستیرز

فرصت داشتم ...؟ امروز چند شنبه است؟ کمتر از چهار روز فرصت  گهیبدنم از کار افتاده بود.چند روز د یعضو ها

ه ادعا ک یداد.کس یبود که زجرم م تایرز یتفاوت یسرد بودن و ب نیا یزیاز هر چ شتریرو منصرف کنم.ب تایداشتم رز
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خوان اون و از من جدا کنن، از من دور بشه  یو م دنیشده؟ حتما خانوادش فهم یآخه چ رهیم یکرد بدون من م یم

به من توجه  میشدم.فردا اون روز باز با هم روبه رو شد یم وونهیداشتم د نه،رسمایهم لشیکنه...آره دل راموشمتا ف

 و صداش زدم: دمیلش دونداشت دنبا یا

 باتوام صبر کن. تا؟ی...رزتای...رزتایرز _

 گفت: تیو نگام کردبدون سالم با عصبان برگشت

 ه؟ی...چه؟یچ

 من هنوز دوستدارم تایرز_

 به گوشم نخورده بودگفت: نشیکه تا اون روز طن یلحن با

 .ادی یازت بدم م ،منیخوام دوسم داشته باش ینم_

 دل سفت یرو نیظرف بلور هیام حس کردم مثل افتادن  نهیقفسه س یو تو یدرد هیثان صدم کیلحظه نه در کیدر

 نیهم مشکل او دینگران نباش، اصال شا گهید هیدونم مشکل تو چ یسنگ، قلبم شکست.اصال فرصت نشد بگم من م

 دیدوست نداشتن بود همش که شد شا

 ایکردتا راحت تر فراموشش کنم  یفدا کار تایدونم رز ینم قایطوره من هنوز به اصل ماجرا شک دارم دق نیهم واقعا

 مونده بود. یمدت از چشم من مخف نیحس پنهونش بودکه تمام ا نینه واقعا ا

چشمام که اون همه  فیندادم.ح یحیتوض یچکیکالس برم به ه نکهیها برگشتم خونه بدون ا ونهیروز مثل د اون

 میکه بود گذشت .از رو نرفتم  تصم یخودم اون روز هر جور خوردم واسه دل ساده یم ختن،افسوسیبراش اشک ر

نگهش دارم .اما  یبه هرشکل ماس،خالصهخواهش والت ای دیگرفتم بعداز ظهر دوباره باهاش حرف بزنم به زور تهد

خانواده  نجوریا گهیرفتن، د یبودن،کاش نم یآزار یب یها هی: همساگهیمادرم م دمیشدم د داریصبح که از خواب ب

 شه ینم دایپ یا

ازم  نکهیبده ،بدون ا یشماره تلفن ایبه من آدرس  نکهیرفت بدون ا تای.رزدیرفت.مرغ از قفس پر یسادگ نیبه هم بله

 بار خوب نگاش کنم. نیآخر یاجازه نداد برا یکنه،حت یخداحافظ
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قت از و چیشد وه یل مبد نهیازش به دل گرفتم.عشق من روز به روز به تنفر و ک یبد نهیخوردم وک یبد یلیخ ضربه

 کرد. یبد یلیخ ینرفت .نامرد ادمی

 دمیپرس یم یسوال یدادم و گاه یزد و منم گوش م یحرف م نیمت 

 

 سوال آخرم. نیهم مثل

 کرد؟ کاریدرس هاش و چ تایرز نیمت

 نشدم  ریگ یدونم حتما پروندش و انتقال داد من پ ینم _

 ؟یق دختر عموت شدو عاش یرو فراموش کرد ،اونیکرد کاریبعدش چ _

 زد و گفت: یلبخند

 یدرک م یعشق و به خوب یعاقل شدم و معن گهیتر از اون، د زیعز یرو برام گرفت.حت تایرز یجا لوفریآره کم کم ن_

تر  کیشد من به خدا نزد یباعث م ینداشت.حت تایتو ذاتش بود که رز یباکماالت بود نکات مثبت یلیخ لوفریکردم.ن

ساعت  میاگه ن یحت ستین ینجوریکنم.اما ا یم دیوتمج فیچون عاشقش هستم ازش تعر یفکر کن دیبشم.شا

 از من از خدا دور شتریب یلیخ تایاست.رز گهید یخانم تر از دخترا یلیدختر خ نیا یش یمتوجه م یباهاش حرف بزن

 بعد یآدم هاست.وقتسند معتبر واسه قسم خوردن  هیگرفته بود که خدا  ادیشناخت و یبود.خدا رو فقط به اسم م

شدم .بالفاصله شماره همراهم  یچه حال یدون یرو برداشتم نم یگوش یخونمون زنگ زد و اتفاق به تایازپنج سال رز

صحبت کنم به طرف اتاقم رفتم و شروع کردم به قدم زدن، حس انتقام تک تک  یو بهش دادم تا بتونم خصوص

 یو ب لیدل یکه ب تهمه وق نیبخاطر ا رمیازش انتقام بگ خواست یکرده بود دلم م ریمغزم و درگ یسلول ها

 که خودش بامن کرد. یخواست زجرش بدم کار یگذاشت رفت دلم م یخداحافظ

 که ...    یبگ یخوا ی،نمیتو که نامزد داشت نیمت

بهش  یعالقه ا گهیببره، من که د ییبو لوفریو ن ادیکردم گندش در ب یفکر نم_گرفت و گفت:  نییسرش و پا نیمت

 دادنش بود یصد برابر او بهتر داشتم .هدفم باز ینداشتم. عشق

 به صدا در اومد: لمیتماسش بودم که چند لحظه بعد موبا منتظر
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 ؟یاری یسالم... من و به خاطر م _

 پنج سال منتظر تماست بودم  نیفراموشت کرده باشم، تموم ا شهیسالم، مگه م کیعل _

 ؟یگیم یجد _

  میهمه مدت دور نبود نیا یکرد یذره به من اعتماد م هی ،اگهینگرفت یمن و جد یقت حرف هاو چیتو ه تایرز _

 امیب نکهیمدت نتونستم فراموشت کنم.جرات ا نیخوام جبران کنم تمام ا یدونم مقصر من بودم.اما حاال م یم _

 کن مجبورم کردن کردم اما باور  یدونم نامرد یتنهات گذاشتم م یخبر و ناگهان یسراغت و نداشتم ب

 یداد یم حیاگه توض یحت ؟یشماره تماس جا بذار هی ینتونست ؟یکن یخداحافظ هی یاجبار تا چه حد؟ نتونست _

  دمیکش یمشکلت باز انقدر درد نم

متوجه شد تا چه اندازه دوست دارم  نکهیمتاسفم.مقصر مادرم بودمغزم و شست شو داد بعد ا یهمه چ یبرا _

نکرد چون تمام ماجرا رو از زبون  ی.پدرم مخالفتمیر یجا م نیزود از ا یلیگرفت و گفت خ یالبالفاصله حکم انتق

مامانم و با التماس و  شیبود.رفتم پ توجه یمن ب یبا من نکرد و به خواسته ها یصحبت چیبود ه دهیمادرم شن

به  دینبا ،یکن یم کاریچ یدار یدون یمحکم تو گوشم زد و گفت تو نم یلیس هی.میشهر نر نیکردم از ا ه،خواهشیگر

نه  ؟یچ یعنیازدواج  یدون ی.میبه ازدواج فکر کن گهیتا ده سال د دیتو نبا ،یبکن یخودت و وابسته کس یزود نیا

از دست دادن تمرکز و اعتماد به نفس، من حواسم به تو  ندت،یاز دست دادن آ یعنی...ازدواج  یدون یمعلومه که نم

 یو هر زمان ازدواج کن یبا هرک یکن یشه. فکر م یتباه م ندتیآ  میبمون نجایاگه ا یای یم یبا ک یر یم یهست با ک

 ؟یشیخوشبخت م

ر و نها ،یکن یریو گرد گ یکن زیخونه رو تم ،یو به شوهرت صبحانه بد یبشه؟ کله صبح پاش یکه چ یکن ازدواج

و  یلبخند ازش استقبال کن هیه با آغوش باز وخون ادیشوهرت م یتازه وقت ،یو اتو کن یلباس هاشو بشور ،یشام بپز

 یم ؟یپرستار بچه نخواسته ات بش یتون یم ؟یچ یتو صورتت مشخص باشه، بچه دار یاز خستگ یرد یاجازه ند

 ؟ینگه دار یو شوهرت راض یاریتازه اگه شانس ب ؟یتحمل کن گهیو هشتاد وپنج سال د تیوضع نیا یتون

تظارت در ان ندهیآ نیفرصت ها بهتر نیسر کار.بهتر یدانشگاه بر یبر یتموم کنو  التتیتحص دینباش، تو با احمق

ا ت یو بساز ندتیآ دیاالن با یواسه ازدواج وقت دار یهر زمان بخوا میگذاشت ارتیامکانات دراخت نینشسته.بهتر

 همسرت نباشه دخترم. بیچشمت به ج
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 فیکه مادرم تعر هیزیمشترک واقعا چ یکردم زندگ یممادرم قرار گرفتم من بچه بودم وفکر  یصحبت ها ریتاث تحت

 ؟ی.وقت دارنمتیخوام فردا بب یکه هنوز فراموشت نکردم.م ینیب یاما م کنهیم

سر هم کرد.عقل  یچه داستان دمیکردم.اصال باورش نداشتم ته دلم خند یکردم و خداحافظ اداشتیکه داد و  یآدرس

 زیچ نیانتقام من با ارزش تر نیبابت ا یکردم ول یتقام گرفتنم فکر موانصاف و وجدانم را خاموش کردم.فقط به ان

 رو از دست دادم. میزندگ

وتا ک نیاست یشرت آب یت هیموهام وخشک کردم و نهییآ یبعدش صورتم و اصالح کردم و دوش گرفتم رفتم جلو روز

بخوره که  بطهݟ تایخواست رز ی. دلم مدمیبه خودم رس ی.موهام و مدل زدم و حساب دمیپوش یو شلوار کتان مشک

 پیخوشت گهیو زدم د میآفتاب نکیع دمیپاش طرگردنم ع ریکرم ضد افتاب زدم وبه موها و ز یچرا من رو ول کرد.کم

 شدم ینم نیتر و خوشگل تر از ا

 

 .دمیبه محل قرار رس رون،یو برداشتم و از خونه زدم ب لمیموبا

 هی دیجفت کفش اسپرت سف هی،یمحشر پیشده بود چه ت باتریزبود؟چقدر  تایهمون رز نیمن ا ی...خداواووو

اسشم لب قهیسرب، نیجلو باز و آست یمانتو هیداد  یکوتاه که ساق پاو پا بندش وقشنگ تر جلوه م یساپورت مشک

 یرو صورتش بود ناخن ها ینک آفتابیکرده بود ع یدرصد موهاش و مخف یم که س دیشال سف هیبود. نییپا یلیخ

 رنگ داشتن. یچ بند دستش هم هماهنگبلند و م

و به طرف موهاش باال  نکشیو برداشتم.محو تماشاش شدم.متوجه حضورم شد و به طرفم آمد ع نکمیاو ع یقدم چند

 زد.دست دادو سالم کرد:

 !یشد یچه مرد کامل _

 یخوشگل و خانوم شد یلیتو هم خ _

وشگل خ ییبایاش کردم از نظر ز سهیمقا لوفری. با نارمیم نبود نتونستم به رو خود میواقعا تظاهر نبود حس درون نیا

 تر بود.

 کجا؟ لوفریکجا؟صورت پاک و معصوم ن شیو آرا میهمه گر نیا اما
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 یبا من کلنجار رفت اما موفق نشد منصرفم کنه.به قدر یو عشقمان بود.وجدانم کم لوفریبه ن انتیکه کردم خ یکار

 . دمید یرا فقط خودم را م تاینه رز دمید یرا م لوفریخودخواه شده بودم که نه ن

 گفت: تایرز

 م؟ینیبش مکتین یرو ای میقدم بزن_

 زمیعز یهر جور تو دوست دار _

 و گفت:  سادیکه وا می. هنوز چند قدم راه نرفته بودمیپس قدم بزن _

 ها؟ میمثل قد رمیدستت و بگ ید یاجازه م_

 ومد و نتونستم نه بگما شیبشم اما پ کیخواست انقدربهش نزد ینم دلم

نکردم ازت چون فکر  یشروع کرد به حرف زدن، خداحافظ میزد یوآروم قدم م میرا گرفته بود گهیهم د یها دست

خوان من و  یگفتم به زور اجبار م ی.اگه میکش یم یشتریو عذاب ب یفراموشم کن یتون ینم ینطوریکردم ا یم

 ازمن.  یست متنفر بشخوا یشد دلم م یم شتریببرن فقط حجم غصه ها ب

 سکوتم را نشکسته بودم که باز گفت: هنوز

 ؟ینامزد که ندار نمیبگو بب_

 ینبود نجایکه ا یداشت ،اگهیمعلومه که ندار_کردو ادامه داد:  یزیتمسخر آم خنده

 رید یلیخ یرا قبول کردم؟ احساس گناه کردم ول تایچرا درخواست رز لوفریوگفتم نه ندارم، با وجود ن دیدهنم پر از

 دادم. یزد و من هم گوش م یحرف م تایبود.رز

 رو داشته باشم تا باهاش حرف بزنم؟ یکیخواست  یاون وقت ها چقدر تنها بودم.همش دلم م ادتهی_

 .میمنم از فرصت استفاده کردم دوست شد ادمهیآره _

 وستدارم و فراموشت نکردم.که هنوز د نیو نداشتم بخاطر هم یچکسیکه واقعا  ه یبه من کمک کرد یتو زمان _

  دمتیبه دل ندارم. بخش یا نهیمن از تو ک _
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تموم مشکالت و حل  تایاز حد رز شیب ییبایز دیدونم شا یرو به اون رو شدم.نم نیشد که با چند کلمه حرف از ا یچ

 یه بودم نمکرد ریگ تایو رز لوفرین نیهم شده بود.ب یخاصش حاال که شاغل و اجتماع یاجتماع تیموقع ایکرد 

 داشتم . تاون ها رو دوس یاز اون ها رو انتخاب کنم هر دو یکیتونستم 

 را گرفتم و فشردم. تایو گرفتم دست رز ممیزنده شد و تصم تایرز دنیکهنه ام با د عشق

 ؟یکن یمن ازدواج م با

 

 و بلند کرد و به من که فقط ده سانتش از او بلند تر بودم  نگاه کرد و گفت: سرش

 ؟یزود نیابه _

 گفتم: تیعجله کردم با جد یلیهم خ دیشک کرده بود.شا انگار

 ؟یخوا ینم یعنی _

 گشتم. یبه ازدواج نداشتم که برنم می.اگه تصمستین نطورینه ا _

 ؟یپس چ _

هم دور  وقت از یلینه، ما خ ای یقبل هست یدونم به خوب ی. هنوز نممیباهم باش شتریخواد ب یدلم م میفعال صبر کن _

 و بسنجم. زیهمه چ دیبا میبود

 بودم من! یاحمق چه

 کنه.گفتم: ینم یجلسه اول که آدم خاستگار تو

 ؟یفکر کن یخوا یم یو بسنج، پس تا ک زیباشه همه چ_

 لیگذشت.تحص یچند سال و چطور نیا میکنم.بگذر یو مشخص م یبرسم خودم روز خاستگار جهیکه به نت یزمان _

 ؟یو ادامه داد

 منه ول کرد _
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 و گفت:  دیخند

 و زد. یشد رتبه خوب یناجور نم یکردم.با اون نمره ها یفکرش رو م_

 ینم یزیبود و چ رشیبود ذهنم درگ مونیکه همسا یبود تا زمان تایرز نیمن، باز هم یلیافت تحص یباعث و بان یحت

راج شدن ودر انتها ترک و اخ بتیو با خودش برد.پشت سر هم غ دمیو ام زهیهم که رفت تمام انگ ی.زماندمیفهم

 ی.از رومیو همچنان گرم صحبت بود میزد یقدم م دیپرس یسوال م زیاز کار و بارم از خانوادم از همه چ ل،یتحص

 ینه، مثل من ترسو نبود با صداقت جوابم و داد و گفت آره شدم .ول ایشده  یبعد من عاشق کس دمیپرس یکنجکاو

 یدا.مثل صدیچیآشنا تو گوشم پ یینفر صدام زد.صدا هیو بپرسم که  یتو نشد.خواستم سوال بعد هیشب چکسیه

 کردم یم کاریمن، چ یبود در چند قدم لوفرین ی...تمام بدنم گر   گرفت.صدالوفرین

 کنه؟ یم کاریجا چ نیاون ا ستین لوفرین یدادم که صدا یم یو دلدار خودم

 یگریبا هم بودن و د شهیکه هم لوفرین یمیست صمدو یناچار برگشتم. دو دختر محجب با چادر و مقنعه، اول به

 لوفرین

 وضع صادر نکرد. نیخالص شدن از ا یبرا یبود،زبانم خشک شد و مغزم فرمان ساندهیام را خ یشانیشرم پ عرق

 یساز ری.تصومیکرد یرا نگاه م گریبودم هم د ستادهیا لوفرین ی.روبه رودیکوب یم هیقلبم هزار بار در ثان دمیترس یم

انقد  لوفریو ن تایشدند.رز یکنه و مردم دورمون جمع م یم دادیخورم داد و ب یم یلیو س دیآ یکردم االن جلو م یم

 به بار آوردم . یصورتم که از حال برم.چه ننگ یزنندتو یم

داشتم  با وجود حرکت زشتم باز انتظار کمک از خدا  یینشه،چه رو یزیکن آبرو ر یکار ایلب آروم گفتم خدا ریز

 داشتم.

دوستش نابود شد.به  شیدونم غرورش پ یبشه.قلبش شکست م ریزد که سراز یپر اشک بود اما پلک نم چشماش

 کلمه سوال آرام از کنارم رد شدند. هیکرد و بدون  یدوستش اشاره ا

 یتونست من و رسوا کنه، ول یبخشه،م یمن و نم چوقتیه گهیدونستم د یاون لحظه مرگ و تجربه کردم م یتو

 نگفت. یچیکرد و ه یانمخ

 کرد. مونمیصد برابر شرمنده و پش لوفریرعوف بودن ن نیزده بودم وهم یفیکث یلیبه کار خ دست
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 ...؟ لوفریداد زدم: ن بابغض

 نیزم یگرفت.چهار زانو رو شینگاه مظلومش قلبم آت دنیاشک بود.با د سیو نگام کرد.صورتش خ برگشت

رحم بودم .تازه متوجه  یادامه داد و رفت.چشام پر از اشک عذاب شد چه ب توجه به راهش یب زین لوفریافتادم.ن

 زد شدم . یداد م یکه ه تایرز یصدا

 ه؟ی؟ بگو اون ک یشد ینجوریچرا ا ه؟یدختره ک نیا نیمت _

 آخرم که گفتم: نامزدم ...اون همه کسم بود. تیهم از خر نیا

 گفت:  تیعصبان با

 نامزد ندارم؟ یتو که گفت_

 ؟یهست یک یفکر کرد یگفتن، احمق عوض راهینداشتم.شروع کرد به فحش و بد و ب یعنیندادم  یجواب

 ؟یتونست چطور

 ازت متنفرم  یفیکث وونیح هیتو

 و رفت. دیسرم کوب یمحکم تو فشیک با

 

د رفته بو لوفریکه ن یریوخاک همچنان چهار زانو بودم به مس نیزم یرو ،یمونیحسرت و پش ایدن هیموندم و  من

 گرده یانداختم، نه بر نم ینگاه

 ممکن تر بود. ریغ لوفرینگاه کردم که برگشتنش از ن تایرز به

سخت کار کنم و پس  یدیکردنم بود حاال به چه ام یزندگ زهیانگ لوفریو باختم چقدر خوشبخت بودم.ن زمیچ همه

 ؟یبه عشق چه دختر ،ییچه فردا دیانداز کنم؟ به ام

 بدم، عمو وزن عمو ؟ یپدر و مادرم و چ جواب
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 یا جهیشد.قدم زدم تا به نت ینم ریکردم اشکم سراز یم یبغض کرده بودم که هر کار یکردم.به حد یغلط چه

 خواستم . یم یزندگ یوبرا لوفرین یبه درک ول تایرز ،یعنینبود  یراه چیبرسم.ه

 :دیجه حال بدم شد و پرسمتو دنمیو اعصاب خراب برگشتم خونه.مادرم به محض د دهیبا سرو صورت ژول شب

 شده؟ یچ نیمت_

 گفتم: یحوصلگ یحرف زدن نداشتم با ب ینا

 نشده یچیدوستام بودم ه شیپ_

 ن؟یمت یخورد یزیچ ده؟یرنگ و روت چرا پر ،یحال یچرا انقد ب _

 کنه. یسرم درد م یبخورم؟ کم ینه چ _

 تخت،پرت کردم. نییپاو بالشت و  دمیتخت دراز کش یاز کنارش رد شدم رفتم تو اتاقم رو و

 آب قند وارد اتاقم شد و گفت: وانیل هیبا  مادرم

 و بخور نیا زمیعز ایب _

 و از دستش گرفتم وتشکر کردم. وانیل

 ممنون_

 ن؟یمت _

 جانم مامان_

 نکردم؟ یبگو به جون مامان کار بد _

 یزن یم هیچه حرف نیتکارم؟ایمامان مگه جنا _

 ه؟یمنظورم چ یدون یخودت م ،یا گهیهر کوفت د ایقرص  ای ینخورد یبد یدنیفقط بگو نوش _

 خوام بخوابم. یم رونیب یشه بر یکار ها رو نکردم.حاال م نیکدوم از ا چیبه جون مامان ه_
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 آب قند هم بخور نینخواب .لباس هات و عوض کن ا فیو کث یسرو وضع خاک نیبا ا _

 او دادم . را به وانیاز آب قند را خوردم و ل یقلوپ یلیم یب با

 و ببر تا من لباس هام و عوض کنم و بخوابم. نیمامان ا_

بدتر شدم. چقدر مامان ها مهربونن،  یبتیمشروب رفتم.خبر نداشت دچار مص ایکرد سمت مواد  یمادرم فکر م یطفل

 دیاکنم نب یزنگ بزنم معذرت خواه دیکنه با یم کاریاالن چ ی...راستلوفریهستن.مثل ن ینجوریاصال همه مونث ها ا

 جدا نشه. یبهم بزنه.قهر بکنه ول مونینامزد

 باشد. یآوردم و بهش زنگ زدم.بالفاصله گفت دستگاه مشترک مورد نظر خاموش م رونیب بمیو از ج لمیموبا

 بخشه؟  یمن و م یعنیارتباط و بسته. یشده که تموم راه ها یاز دستم کفر یلیخ حتما

خوام  یازت نم یچیه گهیو به من برگردون د لوفریبار کمکم کن، ن هی نیا همام ،یدونم تو هم باهام قهر یم ایخدا

 یماانگشت ن ده،ید گهیدختر د هیدست تو دست  ابونیخ یگفت من و تو یبه خانوادش م لوفریرفت، اگه ن ی.آبروم م

ز دست دادنش از شام بخورم خوابم برد.نصف شب با کابوس ا نکهیدلهره ها بدون ا نیشدم.با ا یو دوستام م لیفام

ه بدم ک امیگرفتم بهش پ میو برداشتم و دوباره بهش زنگ زدم .اما هنوز روشن نشده بود.تصم ی.گوشدمیخواب پر

 اممی( پیماجرا، عشق من و از قلبت پاک کن دنیدم، قبل فهم یکنه.)عشق من اجازه نم افتیروشن شد در یوقت

 رفت. ظارانت ستیل یتو

 نیکه بهش توه نیبودم از ا مونیپش یته دلم کم یغرورش شکست گرچه حقش بود ولکردم.  یهم فکر م تایرز به

 کردم . رشیکردم و تحق

 دمیمانده تا صبح را عذاب کش یها ساعت

 

 یکنم.اما م یمعذرت خواه لوفریخواست برم از ن یبود دلم م روزیموضوع د ریشد وسرکار رفتم.ذهنم درگ صبح

 نیاز ا ترشینه؟ اگر ب ایگفته  یزیچ یبه کس لوفرین دمیپرس ی، مدام از خودم مپرتم کنن رونیب یبا اردنگ دمیترس

 یکیاالن برم. به دوستم که در مکان نیهم دیبا نییخورد پا یاز دستم سر م یمثل ماه لوفرینشستم ن یمنتظر م

 گفتم: میکرد یمشارکت م
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 .نمیخوام برم نامزدم و بب یزودتر برم امروز؟ م کمیشه من  یم _

 بندم. یکنم بعدش م یو باز م یآخر نیبرو، خودم ا ستین یآره مشکل _

 دستت دردنکنه  _

 به سالمت _

 رفتم. دنشیوبه د دمیکارم و عوض کردم و دست و صورتم و شستم. چند شاخه رز سرخ خر لباس

 تونستم راحت تر حرف بزنم یخونه نبود و م یوقت روز جز مادرش کس نیا

 ت:در و باز کرد و گف مادرش

 جان نیتو مت ایب _

 ن؟یسالم زن عمو خوب هست _

 بهت زنگ زده؟ لوفریپسرم. نکنه ن یخوش اومد میسالم، شکرخدا خوب کیعل _

 گفتم:  یشدم با دست پاچگ هول

 آ...ره، آره _

 و گفت:  دیخند

 شهینگران م ینگ یزیچ نیگفتم به مت میتب داره االن از درمانگاه برگشت کمیدختر،  نیدست ا از

به  ؟یحال بنداز نیفرشته رو به ا نیا ستین فیگرفتم. ح یدرمون م یاون من درد ب یکاش به جا د،یکش ریت قلبم

 گفتم  یم راهیخودم بد و ب

 االن حالش چطوره زن عمو؟ _

 ینش ضیمراقب باش مر نشیاش کردم تو اتاقشه برو بب هیپاشو _
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آوردم. مصمم وبا اراده چند  یو دلش و به دست م میکرد یم یآشت دیخوام حتما با یو نم چکسیه لوفریبه جز ن من

 کیتخت مثل  یکرد.در و باز کردم. رو شتریام را ب زهیانگ دییگفت بفرما یکه م لوفرین یضربه به در زدم .صدا

و زرد شده بود  دهی.صورت مثل ماهش،رنگ پردیشاش را برداشت و سرش ک یروسر دیگلبرگ افتاده بود من و که د

 سالم کردم:  یکرد.به آرام ینگاهم م رهیخ رهیو نفرت بود خ نهیاز ک زینامرتب و چشمانش لبر شیموها

 سالم  _

تخت نشستم گل ها را به  یداد.حق داشت .چند قدم جلو رفتم و لبه  یبود که جواب سالمم را نم یبار نیاول نیا

 طرفش گرفتم و گفتم: 

 حالت خوبه؟ _

 کرد. ینگاهم م فقط

 . دمیواسه تو خر نیبب ؟یریل ها رو از دستم بگگ یخوا ینم _

 تخت انداخت. یبه آن ها ، گل ها را رو یتوجه ا چیرو از دستم گرفت و بدون ه گلها

 خواست محکم بغلش کنم و بگم چقدر دوسش دارم .بگم سوتفاهم شده یم دلم

 خوام.ببخشم. یمعذرت م ایدن هیخوام.  یمعذرت م لوفرین _

 شربت وارد اتاق شد. وانیق وارد شد سکوت کردم.زن عمو با دو لضربه به در اتا چند

 یدیزن عمو زحمت کش _

 دارم.اون شربت خنکه بخور برات خوبه  دیخر رونیب رمیمن دارم م لوفرینوش جونت پسرم، ن_

رف ح کلمه هم باهام حرف هنوز هی یحت لوفرین یعنی میهر دو سکوت کرد شتریب دیوشا قهیدق هیو در را بست.  رفت

 نزده بود.

 رفتن مادرش که مطمئن شد گل ها را بغلم پرت کرد و گفت: از

 جا برو نیاالن از ا نیهم _
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 عکس العمل را نداشتم. نیا انتظار

 لوفر؟یکجا برم ن _

 رون؟یمن از خونه بزنم ب ای یر یم نجایاز ا _

 ونریکنم. بعد پرتم کن ب فیرا تعر زیکنم اول اجازه بده همه چ یخواهش م _

 باشه بگو، از خودت دفاع کن _

از حد  شتریب دیدادم شا حیتوض شیرا برا زیخوش حال کننده بود.همه چ اورمیب یلیدل شیکه اجازه داد برا نیهم

 گفت: تیبا عصبان میگناه جلوه دادم که بعد از حرف ها یمعمول خودم را ب

وز  اون ر ،یمن و به تمسخر گرفت ،یتعهد داده بودبه من  یپسر آزاد نبود هی گهیتو د ،ینداشت یکار نیتو حق چن _

 زودتر بهت برسم که مرجان یداشتم هر چ یشناختمت سع دمتیاز دور د یوقت

 دستش و گرفته؟ هیاون دختره ک د،یپرس ازم

چشم دوستم آب  یشدم جلو ریپر گناه، تحق یآدم دروغگو هیو آلوده اند  فیدستات کث دمیو جمع کردم د حواسم

 هیتو همون دختر دماغ عمل اقتیجالت، همون لحظه عشق تو رو از قلبم پاک کردم لشدم از خ

 گفت یرا م تایرز

 ما بعد پنج سال بود. دارید نیو آخر نیخورم اون اول یقسم م لوفرین _

 بود؟ دارتید نیوآخر نیباز اول یشد یقسم بخور که اگه با من روبه رو نم _

 هیبا گر لوفریشد بخورم .سکوت کردم. ن یکردم اما قسم دروغ نم یسوار مبه دست آوردن دلش دروغ و کلک  یبرا

 گفت:

ن و م یکنه.چطور تونست ینم گهید وونیبا ح یوونیح چیه یکه تو با من کرد یکار اد،یازت بدم م یآشغال یلیخ _

 ؟یبد یباز
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 .مریشه، من فقط خواستم ازش انتقام بگ یخودمم باورم م ینجوریا لوفر،ین ینگو باز _

 وجود نداره یعهد گهیمن و تو د نیاد؟بی یم یسر من چ یفکر نکرد _

و آرزو انگشتش کردم و از دستش  دیوبا هزار ام دمیو رو کردن زرگرها خر ریز یرا که بعد از سه روز متوال یا حلقه

 آورد و به طرفم گرفت. رونیب

 وقت تکرار نشه چیدم ه یبار، قول م هی نیبهم بده، من و ببخش، هم گهیفرصت د هی لوفرین _

 بهت اعتماد ندارم گهیمن د نیمت _

 و بهم نزن زیهمه چ یسادگ نیکنم به ا یخواهش م _

 بار.... نیو ا یدو بار قبل تلفن ،یکن یم انتیکه به من خ یبار سوم نیا _

 کردم؟  کاریبود.اون وقت من چ لوفریداد کار ن یدوست شنهادیکه چند بار به من زنگ زد و پ یدختر اون

 شدم یزد از خجالت داشتم آب م یدو دو م چشمام

 

 گفتم: یشرمندگ با

 متاسفم _

همه قدرت داشته باشه.با  نیا فشیظر یکردم دست ها یطرف صورتم گر گرفت و داغ شد دردم گرفت تصور نم دو

 و زد که انقد درد گرفت. یلینفرت س

 احمق فرض کردن من یعنیتاسف تو  نیمسخره کردن من، ا یعنیتاسف تو  نیا _

 نییسرم و پا یمانده بود فرار کردم.بدون خداحافظ میکه برا یدانم کجا افتاد اما با تمام قدرت یرا پرت کرد نم حلقه

 گرفتم و برگشتم خونه.

 به من زنگ زد و گفت: لوفریاون روز ن یفردا

 الو سالم  _
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 دمت؟یبخش یکه بگ یدونم زنگ نزد یسالم ، م _

 درسته _

 افتاده؟ ادتی دیجد راهیچند تا بدو ب ؟یا زنگ زدپس چر _

واسه من وجود نداره که بخوام اصالحش کنم.زنگ زدم هماهنگ کنم. من امشب با پدر و مادرم حرف  ینیمت گهید _

 .میبه هم بزن میخوا یو م یزنم که نامزد یم

 لوفر؟ین _

 بله _ 

 به من فرصت بده گهیبار د هیکنم  یالتماست م _

 که بخوام به خاطرش ببخشم  ستیما ن نیب یعشق _

 کار و نینکن ا رمیم ی، بدون تو م لوفریغلط کردم ن _

 نکن کیخودت و کوچ نیاز ا شتریکه باورت ندارم ب یدون یتو فقط حرفه، م یحرف ها_

 رم. یبه جز تو نم چکسیسمت ه گهیکنم د یکمکم کن درست بشم، توبه م شم،ینه به خدا عوض م _

 م انقدر خوب باشم و تو رو ببخشم .تون یمن نم _

 تا ابد دوست دارم  لوفرین _

تموم  یاز عشقم جا مانده بود.فقط از من ناراحت بود ک یانگار ته دلش کم میکرد یرا به سکوت سپر ییها لحظه

 دونه یخدا م یدلخور نیا شهیم

 و بگو نیتو هم هم میدیرس جهینت نیبه ا یگم توافق یم نیزن یچرا بهم م دیازم پرس یاگه کس _

 بچه ها با لج گفتم: مثل

 گم ینم _
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 گم؟ یم یچ یقراره، متوجه هست یاز چ هیصورت مجبورم به همه بگم قض نیا ریچون در غ ار،یدر ن یباز _

  دیخر یکرد آبروم و م یلطف م یلیخ لوفریکردم.تازه ن یقبول م دینداشتم وبا یا چاره

 دمیآره فهم _

 خوبه، خدا حافظ _

 لحظه قطع نکن هی _

 بله؟ _

رو از  یفکر نفر دوم یش ی.تو فقط زن من مامی یجز تو نم یدختر چیه یهم بگذره من خاستگار گهیده سال د _

 کن. رونیسرت ب

 تماس قطع شد. یحرف چیه بدون

 به ما حاالمخالف بودن ا مانی.گرچه همه با نامزدمیرا به هم زد یگفته بود نامزد لوفریروز بعد به همان شکل که ن چند

 بودند یما عصبان یدادند از دست هر دو ینم تیرضا ییجدا

 آس و پاسم  ینیب یهم که م االن

 نهک انتیتونه خ یم یکرده به هر کس انتیکردم چون به عشقش خ یکردم فکر م دایپ یحس بد نیبه مت نسبت

 زنگ خود و شماره مامانم لمیموبا

 الو سالم مامان _

 طوره؟سالم پسر گلم، حالت چ _

 مامان دلم برات تنگ شده _

 نگران شدم. یکرد ریقربون دلت برم ، چرا د _

 مارستانمیب _
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 که تموم شده یساعت کار _

 نه پرسنل نجام،یا ضیمر هیبه عنوان  _

 االن؟ یشده؟ خوب یمامان فدات بشه چ _

 شد. یکتک کار ،یپسر هیدعوا کردم با  یآره خوبم، صبح _

 

 دیترکه.دست و پات شکسته؟ االن با یسهند قلبم داره م ؟یشد ریباهاش درگ ی! واسه چیتو که اهل دعوا نبود _

 اونجا امیب

 پس امیمن حالم خوبه االن م یایخواد ب ینه مامان جان نم _

 گفت:  نیگفتم.مت یکنه کاش نم یبه پا م امتیق نجایا ادیتلفن قطع شده بود.اگه ب اما

 مادرت بود؟ _

 نجایا ادی یآره االن م _

 دوست داره؟ یلیانگار خ _

 همه مادر ها بچه هاشون دوست دارن _

 بود هیاز بق شتریذره ب هیانگار مادر تو  یآره ول _

 ؟یش یبگم ناراحت نم یزیچ هی نیمن و داره، مت ایآخه فقط تو دن _

 ؟یفحش بد یخوا یهستم.م یدونم چ یخودم م _

ه ب دنیرس یدم که تو رو سرزنش کنم. تو برا یاجازه رو نم نیدم افحش ندادم .به خو یمن تا حاال تو عمرم به کس _

 ی.به خودت کمک کن تمام عادت هایخودت و اصالح کن دیبا لوفر،ین ایباشه  تایندارم رز یحاال کار ت،یعشق واقع

 ،یپاک شده قلبت از هر نفس خطر ساز یمطمئن شد یشو ازش کمک بخواه، وقت کیبدت و دور بنداز، به خدا نزد

 اون موقعه برو سراغ محبوب قلبت.
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 پاکه برام دعا کن. یلیسهند تو قلبت خ _

 از صبح تا االن  یبرو خسته شد گهیحتما.حاال د _

 .یش یآخه اگه برم تنها م _

 ساسان هم هست. ادیمامانم م گهید قهینه تا چند دق _

 دستش دوستانه فشرد و گفت: یدست راستم و تو _

 اشباشه پس مراقب خودت ب _

 چشم ممنون. خدا نگهدارت _

  ؟یکه دوسشون دارند. مثل ک ییکنند. به اتفاقات ، به کسا یشوند فکر م یتنها م یشدم. معموال آدم ها وقت تنها

شه گفتن  ی.مثل طرز نگاه کردنش، چقدر سخت مشهیو به من وصل م نمشیب یکه هربار م یو برق مایش مثل

 یروز هیدوست دارم  زمیعز یمایش سمینو یم تی.براسمینو ی.پس مادیم عالقه از عمق وجودت  یدوستدارم. وقت

 سرشار از بودن توست. میتک تک لحظات زندگ یتا بفهم دمیدفتر و به تو م نیا

 هم بعد از او داخل شدند. ییداخل شد .السا ودا هیاتاقم باز شد و مادرم با گر در

 ؟یکن یم هیمامان چرا گر _

 سرت اومده؟  ییچه بال شده؟ یدردت به جونم چ _

 نشده یمن که حالم خوبه طور نیچرا هل کرد ییاومدم. دا نهیمعا یدرد داشت شکمم برا کمیخدانکنه،  _

 یمنم هول کردم .الحمداهلل که خوب مارستانهیاالن ب یکیگفت سهند دعواش شده با  یواال آبج _

 بله خوبم. مامان شلوغش کرده _

 گفت:  السا

 سالم داداش_
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 و گفتم: دمیاشک بود.خند سیانداختم.صورتش خ یلسا نگاها به

 مردم  یانگار ،یانداخت هیمامان همشون و به گر یوا _

 باهم گفتن: خدانکنه همه

 و گفت: دیکرد صورتم رابوس یرا پاک م شیرد اشک ها یکه با دستمال کاغذ یکنار تخت نشست. درحال مادرم

 .رمیم یمن م افتهیت ببرا یاگه اتفاق ؟یتو تنها کسم یدون یم _

 یبودم وتنها دلخوش ونشیمد یلیمن بود خ یاش را سوزانده بود.جوانمرگ پا یداشت مادرم به خاطر من جوان حق

 اش من بودم.

 شو. نمیماش ریگیشم.مامان وببر و پ یم یعصب نمشیب یحال م نیا یتو رو خدا مامان و ببر خونه.تو ییدا _

 با اعتراض گفت:  مادرم

 زارم. یرم، تنهات نم ینه نم_

 گفت: ییدا

 وببرم نیمونه تا من تو رو برسونم خونه و بعد ماش یسهند م شیالسا پ ،یفشارت افتاده رنگ به رو ندار یآبج _

 .ششونیگردم پ یبعد برم ،یکیمکان

 گفت: السا

 داداش هستم. شیآره عمه جون، من پ _

 :مادرم

 باشه. نجایم سهند انه بخدا تحمل ندارم برم خونه و راحت بخواب _

 ادیآب قند بخور، تا حالت جا ب وانیل هیشه دردم. برو خونه دراز بکش  یبدتر م نمتیب یحال م نیمامان به خدا با ا _

 باشم . شتیفردا صبح پ دمیمن هم قول م

 : نهگفت
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 بغلش و گرفت و گفت: ریبخوره، السا ز نیتعادلش رو از دست داد وخواست زم اما

 .میبر ای.بستیلت خوب نحا نیعمه بب _

 بردن. چند لحظه بعد السا برگشت و لبه تخت نشست. رونیرا از اتاق ب او

 ؟یکن یو شر درست م یتا حاال الت شد یاز ک _

 من؟  یک _

 هینه پسر همسا _

 کردم مو به مو که با تعجب گفت: فیتعر شیتمام ماجرا را برا نشستم

 ؟یبه پدرت فحش داد و تو بهش فحش نداد _

 چه مربوط چارهینداشت.من با پسرش مشکل داشتم به اون ب یریفحش ندادم چون پدرش تقص _

 

 شستم. یکاش من اون جا بودم. جد و آبادش و م _

 بسته به طرز حرف زدنش. یشعور هر کس _

 ! فقط قدت بلند شدهیذاشت یصورتش جا م یرو یادگاری هیقبول، حداقل  یدوست ندار یباشه فحش نداد _

 رونیخوام.پاشو برو ب یا همراه نمالس _

 پرت شد؟ یحواس تو چرا پرت بود. واسه چ نیرفت بپرسم.ا ادمی یراست _

 بذارم. انیرو با او درم زیبود تا همه چ یخوب زمان

 کنم عاشق شدم، عاشق دوست تو. یحس م _

 اسم دوستش کم رنگ شد و گفت: دنیالسا با شن لبخند

 ما؟ینه، ش _
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 به جانم افتاد. بیرق هیترس وجود  از دست دادنش، ترس

 وسطه؟ گهید یکس یچرا نه؟ پا _

 کن. رونیاز سرت ب مایفکر ش _

 است؟ گهیمرد د هی شیپرسم چرا؟ دلش پ یدارم م _

 بود. ینجورینه، کاش ا _

 زد. یمرموز حرف نم یجور نیمن مهمه وگرنه ا یموضوع چقدر برا نیدونست ا یشدم.السا نم یم دتریناام داشتم

 داره؟ حرف بزن السا یخاص یماریب _

 ممنوعه است. زیچ هیفکر کن  یدورش و خط قرمز بکش دیندارم فقط با یحیتوض چیه _

 ؟یچ یعنیعشق و دوستداشتن  یدون یتو م _

 را نگرفتم که در اتاق چند ضربه خورد. جوابم

 داخل. دییبفرما _

 شدن حالم، رفتند. ایکنارم بودند و بعد از جو یقید.دقااتاق باز شد و چند نفر از همکارانم به مالقاتم آمدن در

بودم که السا وارد  دهیکرد.به در اتاق نرس یام م یالسا عصب یحرف ها ادیآمدم تا از اتاق خارج شوم. نییتخت پا از

 اتاقم شد و گفت:

 ؟یداداش چرا بلند شد _

 خواهم. یدانست چه م یتخت م یپاسخ دادن سوالش برگشتم رو بدون

 است. زیچه چ میناراحت لیلود

 زنگ خورد و برداشتم: لمیموبا

 ییسالم زن دا _
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 سالم پسرم، حالت چطوره؟ _

 به لطف شما خوبم. _

 رفتم دنبال درسا، شکر خدا که حالت خوبه. یم دیبا مارستانیب امیخدا رو شکر، شرمندم! نتونستم ب _

 شرمنده شما هستم. یکاف من به اندازه دیفکر نکن ینجوریا گهید ه،یچه  حرف نیا _

 ؟یش یمرخص م گهیفردا د ،یتو پسر خودم _

 .سادمیوا یخود یآره تا االن هم ب _

 .مراقب خودت باش خدانگهدار.میپس ما منتظرت هست _

 خداحافظ _

 :دیبالفاصله پرس السا

 مادرم بود؟ _

 مرتب کردم.را  میتخت بلند شدم و لباس ها یخواست جوابش رو بدم. از رو یهم دلم نم باز

 .میالسا بر _

 .ادیکجا؟ صبر کن بابا االن م _

 زنم بره خونه. یبهش زنگ م _

 ؟یداره برگرد یبمون، چه لزوم نجایامشب ا _

 راهرو منتظرم. یجا موندن رو ندارم. تو نیحوصله ا _

 زنگ زدم. ییآمدم و به دا رونیاتاق ب از

 .میکرد حرکت یآمد به طرف درب خروج رونیکه از اتاق ب السا

 وصدام زد: دیاز پشت سر دنبالم  دو ساسان



 سازغم

 
63 

 

 سایسهند وا _

 رو به عنوان عالمت سوال تکون دادم؟ سرم

 ؟یر یکجا م یدار وونهید _

 خونه _

 امشب. یبزن دیآمپول با ،یدارو دار ،یجا بمون نیا دیامشب با _

 .رمیم یاون تخت دراز بکشم م یرو گهید قهیدق هیساسان اگه  _

 .یر یتو؟ دکتر هنوز دارو ننوشته که سر خود م یگ یم هیفات چمزخر نیا _

 بخورم. دیبا یدونم چ یخودم م _

 ؟یتا حاال دکتر شد یاز ک _

 کنم. یبکن جبران م یکار هیخودت  ستیبد دارم.حالم خوب ن یمشغله فکر هی _

 .رمیگ یهم برات م یو مرخص صیبرو، برگه ترخ یباشه حاال که اصرار دار _

 درد نکنه.خداحافظدستت  _

 .میکرد و برگشت یهم خداحافظ السا

 کرد. یقلبم بود که درد م نیازجسمم، ا شتریب

 

 .ستیمخالفتش چ لیداد باز از السا خواهش کنم دل یاجازه نم غرورم

گرفت.هرچه که بود حال من و  یمنشأ م أسیمثل ضعف که از  یبه من اضافه شده بود.حس یبه تازگ یتلخ حس

 بدتر از قبل ساخته بود. یلیخ

 روز گذشت. سه



 سازغم

 
64 

 

 مایشد ش یم دیتونستم سرکار برم.شا یشده بودم.از فردا م رهیکه مادرم کنارم گذاشته بود خ یموز ریش وانیل به

 بگم چقدر دوسش دارم . مایتونستم به ش ی. کاش منمیهم بب

 سالم! _

 السا بدون در زدن وارد اتاق شد. باز

 .یقبل وارد شدن در بزن ستیسالم، بد ن کیعل _

 خواهرت هستم . ستمیهم که ن بهیها رو دوست ندارم. غر یباز زهیپاستور نیمن ا _

 کمکم کن. یپس اگه خواهرم هست _

 تو جون بخواه داداش _

 ؟یفهم یخوام.چرا نم یالسا من اون دختر و م_

 کار کنم؟ یچ یگ ی.م دمیبه فرض فهم _

 داره؟ یاول بگو چجور خانواده ا _

 ازدواج کنه. بهیپسر غر هیتونه با  ینم چوقتیه مایخوام قلبت بشکنه، ش ینم _

 آخه چرا _ 

 اجباره نیا ریهم درگ مایکردن  ش جادیو سنت و ا میتصم نیدونم انگار رسمه براشون، از هفت نسل قبل ا ینم _

 ؟یالسا دستم انداخت _

 زنم. یحرف م ینه به جون خودت جد _

شده  یشخص معرف هیکه توسط  بهیغر هیدن به  یدخترشون وم ش،یگرده به صدسال پ یرمنسل قبلشون که ب چند

 کنند. یرسند و ازدواج م یبه توافق م یکوتاه یلیبود.بعد از مدت خ

 کشه. یرسونه بعد هم از ترس خودش و م یجر و بحث احمقانه زنش و به قتل م هیسال بعد سر  هی
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 یاون بچه، بزرگش م یپدر بزرگ مادربزرگ، مادر رنیم ین. هر دوشون که مماهه دار کیدختر  هیکه،  یدرحال نیا

د بندن تا ص یفرق که با خودشون عهد م نیاومده، با ا ایبچه شده و به دن گهیبار د هیکنن دخترشون  یکنن.تصور م

 دختر نده بهینسل بعدشون هم به غر

به هم  یلیتما لیفام یشه؟ اگه پسر و دخترا یم یوسط چ نیشه. عشق ا یاحمقانه اس، اصال باورم نم یلیخ _

 شه سرنوشتشون؟ یم یشه، بگو چ یم یبودن چ شتریاز پسرا ب لیفام یاگه دخترا ؟ینداشتن چ

 ترشن یم گهید یچیه _

 نکن تمیالسا اذ _

 نیگفت و بخاطرش غمگ یم شهیهم مایبود که ش یزیتمام چ نیدادنت و ندارم ا بیداداش به خدا قسم قصد فر _

 ود.ب

 نه؟ ایسنت مسخره مخالفه  نیبا ا مایش _

 تونه از خانوادش بگذره. ینداره و نم یمخالف که هست. اما چاره ا _

 !یداشته باش ییطرز فکر ابتدا نیو چن یکن ینسل زندگ نیا یچطور ممکنه تو _

 داد؟ شه به زور شوهر یو نم یدختر گهید نندیکنند که بب یپدر مادرش به دوربرشون نگاه نم مگه

 پدر نداره مایش _

 .میهم و  درک کن شتریشد ب یوجه اشتراک ما باعث م نیبود و پدر نداشت.ا ریتقد یهم مثل من قربان او

 دوسش دارم؟ یگیالسا بهش م _

 ؟یشد وونهینه د _

 چرا؟ _

و، اصال ال تدنب فتهینه اون م ش،یخاستگار یبر یتون یکنه.نه م ینم رییبه نفع تو تغ یزیاگه بهش بگم چ یحت _

 .ستین یدختر نجوریا
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 خوام بدونه دوسش دارم. یفعال فقط م زمیعز _

 .ریمن و بگ ایخودش اومد سراغت و گفت ب دیمنتظر بمون و دعا کن شا یعجله نکن، بنظر ه _

 شده بودم و گفتم: یانداخت عصبان یالسا دستم م نکهیا از

 حوصله ات و ندارم. گهید رونیبرو ب_

 تیترب یب _

 رونیکنم ب یبه زور پرتت م یرو، نرب _

 

 کنم. یآشت گهیره، امکان نداره د یهم م مایو بدون با رفتن من ش نیاما ا رونیرم ب یباشه م _

 که اومد مجبور شدم بگم: مایش اسم

 .دیببخش _

 

 زد: یم میبود وصدا دهیپوش رونیلباس ب مادرم

 سهند جان پسرم؟ سهند؟ _

 جانم مامان _

 ؟یایخوام برم سر مزار پدرت تو هم م یمجانت سالمت،  _

 بابا افتادم. ادی

م قلب یتو یقیشد.عشق عم یبودم اسمش که تلفظ م دهیبودمش. او را ند دهیوقت ند چیمن که ه اد؟یکدوم  یراست

 افتاد. یم انیبه جر
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دانست  یکه م یکردم . با وجود یجانش، پر پر م یسنگ قبر سفت و ب یدسته گل را رو دیزرد و سف یها گل

 درصد است اما رفت. یاحتماال برگشتنش فقط س

 که چشم به راهش بودن فکر نکرد؟ ییبه همسرش به خانوادش به کسا چرا

 وبخت برگشته کرد. وهیوچهار ساله رو ب ستیزن ب کیمادرم،  چرا

 همسرش دیفکر نکرد که شا نیا به

 خوره؟ یم یا چه ضربه اد؟ی یسر زنم م ییباشه؟ نگفت اگه برم چه بال حامله

 بابا بره؟ یمامان چرا اجازه داد _

 ؟یکه پدر ندار نیاز ا ،یناراحت یاز چ _

 یزیچرا به من چ ،ینه مادربزرگ ینه پدر بزرگ ینه عمه ا یینه عمو م،یو ندار ی.مامان چرا ما کسستین نیفقط ا _

 ؟یگ ینم

 اشک مادرم شدم باعث دمیخاطرات انگار دردآور بود. خجالت کش یاش گرفت. تداع هیگر

 نکن هیگر ینگو ول یبگ یزیچ یخوا ینکن.اگه نم هیمامان، گر یببخش _

 ندارن یکدومشون از وجود تو اطالع چیچون ه ؟یشناس یکدوم از اقوام پدرت و نم چیچرا ه یدون یپسرم م _

 شم مامان یمتوجه نم ؟یچ یعنی _

 ازشون ندارم. یخبر چین و هرفت رانیو جنگ مملکت از ا یریبعد مرگ پدرت تو اوج درگ _

 ن؟یکرد یچه مدت باهم زندگ ؟یبا  پدرم آشنا شد یواضح تر بگو، اصال چجور یکم هی _

 و گفت: دیکش یا رانهیو دلگ قیعم نفس

ادامه  یاز خواهرهاش برا یکیدوتا خواهر داشت پدر و مادرش هم زنده بودن. وار،یبه د وارید هی. همسامیبود هیهمسا

 کشور و اصل ونسبش نیبه ا یدیگرفت.پدرت اما عالقه شد یلیرفت مهاجرت تحص رانیرفتن از اوتخصص گ لیتحص

کمتر باهم  ریدو سال اخ یکی نیا میآشنا بود مباه یجا درسش و تموم کرد و استخدام شد.از بچگ نیداشت. و هم
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کردم  شییود و من راهنماخونه نب ی.کساطمونیاومد ح ونسیقرض گرفتن دوچرخه   یبار برا هی.میکرد یبرخورد م

 نیچون از سابقه خوبش و قلب پاکش شناخت داشتم ا یطرز نگاه کردنش به من عوض شده، ول دمیاون روز فهم

مادرم نظرم و  یاومد خونمون. وقت یکه مادرش واسه اجازه خاستگار دیهفته طول نکش هینگرفتم. اما  یحس و جد

 یبودن و آرزو یبود همه راض یو اعالم کردم. چون واقعا پسر خوب تمیبدون ناز کردن و وقت خواستن رضا دیپرس

 برامون کردن. یخوشبخت

 گذشت. عیسر یلیعقد، حنابندان، ماه عسل، خ ،ینامزد نیریشن، دوران ش یم یقشنگ چه زود سپر یروزا

 

 یاعت نگاه مرفت تا برگشتنش صدبار به س یسر کار م یکه وقت میعاشقش هم شد یمدت به اندازه ا نیکم تر در

 ی.زندگمیدغدغه ساخت یو ب نیریش یزندگ هیپدر مادرمون،  یخونه  کیهمون نزد میاجاره کرد یخونه نقل هیکردم.

 یماه از ازدواجمان م ازدهی.میعاشق هم بود ام ره،یو بگ زیهمه چ یجا یزندگ یشه که، عالقه تو یبهشت م یزمان

 یلیبره، زمان جنگ تحم گهیچند روز د دیدادن پشت جبهه وبا گذشت بعد اومد از سرکار، اون روز گفت انتقالش

رفتنت با خودته برگشتنت با خداست  ستین یره، جبهه رفتن که شوخ یدونستم داره کجا م یبود.بچه که نبودم م

 کردم. تخاطر مخالف نیبه هم

 یبر یحق ندار _

 خنده گفت: با

 وقت چرا؟ اون

 گفتم: هیبا گر ختیصورتم ر یکرد.اشک هام رو یام م وانهیلحظه نبودنش د هی.فکر دمیترس یم یلیخ

 و تحمل کنم تیتونم دور یکنم نرو، نم یخواهش م _

که  ییدم. از اون جا یمجبورم برم وگرنه کارم و از دست م ستین یاریاخت زمیواسه من آسونه؟ عز یکن یفکر م _

 نون خشک بخرم. دیبا ستمیبلد ن یا گهیحرفه د چیه

 من ادامه داشت. یها هیما هنوز گر.ادیخند بعدش

 .ارمی یکنم پول در م یم یاطی. خودم خستیداره؟ اصال کار نباشه مهم ن یچه اشکال یاخراج بش _
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 ؟یو بد مونیخرج زندگ یکار کن یبشم وتو بر میدستت دردنکنه.من از ترس خونه قا _

 یبود و نم دهیفا یگرده، اما ب یره برنمگفت اگه ب یم یحس هیروز تمام باهاش قهر کردم بحث کردم. انگار  سه

و  لشیو انجام داد اما تاوانش و من پس دادم. دو سه روز بعد ساک و وسا تشیانسان فهی. وظرمیتونستم جلوش و بگ

پله  یرو اطیح یرفت. تو یکرد وحاال داشت م یفظپدر و مادر خودش خداحا نیجمع کرد از پدر و مادر من وهمچن

گرفتن. کنارم نشست و  یو ازم م امیبست انگار دن یکفشش و م یبند ها یکردم وقت یم هیها نشسته بودم وگر

 دستام و گرفت مثل من دلش گرفته بود مشخص بود بهم گفت:

و ادامه  مونیقبل زندگ یگردم. به همون  قشنگ یزود برم یلیرم که بر نگردم، خ یمن نم زم،ینکن عز هیگر _

من که خط حمله  ؟یتونم دو بار برگردم خونه، چرا انقدر نگران یمدت م نیا یط.فقط سه ماه اونجا هستم ومیدیم

برام  یلیرفتن خ یکن هیبخند! اگه گر نمیب ینم یبیآس چیرسم.ه یها م ضیمن پشت جبهه هستم فقط به مر ستمین

کنه واست نامه  ینماز عالقه ام رو کم  یباشم.فاصله ذره ا ایاگه اون سر دن یحت ادتمیشه، هر لحظه به  یسخت تر م

 .میسه ماه ودوباره کنار هم هست نیتموم شده ا یدلم تنگ شد، تا چشم رو هم بذار سمینو یم

 ختمیر یاشک م یدادن با چه شدت یانگار شکنجه ام م 

 گهیتو رو خدا نرو . نرود _

 انداختمش، گفت: هیبه گر آخرش

 یلیببخش اگه دلت و شکستم  رفتم.خ یردارم درکم کنکه دارم، مجبورم برم انتظا یهست یزیچ نیتو با ارزش تر _

 دوستدارم

 کنم شب و روز که خدا مراقبت باشه. یدعا م ،یهست ایهمسر دن نیتو بهتر _

 بلند گفت: ی.چند قدم که دور شد باصداختمیقرآنم رد شد. پشت سرش آب ر ریو از ز دیو بوس میشونیپ

 اگه برنگشتم حاللم کن  _

هفته پشت  هیرفت تا  یداد و نم یشد.کاش به حرفم گوش م شتریجمله، هق هقم ب هی نیاداشت  ی! چه درد آخ

کردم لحظه ها رو تا برگرده، در خونمون و قفل کردم و اومدم  یم یشمار هینه ثان یکردم.روز شمار هیسرش خون گر

و به همشون حروم کرده  یبشه. زندگ یسپر تلخ یروزا نیزدم تا ا یهم سر م نایبه پدرشوهرم ا یخونه پدرم، گاه

گشت چقدر تحمل لحظه ها  یبرم گهیپنج روز د دیگذشت و با یکردم چهل روز از رفتنش م یم هیبودم از بس گر
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 یشده؟ حتما حساب یکردم چه شکل یفکر م نیفاصله بود.به ا دنشیتا د یسخت تر شده بود حاال که زمان کوتاه

وخوشبو قبل از  بایز یمرتبش و داره؟ گل ها شیته ر شهیمثل هم یعنیتر شده،  رهیالغر شده، رنگ پوستش هم ت

وقت نامه  چیاون برنگشت و ه دیطول کش امتیبرگشتن پدرت تا ق یشن، انتظار من برا یهرز، خشک م یعلف ها

 یدلم چنگ م هب یبیدلشوره عج م،یشد یاز او نشد.کم کم نگران م یشد و خبر ینفرستاد.چهل و پنج روز سپر یا

 هیروز عصر که واسه برداشتن  هیتونستم دعا کنم. یبخورم فقط م یزیبخوابم نه چ یتونستم حساب یت.نه مانداخ

 زنن یدر م دمیبه خونه رفتم د لیوسا یسر

 

دلم پر  یتو یپرواز کردم. شاد یو دوان دوان سمت در رفتم انگار دمیدلم افتاده بود خودشه، چادرم و سرم کش به

 یاون نبود و لبخندم رو یدوباره اش باز کردم.ول دنشید دیکردم. در و به ام یش و تجسم مصورت هیهر ثان دیکش یم

کردم سالم کردن و با  یجونم افتاد و خبر بد و حس م به یبیرو به رو شدم. ترس عج یلبم محو شد با دو مرد نظام

 مضطربم جواب دادم. یصدا

 ن؟یتابان هست یشما همسر آقا _

 بله _

 نشده باشه که به حرف اومد باز شیزیکردم چ یکردم و خدا خدا م یشون مالتماس نگاه با

  دیاریب فیپاکشون تشر کریپ ییشناسا ی.فردا برادنیگم. همسرتون به مقام شهادت رس یم تیتسل _

کردم  و  یرا مرور م شیرا نداشتم. حرف ها ختنیقدرت اشک ر یبودم حت ستادهیرا گفتند و رفتن. هنوز مات ا نیا

باهم بودنمان درحال عبور از چشمانم بود.لنگ لنگ کنان خودم را به خونه  یگرفتم. تمام لحظه ها ینم یا جهینت باز

 زنگ و فشار بدم از حال رفتم. نکهیپدرم رسوندم .قبل ا

سرم جمع بودن.  یخانواده شوهرم باال یرا باز کردم  همه خانواده حت میکردن و چشم ها ارمیساعت بعد که هوش مین

 کردن. مادرم گفت: هیو شروع کردم به گر دیشده به خودم اومدم بغضم ترک یچاره ها خبر نداشتن چ یب

 زدم تو سر خودم و گفتم: یچت شد؟ دو دست یشده؟ نصف جونمون کرد یدخترم چ _

 شوهرم...مامان بدبخت شدم. _
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 یقیام بود.دقا یاما عوارض حاملگ ه،یحال یب ریکردن فشارم افتاده و تاث یآوردم.فکر م یخورد و باال م یبهم م حالم

 انیمن پا یشروع شد و آغاز بدبخت یو زار هیشده، گر دیبه اون ها فهموندم که پدرت شه دهیبر دهیبعد با اشاره و بر

 کریسرم بودم. پ ریرفتن من نتونستم برم ز ییشناسا یکه برا دشده، روز بع دیخب شه رفتنیاو، چه ساده همه پذ

اما اجازه ندادن وحسرتش  نمشیبار بب نیآخر یاصرار کردم برا یلیخ یکردن. روز خاک سپار عییشجونش و ت یب

 دلم موند.  یرو

 یلگحام لیبردنم.اوا یحال به درمانگاه م یبار ب هیدانم چند بار اما چند روز  یسرم دستم کبود بود. نم قیتزر بخاطر

داره  یبفهمه پسر نکهیقشنگم نابود شد. بدون ا یزندگ یحترا نیحال شده بودم. به هم یو ب فیضع یلیام بود. خ

 رفت.

 کردم. از مادر : یم هیمادرم داشتم گر یخودم اومدم پا به پا به

 زنده هست؟ یچ دمیشدن؟ االن کجا هستن؟ مادربزرگم پرس یمامان، پس عمه هام چ _

 سرش و با تاسف تکون داد و گفت: مادرم

 گهیرفتن. د رانیقاتل پسرمه از ا رانیگفت ا یت پدرت، به اصرار مادر بزرگت که مدونم پسرم، دوماه بعد فو ینم _

 از من نگرفتن. یݟوقت هم سرا چیازشون ندارم. ه یخبر

 ؟یدونستن شما حامله ا یاون ها م _

ادرم مکردم.  یاز کشور خارج شدن موضوع حامله بودنم و علن نکهیگرفتن. بعد ا یگفتم که تو رو ازم م ینه، اگه م _

چه ب نیخوندن ا یگوشم م ری. مدام زیدونستن تو تمام وجود من ی. اون ها که نمیسقط کن دیبه پا کرد که با امتیق

ه کنه. پسر خاله ات ب یره پشت سرش هم نگاه نم یبشه م گ. بزرشهیم تیو خوشبخت یقاتل زندگ ادیب ایاگه به دن

انمرگ شد و به رحمت خدا رفت تو خودت و جوانمرگ نکن. خوادت. به فکر خودت باش، اون که جو یمادرش گفته م

 به سر تو بزنه. یخواد چه گل یشوهرت و کشت م ومدهیبچه ن نیباهاش ازدواج کن، ا

 یکه تو، تو یطرف، مهر و عالقه ا هیمردم از  یمادرم و دخالت ها یتلخ تر از قبل شد حرف ها یلیبرام خ یزندگ

 یچطور یبود یادگاریجنگ اعصاب، آخه تو  ه،یگذاشت.هر روز گر یفشارم م تحت گهیاز طرف د یقلبم کاشته بود

مادرم من من کنان  دمیگذشت که د یم پدرتکندم. اما مگه مادرم دست بردار بود.سه ماه از مرگ  یازت دل م

 لوتخ یگوشه  هیکلمه حرف رفتم  هیشده بودم بدون  یکفر گهی. دادیکنارم نشست و گفت شب برات خاستگار م

کردن  یدرک نم یبود. وقت یآدم کاف هیقرص خوردم که واسه مردن  یدونم چه تعداد بود اما به قدر یکردم نم دایپ
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اوضاع  نیخالص شدن از ا یروش ممکن برا نیهستم مردن آسون تر یتیچه موقع یدارم  و تو یچه حال و روز

که  یرناکه، دو ساعت بعد خوردن قرص درحالتو خط یکارم چقدر برا نیدونستم عوارض ا یبودم! نم یبود.چه احمق

 خوردم نیپناه بردم و همان جا زم اطیاوردم به ح یباال م

 

سرزنشم کرد. اما  مادر  یلیبرد وخ مارستانی.داداش من رو به بفتادیواست ن یخوش شانس بودم که اتفاق یلیخ

اونا  شیاصرار داداش و زن داداش پ نگفتن. از اون روز به بعد به یزیدونستن مقصر نبودم چ یوآقاجون چون م

زد و  یاره، تا قبل تولد تو مادرم با من حرف نمیاسم خاستگار و ن شمیپ یکس گهیاتفاق باعث شد د نیکردم. ا یزندگ

و حاال ت زم،یعز نی. هممیکرد یو آشت دیمن و بخش مانمی. بعد تولد تو، روز زانمشیداد بب یاجازه نم یقهر بود.حت

 .یهست من ییتمام دارا

 ام فشردم نهیو بغل کردم و به س مادرم

 موقع یتو شدم، من و به خاطر وجود ب یباعث بدبخت ،یتنها باش شهیمن و ببخش مامان، من باعث شدم تو تا هم _

 ام ببخش

ردن ک یزندگ یکرده بودم. تو بهونه من برا یخودکش شیوقت پ یلیخ یاگه تو نبود یمن دیحرف و نزن، تو ام نیا _

 .رمیم یبدون تو م ،یبود

ام هنوز در خطر بود. دوباره دلم برات  یام رو به بهبود بود اما مشکل روح یگذشت. مشکل جسمان یروز مرخص چند

شه که از سرکار برگشتم.به مامانم  یساعت م هی. دمتیزنم. صبح که السا رو رسوندم ند یتنگ شده، دارم قدم م

چند روز که خونه بودم چند بار بهم زنگ زد و  نیا یسر بزنم.تو نیبه متخوام  ی.مامی یتر م ریزنگ زدم و گفتم د

 برم. دنشیبه د دی.حتما بادیحالم و پرس

 سالم _

زد و مرد را به طرف دوستش  یمن لبخند دنیکار بود. با د متیسر ق یمشتر هیمشغول بحث کردن با  نیمت

 کرد. و به طرفم آمد. ییراهنما

 !یشکر چه سرحال شد پسر؟ خدا رو یسالم، چطور _

 کنم. یواسم اون روز، فراموش نم یکرد یممنون، برادر یلیخ _



 سازغم

 
73 

 

 نکردم. چه خبر از عشقت؟ یبابا، کار یا _

 کردم که گفت: فیرو براش تعر مایش یتعصبات خانوادگ یماجرا

 یجلو پات سبز مسنگ ها  نیکه ا یکرد یفهمم تو چه گناه یشم.نم یبال ها دچار م نیبه ا میمن که پسر گناهکار _

 شه؟ 

 لحن حرف زدن و طرز تفکرش خنده ام گرفت. از

 ؟یکن یم کاریخودت چ _

 وسط موندم. نیا تا،ینه رز دهیمحل م لوفرینه ن ،یچیه _

 :دمیتعجب پرس با

 تا؟یسراغ رز یمگه تو باز رفت _

 ...هودهیبود اما ب یسرش را خاراند و فکر راه چاره ا یکم

 بطلبم. تیکنم و ازش حالل یرفتم سراغشم اما فقط خواستم معذرت خواه دادم؟ آره یانگار سوت _

 و باور نکردم. رتیخ تی. من که ننیمت ییپر رو یلیخ _

 !گهیباشم د نشید ریمن هم نخواستم ز ن؟ینمون یکس ونیگن مد ینم ونیمگه همه روحان _

 .نیو د تینه حالل تایدنبال رز ی. تو رفتیباز خامش کن یسمتش، خواست یرفت یواسه چ یدون یخودت هم م _

 خنده گفت:  با

از بس  تایرز نیا یول هیازدواج کنم چون دختر خوب لوفریخوام با ن یخب سهند من هر دوتاشون دوست دارم م _

زنم تو  یکنم م یداد و هوار هم زد آزادش نم یهرچ ،ییجا هیکنم  یدزدمش حبسش م یازش به دل دارم م

براش  ،یبرمش مهمون یم د،یبره خر رون،یدم بره ب یخانمه اجازه م یلیاعتماد دارم و خ چون بهش لوفرین یسرش.ول

 باشه اگه نه مجبورم اونم ادب کنم. یرم.اونم باز اگه دختر خوب یخرم قربون صدقه اش م یکادو م

 :خنده گفتمبا  دن،یکرد دخترا براش صف کش یچاره فکر م یسرش بود.ب یتو یاالتیمردم چه خ یخنده داشتم م از
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 ،یریگ یشصت ساله رو م رزنیپ هی یریزن بهت ندادن بعد اون م یتا پنجاه وپنج سال نمیب یو م ندتیآ نیمت _

 .استیرو گهیبچه که د ده،یچشماش کم سو شده و پوستش چروک

 

 پنچ تا زن داشته باشم. دی.من تا اون موقعه حداقل باریخدانکنه، زبونت و گاز بگ _

 م به اندازه تو اعتماد به نفس ندارهجمهور سیخود رئ _

 یموند شیسال تو اول یکه بعد س یافکار و دار نیتو هم _

 نهی.فرق من و تو اادی یخوشم نم یمن از هر کس  _

 یدوسش دار یبهش بگ یحت یترس یم ؟یکرد یحاال که خوشت اومده مثال کار _

 دختر هیکنه واسه  جادیا یمزاحمت ستیپسر خوب ن هیدر شأن  _

زنم. باورکن تو مخ زدن دخترا  یرم از طرف تو حرف م یمن م ه،یچ یدونیحرف ها رو، اصال م نیجمع کن بابا ا _

 استادم.

 گه دوستت خودش زبون نداره؟ ینم مایشه. ش ینم ینجورینه ا _

 .گهیبرو بهش بگو د یاگه دار _

 بگم مال من شو ستیکه نرسم و رسوم خاص خودش داره، هرزه  یترسم بهش بربخوره، خاستگار یم _

 کنه بحث و عوض کن از خودت بگو یم میبودنت عصب زهیپاستور ال،یخ یاصال ب _

 بسته خونه خسته کننده هست یوفضا ییگرفتم. تنها یچند روز خونه بودم افسردگ نیبگم، باورکن ا یچ _

 . میخوش بگذرون ،یدشت ،یکوه ،یپارک میبر ایخب ب _

 م؟یقت ندارم. حاال کجا بررم. تا جمعه و یسرکار م _

 .میدید یدختر خوشگل دی. شامیتو شهر بزن یچرخ هی میبر _
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 و تو قلبت داشته باش یکی ،یو اون نیبخدا بده همش دنبال ا نیبابا، مت یا _

                

                      **** 

 کردم کمکم کنه. شیراض یبدبخت یالسا حرف زدم و با کل با

کاکائو درست کنم. در  ریو روشن کردم و رفتم تو آشپزخونه ش ونیزیخواب، تلو یساعت هیبود. بعد غروب  کینزد

 نامناسب السا رو به رو شدم. افهیزدن، رفتم در و باز کردم باق

 ؟یسالم، چطور _

 یم نم. اما باز دلدمید یبه چشم خواهر، السا را م ،یو عروسک شونیپر ینازک و موها یلیتاپ وشلوارک خ هی با

 چشمام ظاهر بشه. یجلو افهیق نیخواست با ا

 ؟یدیتاپ پوش یسرد نیهوا به ا ه؟یچه سر و وضع نیسالم، ا کیعل _

 خدا گرممه شهیمن هم _

 شه یم تیزیچ هیآره معلومه  _

 خبر دارم در حد؟ گه،ینده د ریگ _

  ؟یچ _

 مربوط بشه مایرد که به شک یمن و خوش حال م ی. خبرمینشست یمبل ها م یبا حرف زدن رو همزمان

دنبال من، من هم اصرار  یایموقعه تموم شدن کالس ب یتون یتو م ،یتیکالس تقو میقراره بر مایاز فردا من و ش _

 .یبه دست آوردنش انجام بد یتالشت وبرا یتون یو م شهیم شتریب ییآشنا ینجوری.امیرو برسون مایش کنمیم

 :دمید بروز دادم و پرسلبخن هیخوش حال شدم اما در حد  قایعم

 ن؟یچند روز در هفته کالس دار _

 سه روز، شنبه تا دوشنبه _
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 ؟یچه ساعت _

 میهم شش و ن دیشا ایتا شش،  میبعد حول وهوش سه ون یساعت هیحدود  میخور یغذا م میگرد یاز مدرسه برم _

نده همش بخاطر اعتبار و شه البته ناگفته نمو یماست.شک نکن سوار م ریمس یدونم، خونشون تو یدرست نم

 اعتماد به منه

کرد. به دور از ادب بود. فقط دستش و  یآرزوم و داشت برآورده م نیخواست بپرم ماچش کنم.بزرگتر یم دلم

 فشردم و گفتم:

 یکرد دوارمیچقدر ام یدون یواقعا ممنون، نم _

 گفت: دیبا تهد السا

 ؟یکن یبه حالت اگه خرابکار یوا یول _

 ؟یچ یعنی یخراب کار _

داشته بهش ن یتوجه چیکن ه یسع زنیت یلیدخترها خ نیبب ،یسوال ناجور بپرس ،یبد نگاه کن ،یبکن یادب یب _

 اول دارید یباش

 ادی ینم شیپ یمشکل چیراحت ه التیخ _

 سهند؟  _

 جانم _

 ه؟یبچه باز ای ،یواقعا دوسش دار _

 کار ها کردم؟ نیمگه قبال از ا ه؟یچه سوال نیآره، ا _

 یمیدوست صم مایکنه. ش دایپ انیخون همه پسرها هست، تو خون توهم جر یکه تو یترسم حس تنوع طلب یم _

 اسمت و گهیبه خدا قسم د یجبران کن مایو با ش تیروح یکمبود ها ،یکن تشیاذ ای ،یبد شیباز یمنه، اگه بخوا

 .یش یما م هیونه پسرعمه، فقط همسا ی.نه داداشمارمی ینم

 من شک نکن یبه مردونگ فته،ین یاتفاق چیه دم یقول م _
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 بردم و گفتم: ییرایگذاشتم و به پذ ینیس یوجعبه کلوچه رو رو ریش وانیآشپز خونه رفتم و دو ل به

 نه؟ییمامانم پا ر،یبفرما ش _

 مامانمه شیآره، پ _

 م؟یای یبه نظرت ما به هم م _

 و گفت: دیخند

 دوتا مثبت حال بهم زن ،یلیآره خ _

 

زدم.  یکردم. دستانش  را گرفته بودم و قدم م یم یبا او زندگ المیکردنش دشوار، درخ یو سپر دیبعد رس روز

 روش دیبرق ام نیساخت مثل هم یکه چشمانش م یمثل آتش دمش،ید یکه م یوقت یدستانش گرم بود مثل گرما

 بود. شترگرمیب یلیشده در دلم، خ

 

 کنه؟ یشد. مامان چرا باز نم رمیخدا د گه،یزدم. مامان باز کن د یزنگ رو فشار م دیسه شد. پشت در کل ساعت

 گفت: ییرا فشار زدم که زن دا نیینگذشته بود که زنگ پا هیچند ثان هنوز

 بله؟_

 ستیانگار مامانم خونه ن یباز کن شهیم ییسالم، زندا _

 مامانت خونه بود یول زم،یسالم عز _

کردم و چون  یکه امروز به نظرم سخت وطاقت فرسا بود رو ط یشگیاه همکوت یلیخ یو باز کرد.با عجله پله ها در

 در باز بود فورا وارد شدم. یال

 کنه؟ یسالم .سالم، مامان قشنگم چرا در و باز نم _

 خوش حال و پر استرس بودم تعجب کرده بود نکهیکرد و از ا یبا تعجب نگاهم م مادرم
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 یو زد نییپازن  دمیسالم پسرم، تا خواستم باز کنم د _

 عیسر رمیخوام دوش بگ یکن م داشیعجله داشتم آخه، مامان حوله من کو؟ زحمت بکش پ _

 :دیپرس اوردیطاقت ن گریکه د مادرم

 شده سهند؟ یزیچ _

 و گفتم: دمیکش قینفس عم هیکردم. یتابلو م داشتم

 کنه. یم تمیاذ رمیدوش بگ دیبا عیموهام و کوتا کردم سر شگاهیبشه، رفتم آرا ینه مامان چ _

و هنوز به ا یکند. و من حت یرا م مایش دنید یدانستم حتما تقاضا ی.ممیبگو یزیخواست فعال به مادرم چ ینم دلم

 ماجرا ها نینگفته بودم دوستش دارم و ا

کردم به  یموهام و خشک م دیوسواس شده بودم. هوا سرد بود وبا یلینبود خ شهیش گرفتنم مثل همروز دو اون

 . مامانم در اتاق وباز کرد وگفت:دیکش یباال م یسرک هیالسا رفته بود اگه خونه بود حتما گمونم 

 خونه خاله نرگس؟  یمامان و ببر یتون یسهند م _

 داشت. یدرخواست نیمادرم چن دمیرس یبه خودم م دیمن بود، حاال که عجله داشتم و با یاز بدشانس نمیا

 مامان؟ یبر یخوا یاالن م نیهم _

 میبر میحاضر بش گه،یره دآ _

 حاضر شو عیباشه چشم، فقط سر _

آماده شدم. مادرم و رسوندم وبا عجله برگشتم خونه، به ساعت که نگاه کردم پنج و   یرفت و من هم سر سر مادرم

 عصر بود. قهیدق یس

و ها رو مشامم ب گهیاصال دتنده... یلیبوش خ نمینه ا ،یکی نیعطر، نه نه...ا نیاز ا یکمیعطر بزنم.  نهییآ یجلو رفتم

م به زد یاسپر یکمی. دمیلباسم پاش ی قهی یو انتخاب کردم و رو یکی یکرده بود.شانس  یو همه رو قاط دیکش ینم

تا  مایشد توجه ش یداشتم باورم نم یبیبندازم.چه دلهره عج منگا به کفشام هیکج و راستش کردم.  یموهام و حساب

 شه.من مهم با یاندازه برا نیبه ا
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ارزش بود  یو ب یهمه آدم ها، عاد یکه برا یسر قرار، مکان دمیکه  السا گذاشته بودم رس یساعت قبل از قرار مین

 آمد. یبه حساب م یقطعا مکان خاص مایبه ش دنمیرس یبود برا یکه پل نیمن مقدس و خاص شده بودهم یحاال برا

 ؟یشد چ یبمونم. اگه سوار نم دیکردم. هنوز زوده با گذشت و ساعت و نگاه قهیمنتظر بودم. پنج دق نیماش داخل

جور واجورم  یعطر ها یخسته بودم بو یلیدادم خ هیتک یبدل نشه، سرم و به پشته صندل ایخدا اقمیهمه اشت نیا

 که با نوک دمیالسا را د ،یداریعالم خواب و ب یتوکرد چشمام و بستم و خوابم برد. یحس خواب و فراهم م شتریکه ب

 و باز کردم. نیبودم. قفل در ماش دهیخدا خواب یشدم ...ا اریزد. هوش یپنجره ام ضربه م شهیت به شانگش

 بود؟ دهیسالم داداش، خواب _

 اریاخت یزدم ب یچرت هیسالم، آره فکر کنم  _

 گفت: یبلندتر یشد؟ السا متوجه منظورم شد و با صدا یسر اشاره دادم که چ با

 میبر نیبش ایجان ب مایش _

 ینه ممنونم تاکس _

  رمیگ یم

 چرا یتاکس هیکیکه  رمونیمس _

 ده یم ریگ یشناس یداداشم و که م یآره ول _

 . اصال باشه، اون با منستیاالن که داداشت خونه ن _

صحبت کرد که  ن،یباز شده درماش مهیشکل ن نیالسا با او به هم یقیها را متوجه شدم. دقا نیا شانیپچ پچ ها از

 سالمم کرد: یرو به من دادن وقت ایار شد.انگار دنباالخره سو

 نیخوام معطل شد یسالم، معذرت م _

 .دینداره راحت باش یمشکل ن،یسالم، خوش اومد _

. مدید یصورتش را م یکرده بودم که به راحت میتنظ یرا طور نهییآ گه،یطرف ادب و متانتش طرف د هیبودنش  ماه

 .میو عوض کرد رنگاهمونیما مس یهر دو عیهم برخورد اما سرلحظه اول موقع سالم کردن نگاهمون ب
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 دیکرد. با یرو نگاه م رونیچکش کردم، چه مهربان ب نهیینداشته باشه. از آ یمقصد ریمس نیخواست  ا یم دلم

 .دیگفتم اما نتونستم تاکه باز السا به دادم رس یم یزیشکستم و چ یسکوت و م

 بهاران سال قبل خوب بود یشه باهاش حرف زد، آقا یبداخالقه، اصال نم هنرجو چقدر یآقا نیگم ا یم مایش _

 کنه یبرخورد م یفقط جد ستیهنرجو بداخالق ن _

 کالس درسه نه کالس بحث نجایخانم ها ا اه،یبه تخته س زنهیمن عسل خوردش، همش م هیشه با  یاصال نم _

نگاهم رو به جاده  ریگرفت، مس نییم شد و سرش راپاشدم. متوجه نگاه رهیخ نهییبه آ اریاخت یومن ب دیخند مایش

زد  نییرو پا شهیش مای. هوا سرد بود و اما شمیداد یکرد ما هم گوش م یم یگفت و شوخ یدوختم. السا درباره او م

 :دیالسا پرس

 ؟یحالت خوبه، حالت تهوع دار مایش _

 خوره یدونم چرا حالم بهم م یآره نم _

 گفتم. یم یزیچ دیبا گهید

 د؟یبخور ییهوا نیبش ادهیو نگه دارم، پ نیماش _

 برگردم عیسر دیشه با یم رمینه، ممنونم د _

 م؟یبخور یندار نیتو ماش یزیداداش چ _

 رمیزنه، صبر کن االن م یاون بدتر حال آدم و بهم م یکاکائو تلخ باشه. ول یکنم کم یفکر م ن،یداشپورت و بب یتو _

 یتوجه ا ن،ینش ادهیخورم لطفا پ ینم یزیگفت: من حالم خوبه چ یکه م مایش یخرم.به صدا یم یزیچ هی نییپا

که معموال با مزاج دخترا سازگاره،  ییزایچ دم،یخر سو چند مدل لواشک و آدام یآب معدن هیشدم و  ادهینکردم. پ

 یگرفت یالسا گفت: داداش کاش آب م دنمیو باز کردم به محض د نیبرگشتم در ماش

 خانم؟ مایون خوبه شآوردم، حالت _

 خوام شما هم به دردسر انداختم یخوبم، معذرت م _
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  ستین یدردسر هیچه حرف نیا _

 از پنج بار شتریبار و نه دو بار، ب هیحرف بزنه و عطسه اش گرفت. نه  نتونست

شدم  هادیپ نی.از ماشمیحرکت کن دیها رو حالتون خوب شد صدام بزن یخوراک نیاطرافم، بخور نیالسا من هم _

 نیبودم، اول مایشلوارم  فرو بردم.نگران ش بیج یدادم ودستام و تو هیتک نیآن طرف تر به صندوق ماش یوکم

 یسرما خوردگ هیبشه؟ خدا کنه  ین شکل سپریبه ا دیتر کنه با کیقدم ما رو بهم نزد هیتونست  یمالقات ما که م

به محض نشستن باز معذرت  نمیو باز کردم که بش نیگذشت که السا صدام زد. در ماش قهیساده باشه، چند دق

عطسه  یبه خونه فقط صدا دنیو تا رس فتادین یا گهیکه گفت: خوبم، اتفاق خاص د دمیکرد.حالش و پرس یخواه

 یم نییقشنگش پا یکرد واشک از چشم ها یبار عطسه م هی.چند لحظه ندوندخ یبود که ما رو م مایش یها

، داخل میو تشکر، تعارف کرد که بر یعذرخواه یکه شد بعد از کل ادهیخونشون، پ ی سر کوچه دمیاومد.باالخره رس

 . السا با داد گفت:میکرد یوازش خداحافظ میکه قبول نکرد

 ؟یچطور حالش و بهم زد یدیداد، د یحشره کش م یاسپر ی؟بویهمه عطر چرا زد نیا _

 عط ... یمگه از بو _

 ارهد تیعطر شما بود، حساس یآره از بو _

 یگفت یبهم م دیدونستم تو با یخب من نم _

 ادی یم یسر و وضع نیدونستم شازده با چن یچه م ،یا شهیکردم همون داداش هم یتصور م _

 گند زدم؟ یعنی _

 ؟یکن یفکر م یخودت چ _

 کنم؟ کاریاالن چ _

 شه یحالش خوب م یچیه _

 بره دکتر؟ دیشه با یخوب م یچجور _
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 پره یو بخوابم از سرم م رمیدوش بگ هیفت خواد. گ ینه دکتر نم _

 ؟یزنگ بزن هیخونه بهش  میدیشه رس یم _

 زنم. یآخر شب بهش زنگ م رهیحاال بذار دوش بگ _

 

                    

                       ** 

حوصله ام  هیبقو  ییدا یدرسا، و بلند حرف زدن ها یها یشلوغ باز یاتاقم مشغول کتاب خوندن بودم. اما صدا یتو

ومدم و ا رونیکتاب خواندن نبود.از اتاقم ب یبرا یتمرکز یتیوضع نیهم که بودم و در چن مایرا سر برده بود، نگران ش

 شده، آروم صداش زدم: رهیخ شیاز مبل ها لم داده وبه صفحه گوش یکی یالسا بودم. رو یدر جستجو میبا چشم ها

 السا؟...السا؟ _

 تو اتاقم. ادیدست به اتاقم اشاره کردم که بو نگام کرد.با  برگشت

 ؟شده یجانم داداش چ _

 رو بپرس مایزنگ بزن حال ش هی ایب _

 با خنده گفت: السا

 یشد یچ یبود ی! چیبسوزه پدره عاشق _

 زنم آخر شب  یزنگ م یخودت گفت _

 پخش قشنگ صداش و بشنو یذارم رو یزنم م یاالن زنگ م زمیباشه عز _

 و برداشت: ی.بعد از چند بار بوق خوردن گوشمیتخت نشسته بود یما لبه  یر کردم. هر دوخجالت تشک با

 سالم السا جان _
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 ؟یبهتر ما؟یش یسالم، چطور _

 خوام، رو سرتون خراب شدم یکنم. واقعا معذرت م یعطسه نم گهیآره خوب شدم د _

 لباساش یکرده بود رو یعطر و خال یبطر هیمن شرمندم که داداشم  ه،یچه حرف نینه بابا ا _

 دارم تیحساس فیخوش بو بود، ح یلیعطرش که خ _

 کرده؟ ریگلوت گ ینکنه داداشم تو نمیهم بد نشد.بب ادیانگار ز _

 من فقط گفتم عطرش خوشبو بود. واژه ها رو جابه جا نکن _

 شه نذار بپره ینم دایاصال پ ایدن یبهتر از سهند تو نیبب _

 لومه خوبهاگه برادر توه، که مع _

 منه یوپسر عمه  ستیمحض اطالع بگم سهند برادر من ن شعور،یدارم ب یمگه من مشکل _

 گفت: دیاز او نشن یکردم ارتباط قطع شد السا هم چون جواب یمکث کرد و انگار شکه شده بود فکر م مایش

 ؟یکجا رفت ما؟یالو...الو ش _

 ست؟یبرادرت ن یزن یحرف م یجام، واقعا جد نیهم _

 بهش گفتم داداش یدزدمش نترس، از بچگ یشد؟ من نم تیحسود هیچ م،یآره جد _

 اون دارم کاریربط نزن من چ یحرف ب _

 نداد؟ ریبهت گ یکس یبرگشتن یباشه، راست _

 اومدم. خوش شانس بودم ریچرا د دیکه اصال خونه نبود.مامانم هم نپرس ایپو _

 م؟یم برتا باه یر یم یفردا چه ساعت ،یبله خوش شانس _

 روزیهمون وقت د _

 دنبالمون؟  ادیسهند باز ب یخوا یم _
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 بشم یخواد مزاحم کس یشدم دلم نم زونشیآو ینه، امروز به اندازه کاف _

 نگرانت شد ازم خواست زنگ بزنم حالت و بپرسم یلیسهندخ ،یچه مزاحمت _

 روزیبابت د یکن یش عذر خواهخواستم بهت زنگ بزنم از طرف من از یدستش درد نکنه، اتفاقا من هم م _

 آها _

 کنارته؟ آره؟ یکنم کس یالسا حس م _

 قطع کنم دیمن با گهینه درسا بود رفت.خب د _

 ریشبت بخ یممنون که زنگ زد _

 بود. شبت شاد فهیوظ _

در  انباشد؟ نهال عشقم ر بایشود ز یدوست داشتن مگر م نیا یساختم. انتها یم ایشده بودم و رو رهیخ یگوشه ا به

 دادم. یم هیبه او هد یآسمان عشقم را، به زود کیقلب او کاشته بودم. 

 و گفت: دیگونه ام را کش یگوشه  السا

 ؟ییکجا _

 ادیش خوشم ماز یلیامکان داره زنم بشه؟ خ یعنیالسا  _

 من امکانش فقط ده درصده دیبه د _

 نگو ینجوریا _

 .دیکن یم تیفقط خودتون اذ یوسط با وابستگ نیکنه، ا یقبال بهت گفتم اون با تو ازدواج نم _

 خواد بهش فکر کنم. یاگه حق با تو باشه دلم نم یو نگو، حت نیوقت ا چیه گهیکنم د یالسا خواهش م _

معجزه عشق بود که  دیرا گرفته بودم.شا میداد و من گوش ها ی. السا هشدار مرمیرا بپذ تیخواستم واقع ینم انگار

باشد،  دایو مهتاب اگر درآن پ باستیرا بشنوم.آسمان ز ما،یمن از ش ییبه مفهوم جدا ییداد صدا یاجازه نم
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دوباره اش بود اما برعکس تمام تصورات  دنیو د افرد دمیکردم تمام ام یسپر میالی.آن شب راهم با عشق خباتریز

 من کتابخانه را بهانه کرد و سوار نشد.

                    *** * 

اتاق به اون اتاق سرک  نیکنم و از ا یام مانده، حوصله ام سر رفته مدام به ساعت نگاه م یعت کارساعت از سا مین

بهم زنگ زد و خواست بعد از  نیمت نده،یرفت تا هفته آ ی. مدمید یرو نم مایکشم. امروز دوشنبه بود و اگه ش یم

نشسته  یکیپالست یصندل یتنش بود رولباس کار  دمیسساعت بعد به محل کارش ر هیبرم. حدود  دنشیسرکار به د

ود. اما اصالح نکرده ب یحوصلگ ینسبتا بلند، انگار از ب شیقبل، با ته ر یرفت. اخمو تر از روزا یور م شیبود و با گوش

 گفت: یم شیهمتا یبود. از عشق ب ییرو بایدر کل پسر ز

 

از  یکم .نمشیبب رون،یره ب یواسه کالس م شدم بلکه میسر کوچه شون قا ی. سر صبحنمیو بب لوفریامروز رفتم ن _

 خونه فاصله گرفت صداش زدم:

 جان لوفری...نلوفر؟ین _

 و به پشت سرش نگاه کرد. خودم و با ذوق بهش رسوندم. سادیوا

 لوفر؟یسالم، حالت خوبه ن _

 به راهش ادامه داد. میتوجه به حرف ها یب

 خانم لوفریجواب سالم واجبه ن _

 ؟شتونیفرما ک،یعل _

 لحظه هیبرات تنگ شده  یلیدلم خ _

 بهم فرصت بده تا حرف بزنم. 

 ؟یراجع به چ _

 دوست داشتنمون _
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 عنوان وجود نداره نیبه ا یزیچ_

 یباش گهینفر د هیبا  نمیتونم بب ینم لوفر،ین_

 نم؟یبب گهید ینداره تو رو با کس بیمن ع ؟یمن چ _

 یدون یخودتم م ،یخوشبخت بش یتون یکردم ببخش، بخدا تو هم بدون من نم تیخر _

 گفت: نهیزد و باک یپوزخند

 نداشته باشه؟ گهیپسر د هیکه  یدار یتو چ ،یتو انگار کال عقلت و از دست داد _

تموم  یهمه چ میکن یآشت ایخسته شدم ب گهیآپشن و داشته باشن، د نیا توننینم هیتو هستم بق یمن پسر عمو _

 بشه

 برو نجایاه بندازم از ار دادیداد و ب نکهیقبل از ا_

 گفت: تیو با عصبان دیبه محض برخورد دستم با انگشتاش، دستش و پس کش رمیدستش و بگ خواستم

دم  میاری یم ییکنم و کارت دعوتم و دوتا یهم با پسر خاله ام ازدواج م یبه من دست نزن، ازت متنفرم به زود _

 خونتون

 خودم نبود، که داد زدم: دست

 یزن من ،توینک یتو غلط م _

 صدام و بلند تر کردم و ادامه دادم دهیترس دمید ی. وقتدیقدم عقب کش هیبود. زبونش قفل شدو  دهیترس انگار

 ام وونهید یدون یکشمش، خودت م یتو رد بشه م یمتر ستیجرات داره از ب _

 انگار ینیب یم ادیز لمیمگه شهر هرته؟ ف _

 کشمش یبخدا م _

 کنم یازدواج م یکیباالخره با  ؟یکش یتا رو م چند گه،ید یکیاون نه  _
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 رو نداشته نهییجرأت نگاه کردن تو آ ارمی یسرت م ییبال هی ،یازدواج کن یمن با کس ریبه غ یکن یخود م یب _

 یباش

 بکن یاگه عرضه دار _

 رفت یکردم از دستم م ینم دشیکنم اما اگه تهد تشیخواستم اذ یام گرفت. نم هیگر

کنم اجازه نده دشمن هم  یالتماست م لوفریکنم؟ ن یم تیعشقم و اذ یرضه شو ندارم، من چطورمعلومه که ع _

 میبش

 یکه تو با من کرد یکار قایزنم دق یم شیاحساست و آت ،یمن و خراب کرد یایتو دن نیمت _

بند به ظه چشمات و بلح هی لوفری. نستمیکنن، خدا که ن یهمه اشتباه م گه،یغلط کردم لج نکن د گمیبابا صد باره م _

 من همون م؟یدیخواب یهم نم یصدا دنیبدون شن ادتهی م؟یرو دوست داشت گهیچقدر همد ادتهیماه قبل فکر کن  هی

  نمیمت

زارم.به تو اعتماد کردم  یکن تا ابد تنهات نم هیبه من تک یکردم. گفت یچقد احمق بودم که باورت م ادمه،یآره  _

 نیاز پشت افتادم. ا نیبب ،یمن و رها کرد ،یکردم پناهم یکه فکر م یدرست زمان ،ینبود یگاه خوب هیتو تک یول

 حال زار من تاوان اعتماد به توه

 بکنم؟ یبشه چه غلط کهیازم جدا شد. سهند اگه بره زن اون مرت هیو گفت و با گر نیا

 یبه همه چ یبد جور گند زد _

 ازمشبند افهی؟ از قخونشون و بلدم برم مثل سگ بزنمش _

. یکن یم ریگ یبدبخت یتو شتریبره، ب ینم شیاز پ یکار چیه دیزور و تهد ،یاریو به دست ب لوفریقلب ن دیتو با _

   ستیراهش ن نیا ؟یکش یخواستگار داره، چندتاشون م شهیدختر مجرد هم

 کنه یناز م یهم ه یلعنت نیکار کنم.ا یپس چ _

 ؟یلعنت گهیپشت سرش م ایکنه  یم دیشقش و تهدکنه، آخه آدم ع یم یهرکار لوفریحق داره ن _

 پسرخاله اش انیجر نیبد جور اعصابم و خورد کرده ا _
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 یدیند بیباز به اندازه اون دختر آس _

 گرده؟ یخب، به نظرت برم مونمیدونم، پش یم _

 دونم تا چه اندازه دوست داره یشناسم نم یتونم نظر بدم. اون دختر و نم یمن نم _

خوشگل تر از اونم  یلیخ گه،یدختر د هی ݟسرا رمیاگه نه م چ،یکنم اگه محل داد که ه یصبر م نیوردتا اول فر _

 نهیزم یدختر رو گانهیکنم تا بترکه، انگار  یم دایپ

 یروانپزشک دار هیبه  ازیتو ن نیمت _

 کجا بود؟ یگرده پسر اهل زندگ یبچه بر م هیحرف نزن بابا، اصال بره شوهر کنه به درک، فردا با  _

 .دمیخند یم نیمت دهیافکار ناقص و نسنج به

 ادته؟یقرار جمعه که  ،یو خوش گذرون یالیخ یزنم به ب یبه بعد م نیاز ا _

 چطور؟ ادمهیآره  _

 یسبز، همه جمع باحالن تو هم که گل سر سبد یفضا میر یبرنامه عوض شد. با چند تا از دوستان م _

  ستمین اهل خالف ن. مامیسالمه تا من ب حیاگه تفر _

 شک نکن میهمه ما پاک پاک م؟یهست یما عمل یپسر فکر کرد _

 هست من نباشم بهتره یزیدر کل گفتم اگه بساط چ _

 .میکن یکارا نم نیاز ا یا زهیدونم پاستور یباشه بچه ننه، م _

 م خنده ام گرفت.که نگاه کرد یو مسخره کردن هاش کم بود مامانم هم زنگ زد. به صفحه گوش نیمت یها حرف

 الو سالم مامان _

 قربونت برم؟ ییکجا یکرد ری. دزمیسالم عز _

 دنبال السا رمیهستم بعدش هم م نیدوستم مت شیفراموش کردم بهت بگم، پ _
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 باشه پسرم. مراقب خودت باش _

 چشم، خداحافظ _

فرق داشت همه  هیمادر من با بق . امامیمن و مادرم به هم وابسته بود یلیخ گهیحق داشت د ن،یسوژه خنده مت شدم

 کسم بود

 

چانه  متیشد. سر ق یآمد و مشغول کار م یم  یمشتر یو گاه میزد یبودم حرف م نیعصر کنار مت یها کینزد تا

 زیگان جانیبرام جالب و ه نیبا مت یدوست لیدل نیدوستام متفاوت بود به هم ی هیهم خنده دار بود با بق شیزدن ها

 بود. 

کردم و به سمت آموزشگاه رفتم. درست برعکس دفعه قبل  یخداحافظ نیالسا بود که از مت یتن هابرگش کینزد

 یرا رو به رو نیدادم. ماش یگوش م امیرا روشن کردم و به کانال پ ویدستپاچه بودم.راد یرفتم فقط کم یساده و خاک

 یبودم که هنوز نم یاموزشگاه منتظر کس به در رهیخبزنم.  دیرا د یدر ورود یدر آموزشگاه پارک کردم تا به راحت

 نه؟ ایشود  یقائل م یمن و احساسم ارزش یدانم برا

 

                   **** 

 من باز مزاحم شدم. دیسالم، ببخش _

 خوام ی. بابت اون روز هم معذرت منیمراحم ن،یسالم، خوش اومد کیعل _

 دردسرتون شدم.کنم که باعث  یمعذرت خواه دیدشمنتون شرمنده، من با _

 خواستم جواب او را بدهم که السا با خنده گفت:  یم

 سالم داداش؟ کیبابا منم آدمم، عل _

 حواسم به تو نبود. دیگلم خسته نباشه، ببخش یسالم، آج _
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ا ب یخواست ساعت ها نگاهش کنم حت یمثل من از خجالت سرخ شده بود. دلم م قاینگاه کردم دق مایبه ش نهییآ از

فکر بودم  ریالسا بودم. انقدر درگ ونیها را مد نیساخت. همه ا کیرمانت ییشد فضا یهم م نهیید سانت آچن نیهم

 بلند گفتم:  یکه با صدا

 السا ممنونتم، _

گفتم و حاال که گفتم حواسم پرت شده، با هدف درست کردن اوضاع  ینم نجایا دیکلمه را با نیدانست ا یکه م السا

 گفت:

 ؟یبابت چ _

 گفتم: دهیبر دهیبر دیرس یبه ذهنم نم یزیدم اومدم و چخو به

 لباس هام یبابت اتو _

 نکردم. یکنم کار یآها، خواهش م _

 خواست سر صحبت رو باز کنم. یم دلم

 هم داره؟ یریتأث نیر یکالس ها که م نیا _

 شده؟  ستیتو بگو همه نمراتمون ب مایبدم. ش حیبله داره، خسته ام حوصله ندارم توض _

 حرف او گفت: دییهم در تا مایش

 شه، یمشاهده نم یریچشمگ شرفتیسه جلسه مسلما پ یکه داره، اما تو ریبله تاث _

 باشه براتون؟ یکه منبع درآمد نید یشما درس و ادامه م _

 جواب داد: مایش

انه متاسف ید ببرم ولداشته باشم از استعداد و حرفه ام سو یخواد وارد اجتماع بشم و شغل یدلم م یعنیمن که نه،  _

 پسندن یکردن و نم یمدل زندگ نیکنم که ا یم یزندگ یخانواده ا یتو

 گفت:  یبا کالفگ السا
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 خونم. یخط کتاب هم نم کی ینباشه من حت یسخت پول یکتاب ها و آزمون ها نیاما اگه ته ا _

 کنم. یدن و فراموش نموقت کتاب خون چیه لمیبعد تحص یمن کتاب و کتاب خوندن و دوست دارم حت یول _

 گفت: السا

مهم تره، تو  یزیاز هرچ ایدن یخوام ، فقط مشکل پول، پول تو یمن اگه پول دار بشم اصال علم و دانش هم نم _

 علم و دانش؟ ای یدار ازیبه پول ن یخاستگار یر یم یوقت

 به السا گفتم: رو

 علم و دانش _

 و گفت:  دیخند مایش

 یدار ازینفقط به شانس   ;چکدومیه _

 که السا گفت: میدیخند همه

 ارهی یو بخواد به دست م یخب آدم پولدار شانسم داره، هر دختر _

 ای رتشیکنن، مثال اخالقش، س یفکر م گهید یزایدختر ها به چ دمیشن ؟یزن یحرف و م نیچرا ا یدختر هیتو که  _

 اش نه پولش افهیق

 :السا

 کن. یمن و بهش معرف یدیمشخصات د نیو با ا یول، اگه کسکنم در درجه ا یمن به پولش فکر م یول _

 نشسته گفتم: مایفراموش کردم ش اصال

 کوفت، چه طرز حرف زدنه یا _

و داداش ت مایحرف بزنن، ش اهاشونیاز خاستگار و مرد رو دیشما، دخترا نبا نیدونستم طبق اصول د ینم ،یببخش _

 هم انقد بچه مثبته؟
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 یبده، اما واسه خودش همه چ ادمیو تذکر بده و خوب وبدش و   یزیداداشم به من چشم اگه  یمن ناراحت نم _

آدم و  نیها، ا یضرره خطا کردن وسست یها فقط واسه منه، انگار واسه خودش چون پسره ب تیمحدود نیآزاده و ا

 کنه. یناراحت م

 کیدخالت کنم. نزد دمید ینم یلیشدم. اما دل یاش م نهیکردم، متوجه نفرت و ک یکه فکر م شیعمق حرف ها به

 گفت: میکه شد مایکوچه ش

 نیدی.زحمت کششمیم ادهیجا پ نیممنون من هم یلیخ _

 ترمز زدم وگفتم: یرو

 خدانگهدارتون ،یچه زحمت _

کرد انگار متوجه حس من نسبت به  یاز حد معمول نگاهم م شتریشد.موقع رفتن ب ادهیکرد و پ یالسا خداحافظ از

کلمه حرف  هی یو السا ساکت بود و حت میکرده بود یرا ط یادیز ریکرد. مس یجور خاص نگاهم م هیخودش شده بود.

 نزده بود.حس کردم ناراحت شده

 ؟یالسا چرا ساکت _

 نگو یچیه _

 شده مگه؟ یچ _

 رامدادم به احت یجوابت و م دی! باتیترب یب شعوریکوفت؟ ب یگ یبه من م مایجلو چشم ش ،یکش یتو خجالت نم _

 .ینیب یهم م مایش یدیشت و دنگفتم. از فردا پشت گو یچیه یچند سال بزرگتر نکهیا

 :دمیبلند خند بلند

از  هست مایباورکن حواسم نبود ش ،یمن و از بس منت گذاشت یباشه. کشت ریتو گ شیکارش پ یخدا نکنه کس _

 خوام. یمعذرت م دینشد االنم ببخش گهی.خواستم درستش کنم ددیدهنم پر

 نداشت بی. اگه خودم بودم عیآبروم برد مایش شیپ _

 بخشه؟ یدونه خواهر خوشگلم من و نم هیگفتم مگه،  یچ ریسخت نگ گهید _
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 خوام ینم ،یگ یو م نیبه درسا هم هم _

 گهیگم فقط مخصوص خودته، بخند د ینم گهید _

 آخر بارت باشه ها _

 چشم _

 

                  **** 

 

را آماده کند.  حمیتفر ازیمورد ن لی. شب قبل از مادرم خواسته بودم وسادیخره آخر هفته  رسروز گذشت و باال چند

 اسپرتم بودم که درسا کنارم آمد وگفت:  یمشغول بستن کفش ها

 ؟یر یداداش کجا م _

 ییجا هیرم  یبا دوستام م _

 یبر یمنم م _

 گذره ینمگنده، بهت خوش  یهمه پسر ها ستیاون جا هم سن تو ن یآخه کس _

 امیخوام ب ینداره، م یاشکال _

 رونیبرمت ب یفردا م گه،یباش د یدختر خوب _

 با لهجه بچگانه گفت: د،یو بغلش کرد و صورتش رو بوس دیکردن، مادرم سر رس هیکرد به گر شروع

 م؟یو بخر نیتریتازه اون عروسک خوشگله پشت و د؟یخر میبر میخوا یما م یدون یداداش سهند، م _

 :دیکرد و پرس یاش بند آمد و با شک مامانم و نگاه م هیگر درسا

 عمه جون؟ یگ یراست م _



 سازغم

 
94 

 

 عمه زیآره عز _

م قد  ا،یب نیگفته بود بدون ماش نیازشون دور شدم و فرار کردم. مت واشی واشیمادرم درسا را مشغول کرده بود  تا

 در آمد. رفتم که تلفن همراهم به صدا یقدم با کوله ام به طرف بزرگ راه م

 جانم _

 سهند؟ ییکجا _

 دانیبه م دهیدکه قرمز رنگ نرس کیتو راهم. نزد _

 بدو مییما هم اونجا _

ه ک یبودند. اول ستادهیداده و منتظر ا هیتک ینیآن طرف تر چشم چرخاندم. سه پسر به ماش یقطع شد. کم تماس

 شناختم. عیو سربه روزش متوجه شدم  پیآراسته و ت شهیرا از ظاهر هم نیبود ا نیمت

گذاشته  شیالغر بودنش را به نما شتریکوتا،که ب نیشرت آست یت دنیپسر الغر اندام که با پوش هی یدوم

خط خورده بود مثل آثار  شیاز ابروها یکی.دیرس یو الغرش که اصال مردانه به نظر نم فیظر یبود.مخصوصا بازو ها

 یرنگ گردنش بود. به دلم نم ینقره ا یفلز ریجزن هیماند.  یم یکه آثارش باق گرید یهر حادثه ا ایجراحت تصادف، 

اق چ یبود کم ستادهیکه کنارش ا یهم کوچک تر بود. مرد دیهم سن خودم شا بایاز او، تقر دمیترس ینشست تازه م

 و شکم دار بود.

مردانه  رهنیود و پب دهیاست را پوش دهیشد شستشو و اتو ند یرنگ، که انگار مدت ها م یقهوه ا یپارچه ا شلوار

 و پنج سال سن داشت.  یس ایوهشت  ینبود حدود س یفیبلند که اون هم تعر نیآست

دا شدم و سالم کردم. ابت کینزد ییو مرتب بودم به لطف مادرم. با اعتماد به نفس باال دهیخودم نگاه کردم اتو کش به

 اش دست دادم. یدست دادم. سپس به پسر الغر کنار نیبه مت

 سهند هستم سالم _

 مانیشما پ کیسالم، من هم کوچ _

 دیزنده باش _
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 از ما بود. شتریب یلیاش خ یاش دست دادم که انگار اختالف سن یبه مرد کنار سپس

 سالم سهند هستم_

 هستم یسیسالم منم ع _

 خوش حالم تونییاز آشنا _

 ندارم بد نبود یسیدرباره ع یبود. نظر یسیع نیماش انگار

. بعد از می. بگذردیرس یو خشن به نظر م یوحش یلیآمد. خ یخوشم نم مانیف زد اما اصال از پشد باهاش حر یم

 گفت: نیمت یسالم احوال پرس

 پسنده؟ یخب جمع کجا رو م _

 طرف بودن خودم رو اعالم کردم یاز هم ب قبل

 تابع جمع هستم. ستیمد نظرم ن یخاص یمن جا _

 گفت: نیمت

 چشمه شور؟ ایآهنگ،  اچهیدر_

 گفت: یسیع

 آهنگ بهتره اچهیهمون در _

دشت واقع شده بود  نیمیکوه به س روزیآهنگ که در کنار جاده ف اچهیبه طرف در نینگفت، بنابرا یزیهم چ مانیپ

اول گردش و ساکت  یراحت نبودم. ساعت ها سم؟یبنو ی، چه جور بمیآنها غر نیکردم ب ی. احساس ممیبه راه افتاد

نهار و آماده  لی. وسامیانداز رو پهن کرد ریز نج،د یجا هیباز شد و بهتر شدم.  میها خیو کم حرف بودم. کم کم 

از من  نی. متدنیچ ی. اون دوتا هم سفره را ممیکرد یم یانیآتش بر یکنار هم کباب ها را رو نی. من و متمیکرد

 :دیپرس

 اد؟ی یسهند دوستام چطورن؟ ازشون خوشت م _
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 .ادی یخوشم نم یکیز اون ا یول ستیبد ن یسیراستش ع _

 با وفاست نهیا شیکنم خوب یدر حقم کرده که تا عمر دارم جبران نم ییها یخوب هی ،یاتفاقا پسر با مرام _

چشماش،  یتو یشیآت هیشدم اون روز،  ریندازه که باهاش درگ یم یاون پسر ادی. من و ستیحرفا ن نیبحث ا _

 تونه بکنه.  یم یکنم هر کار یحس م

 یشکل ینداره ا یخب چون خانواده درست و حساب ی. ولمیبا هم دوست بود ی. از بچگستیها هم ن یجور نیا اباب نه

 در اومده

 از ما بزرگتره، اگه اشتباه نکنم یده سال هیبه نظر  ؟یدوست شد یچطور یکیبا اون _

 میشه دوست یم یالسه س م،یشد یمیصم گهیرفتارش مثل خودمونه، کم کم د هیخوب یثابت بود. پسر یمشتر 

 گفت: مانیکه پ می. هنوز شروع نکرده بودمیو سر سفره گذاشت میآورد نییذغال پا یداغ و از رو یها کباب

 رد شد المیاالن از خ دیفاتحه واسه زن من بفرست هی ییخدا _

 در جوابش گفت: نیمت

 یفرست یهم فاتحه براش م شیکش یتو، هم م یبیعج یلیخ _

اتل ق هیمرد  نیا دمیشن یبودم از دستم افتاد و شروع کردم به سرفه کردن، چه م دنشیل نوشکه مشغو یدوغ وانیل

 بود؟

 

 گفت: دیخند یکه م یچند ضربه آرام به پشتم زد. و درحال نیمت

 . دیمراعات کن کمیدوستم نشسته  _

 شدم و گفتم:  رهیخ شیسرفه ام که بند آمد به چشم ها دن،یشروع کردن به خند وهمه

 ؟یواقعا زنت و کشت تو_

 او جواب داد: یبه جا نینگفت، مت یزینگاه کرد و چ نیمت به
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 کنه برات. یم فیتعر م،یزن یحادثه بود. عاشق هم بودن، حاال بعد نهار حرف م هی _

فظ به خاطر ح ینسبت به آنها نداشتم. چند لقمه ا یبود و حس خوب نیکردم، جو سنگ یرا قبول م نیدعوت مت دینبا

 گرفتم. یاز آن ها فاصله م دیمشت خالفکار بودند و هر چه زودتر با هینهار خوردم. انگار ظاهر 

 :شیزندگ یکردن قصه  فیشروع کرد به تعر مانیو پ میدیچمن ها دراز کش یرو یاز نهار چهار نفر بعد

ه ب یآموزش نقاش یو برا شدم از خانواده اشراف، خانواده دار، با فرهنگ باال، ثروتمند. تابستون بود یعاشق دختر _

وقت  چیزدم. مادرم و که ه یها پرسه م ابونیخ یاالف، همش تو کارهیآدم ب هیرفت. منم  یم یمکان آموزش هی

داشت.  گهیمادرم دو تا زن د ریداشتم که به غ ذرونخوش گ رمرد،یپ یبابا هی.چند ماهه بودم که فوت کرد.دمیند

قد پس انداخته بود.  میده تا بچه قد و ن یول یذاره مدرسه درست حسابخرج دوتا بچه رو بده وب دیرس یزورش نم

و  یکش سیبود؟ هر روز دعوا، گ یخط فقر، فکر کن اوضاع چطور ریهمه به ز نیبا ا اط،یح هی یدوتا زن همزمان تو

تالف درست ساختن و اخ یبچه ها بودن که نم نیاومدن ا یبا هم کنار م یکار هر روزشون بود. اگه حت ،یباز یکول

 ای یندارم. به نا مادر یاومدم. از خواهر و برادرهامم دل خوش یاصال به حساب نم یعنیطرف بودم.  یکردن. من ب یم

شب بر  رونیزدم ب یبخوام. صبح از خونه م یزیچ. اصال باهاشون راحت نبودم که ستین یدیهمون زن بابا هم که ام

 هیاون باشم و  یخواست جا یشد دلم م یم میها بهش حسود وقت یلیدوستم بود. خ نیبهتر نیگشتم. مت یم

رفت اما فعال دارم  نیحس حسادت از ب نیباال سرم بودن، گر چه به مرور زمان داداشم شد و ا یخانواده درست حساب

و وضعشون بهتر شد. فاصله افتاد اما  گهیمحله د هیخونشون رفت  نیمدت بعد مت هیزنم.  یاز حس گذشته حرف م

دار آدم پول ،یو نه حرفه ا یداشته باش ینه شغل شهیباعث م یهم چنان ادامه داشت. فقر و بدبخت نیمن و مت یتدوس

 نیفاصله ب ایدن هیه انگل یشه  یبچه اش مثل خودش م ریهم پسرش قهرمان. اما ادم فق شهیهم دخترش هنرمند م

در  میپالس بود یکار یتو گره خورده، محض ب ندهیدختر به آ نیکه ا دیدرخش یم یدیمن و مانا بود. اما ته دلم ام

 نیمانا باعث ا یها یسر رهیهم خ یکمیرفتن.  یهم سمت هنر م یخاص و باال شهر یدهکده هنر، معموال دخترها

 یبه من اجازه صحبت کردن هم نم یذاره مسلما حت یکه محل سگم نم یدختر هکنم و جلو برم. وگرن دایجرات و پ

 .شنهادیده چه برسه به پ

 شتم؟برگ یبا چه ذوق ادتهی نیکمکم کرد جلو رفتم و به مانا گفتم دوسش دارم. مت نیبه نفسم باال بود و هم اعتماد

 ادمهیآره  _

 معجزه بود. هی نیگرفت ا یکرد، هفت فرسنگ فاصله م یبه سر و وضعم و خانوادم نگاه م یکه هر  دختر یمن واسه
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 و همه رو حساب کردم. میبود رونینهار ب گهید یو چند تا از دوستا نیمت با میگرفت یقبول کرد. چه جشن مانا

بافرهنگ و مودب و با نفوذ، تا حاال با  یداشت. اطرافش پر بود از آدم ها یحیمانا دوست شدم با من جنبه تفر یبرا

ست داشت فالفل اومد. دو یما ساده بود خوشش م زیهمه چ نکهیمثل من و سطح من برخورد نکرده بود. از ا یآدم

و تجربه  ریفق یآدم ها یشهر و دغدغه ها نییپا وغشل یکوچه ها یتو دنیو دو یبهداشت ریݟ یدکه ها یخوردن تو

 دادم ادشیکنه. همه رو 

 

 تر از خودش داشت.  کیبرادر کوچ هیخواهر بزرگتر و هی

 کالس با من بود. میو کال رها کرد و تمام تا یو نقاش هنر

 زد یشمرده شمرده حرف م یلید. خدختر مودب بو هی 

 .دیکش یرو به رخم نم یزیوقت چ چیه

 بودن بود. نیساده هم شیخانواده دربه داغونم، مشکل اصل اینابسامانم  یاقتصاد وضع

 ،یاکمیخونه من، سه ماه  یتو ادیدختر ب نیکردم ا یهم تصور نم الیتو خ یانگار ازدواج بود اما من حت هدفش

ش خواهر کوچک دیفهم یما با خبر شد، وقت یبود که از دوست یکس نی. خواهرش اولمیبود یمیشد که صم یم شتریب

اما موفق نشد جدامون کنه به  ،یدرمان روانو  حتیدل بسته و تا چه حد احمق بوده شروع کرد به نص یبه چه کس

 گذاشت. انیپدرو مادرش و در جر نیخاطر هم

نذاشته بود دلم براش تنگ شده بود نگرانش  رونیاز خونه پاش و ب یتهفته بود که ح هیها شروع شدند.  میتحر 

 جا نبود. چیرفت، کال ه یهم که نم یاز مانا نبود کالس نقاش یشدم اما اثر یبودم. هر روز از در خونشون رد م

وز ز چند رکه بعد ا نمیبودم تا که مانا رو بب رهیخ اطشونینشسته بودم و به در ح مکتین هی یرو ابونیطرف خ اون

 :دمیخودم رو بهش رسوندم  حالش و پرس عیزد. تنها بود سر رونیباالخره از خونه ب گرید

 کردن؟ تیکردن؟ زندان تتیاذ زمیمانا عز _

 حوصله سوال جواب کردن هاشون و نداشتم. رونیب امینه نه، خودم نخواستم ب _
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 کنم من؟ کاریاالن چ _

 یخاستگار انیب عیبا خانوادت حرف بزن سر ،یچیه _

 فرهنگ خانواده تو کجا، ما کجا! ،یتو زن من بش دنیاجازه م یآخه پدر و مادر تو چطور _

 قهر گفت: با

 ؟یاالن شدم خانوم با فرهنگ، جا زد_

 همه دوست دارم کشک بود؟ اون

 یهم  حت امیاگه ب یبود که حت نیحرف نزن، من جا نزدم هنوز هم مثل قبل دوستدارم. منظورم ا ینجوریمانا ا _

 دن ینداره، اجازه نم

 کنم. یفرار م نیدوسش دارم، اگه اجازه ند گمی. مامیخب من اون جا چه کارم؟ جلوشون در م _

 گرد شد و با تعجب گفتم: چشمام

 خانوادت؟ یآبرو م؟یفرار؟ کجا بر _

 و زدم.  دشیق شیوقت پ یلیده آبروش، از خ یکه از دست م یزیچ نیاول شه،یکه عاشق م یکس _

 یبساز دیتو با گهیمن و د سرنوشت

 اشیباز کیو به خاطر من بزنه، رمانت زیهمه کس و همه چ دیخواست ق یمن حساب کرده بود که م یرو یلیخ انگار

از قبول کردن  دمیترس یکرد اگه فقط من کنارش باشم خوشبخته، دوسش داشتم اما م یهنوز ادامه داشت و فکر م

م که قبال داشته رو براش فراه یزندگ هیشبتونستم  یاگه خودمم بکشم نم یم حتدونست یم ،یزندگ یها تیمسئول

 کنم.

 یبرات بسازم. اصال تو م یو دار اقتشیکه ل یتونم زندگ یندارم، نم یندارم. پول کاف یمانا من شغل درست حساب _

 ؟یکن یمثل من زندگ یتون

چادرم  ری. من با تو زستین یخوشبخت اریپول که مع رم،یپذ یو م طیشرا نیدونم. همه ا یها رو م نیمن همه ا _

 کنم. یم یزندگ
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 من شیپ یاریهفته دوم نم هی یدختر اون خونواده ا یناز و نعمت بزرگ شد یهمش حرفه، تو تو نایمانا، ا _

 ؟یتونم. چرا باورم ندار یبخدا م _

 فته؟یپس م نهین و ببم یپا پت یگدا یکه اگه مامان مد روزت پدر و زن بابا یفکر کرد نیبه ا _

 دونم یو م زیهمه چ ستمیمن بچه ن مان،یپ گهیبسه د _

 کنم. یم کیشه فقط خودم و کوچ یدرست نم یچیبخدا با اومدن من ه _

غرورش و بشکنه و خودش و  ستیحاضر ن یحت سم؟یخوام جلو مامان و بابام وا یم یمن خر و بگو به خاطر ک _

 کنه کیکوچ

 کردن هیکرد به گر شروع

 هیط گر. فقامی یم ی. هر وقت تو بخواامیم یتو بگ ی. باشه هر چستمین ینطوریمن ا یکن ینکن مانا، اشتباه م هیگر _

 نکن.

 خنده ام گرفت. شیشد. از لج باز یم شترینکن، شدت اشک هاش ب هیکردم گر یاصرار م شتریچقدر ب هر

. میرفت شیاز پنج بار خاستگار شتریب چیبار که ه هینن ک ینگامون م ابونینکن، زشته تو خ هیگر گهید امی یبابا م _

 ،یاحترام یب ،یبد خلق ;یمحل یبردم. همش ب یبار خواهرم م هیبار عمه  هیبار خاله  هی میبار نامادر هیبار با پدرم  هی

ش، دفعه اول که از اتاق رونیب ادیداد مانا ب یبار پدرش اجازه نم هی رونیبرفت  یکرد از خونه م یبار مادرش قهر م هی

 ،یخونه بذار نیا یپاتو تو یحق ندار گهیگفتن د یتیدادن اونم چه رضا تیاما بار آخر رضا رون،یپرتمون کردن ب یه

 یکال فراموش م ;نداره یما فرق یبرا گهیمردنت د هیزنده بودن  ،یداشته باش یخونه تماس نیا یبا اهال یحق ندار

وضع، اما تا آخرش مردونه  نیزنه با ا یقول و قرارش م ریز نیکردم نار ی.فکر ممیاسم داشت نیبه ا یدختر میکن

خانوادش بهش افتخار  شیکه مانا بتونه پ یو پولدار بودم، کس یخواست آدم حساب یموند. چقدر اون روزها دلم م

 من بود. یوجود داشت فقط مانا ایعاشق تو دن هیکنه، اگه 

 و گفتم: ارمینتونستم طاقت ب گهید

 ش؟یچرا کشت پس _
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 ؟یکرده رو بکش یهمه از خود گذشتگ نیکه بخاطرت ا یدختر ،یتونست چطور

 التیمشترکم رفتم دنبال کار، تحص یصبر کن، به خاطر مانا و زندگ دمیم حینبود.حاال توض ریتقص یمانا هم ب _

 یبه جا میجسمان یروین که از یکار ایکنم  یتونستم فروشندگ یهم در کار نبود فقط م ینداشتم و تخصص یآنچنان

 فکرم استفاده بشه.

که به مانا داده  ییبشم به خاطر قول ها یکردم مرد اهل زندگ یکردم. سع دایکار پ ییفروشگاه مواد غذا هی یتو

دم و کر یاز صبح تا شب کار م دیگذشته بود حاال با یباز قیو رف یو االف یخوشگذرون یکه تمام عمرم پ یبودم. من

بدم و کنار گذاشتم.  یاما همه  رفتار ها د،یجد یاهدف ه نیسخت بود عادت کردن به ا یلیردم. خآو یپول در م

 که به خاطرم ییرفته بودم به مانا و کار ها یو خوش گذرون یشد نه سراغ دوستام نه سراغ مست یپانزده روز م قایدق

 شد. یم شتریکردنم ب یزندگ زیکردم و انگ یداد فکر م یانجام م

مراسم ختم برامون برگزار کردن از خانواده مانا که فقط  هیمراسم ساده شب هی دیذشت. و روز عقدمون فرا رسگ زمان

فرهنگ، مانا بله رو که  یب یعده گدا هیاومده بودن که بهم بخوره از طرف من هم  دیام نیپدر و مادرش بودن با ا

 ورد.خ مانشمحکم از ما یلیس هی دنیصلوات و کلکله کش یگفت به جا

شدم و از جام بلند شدم تا جوابش و بدم و  یکرد غرورش، عصب یاون لحظه؟ چه سقوط دیکش یمانا، چ چارهیب یآ

اشک  نیکنم. نگران خودم نبودم ا یاحترام یکنم. مانا دستم و گرفت و اجازه نداد، اجازه نداد به مادرش ب رونشیب

اومد فقط اشک هاش و  یاز دستم بر نم یکار چیزد و ه یم شمیآت ش،یروز زندگ نیقشنگتر یمانا بود که تو یها

 نیکردن، پدر و مادر مانا رفته بودن، مت یکردم که همه بهت زده نگاهمان م یپاک کردم. به جمع حاضر در اتاق نگاه

از  گهید یکیشد و زن  یاگه زن من نم ره،ی. حق داشت دلش بگمیمحضر بود یو چند تا از دوستام و خانواده ام تو

. اما من فقط دید یمراسم و براش تدارک م نیساخت. مجلل تر یو براش م یزندگ نیشد بهتر یم خودش لیامف

 در توانم بود. نیهم

 ی. مانا حتمیزد یقدم م ابونیخ ی. تومیاومد رونیو ب میمحضر از همه تشکر کرد یو تو میهم و گرفت یها دست

تا  لباس نیا دنیمانا پوش یو داره، برا کیلباس رمانت نیا ندیپوش یآرزو یبود. هر دختر دهیلباس عروس هم نپوش

 ابد آرزو ماند.

 .میزد یم قدم

 یهمه غصه رو تحمل کن نیا یمانا من و ببخش، بخاطر من مجبور شد _
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 شهیلحظه کنار تو بودن فراموش م هیدرد ها، همش با  نیخودن ها، ا یلیس نیشدن ها، ا ریتحق نیها، ا هیگر نیا _

 خونه؟ میمانا، حاال بر عاشقتم _

 م؟یقدم بزن گهید کمی شهیم _

 .میزن یقدم م یچرا نشه، تا هر وقت تو بگ زمیآره عز _

بود هم شاد،  نیدادم که دستش تکون بخوره، هم غمگ یچپم به دست راستش گره خورده بود. دستم و تاب م دست

 داد. یلش آشوب بود و بروز نمدانم چه بود اما در د ینم دیترس یهر دو، انگار م بیترک یحس هی

 بود. یجمله هاش، همه از دلواپس یدستاش و کوتاه لرزش

و  فتدیداده بودم تا ن هینشسته بود دستم را به پشتش تک میپاها ی. از سمت چپ رومیپارک نشست یها مکتین یرو

 دستش دور گردنم حلقه شده بود.

بر  یفاکتور برا نیخواهد )عشق(  اول یبرابر همان را از تو م دهد و در یم هیباره به تو هد کیتمام وجودش را  یوقت

 .ستیزندگ کیجا ماندن 

ه ن ،یبود. نه شغل حساب یبود دستامون خال نینبود. عشق تا دلت بخواد بود، اما مشکل ما ا یعشق کاف نیا یول

ا م. که اونم نتونستم تانگار فقط دوست داشتن بلد بود ،یدرست و حساب لیفام ینه حت ،یپس انداز یحساب بانک

 حفظ کنم. شهیهم

 

با کمک دوستام و قرض از  میکه با هزار زور و جان کندن اجاره کرده بود ی. خانه امیشب به خانه برگشت یها مهین

 پدرم. 

کردم االن خوش بخت بودم، زن،  یدختر ساده، هم سطح خودم ازدواج م هیمن و مانا اشتباه محض بود، اگه با  ازدواج

به حال من نداشت بر عکس ضرر هم  یسود چیخانواده ثروتمند بود ه هیمانا از  نکهیداشتم. ا یهمه چ یزندگ بچه،

 شدن رییتحق تیاو نها یتالش و برا تیمن نها ی. براستکوچه بن ب هیو  یمیخونه قد هی یداشت. مانا رو بردم تو
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 و سقف واریچرخوند و به در و د یبا تعجب سرش و م. ادمهیبار پاش و گذاشت تو اون خونه، قشنگ  نیاول یبرا یوقت

 یجا بشه، دست م نیماش یکه تو یسفر بود جور لیبار و بند هیشب شتریکرد، به اثاث خونه که ب یخونه نگاه م

 داد به مانا گفتم : یلباش شکل م یرو ینییلبخند تز هیو  دیکش

 ؟یکن یسخت زندگ طیشرا نیا یتو یتون یمانا؟ م _

 گفت: محکم یلیخ

 تونم. یم _

 یهم نم یبودم دلتنگ ششیاز خانوادش نزد. چون پ یحرف چیدو روز اول ه یکی. میزن و شوهر شد یشوخ یشوخ

از صبح زود برم  یزندگ یها نهیکه مجبور شدم به خاطر هز یبعد از چند روز شروع شد درست وقت یکرد. همه چ

شش صبح و هفت شب با جسم  حدودرفتم  یشدن مانا م داریسرکار تا خود شب، حق هم داشت صبح قبل ب رونیب

 ب،یو غر ریدلگ ک،یتنگ و تار یاون خونه  یساعت تنها بود. تو زدهیگشتم خونه، س یخسته و اعصاب خراب برم

 یحیمنبع تفر هی ای یکالس آموزش هیو اضافه نداشت حتما  یساعت وقت خال هی یحت یمجرد یکه روزا یدختر

 سخت بود  شبرا یلیدونم خ یم شد. یخلوتش م نیگزیجا

 

چسباند  یکلمات و م نیا یکرد وقت یو تحمل م ی. چه درد و رنجدیچک نییصدا از کوچه چشمش پا یب یاشک قطره

پر  آدم هیبر عکس  ستاده،یقاتل کنارم ا هیکردم  یحس نم گهیکرد. ترسم کمتر شد حاال د یم فیو قصه اش را تعر

 داد: ینکرد و ادامه م ییعاطفه بود. به قطره اشکش اعتنا

 

 کار بودم که بهم زنگ زد: سر

 ؟یخوب ؟یجانم خانوم _

 ؟یگرد یبر م یکنم ک یدلم گرفته دارم دق م ستم،ینه خوب ن _

 بخواب ریمشغول کن اصال بگ یجور هیمونده، خودت و  گهیهمش چهار ساعت د ،یخدانکنه دق کن _

 داداش کوچولوم. بابا و مامانم دنیشده، واسه د تنگ مینس یمن دلم برا مانیپ اد،ی یخوابم نم _
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 برمت اونجا یم امیباشه شب ب _

 رونیکنن ب یرم، آخه گفتن پرتم م ینه نم _

 شتیپ ادیخواهرم ب ایخب زنگ بزن زن داداشم  _

 . دلم واسه خودت تنگ شدهشمیم یکنن عصب ینه حوصله بچه هاشون ندارم. شلوغ م _

 کردن هیکرد به گر شروع

 

 گهیپس د ایب _

 خونه ام گهید قهیدق ستیب امی یاالن م نیهم گه،ینکن د هیگر _

 

 صاحب مغازه، به زور خواهش و التماس اجازه داد زودتر برم. شیپ رفتم

ارد و اره،یسر خودش ب ییزد نکنه باال یانداختم و در و باز کردم دلم شور م دیبدو خودم رو به خونه رسوندم. کل بدو

 . صداش زدم:دمیکش ی. نفس راحتدمیهاش و شن هیگر یکه شدم صدا اطیح

 مانا؟  _

ل شک نیبار بود اون و به ا نیآمد. اول یهاش بند نم هیو بغلم کرد. گر دیکردم که دو یبند کفش هام و باز م داشتم

 .دمید یم

 شده؟ یچ زم؟یعز هیچ _

 ...مانیپ _

 

 داد حرف بزنه یهق هق اجازه نم باز
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 زدم. کم کم اشک هاش بند اومد و بهتر شد. یش آروم آروم حرف مو باها دمیو بوس  سرش

 

 حالم بد بود یلیخوام. باورکن دست خودم نبود خ یمعذرت م _

 گهیو کار کنم د رونیتو باشم. اما مجبورم برم ب شیروزم و پ یها هیخواد تک تک ثان یمن هم دلم م نیمانا بب _

 یی. بساز با تنهاستیمثل قبلنا ن طیشرا

شه، احساس  یتلف م هودهینبودم. انگار عمرم داره ب کاریخونه ب یاز وقتم و تو قهیپنج دق یخه من قبال حتآ _

 کنم. یم یپوچ

 

 گفتم یگفت خسته شده، با دلخور یگذشت و مانا م یبا من نم یبهم برخورد. هنوز پانزده روز از زندگ یلیخ

 از من؟  یخسته شد یاز  چ _

 ینیو خونه نش ییمن نه، من از تنها یول یعادت دار یزندگ نیت نکن، به من حق بده تو به انه، منظورم و بد برداش _

 . ادی یبدم م

 

 ود.دفاع شده ب یبشه. بحث و ادامه ندادم. معصوم و ب تیاذ نیاز ا شتریب ومدیکردن، دلم ن هیشروع کرد به گر دوباره

 من؟ لیاز فام یکیخونه  میشام بر یخوا یمانا؟ م _

 اون ها شی. معذبم پادی یتو خوشم نم لیمن از فام یها، ول یاحت نشنار _

 یچمن ،یپارک رون،یب میباشه، خب بر _

 ننیدوستام من و بب ای لیاز فام یکیترسم  ینه م _

 داره، اصال محله اون ها کجا ما کجا؟ یچه اشکال ننیخب بب _

 امیخواد ب ینه دلم نم _
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 ؟یاحتمال یها دیشا نیبخاطر مردم و ا میکن یدانتو خونه خودمون زن دییفرما یپس م _

 .میشام برگرد یول رونیب میباشه بر _

 .میبرو صورتت بشور حاضر شو بر ن،یآخر _

 یاومد با من بچرخه.داشت عوض م یکرد من رو، انگار عارش م یجور هیمانا  یشد و رفت لباس بپوشه. حرف ها بلند

زد.  یزنگ هم نم یبه کس یرفت؟ حت یزد، چرا سراغ دوستاش نم یف نمسرعت؟ با خانوادش حر نیشد اما چرا با ا

 معذبم؟ لتیگفت با فام یچرا م

 

که اون دختر باال شهره و من  نیا یزدم به پا ،یالیخ یفکر ها همش ساخته ذهن من باشه. زدمش به ب نیکنه ا خدا

ه ها بمون هیقسمت و فعال نگم بهتره، گال نیاسازه.  یساختم و حاال داره با کمبودها م یشهر، واسه اش  زندگ نییپا

کردم مثل  یم یحالش بهتر شد باهاش شوخ م،یخورد یستنب م،یقدم زد رون،یب میبعد، حاضر شدو باهم رفت یبرا

 .دیخند یقبال ها م

مراه ه ،ییمحروم، دور از خانواده به تنها یجا هیتابستون و رفته باشه مسافرت به  التیبود که تعط یمثل بچه ا مانا

 که دوستش داشت. یکس

ت. شکس یتر از وزن خودم، تحملش سخت بود و داشت کمرم و م نیبود، سنگ نیبار سنگ هیمن  یبرا یزندگ نیا اما

 حداقل مانا زنده بود. ایداشت.  جهیبودم نت دهیکه کش یگفتم. کاش اون همه بدبخت ینم یزیبخاطر مانا چ

کوچه و محله خودمون و کرده، نه  یمانا گفت دلم هوا یکار بودم. اما وقت که خسته نیبا ا میقدم زد یلیشب خ اون

مهمون بودن، متوجه حضور ما نبودن اما مانا بادحسرت  یسر هیاونجا، دم در مشغول بدرقه کردن  میو رفت اوردمین

 کرد گفتم: ینگاهشون م

 م؟یجلو سالم کن میبر یخوا یم _

که تلفن رو به گوشش  یخواهر زنگ خورد درحال لیکنم. انگار موبا یون مجا نگاش نیکشم. از هم ینه، خجالت م _

و  یمتوجه ما شد گوش یرفت. وقت یم ابانیخ یگرفت و رو به انتها یفاصله م اطیچسبونده بود قدم قدم از در ح

 قطع کرد و به طرفمون اومد.
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 ذوق مانا رو بغل کرد و گفت: با

 دلم زیمانا، عز _

 د و خودش رو به خواهرش چسبونده بودکر یم هیاما گر مانا

 تنگ شده یلیدلم براتون خ _

 کردن هیگر یشده برا رید یلیخ _

 

 گفت: هیبا گر ختهیآم یبا صدا مانا

 بهم سر بزن ایتو رو خدا ب مینس _

؟ هنوز پره سرت هواست ؟ینشد ری. هنوز سشنیمامان و بابا ناراحت م امیاگه ب ،یدون یاجازه ندارم. خودت که م _

 .میپول شد هیسکه  لیتو فام رن،یگ یآبرومون رفته، همه سراغ تو رو م ؟یکار و کرد نیمانا  چرا ا

 درکم کن. ن،یشیمن دوسش دارم. چرا متوجه نم مینس _

 شازده بمون  نیهم شیبمون. پ یخوش شتریباشه مانا، هر جا ب _

 

 زد در جوابش گفتم: یحرف م یجور نیزورم اومد ا یلیخ

 میختما خوشب _

 یگفت: فعال اول راه هیبا کنا میسکوت کرده بود اما نس مانا

 

 بره که مانا دستش و گرفت و با خواهش گفت: خواست

 نگو یزیچ نایبه مامان ا  دنمید ایخودت ب ا،یجان من ب م،ینس _
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 آدرس ندارم _

 نوشت و به او داد. شیآورد و آدرس را برا رونیب فشیقلم و کاغذ از ک مانا

 کرد. یشروع شد که پرش م مونیزندگ یما با اومدن خواهرش تو یها یبختبد تمام

انم، به د یگفت انگار کسل بود نم ینم یزینگفتم مانا هم توخودش بود و چ یزیراه چ نی. در بمیبرگشت یرو ادهیپ از

کرده، اما من ن یرییکرد عاشقمه و نظرش تغ یحرف زدن نداشتم. مانا ادعا م یبرا یانرژ یخسته بودم که حت یحد

خواد برگرده، نه تنها مانا بلکه من هم  یشده و دلش م مونیچقدر پش دیشد فهم یم یکه بچه نبودم به راحت

 .میتفاهم شده بود ی. دو نفر آدم بمیشد یم مونیپش میما داشت یبودم هر دو مونیپش

 یحال از سر کار بر م یو بخسته  یروز عصر وقت هیگذشت که  یخواهرش م دنید یپنج روز از اون ماجرا هنوز

 چیخودم باشه، اما مانا که ه لیاز فام دیدم دره، فکر کردم شا دیجفت کفش جد هیشدم. متوجه  اطیگشتم و وارد ح

از آدم ها معاشرت کنه. چند بار به  ین طبقه ایداد. براش افت داشت باهمچ یخوش نشون نم یمن رو لیوقت به فام

خواهرش بود،  میاون ها هم رابطه رو ادامه ندادن، پس حتما نس میبر دنشونینشد به دما سر زدن اما چون مانا حاضر 

 ذاشتم. یاحترام م دینبود به خاطر مانا با یچاره ا یول ،یاومد. دختره افاده ا یچقدر ازش بدم م

 :دیچیگوشم پ یشستم و مشغول کندن کفش هام بودم که صداش تو اطیح یو تو صورتم

 

 دن؟یپوس ییلونه موش و از تنها نیموندن تو ا ه؟یندگز نیتو ا اقتیل _

 یم یکوه نور زندگ هی یو چرکه، تو تو اهیخونه نگاه بکن؟ س واریمونه, به در و د یم یسگ دون نیکه ع فهیکث انقدر

 یخونه بود. چرا انقد احمق شد نیو کل ا ییرایاتاق خودت دو برابر حال و پذ ،یکرد

 

 شد: یم دهیتر شن فیضع یلیمانا خ یصدا

 

 و دوست دارم. مانیجان، من پ مینس _
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 داره؟ یعشق چه ارزش نیا ا،یبه خودت ب ،یکن یخودت و حروم م یجوون یکدوم دوست داشتن؟ تو دار _

 سر و پات یبدبخت مثل خودت و شوهر ب هیشن  ی. بچه هات هم میکن یحسرت و غصه زندگ یتو دیآخر عمر با تا

 حرف بزن واشی ادی یم مانیحرف نزن، االن پ یرنجویکنم ا یخواهش م مینس _

 شو یآدم حساب هیازش جدا شو، درست و ادامه بده زن  یگفتم؟ تا بچه دار نشد یمگه دروغ اد،یب _

 لطفا مینس _

خواد من و بکشونه سمت  یکنه م یبه ما محبت م شتریبعد تو، بابا ب ،یهنوز مغزت مشکل داره مونده تا عاقل بش _

 ریبگ ادیکار و  یچند ساعت شمیپ ای، گفته از فردا بخودش و کارش

 شه؟ یم یخوش حال شدم. اما دانشگاهت چ یلیخ _

 نیتو رو، به خاطر هم یکنم فراموش کنه ماجرا یم یدلش شکسته همش سع یلیرسم، بابا خ یبه دوتاشون م _

 یشما بگ یقبول کردم و گفتم هرچ

 

سر و پا، دختره ول هر  یگفت بدبخت ب یبه من م ره،یا خفه بشه و بمخواست برم تو، گردنش و فشار بدم ت یم دلم

 ،ییجا

 

 بشه. رفتم داخل و به احترام مانا سالم دادم: یخنث تمیاز عصبان یتا کم دمیکش قینفس عم هی

 نیخانم، خوش اومد میسالم نس _

 سالم، به خاطر مانا اومدم _

 شه یم شیعاشق زندگ شتریوزبه روز بخدارو شکر مانا حالش خوبه و ر ن،یکرد یکار خوب _

 

 جوابم و نداد و بلند شد بره یبه طرز حرف زدن خودش گفتم. ول هیشب یا هیرا با کنا نیا
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قابل  گهید نجایا ،یکن زیخونه رو تم یبخوا یوقت خودت و خسته نکن هیبرم. مراقب خودت باش،  دیمانا من با _

 .شد یخراب م شیوقت پ یلیخ دیبا ستیاستفاده ن

 

 دادم کرد و گفت: یبه من که از حرص دست هام و مشت کرده بودم و فشار م ینگاه مانا

 ؟یگرد یدوباره برم یرو از طرف من ببوس، ک هیبق _

 شه یوقت آزادم کمتر م گهیرم سر کار د یاز فردا م ام،یوقت نکنم ب دیدونم، شا ینم _

 ارمیجوش ب نکهیکردم قبل ا ینم تو دهن اون، خدا خدا مهم بز یکیخواست  یکرد. دلم م یدوباره التماسش م مانا

 گورشو گم کنه.

 مقدمه رو به مانا گفتم:  یلحظه بعد که رفت ب چند

 ادی یمن از خواهرت خوشم نم _

 اخم کرد و گفت: مانا

 ادیخوشت ب دیبا ،یو بگ نیا یحق ندار _

  دم؟ینگفتم و بخاطرت رو همه خط کش یزیمن چ ادی یاز معاشرت با خانوادت خوشم نم یتو گفت یچطور وقت _

 تنها خواهر منه می. نسستمیداره، من مثل تو ن یاخالق هی یهر کس _

 !نجایا ادیب یبهش اصرار کن نمینب گهیکه گفتم، د نیهم _

 یاحترام بذار میبه نس دیکنم تو هم با یمن اون و دعوت م _

 رونیکنم ب یبعد شوتش م یگفتم. سرن یزیبار به احترام تو چ نیخانوم، ا یکن یاشتباه م _

 یکن یجا م یتو ب _

 :رمیکردم؟ دستش و خواستم بگ یم کاریگرفت داشتم چ یلحظه مکث کردم. دعوا داشت شدت م هی
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 گوش بده زمیمانا عز _

 و پس زد دستم

 بشم. مونینکن از ازدواج با تو پش یتو گوش بده، حد خودت و بدون کار _

 دوست داشتم  یلیگذار شد. من مانا رو خ ریخواهرش تاث یکرد چه زود حرف ها یم دمیداشت تهد د،یلرز پاهام

 همه پشت سر من بد گفت. نیا ،ینگفت یزیما رو خراب کنه، چرا چ یخواد زندگ یاون م یدون یخودت م _

 ؟یبود سادهیزشته، گوش وا یلیکارت خ _

 ؟یع نکردکندم. چرا ازم دفا یشستم و کفش هام و م یداشتم صورتم و م _

 بگم یزینتونستم چ ادی یخونه من م میبود که نس یبار نیاول نیا _

کنار حوض نشست. خسته و کوفته از سر کار برگشته بودم بعد دوازده ساعت سر پا  اطیح یرو گفت و رفت تو نیا

 یم ینقاش ایخوند  یم کتاب ایو بلند نبود انگار مهمون بود.  ییاصال خونه دار ،ییاز شام بود و نه چا یبودن، نه خبر

با من کرده بود که جرات نداشتم تا  ی. اصال کاردبخترفت رو اعصاب من ب یم ایکرد. یم یخط خط ذݟو کا دیکش

 دیفرهنگن، آدم متاهل که نبا یب ادی یبکنم، خوشم از دوستات نم یکیاز دوستام سالم عل یکیبا  ایبرم  ابونیسر خ

 کنم. یدق م ییمن خونه تنها م،یر یباهم م ح،یبره تفر ییبا دوستاش تنها گهید

وقت خودم متوجه  چیه دیداشتم که شا ییها یبد هیبودم من هم  یو نقص و کامل بیع یخوام بگم پسر ب ینم

 گرفت. یشه، همش بهونه م یقابل تحمل تر م ریکردم مانا روز به روز غ یاحساس م ینشدم ول

 

 :دمیپرس

 ن؟یرو دوست نداشت گهیهم د گهیشما نداشت، د یامه زندگاد یتو ینقش گهیپس دوست داشتن د _

 یشد دوست داشتن ما ارزش ها یباعث م نیکرد. ا یده، داشت من و تحمل م یکردم به زور ادامه م یآخه حس م _

 قبلش و از دست بده،
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التماس و خواهش کارگر ساده بودم به صد  هی یدون یپس، من هم که م ایزد حالم بده ب یرفتم سرکار فورا زنگ م یم

کنه. چراغ و  یم هیو داره گر یکیتار یخانوم نشسته تو دمید یگشتم. م یزد و بر م یکه زنگ م یبار از ده بار هی

گفت  یم ،یانداخت یمن هم از کار و زندگ ؟یکن یم هیگفتم آخه چت شده؟ چرا همش گر یکردم و م یروشن م

 یدارم عمرم و هدر م ؟یچه جور زندگ نیخرابه شدم...ا دݟل جخونه...مث نیا یتو دمی...پوسییخسته شدم از تنها

 دم.

 گفتم: تیداد با عصبان یو م میاومدن نس یهاش بو حرف

 نجا؟یباز خواهرت اومده ا _

 گرفت؟ یاز تو اجازه م دیبا هیآره، چ _

 

 شدم. سرش داد زدم و گفتم: وونهید

 

 یلعنت به خودت و خواهرت، بدبختم کرد _

 جا یب ینق زدن ها نیاز تحمل ا گهیخسته شدم د رون،یخونه زدم ب از

 

 جون؟ یبال ایزن بود  نیا

 یو هر کدوم منتظر روز آزاد میبه هم عادت کرده بود یدو تا هم سلول هیشب قاینبود. دق مونیزندگ یتو یعشق گهید

 .مینبود م،چونیدوتا دوست بود هیشب یتونم بگم حت یزندون بود.نم نیو خالص شدن از ا

 نقطه ضعفش ،ییاز شب و تنها دیترس یموندم تا دق کنه، م رونیعمدا تمام شب و ب ابون،یتو پارک و خ رون،یدم بز 

نه نرم خو یبسته شب بخوابم ول خیسرد و یها مکتیاون ن یحاضر بودم رو یعنیو بلد بودم. نرفتم پس تا آدم بشه، 

 مانا رو نشنوم.  یو نق زدن ها
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و با  میمدت ما فقط پونزده روز اول و خوش بود نیا یگذشت. ط یچهار ماه از ازدواج ما م اقیکار خراب تر شد. دق اما

 و به باد داد. میعشق زندگ نی. همستیالزم ن یزیچ گهیعشق باشه د گنیم ی. دروغه همیکرد یعشق زندگ

 د،ید یزور م پف کرده بود که به یبه حد هیشناختم، چشماش از فرط گر یفرداش برگشتم خونه، مانا رو نم 

 نامرتب و آشفته، ته دلم خوش حال بودم که حالش و گرفتم. اما زنم بود هر چقدر هم بد بود. یو پر خون، موها قرمز

 ه؟یچه سر و وضع نیا _

 نمتیخوام بب ینم رونیبرو ب _

 ؟یآرامشم لیدل رم،یم یگفت بدون تو م یبود م یشنوم. ک یم دیجد یحرف ها _

 تنفر گفت: با

 خوره یگم، حالم ازت به هم م یاال ماما ح _

 داد: یشد و همچنان به حرف زدن ادامه م دنیلباس پوش مشغول

 دم. یامروز درخواست طالق م نیتونم ادامه بدم. هم ینم گهید _

 

 زد یم ییحرف از جدا ،یماجرا جد دمیفهم تازه

 یاریاسم طالق و ب یادگس نیبه ا دیهست. نبا شهیدعوا و بحث هم یتو زندگ ه،یچه حرف نیمانا ا _

 کنم. ینکبت  بار و تحمل م یزندگ نیا گهید هیثان هی یکن یاگه فکر م یا چارهیب یلیخ _

 

 خواست کفش هاش و بپوشه که مانع شدم. مانا تو رو خدا نرو یم

 یگذاشت یخراب شده تنها نم نیا  یزنت و شب، تو یاگه نبود شعور،یآدم ب هی ،یهست یابونیولگرد خ هیتو  _

 خودت بود. خواستم ادبت کنم. ریتقص _
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 ادب بشه، از سر راهم برو کنار دیبا یک دمینشونت م _

 یدم بر یاجازه نم _

 یکن یغلط م _

و ازش گرفتم و در  روش قفل  لشیموبا ن،یزم یما نبود. هلش دادم پرت شد رو نیبه اسم احترام ب یزیچ گهید

 و زدم. زیو همه چ یندگکار و ز دیق رون،یکردم. باز از خونه زدم ب

رنده پ هیکه  یشه مانا رو نگهداشت. مثل وقت یکردم به زور م یدونم چرا فکر م یتار مو بود. نم هیبسته به  میزندگ

 مهمه که پرنده نی. استیاون ها مهم ن یو دلشکسته اس اما برا نیدونند پرنده غمگ یکنن م یم یرو تو قفس زندان

 کنم. یازش نگهدار یداشتم اما بلد نبودم چطور شکار و بکنم. دوس نیا همخواستم با مان یرو دارند. م

 دیآشغال هم به خوردم دادن که نبا یسر هیشه مشکالت،  یدادن که غصه نخور حل م میدوستام، دلدار شیپ رفتم

 دیم شاکرد یفرو م خیآب  یو سرم و تو دمیخواب ینداشتم. اگه دو روز م یعیخوردم. موقع برگشتن حالت طب یم

مانا زانوهاش و بغل  دمیگشتم خونه، شب بود در و که باز کردم د یشد. کاش با اون حالم برنم یحالم بهتر م یکم

لند ب عیسر دیمن رو د یشده، انگار موقعه هل دادن شکسته بود و متوجه نشدم. وقت یخون یاش کم یشانیکرده و پ

 شد و شروع کرد به فحش دادن:

 دم مثل سگ بزننت یکنم، م یم چارتیب ؟یکن یمن و زندان یتون یم یکن یفکر م یآشغال عوض _

 دهنت و ببند_

 داد: یزد و فحش م یحرف م هیخوردم. با گر یخوردم. متوجه شد چ یم وارینداشتم و به در و د تعادل

 ؟یاشیو ع یمست یپ یمردم تو رفت یم نجایاحمق، من داشتم ا _

هاش  هیشدت گر ن،یدستش و گرفتم به زور نشوندم زم دمیا همون حال دوب رون،یخواست بره ب دیو که باز د در

 شد. شتریب یلیخ

 یایب کیچاقو برداشت و گفت نزد هیآشپز خونه و  یتو دیشد. دو یدونم چ یکردم که نم یلباسم و باز م یها دکمه

 .دمینگرفتم و اصال نترس یکشمت، جد یم
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 ی. نمدمیو من کش دی. اون کشرمیکه پاشدم چاقو رو ازش بگ رفت یم رونیقدم با چاقو داشت از خونه ب قدم

 یعیتو شکمش به حالت فج د،یدونست. چاقو رو که کش یچاقو سمت شکم ماناست، خودش هم نم زیدونستم نوک ت

از  یمیافتاد. هنوز ن نیزم یرو تحرک یآخ گفت و ب هیزد.  یم رونیاز شکمش ب  یفرو رفت. و خون با چه سرعت

 .دمیکش رونیکمش بود. چاقو رو بش یچاقو تو

 بلند شو... با توام بلند شو... مانا؟ ستین یزیچ ؟یکرد کاریمانا چ _

 .دمی. بغلش کردم و بوسدیچک یگرفت. قطره قطره خون بدنش داشت م یبود که داشت رنگ خون م یمانا جسم اما

 ؟یشنو یزنم نم یمانا صدات م _

 شده، ذره ذره تو بغلم جون داد. یچ دمیفهم ی. کم کم داشتم مدیتپ یاش گذاشتم...قلبش نم نهیس یو رو سرم

 ؟یکار و کرد نیگفتم مانا بلند شو، بگو حالت خوبه...قربونت برم چرا ا یبغلش کرده بودم و م محکم

 کار؟یخوام چ یو م یکنم، بدون مانا زندگ کاریچ ایزدم. خدا یکردم و تو سر خودم م یم هیگر

و ترسو بودم که نتونستم. چشمم که به اون  فیواستم خودم و بکشم، اما نتونستم. انقدر ضعخ یرو برداشتم م چاقو

 .دمیاز جواب پس دادن به خدا ترس دم،ی. از مردن ترسدمیهمه خون افتاد ترس

 زد. یم شیوجودم و آت شتریپا گذاشتم که شعله اش، هر لحظه ب یاراده به جهنم یمرگ مانا ب با

 

 زدم یآرام در گوشش حرف م مینا در اتاق تنها بودجان ما یو جسم ب من

دم. خوب شد آروم  یشه بهت قول مردونه م یتکرار نم گهیسرت داد زدم، ناراحتت کردم، به خدا د دیمانا ببخش _

 خودم. یمانا یحاال شد ،یکن ینم دادیداد و ب گهید یشد

 بودم اوردهیو به دست ن میاریمانا مرده و من اون را کشتم. هنوز هوش دمیفهم یواقعا نم انگار

افتادم. صبح بود که به خودم اومدم. کامال  نیزم یرو هوشیحال نا کوکم ب ایپارک بود  یتو شبید یکم خواب از

بمب  هیانگار  دمیشد چشمام و که چرخوندم و مانا رو با اون وضع د یم یبرام تداع شبیاز د ییصحنه ها ار،یهوش
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. بلند دیچک ینم یبند اومده و خون گهیاما حاال د ،انا باز بود غرق خون لخته شدهم یمغزم منفجر شد. چشمها یتو

 کردن هیسر خودم، شروع کردم به گر یزدم تو یشدم دو دست

 کنم پاشو...غلط کردم... یمانا پاشو... التماست م _

 کاریحاال چ ای. خدارهیم یم یراحت نیآدم به ا هیآخه  یشد چجور ینداشت مانا از دست رفته بود. باورم نم دهیفا

. مثل چوب خشک شده بود. رمیشده دستش و خواستم بلند کنم و نبضش و بگ هوشیزندس فقط ب دیکنم؟ شا

. لرزش پاهام دمیلرز یخون خودم نگاه کردم. م سیخ افهیوحشت کردم و رهاش کردم سرد سرد شده بود به ق

شد که قبض روح شده  یوقت م یلیببرمش دکتراما مانا خ کرد، خواستم یکار نم زممݟبود م ختهیتعادلم و به هم ر

..اگه . یخانوادش افتادم. وا ادیکنم.  کاریبود چ امیکه دن یدونستم با جسد همسر یبود. نم دهیبود و مثل مقوا خشک

 شکل مرده؟ نیبه ا نیکه به من سپرد یحاال چطور بگم دختر ن،کشت یمن و م دنیفهم یم

دور بشم. لباس هام و عوض کردم و دست و صورتم و شستم تمام خون  بتیمص نیو ا خونه نیخواست ازا یم دلم

کس ول کردم. مثل ترسو ها  یگناه و از بدنم پاک کردم. تمام مدارکم و برداشتم و مانا رو به همون شکل، تنها و ب

 یخداحافظ یو ب ششیبره پ ستیفرار کردم از خونه که دور شدم به خواهرش زنگ زدم. گفتم مانا حالش خوب ن

 نهیا انیدوستم بود گفتم جر نیتر یمیکه صم نیمت شیسطل آشغال، رفتم پ یو انداختم تو لمیقطع کردم. موبا

زدم. غم از دست  یحرف م دهیبر دهیبودم که بر دهیترس یکرد آرومم کنه اما به حد یم یسع نیکنم. مت کاریچ

شده بودم انگار، اگه خودم و  وونهید ن،یجرم سنگ نیرگ و اداغ بز نیا ،یعالم نفهم یدادن مانا، قاتل شدنم تو

 بشه زنم و دوست داشتم.  ینجوریشدم من نخواستم ا یکردم حتما اعدام م یم یمعرف

 یکیبا  ینه جرات دارم برم خونه نه حت گهید م،یدو ساله فرار کهیوجدانم گوش ندادم. نزد یکردم و به صدا ینامرد

 که نتونستم ازش دل بکنم و بهش اعتماد دارم. نیته باشم. فقط متاز خانوادم رفت و آمد داش

دونم کجا  یتونم برم سر خاک زنم، نم یانقد بدبختم نم ی. حتستیمن هم قشنگ تر از مردن ن یمرد اما زندگ مانا

 خاکش کردن .

                      ** 

 کرد که گفتم: یصورتش را پاک م یرو یها اشک
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گناه  یحادثه بوده، امکان ب هی نیکن، ا یت مرگ همسرت، برو هر چه زودتر خودت و معرفگم باب یم تیتسل _

کن و خودت و به خدا بسپار، چاقو دست همسرت بوده، اون چاقو  فیو تعر زیمو به مو همه چ اده،یز یلیبودنت خ

 یمست بود ینداشت یعیآورده بعدشم تو حالت طب

ه اگه قانون باور کن یکنه حت یباور نم چکسیگناهم، ه یل برم بگم من بکنند؟ بعد دو سا یباور م یکن یفکر م _

 کشنم. یپدرو مادر مانا م

 کردم و گفتم: یبود نگاه دهیکه خواب نیمت به

کن، اگه قانون و عدالت  یگناهکار هستند. بخشنده خداست...توبه کن...برو خودت رو معرف ادیز ایکم  ایهمه تودن _

 با ذلت یاگرم نکرد مرگ با عزت بهتر از زندگ چیابت کرد که هگناه بودنت و ث یخدا ب

 سیپل شیپ رمیامروز و فردا م نیهم ،یزندگ نیو دارم خسته شدم از ا میتصم نیخودمم هم _

 بلند شد: نیمت یصدا

  ؟یزن یفک م یتو هنوز دار مانیپ _

 گفت: یسیاون طرف ع از

 دادیداد ب یخودم شده، ا هیشبچقدر  دم،یرو د الی. خواب هدمیمن که خوب خواب _

 گفت: یبه  شوخ نیمت

چشمت کور دندت نرم بکش، آخه تو سگم نگات  ؟یریگ یدوتا دوتا زن م یریخوبه م  شتر،یکن. آره ب دادیداد و ب _

 ؟یدیخودت ناز یکنه به چ ینم

شم خورد بدبخت چ میبودم. چقدر قدرت و ثروت داشتم. زندگ یمن ک یدون یمسخره کن. تو که نم نی...متیه _

پول  یبد یاله د؟یهمه پول و باال کش نیا یشدم از عرش به فرش افتادم. خدا لعنت کنه مستانه رو، چجور

 مارستانیب

 

 ادامه داد: نیمت
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 تریگ نیتا آخر عمر زم یقلو حامله بش شیبچه ش یاله اد،ین رتیگ گهید یسیشوهر احمق مثل ع هی یبگو اله _

 بگواش و  هیتو بق مانیکنن، پ

 باز گفت: نیزد که مت ینم یتو فکر بود و حرف مانیپ اما

 امروز  ریبابا، غمباد نگ الیخ یچته تو؟ ب _

 .دمیسوال و از او پرس نیخاطر ا نیبه هم هیک الیشدم بدونم ه کنجکاو

 دخترم الیه _

 یاز من م یهم سوال یگاه میزد ی. قدم ممیسوال کنم و به زور همه رو بلند کرد که قدم بزن شتریاجازه نداد ب نیمت

 :یسیسوال ع نیمثل هم دن،یپرس

 شده؟ دیشه پدرتون

 بله _

 اون وقت؟ یخدا رحمتش کنه، چند ساله بود _

 بودم. مادرم حامله بود. ومدهین ایهنوز به دن _

 بزرگت کنه؟ ییزن بوده که تونسته به تنها ریش هیپس انگار مادرت  _

 ازدواج نکرد و من رو بزرگ کرد. خداکنه بتونم جبران کنم گهیانمرگ کرده، دآره، مادرم به خاطر من خودش و جو _

 یو بکن شیتا آخر عمر نوکر دیآره با _

 گفت: یسیبه ع ،یبا تند نیمت

 کنه، تو بدترش کن یکم مامانم مامانم م نیا _

 دنیخند همه

                 * 
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 ننوشتم. یزیچ مایه از شوقت یلیتنگ شده بود خ مایش یگذشت. دلم برا یروز چند

 و تو یو تو باش یدفتر انتظارم، تو باش انیخواهد پا یم دلم

 ای...به خوابم بایبه خوابم ب یخواستن الهه

 

 کرد. دارمیداد، ب یتکانم م یآرامش بخش مادرم وقت یصدا

 شده پاشو پسرم رتیگم د یسهند جان م _

 دارمیباشه مامان ب _

 ه آماده کنمبدو صورتت و بشور تا صبحان _

 چشم _

درست  یتکان دهنده ا یخورد و صدا واریمحکم باز شدن به د لیمرتب کردن تختم شدم.که در اتاقم  به دل مشغول

 کرد.

 چه وضعشه؟ نیا ،یأه... السا در و شکست _

 سالمت کو؟ _

 واال یخوبن؟ نوبر نایسالم، احوال شما؟ مامان ا _

 م با اخم گفت:کن یکه متوجه شد دارم مسخره اش م السا

 شد ری. زود باش، مدرسه ام ددمیهه هه خند _

 یشم، که شما سر وقت برس یم داریساعت به خاطر شما زودتر ب هیبه بعد  نیاز ا _

 به ساعت نگاه کن! م،یسهند جد _
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 شد  یم ریانداختم. داشت د یساعت نگاه به

 .امی یتا لباس بپوشم االن م نییبرو پا_

 هدیخواب زیم یبود و سرش و گذاشته بود رو دهیصبحانه رو چ زیاومدم. به مادرم که م رونیاق ببعد از ات هیثان چند

 کردم. یراه با السا صحبت م نی.در بدمیدو نییانداختم و پله ها را رو به پا یبود نگاه

 

 حرف بزن، بهش بگو من دوسش دارم. نظرش و بپرس مایبا ش _

 زوده؟ یکن یفکر نم _

 و بدونم. فمیخوام تکل یشه. م یم رینه، داره د _

 باشه _

 عذر و بهانه قبول کند. یداشتم ب دیبودم و ام نیب خوش

 که گفتم و انجام نداد. یرا بهانه کرد و کار مایش یروح طیالسا شرا اما

 زنگ زودتر رفته هیهم  روزیشده، د ضیمادرش مر دیو خبر رس ومدیکالس ن مایاست. هفته گذشته ش کشنبهی امروز

اومدن و سوار شدن، تموم  رونیبعد ب یقیشد منتظر آمدن السا بودم. دقا یم یربع هی. نمیود و نتوانستم او را ببب

لسا که ا میحرکت نکرده بو یبگم، چند متر مایبشه و خودم حرف دلم و به ش دایپ یدادم که جرات یکائنات و قسم م

 گفت:

 تا نرفته. ارمشیوند برم بساغر جا م  شهیداداش...داداش نگه دار! کتابم پ _

 نییترمز زدم و هنوز خوب  متوقف نشده بود که السا با عجله پا یکاردان بود. رو یلیالسا خ ایمن گرفت  یدعا ای

 دیپر

 االن بود.جرات به خرج دادم: نیفرصت هم نی. بهترمیتنها شد مایو ش من
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 سوال ازتون بپرسم؟ هیشه  یم_

 مکث پاسخم و داد: یکم با

 دییبفرما بله، _

 کردم ینگاهش م شهیوسط ش نهیآ یتو

اندازه من و  نیدهم ا کیدوستداشتن، شما  تینها یب یعنیاندازه  نیاندازه که من عاشق شما شدم، هم نیبه هم _

 د؟یدوست دار

 رمان ادامه دارد جهت تهیه نسخه کامل این رمان به لینک زیر مراجعه فرمائید این  
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انه این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشق

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 
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