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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 

 

 نیبخش عشق آفر یبه نام هست                          

 

 

  

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 قسم به عشق رمان

 یقلم: فاطمه ســــــــــود به

 

 

 و اخطار: تذکــــــــــر

 

 نامه¬لمیف شنامه،ی، نماCDاستفاده از جلد و متن کتاب به صورت زیراکس، بازنویسی، ضبط کامپیوتری، تهیه  هرگونه

مختلف بدون اجازه کتبی ناشر و مؤلف ممنوع است و در صورت مشاهده از متخلفان به  های¬تیو استفاده در سا

 .گیرند¬تحت پیگرد قانونی قرار می مندانقانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنر 2از ماده  5موجب بند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اول قسمت
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 هستند{  اتیح دیدر ق تهاشیبوده شخص یخواننده، رمان کامال واقع زانی}عز

 

لبام  یتلخ رو یقرص خواب رو درآورده با حسرت تمام نگاش کردم. لبخند ی شهیش فمیگرفته از ک یو با قلب حالیب

به کامم  چیکه ه یزندگ نیبخورم و خودمو خالص کنم....... خالص از ا کجایهمه شو  خواستینشست. چقدر دلم م

 مال من بود.... بتهاشیکه فقط مص یزندگ نینگشت...... خالص از ا

. همه جا درنظرم مه آلود بود و گرفته..... میبود رازیش یبه جاده انداختم که راه ینگاه نیچشمان سوزانم از ماش با

 و تار بود...... و چه هماهنگ بود با دل من.... رهیهمه جا ت

رزا!!!!!! چرا سرنوشتت رو  یفکر کردم: با خودت چه کرد یبلکه عذابشون کم بشه. لحظه ا دمیبه چشمام کش یدست

 رقم خورده باشه؟  ینجورینوشتت ا یشونیپ یباور کن یتونیم یعنی!! یختیبهم ر ینجوریا

 . کردیم یبه هاتف انداختم که در سکوتش رانندگ یچشمم نگاه یگوشه  از

 کشه؟؟یم دکیکنار من نشسته و اسم همسر و شوهر رو برام  هیک نیا ـــــــــــــــایدلم داد زدم: خدا یتو

سرش آوردم....... پرهامِ مـــــن...... پرهام تمام داروندار من.......  قلبم  ییمن با پرهام عشقم چه کردم؟ چه بال

 . دیلرز

 یعرو با ول یآب معدن یدهنم گذاشته و تمام بطر یشدند. قرص ریگلوم سراز ریکردم اشکام راه گرفته و به ز احساس

 بر آتش سرکش درونم باشه!  یآب دیشا دمیخاص سرکش

 باطل!  الیخ یزه یرو خاموش کنه، ول ومدیم رونیرو که شراره هاش از تمام جزء جزء بدنم ب یآتش دیشا

 

 مامان.....  نوایبود؟ ب یانتها دوختم. االن مامانم در چه حال یداده چشم به جاده ب هیتک یصندل یبه پشت سرمو
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و عذاب کمکش کنه.... بابا.........  یدور نیا یاز دلش برداره و برا یرو داشت درد یکاش کس کرد؟یم کاریچ پرهامم

 دیکشیجور منو م دیمامان که با چارهی! بی....................... واااااااااا دیدیم مویخال یو جا شدیبابام حالش خوب م یوقت

 !دادیو جواب پس م

 یب یفرستاده بود. فقط نوشته بود: با من و خودت چه کرد امیبلند شد. پرهام بود که پ میگوش امکیزنگ پ یصدا

 مونم...... تو فقط برگرد.   ینتظارت مدرا شهی....... باور کن همیاریبالرو سرم ب نیا یانصاف؟؟ چطور تونست

 "مرد.... گهیتموم شد..... رزا و خاطراتش د یدست از سرم بردار. همچ"شد. فقط براش نوشتم  یبدتر جار اشکام

 زمزمه کردم: رلبمی. زنهیرو به چشمم زدم هاتف چشمامو نب نکیع

 

 !!ستین ونددیکه به دست من بپ یدست

 !!ستیظلمتم خندد ن یکه به رو یصبح

 فراوان فراوان، اما ریزنج

 !!ستیبندد ن یکه مرا به زندگ یزیچ

 

 کنمیاحساس م یخب گاه یو کالفه.......  ول یناراحت یلیخ دونمیهاتف به گوشم نشست. آروم گفت: م یصدا

 یخوشحالم؟ از وقت یلیمن خ یکنیخوبه؟ فکر م یلیحال من خ یکنیرقم خورده. فکر م ینجوریسرنوشت ما هم ا

بده!  یلیکردم. رزا حالم خ یکدندگیداشتنت  یبرا نهمهیچرا ا کنمیفقط خودمو سرزنش م دمید تیوضع نیتورو با ا

 !یلی...... خ

 

ا هر خداوند ب دیشا میدونیشده. چه م ریبرامون تقد یچ مینیتا بب زیاشک نر نهمهیادامه داد: لطفا تو هم ا یمدت بعداز

وجود  یرو به عرصه  بایز یداره با اونا نقش یسع تاینها ،یقال یمثل گره ها ندازه،یکارمون م یکه تو یگره

 یعقب کم یها یصندل ینگه دارم رو یبخواب یخوای. اگه مهیطوالن یلیخ ن!..................................... راهموارهیب

 استراحت کن. 
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به  یخسته و نزار نگاه دم،یعقب دراز کش یصندل یرو یتکون دادم. وقت یفقط سر زانینگفتم و اشکر یزیچ

 و نخوانده داشتم.  دهیند امیتلگرامم انداختم. چقدر پ

غال! سطل آش یگرفتم اول گوش کنم و بعد روانه  میتصم یبرام فرستاده بود. خواستم پاکش کنم، ول یآهنگ پرهام

 انتخاب کرده بودم.  مویزندگ ریتنها مس ی...... تنهاییپرهام نبود، من به تنها یبرا ییجا گهید یزندگ نیا یتو

 یسکته ا یزردنبو یموشِ خاکستر ادیبود،  یو اشکام جار کردمیدر گوشم آهنگشو گوش م یکه هندزفر همچنان

 روزهارو برام به ارمغان آورده بود. نیافتادم که ا

 

 �👇�که پرهام برام فرستاده بود یآهنگ

 

 دوننیهمه م نویا ،یخواینم گهید منو

 وونمیبهونه، بس کن مگه من د ارین انقد

 

 گهیچشات بمن دروغ نم گه،ید ستمیکه ن بچه

 گهید یکیبا  یرفت دونمیکه بود تموم شد، م یهرچ

 

 حروم شد ممیکه بود تموم شد، زندگ یهرچ

 حروم شد ممیبود تموم شد، زندگ یهرچ

 

 وونهیدوستت دارم د یگفتیم ادیم ادتی

 همونه.... یبگ یهرچ ا،یتو دن یمیچ همه
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 شد اون حرفها،  یبگو چ بگو

 دهایوعده و وع اون

 اون دستا یتو گرم ر،یاز من نگ نگاتو

 

 .....یتون ینگو که نم ،یمون یم شمیپ بگو

 

 (یدریشهاب ح_پرواز نیشاه_یخواینم گهی)آهنگ منو د  

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوم قسمت
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 انیمامان شترق م ییآشپزخونه بلند شدم و بطرف اتاقم در حال فرار بودم که لنگه دمپا زیگلوله از پشت م مثل

 . فقط تونستم بگم آآآاااااااخ مـــــاااامــــــــــااااان!!!!!دیکتفم چسب

 ؟یداشت یچه حس زدلمیبود گفت: عز ستادهیکنار اپن آشپزخونه ا کهیدر حال مامان

که درست به  نیرادار وصل کرده بود ییدمپا نیچشمام پراز اشک شده بود گفتم: مامان مگه شما به ا کهیحال در

 !!!!نیهدف خورد! فقط سوختم هم

تورو سوزوند. رزا جان، اگه از من به  ینجوریعشق بود که ا نی. ازمیبا لبخند گفت: جواب سوالتو دادم عز مامان

نه به عشق فکر کن، نه به دنبالش باش. چون فقط سوختنش  چوقتیه یارو حرفامو قبول د یشنو یعنوان مادرت م

 . مونهیبرات م

 منکه د؟یزدیحرفتون رو بدون ثابت کردن م نیا شدیگفتم: مامان جوونم خب نم کردمیاشکامو پاک م کهیحال در

 شمارو همه رقم قبول دارم!!!! یحرفا

سوزش هم  نیجواب داد: خواستم هروقت فکرت بطرف عشق پرواز کرد، ا شدیوارد آشپزخونه م کهیدر حال مامانم

 زایجور چ نیدر مورد ا یبابات چه نظر یدونیخودت که م ی!!! راستنی. همیبش مونیبشه که انشاا... پش یبرات تداع

به  نیاز ا گهی! از من گفتن بود دبرهیم گوشسرت رو لب باغچه گوش تا  یعاشق بش یخوایداره!!! فقط بفهمه م

 !!یبعدش رو خوددان

طالبان، نه نه با عرض معذرت از جناب  نیبگ نیگفتم: اوووووووووووووه!!!! بابا نگ شدمیوارد آشپزخونه م کهیحال در

 نوی! ادهیم یبا ساطورش بهم درس زندگ زمیبابا داعش عز ن،یدرسم داد ییداعش!! باز شما با لنگه دمپا نیطالبان بگ

 مطمئنم.

! یدیهستن که به بابات م ییچه اسمها نایگفت: رزاااا! ا کردیو اشک چشماشو پاک م دیخندیبلند م کهیدر حال مامان

 خجــــــــــالت بکش!!!

شوهرکردنتون! مامان فقط من  نیگفتم: واه واه! شمام با ا گرفتمیدوباره لقمه م کهینشسته و در حال زیم پشت

 نی! باور کننیسقف باش هی ریخاصش ز یبا بابا داعش، با اون اخالقها نیسال تونست نهمهیا یشما چه جور رمیمتح

 !!!رمیگیداشته باشه، در جا طالق م رواخالقها نیا کصدمیمن فقط  ی دهیدر جهان و ند ستیاگه شوهر ن
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گفت: مگه بهت ثابت نکردم کار عشق سوزاندن هستش! منم سوختم و  دادیسرش رو تکون م کهیدر حال مامان

 بابات عادت دارم.  یساختم! االنم به تمام اخالق و رفتارها

دم آ نکهی!! مثل انیکرد دایمجنونِ مغرور رو از کجا پ نیشما ا دونمیگفتم: نم داشتمیرو برم یفنجان چا کهیحال در

 بدجور!  نیهچل انداخت یدتون بکنار، مارو هم توقحط بود برا عاشوووووق شدن!! خالصه خو

 شده دیمثل ماست سف دمیبه صورتش انداختم د ینداد. نگاه یجواب مامانم

آروم چشماشو بطرفم برگردونده گفت:  دمید کردم،یمامان نگاه م یکه مات و مبهوت به رنگ و رو ینجوریهم

 مووووووووووش

 و طپش قلب گرفته بودم.  دهیخودم بشدت ترس غیبلند ج یکردم. فقط از صدا کاریچ دمینفهم گهید

 یدارم. مامانم هم کنارم رو یو احساس حال بهم خوردگ ستادمیآشپزخونه  ا یغذاخور یرو دمیکه اومدم د بخودم

موش هم که سکته کرد!  چارهیبچه!!! زهره ترک شدم، ب غیبود که داد زد: زهررررررماااااااارررووووو ج ستادهیا یصندل

 !!!زنهیبه پشتش افتاده داره دست و پا م ینگاه کن چه جور

موش به پشت افتاده و پاهاش داره  گهیراست م دمیکه مامان اشاره کرده بود انداخته د یبه سمت یترس نگاه با

 .خورهیتکون م

 !خندهیدااااره به ماااا م دیالکن به مامان گفتم: شاااا یزبان با

 خندن؟ینگا!!!!مگه موشها هم م جویبه من کرده گفت: وااااا!! دختر گ یبا تعجب نگاهمامان  

ندارم.  یمورد خاص اصال اطالع نی. در ادونمیلرزش دست و پامو کنترل کنم جواب دادم: نم کردمیم یسع کهیحال در

 . دمیبه شمام اطالع م کنمیدفعه رو جوون سالم بدر بردم از گوگل سرچ م نیاگه ا

 مصمم وارد هال شد. شیورزشکار کلیدرب هال باز شد و بابا داعشم با قد بلند و ه میدیلحظه د نیا در

ه فرشت تونهیبابام بشدت خوشحال شدم. تا به امروز اصال فکر نکرده بودم که پدر خوش قد و قواره ام هم م دنید از

 قدّاره بند بهش نگاه کرده بودم. هی دیو شا لییجناب عزرا دیبه د شهینجات باشه. چون هم ی

خونه چه  نیا یمحکم گفت: تو میبود ستادهیا یو صندل زیم یچشمش به من و مامان افتاد که هردو باال یوقت

 ن؟؟؟یکنیم کاریخبره؟؟؟ شما اون باال چ



 قسم به عشق

 
11 

 

 !نیباال!! هم نیا میرفت میدیخونه بود ما هم ترس یموش تو هیبخدا!  یچیبود گفت: ه یصندل یهمچنان که باال مامان

خونه  نیتکون داده با تمسخر گفت: بب یسر ره،یخنده شو بگ یبشدت  جلو کردیم یسع کهیفرشته ام در حال یبابا

 ده؟یرس ینجوریموش هرکول که حسابتون رو ا نیسپردم!! کو ا ییرو دست چه پهلوونها یزندگ

 حال شده بود. یو فک کنم از شدت خنده باز دست و پا زدن افتاده بود  گهیانگشتم موش رو نشون دادم که د با

 مرده!!! نکهیکرد و گفت: ا یبطرف موش رفت و خم شده نگاه بابا

 رزا سکته کرده!! غی!! فک کنم از جدیدو یاونور م نوریداشت ا دمیگفت: خودم د مامان

 دادیدستشو نشونمون م کهیبلند شد در حال یوقت یول کنه،یاحساس کردم بابا لب و لوچه شو با زور جمع م دوباره

! قربون خدا برم که کل عمرمون نیترس یم یموش مردن هیهواااا، اونوقت از  نیا نیگفت: شما دوتا برا من زبون دار

 .میموشم ترس نداشت هی یاندازه 

کلمه  کی نیاجازه داد دمیسن رس نینتونستم خودمو کنترل کنم گفتم: بابا داع...... باباجوونم آخه شما تا به ا گهید

 بخدا!!!  هیزیدستتون داشته باشم!! انصافم خوب چ یبه دراز یشما زبون یباهاتون حرف بزنم که حاال برا

 نیا هگیم طونهیگفت: دانشگاه خوب زبونتو باز کرده وروجک، ش کردیاز دم موش گرفته و بلندش م کهیدر حال بابا

 بره!  ادشیون درآوردن زبون دراز، که برا من زب یِدختره  نیا یموش رو بندازم رو

 .ادیبابا داره با موش بطرفم م دمیدفعه د هی

آخم بود که بگوشم خورد. در  یفقط صدا یانداختم که فرار کنم، ول نییخودمو پا زیم یو از رو دهیکش یغیج دوباره

 و مچ پامو گرفته بودم کم مونده بود از حال برم. ختمیریاشک م کهیحال

: بااااابااااا دستتون رو به موش دمیکش غیکنن که ج نهیسرم اومده بودن خواستن پامو معا یو بابام که هردو باال مامان

 !نیبه من نزن ن،یزد

 رفت تا دستاشو بشوره. سیبابا داعشم تند بلند شده بطرف سرو چارهیب

دست مامانم به پام خورد دوباره دادم بهوا رفت که ناراحت گفت: قربونت برم داد نکش. فک کنم دررفته! خدا کنه  تا

 برامون ساخت! یعجب روز یموش فکستن هینداشته باشه!  یشکستگ
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نم منو به اورژانس رسوندند. ماما کردیبابام کمکم م کهیسرم انداختم. در حال یتنم کرده و شال ییکمک مامانم مانتو با

 نرفته!  زادیهم به آدم تیآورده بود تا تونست سر بابام غر زد که شوخ ریگ یهم که فرصت

م ا نهیمعا یبرا یبودم که دکتر ستادهیسرپا ا زان،یو اشکر دمیکشیکه م یو عذاب بتیاورژانس با هزار مص یتو

 یرستارپ ستگاهی. و بطرف اکنمیتون م نهیمعا امیباال االن م نیکه بطرف پرده کرد گفت: بر یاومده با اشاره ا کمینزد

 رفت که بابا هم دنبال دکتر راه افتاد.

 نیز اا یعنی. گفتم: مامان! ستین یزیبلند چرخان چ هیپا یصندل هیکنار پرده جز  دمیبه پشت سرم کرده د ینگاه

 ام کنه؟؟؟ نهیبرم باال تا معا یصندل

 ای!! بگهیباال د یاز اون بر دی! حتما باستین یزیچ یکه بجز صندل نجایکرده متعجب گفت: آخه ا یهم نگاه مامان

 .کنمیخودم کمکت م

 بماند!!!! ستادمیلنگه پا ا هیباال رفتم و  یاز صندل یبتیبه چه مص حاال

هم که لباس  ییبایجوان خوش چهره و ز. ومدنیچشمم به دکتر و بابام افتاد که داشتند بطرفمون م یقیدقا بعداز

 . ومدیبود همراهشون داشت م دهیپوش دیسف

ا به باال منو نگام کرد ت نییدرجه باز شده بود از پا تیکه در نها یمتعجب و چشمان یدکتر با نگاه دندیبه ما رس تا

 اال؟اون ب نیرفت یبا اون پاتون چه جور ن؟یکنیم کاریکه گفت: شما اونجا چ د،یبصورتم رس

 نبود! یزیچ یکه جز صندل نجامیت کنم. ا نهیمعا امیبرو باال ب نیدکتر خودتون فرمود ی: آقاگفتم

نگاه  هگیکه همه مات به همد دنیخند یکرد. بعد از کم دنیتا بنا گوش باز شده شروع  به خند ششین کدفعهی دکتر

 .نیفقط مواظب پاتون باش ن،ییپا نیای! لطفا بیصندل نیگفت: منظور من تخت پشت پرده بود نه ا میکردیم

 صدایب یپوش افتاد که داشت بشدت ول دیسف یبایبه من کرد و بطرفم اومد. چشمم به جوانک ز نیخشمگ ینگاه بابا

 یم ورناسیدا هیشب نهویشو نگاه کن!!! ع افهیدلم گفتم زهرررمااااااار!! ق یبهش نازک کرده تو ی. پشت چشمدیخندیم

 مونه!! و صورتمو با اخم برگردوندم.

 رونیب شیبشدت سرخ شده بودم چون از گونه هام آت کنمیفکر م یاومدم ول نییپا یکمک بابا و مامانم از صندل با

 . گفتیکه فکر کنم بهم ناسزا م گفتیم ییزایلبش چ ری. بابام هم ززدیم
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ساطور حسابشو  دمیبابام اون پسره بود و االن با کلنگ و چکش، شا یاز ذهنم گذشت کاش به جا یا لحظه

 .دمیرسیم

 

داشتم کم  یادیپام کردن. منم که درد ز ی نهیتخت نشستم که دکتر و پسر جوون شروع به معا یمامانم رو کمک

 نکنم.  یزیآبرور نیاز ا شتریخوددار باشم و ب کردمیم یسع یبزنم، ول ادیمونده بود فر

 یگفتم: آقا ختمیریاشک م کهیپامو تکون داد که هوارم به آسمون رفت. در حال ینشدم پسر جوون چه جور متوجه

 نکنه.......... مردم ......... آخه! نهیمنو ......... معا یپا یآبدارچ نیا شهیدکتر........نم

 شونیدامه داد: خانوم جوون ا. بعد بطرف من برگشته انیمواظب باش یتند بطرف پسره برگشته گفت: لطفا کم دکتر

 چیون هوضع پات میمواظب باش یلیخ دیحق با شماست با یهستن. ول مارستانیانترن ب یدکتر تهام ستن،ین یآبدارچ

 . دیدار یبا شکستگ یدررفتگ نکهی. مثل استیخوب ن

نگاهش رو به چشمام دوخته بود گفت: واقعا عذر  کهیکه سرخ شده بود، بطرف من برگشته در حال یدکتر تهام ای پسر

 نبود. بازم معذرت! یداشته باشه! عمد یساق پاتونم مشکل کردمی. اصال فکر نمخوامیم

 که بهش داده بودم واقعا شرمنده بودم.  یاز اسم ینگفتم. ول یزیپاک کردم و چ اشکامو

هم  یو دکتر تهام ومدندیفرستادند. بابا و مامان هم م یولوژیاز پام به بخش راد یعکس بردار یبرا لچریبا و منو

 .نداختیبه صورتم م ینگاه یو به هر بهونه ا کردیهمراهمون بود که با بابا صحبت م

. وارد اتاق شد یدر سالن انتظار بودند که دکتر تهام رونی. بابا و مامانم بدمیتخت دراز کش یرو یولوژیبخش راد در

 درد داره!! یلیخ نیره که مظلومانه گفتم: لطفا مواظب باشخواست دستشو بطرف پام بب

بزرگ بهتون  یمعذرت خواه هی ،یچشم در چشمم دوخته بود گفت: به عنوان آبدارچ کهیبرگشته در حال بطرفم

 . دیبدهکارم. واقعا ببخش

 هی. دیبه شما مقروضم. شمام ببخش یعذرخواه هیدکتر منم  یبودم آهسته گفتم: آقا دهیخجالت کش یکل کهیحال در

 ادامه ندادم.  گهیلحظه خب ................ د

 کرد و از اتاق خارج شد.  میپام تنظ یپامو تکون داده و دستگاه رو به رو یآرام به
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 یتموم شد به اتاق برگشته گفت: تموم شد. اجازه دارم کمکتون کنم رو یکه فکر کنم عکسبردار یقیدقا بعداز

 د؟ینیبش لجریو

که  نشستم یصندل ینکشم با کمکش رو غیاز درد پام ج کردمیم ینگفتم. همچنانکه سع یزیتکون دادم و چ یسر

 د؟ی: دانشجو هستدیپرس

 جواب دادم: بله آروم

 ؟یو چه رشته ا ی: چه سالدیپرس

 کیگراف یگفتم: سال دوم رشته  مودبانه

 خوشحال شدم.  یلیتون خ ییکرد: از آشنا زمزمه

 . رفتیدلم ضعف م کهیفقط سرمو تکون دادم در حال نیشرمگ یبا لبخند ضهینبودن عر یخال یبرا منم

 . میدکترم برگشت شیگرفته همراه ما پ لیپدر مادرم رسوند و بعد خودش عکس پامو تحو شیپ منو

 .شدیگچ گرفته م دیمو برداشته بود که با یپام از مچ دررفته و ساقم کم متاسفانه

عرق بودم. پامو هم گچ  سیمچ پامو جا انداختند. خ ختمیریفشردم و اشک م یامانمو محکم در آغوشم مم کهیحال در

 حرکت نداشتم.  یبرا یینا گهیگرفتند که د

 نیا نی. فرم رو با خودکار بدستم داده گفت: لطف کندیسررس یافتاد که با فرم یهنگام چشمم به دکتر تهام نیا در

 پرونده تون الزمه. یبرا دیفرمم پر کن

 اشه!ب یازین نجایانجام بشه! فکر نکنم ا یپرستار ستگاهیا یتو دیبا نکاریا یمعالجم با تعجب گفت: ول دکتر

 ندارم از همونجا فرم رو دادن.  یجوون ما جواب داد: منم اطالع دکتر

از اورژانس خارج شده  گشتیحساب برم هیفرم رو پرکرده بدستش دادم. با کمک بابام که از تصف یحواس پرت با

 رو  تحمل کنه. زونهیروز که مثل وزنه از پام آو 15گچ رو  نیا خوادیم یک خوردمینشستم. فقط غصه م نیداخل ماش

 ییبود با برادرم طاها که پنجم ابتدا رستانیو سال دوم دب میزدیصداش م لویکه ن لوفریخواهرم ن میدیخونه که رس به

 وضعم فقط هنگ کرده بودند.  دنیخونه بودند که با د یبود تو
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ا کجا رو باب ی: مامان، موش سکته ادمی. پرسدیسررس هیشربت بادرنجبو یوانیکه مامانم با ل دمیتختم دراز کش یرو

 انداخت؟

رم بنظ کار؟یچ یخواینگام کرده گفت: موش رو م یهم در عقلم شک کرده بود مدت یبا تعجب که فکر کنم کم مامان

 !اطیبابات انداخت ح

برامون ساخت اون  یباشه چه روز ادمی شهیاتاقم بذارم تا هم یبدم خشکش کنن تو خواستمی! میچی: هگفتم

 !یسکته ا یزردنبو یخاکستر

 یلی. فکر کنم تا االن گربه ها خوردنش. پات خرسهینم ییدستت به جا گهیجواب داد: د زدیلبخند م کهیدر حال مامانم

 زم؟یدرد داره عز

 دیبخورم شا نیتکون داده گفتم: درد که چه عرض کنم عذابش قلبمو هم بدرد آورده. لطفا از مسکن هام بد یسر

 آروم بشم. 

هاش در  هیبخاطر توص دیذهنم ظاهر شد. شا یتمام قد تو یچرا دکتر تهام دونمیرفت نم رونیکه از اتاق ب مامان

 ییابیمرتب که به ز ییو موها بایز یو لب و دهن یمشک ییبا چشم و ابرو مایدکتر خوش س نیمورد مسکن هام بود. ا

دوختم که از ذهنم گذشت  اطیچشم به ح پنجرهباشه. از  یعشق هرکس تونستیبلند، واقعا م یشونه شده و قد

 ندیدربدرم شروع به خند یفکرا نیعاشقش باشه! کاااااااش عاشق من بشه! بعد با ا یکه تهام یخوش بحال دختر

 کردم. 

پام  دیشن یبود. نگرانم بود که چرا امروز سرکالس حاضر نشدم. وقت یبلند شد. دوستم نرگس میزنگ گوش یصدا

هنوز  پات نیبا ا ینگفت ؟؟؟یگرفت یگچه، فقط گفت: خااااااااااک بر سر شل و ولت بکنن!!! تو با پات چرا کشت یتو

 جوجه؟ یکار دار یکل

 !!!......امتیوگرنه قهر قهر تا ق گمیبهت م یبا دسته گل به مالقاتم اومد یوقت ی: حاال که بهم فحش دادگفتم

. ارمیبگوها، حتما برات م یبدون رودرواس یالزم داشت یهرچ یگفت: تورو جوون نرگس دیخندیم کهیدر حال نرگس

 !یخجالت مجالتم نکش نسناس مو قهوه ا

تخمه کدوش  یلطفا تخمه هم بخر ول یبارم کرد فمیدلتو همراه با اهانت به وجود شر یناز گفتم: چون بازم حرفا با

 خب! کارمیبه بعد ب نیباشه از ا یباشه. هرچ ادیز
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زبونتم روش!  گرفتنیسرت با مخت رو گچ م دیپات، با یکه دادش دراومده بود خندان گفت: فک کنم به جا نرگس

 ملنگ و نانازِ محل! یِپررو

 .خوادیملنگ و ناناز محل انارم م یجووووونم پررو یگفتم: نرگس دمیخندیش غش مغ کهیحال در

پات  خوب بشه زودتر سر کالسات  دیافتادم. انشاا... که مخت، ببخش یریبااااابااااا! عجب گ یتند گفت: ااااااااا نرگس

 !! خداحافظ و تلفن رو قطع کرد. میکه ندار یمارمولک خالص یِوگرنه از دست تو یحاضر بش

 کشمت! یم یاریبزرگ! ن یجعبه  هیاونم  خوادیهم م ینیریمارمولک ش یفرستادم رزا امکیپ براش

 نهمهیکه با ا یمن، بترس از روز یِپا شکسته  یبایگالبتونم، عسلم، ز یدوتا چشمان لوچم. ول یبود: برو نیا جوابش

 ورشکسته!  یمن گفتن بود. نرگس! از یاز در اتاقت رد بش یخوردن نتون

 دمایخودمو سرگرم کنم و از  یکردم با کتاب یسع یپرواز کرد. ول یدوباره فکرم بطرف تهام دمیخندیم کهیحال در

 مغزم جا خوش نکنه.  یتو نیاز ا شتریخودش ب یببرمش تا برا

اومدند. من با نرگس از سوم  ادتمیع یبرا نایو م ایهمراه لع ینرگس دمیاون روز پرماجرا، بعدازظهر بود که د یفردا

ده ش لیتبد ارغاریو  یمیصم یبه دوستان یدر دانشگاه آشنا شده و همگ نایو م ایبا لع یدوست بودم ول ییراهنما

 . میبود

ارد و کردندیبهار حمل م شهیو نرگس و هم نایرز و م یاز گلها ییبایبهمراه دسته گل ز لیوسا یکل یهمگ کهیحال در

 اتاقم شدند. واقعا از ابتکارشون حظ کردم. 

 لیوسا نهمهیمملکت رو از پا بندازه ا یقحط دیدیترس یگفتم: بچه ها چه خبرتونه؟ م یو احوالپرس یروبوس بعداز

 ! مگه من چند نفرم؟ دیآورد

 اریخبر مرگت و هستن که ییسفارشها نایکج گفت: گالبتون جوونم، دردت بجوووووونم، ا یبا لب و لوچه  نرگس

 !ااااایدفعه نخرم ممکنه چشم و چال بچه ت کج و کوله بشه اونوقت دِ ب هیبرات بخرم! گفتم اگه  یخواست یکرد

سناس و همون مارمولک و ن یشدم!!! وگرنه تو لیشدنت به گالبتونت تبد هیبا تنب یدیجوونم د یخنده گفتم: نرگس با

 افتاده بودم.  ریپررو و .....گ

 .خوادیکه دلم بشدت تخمه م نیآورد ی: حاال برام چدمیپرس دندیخندیم یهمگ کهیحال در
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. زکمیگفت: نوش جوونت باشه عز دیدوباره منو محکم بوس نکهیمن، تمام سفارشاتمو آورده و بعداز ا یِنرگس دمید که

 . ینداشته باش یآوردن که انشاا... کم و کسر وهیهم برات شکالت و آبم نایو م ایلع

به انترن  دمیکردم، تا رس فیرو از اول براشون تعر روزید یهمه شون تشکر کردم و با اصرارشون تمام ماجرا از

 . دنیها رو هم قرض کردن و دارن با عالقه گوش م هیهمسا یهمه شون گوشها دمیکه د "یتهام" مارستان،یب

 نی! فک کنم اگه بودهیگریکه چه ج نیدیندگفتم: چه خبرتونه بچه ها! خوبه خودشو  دمیخندیاز ته دل م کهیحال در

 !!!!نیزدیحتما مخشو م

 یزنگ بهمون نزد هی روزی!!! چرا ددنیخبر م نویدختر! االن ا یگوربه گور ش یگفت: اله دیکشیآه م کهیدر حال نایم

 چلمنننننننننننننن یِرزا یریگینم ادی چوقتیوفور نعمته! چرا ه نجایا مارستان،یب نیکه خودتونو برسون

کاله  یما سرمون ب کنهیبرا خودش بکنه، نه همت م یکار رهیگیم ادیچَپر چالق نه خودش  نیبا حسرت گفت: ا نرگس

 کنم!! کاریچ دونمینرگس خوشگله! م گنیبه من م ینمونه. ول

ه ن دهیورپر نیبدرد منم بخوره آخه! ا دیشا ؟؟یدار یچه نقشه ا یگیجوووووونم م یگفت: نرگس یبا لوس باز نایم

 گریج دیببخش ،یابیمنگول  فیما به شغل شر ذارهیکنه، نه م دایپ یشوهرِ منگولِ خاک برسر هیبرا خودش  تونهیم

 .میبرس مونیابی

باز کردن گچ پاش به  یکه رزا برا یشوشو مال خودمه ها!!! روز گرِیج نیاول یول گم،یبا خنده گفت: م نرگس

خاصِ  یها یاز اون آبدارچ یکیو  گردمیبرنم ی. انشاا... که دست خالرمیخودمم همراش م ره،یم مارستانیب

 . شهیمن م بینص مارستانیب

 یچرا اصال حرف ؟؟یگرفت یتو امروز چت شده اللمون ای: لعدیکرده پرس ایرو به لع میدیخندیم یهمگ کهیحال در

 آآآآآرررره؟ یکشینقشه م یحتما دار ؟؟یکنیو فقط گوش م یزنینم

کنم توجه دل و قلوه هارو بخودم  کاریچ کنم،یم یزیگفت: من دارم طرح ر اوردیدرم یمداد فشیاز ک کهیدر حال ایلع

 نیخوشش اومد و آدرس ا میاز نقاش یآبدارچ هی دیخوشگل بکشم. شا ینقاش هیرزا  یگچ پا یرو خوامیجلب کنم! م

 یشتر یرو با لبا گهیاجق وجق همد یگچ پام کرد که دخترو پسر یرو ینقاش هنرمندو خواست!  و شروع به نقاش

 شعر هیبا  دندیبوس یشون م
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 که ندارمت ییبه تو میتقد

 تمام نداشتن ها دوستت دارم!!! انیم

 . ادیکه جلو ب خوامیم دونیم! االن مرد گرهایج یبه همه  کنمیم میشعرو هم دورادور تقد نیبا خنده گفت: ا که

 همه مون شد.  یبرا یادموندنیروز ب هیبگو بخندهامون واقعا خوش گذشت و  انیدر م اونروز

 زنگ خورد. شماره ناشناس بود لمیظهر بود که موبا 12و ساعت  گذشتیروز از گچ گرفتن پام م 5 

 نیخط، ب یاز آنسو لمیفام دنیبا شن ی، ولرخ داده یکه پشت خط بود مطمئن بودم اشتباه ییآقا یصدا دنیاز شن 

 . گشتمیدانشگاه دنبال صاحب صدا م انیدانشجو

اصال  یول خوامی: واقعا معذرت مدمیاوضاع پام بودن، پرس یایکه جو یمخصوصا موقع ،یسالم و احوالپرس بعداز

 ؟؟ی. جنابعالاوردمیبجاتون ن

 دم!ش دی! واقعا ناامنیاریم ادیصدام حتما منو ب دنیداشتم که با شن ییجایمکث گفت: فک کنم انتظار ب یکم با

لطفا  شهیاالن اصال حضور ذهن ندارم! م یول د،یشناختم؟ ببخش یشمارو حتما م دیبا یعنی: دمیتعجب پرس با

 ن؟یکن یخودتونو معرف

 که پاتون رو گچ گرفتن.. یمارستانی. انترن بیهستم. پرهام تهام یداد: تهام جواب

 که روش آب سرد بپاشن و از ترسش تب خال بزنه، واقعا وا رفتم! فک کنم تب خالم زدم یآدم مثل

ن! که ......... نشناختمتو خوامیآروم گفتم: معذرت م د،یلرزیبه تته پته افتاده بودم و قلبم بشدت م یکم کهیحال در

 ! نیدیرو نداشتم. زحمت کش یکیاصال انتظار تماس گرفتن شما 

 زدم؟یزنگ م دیچمه که نبا یکی: مگه من دیپرس دیخندیم کهیحال در

 یلیخ یلیخ ،یتهام یحرف زدنم خنده ام گرفته بود، جواب دادم: آخه آقا یبخودم اومده و از نحوه  یکم کهیحال در

 لطف فقط شامل حال من شده؟ نیا ای........  ن؟یپرس یرو م ضاتونیشما حال تموم مر یاز سوالم، ول خوامیعذر م

 یحال همه رو هم نم ریهستش. نه خ فهیوظ ست،یلطف ن یاسیجواب داد: خانم ال دیخند یم نینمک کهیحال در

ازتون  یبودم، گفتم احوال کیعذاب دادن شر نیکه منم در ا نیدیعذاب کش یلیچون اونروز شما خ یول م،یپرس
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و تا حاال من چکسیشده! چون ه لیموندگار برام تبد یکه به خاطره ا مارستانیب یبپرسم. مخصوصا بعنوان آبدارچ

 بود.! دهیمخصوص ند دپوشِ یسف یِآبدارچ هیشب

 کردم. یام ازش عذرخواه دهیدوباره بخاطر حرف نسنج دمیخندیم کهیحال در

 ازتون داشتم. ییتقاضا یول دیببخش یلیخ یاسیگفت: خانم ال کردیمن و من م یکم کهیحال در

 از دستم ساخته باشه!  یانشاا... که کار د،ییگفتم: بفرما وارفته

 نیازتون زنگ بزنم، هم یاحوالپرس ی................ بازم برا خواستمینداشتم فقط اجازه م یخجالت گفت: نه، کار خاص با

 !!!!نیاجازه گرفت یلیخ ندفعهیا نکهیناز گفتم: نه ا یبا کم دمیخندیم کهیحال در

 ..دیبلند خنده اش بگوشم رس یصدا که

 نیحالم خوبه! اصال نگران نباش نیباور کن ینداره ول یدادم: از نظر منکه اشکال ادامه

به  احساسو دارم اون پاتون نیا ن،یشیجا بند نم هیو  نیاز بس زلزله هست نکهیا ه؟یچ تیواقع نیدونیخنده گفت: م با

 خاطر نگرانتونم! نی! به همشهیبراتون پا نم گهیو د رسهیسامان نم

 دایپ یرادی. هرکجا پام ارسهیبه ماهان هم م چ،یه رسهیپام به سامان که م نیا دیگفتم: نترس دهیبلند خند یصدا با

 .!دمی. قول مدمیکرد حتما بهتون خبر م

 الزمتون شد. دی. شانیکن ویگفت: لطفا شماره مو هم س آروم

 میکرد یکرده و خداحافظ یتشکر

من، قربــــــــــونت بره  یخدااااااا یدلم داد زدم: واااااااااااااا یفقط تو نداختمیپتو م یرو رو یگوش کهیحال در

 !!دمیساعت تمام هنگ هیبعدش  یشد!!!! ول داشیاز کجا پ نیرزا جغـــــله ات!! ا

 لیپروفا یکه برا ی. مخصوصا عکسکردمیکه دروغ نباشه اکثر ساعتها به پرهام فکر م شدیم یط جیبتدر روزهام

 . کردمیبود و اکثرا نگاش م یبه تمام معن یتلگرامش گذاشته بود عال

 فرستاد:  یتلگرام شعر یبرام تو یروز
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 .....عاشقم

 ،یبن بست کنار یکوچه  نیهم اهل

 !ینهاد وانهیبه قلب من د یتو از پنجره اش پا که

 کجا؟ تو

 کجا؟ کوچه

 باز کجا؟ ی پنجره

 کجا؟ من

 کجا؟ عشق

 آغاز کجا؟ طاقت

 ،یبه لبخند و نگاه تو

 ،یدلداده به آه من

 میبنشست

 .....یدر قلب و من خسته به چاه تو

 ست؟یاز ک گنه

 باز؟  یاز آن پنجره  

 آغاز؟ یآن لحظه  از

 آن چشم گنه کار؟ از

  دار؟ید یآن لحظه  از
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 گنه پنجره و لحظه و چشمت، شدیم کاش

 رمیبر دوش بگ همه

 شب مهتاب، کیآن  یجا

 .    نمیعشاق بب ینظر در کو کی تورا

   

 خود آهوانه.......     

 تو.... یبه دام من آمد  

 وگرنه.....            

 بهار...... نیمن ا  

 شکار نبودم ی شهیدر اند  

 

عجبم انگار ت یتعجب بود. ول یکه تونستم براش بفرستم صورتکها یزیتعجب کرده بودم تنها چ یلیخ کهیحال در

 قشنگ هم برام فرستاد... یبدلش نشسته بود، چون بدنبالش آهنگ یلیخ
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 سوم قسمت

 

 

 

 شدمیپام خالص م نیسنگ ریاز دست غل و زنج گهید فردا

نره. چشم انتظارتون  ادتونیموعد باز کردن گچ پاتون  12روز دوشنبه ساعت "پرهام که نوشته بود،  امیپ دنید از

 مشتاق بود؟  دنمیبه د نقدهیا یعنی. دونستیرو م قشیدق خیدلم غنچ رفت. خودش بهتر از من تار "هستم.

 توجه شو جلب کرده بود؟  نهمهیداشتم که ا یخاص زیام فکر کردم. مگه چ افهیبه خودم و ق یا لحظه

 یکه بفهم یدماغ ،یگوشت ییبا لبها دیو سف دهیکش یو درشت، صورت یعسل یبا چشمان یبلند و قهوه ا ییموها

 با صورتم متناسب بود.  یول زدیذوق م یتو یکم ینفهم

صال بودم که ا یاساس یخودم مساله  یخاص خودش، جذاب و تودلبرو بود ول ییبایام با ز افهیبه اعتقاد دوستانم ق بنا

 مو دوست نداشتم.  افهیق

به  سرمو رو کنم،یم کاریپرهام!!! اگه بابا داعشم خبردار بشه چ یپرهام افتادم. با خودم گفتم: واااااااااا امیپ ادی دوباره

ام  دهیسالها ند یعذاب بکشم و دلش خنک بشه! مثال من ناف برون پسرعمو شتریکه ب برهیکند م یقبله با چاقو

صال بود و ا کردمیوقتا فکر م شتریهم به من بزنه! ب یزنگ فتادهین ادشیبخارج رفته و تا حاال  لیتحص یهستم که برا

برادرزاده ش نه  یو فوالدزره من که انگار ناف خودشو برا یقجر یبابا ینداره، ول یتیپسر عموم اهم ینبود من برا
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 ریدرمونده رو از ز و چارهیب یکنه که انگار رزا مشیچنان منتظره اون برگرده و منو تقد دن،یبلکه چند بار بر کبار،ی

 کردن! دایبته پ

 هفتیب ادشیمحترمم  یپسرعمو دیچشم به در بدوزم شا تونمیبه آسمون گفتم: خدا جوونم کمکم کن. چقده م رو

رسم و رسومات عهدبوق که اونم  نیاز ا یخاک توسر بعض یبه اسمش کردن! ا یداره که از بچگ ییدخترعمو

 کرده! دایمنِ بدبخت رو پ کراستی

خودشون رو رسوندن.  نایبرم که نرگس و م مارستانیبه ب خواستمیدوشنبه چون بابا کار داشت، همراه مامان م روز

 میستمواظبت باشه، ما ه ستیبابات ن یخب وقت ؟یخواینم گاردیگفت: تو مگه باد نایبا تعجب نگاشون کردم، م یوقت

 .میبه مامانت کمکم کن میاومد

که  یپیت نیمواظبم باشه؟ ماشاا... با ا یکی دیوضعم انقده خرابه که حتما با یعنیچشم،  زیه ی دهیگفتم: ورپر آروم

 شمااااا! نیشیهم م یگاردیعجب باد نیزد

 . میرسوند مارستانیخودمون رو به ب یبا خنده و شوخ خالصه

دلم  نداختیمانم بهم مکنار ما یکه دزدک ییخودشو به ما رسونده و از نگاها یمنتظرمون بود. به هر بهونه ا پرهام

 . رفتیضعف م

مت خونه قس یرفتم تا گچ پامو باز کنن. خوب شد تو ینشستن و منتظر شدن، با کمک دوستام به اتاق یکم بعداز

 . رفتیبرده بودم وگرنه آبروم م نیاز ب دنیرو با ساب ایلع ینقاش یماچ و بوسه 

که رو به من  کردیو نگاه م ستادهیاز دوستاش که اونم انترن بود، کنارش ا یکیو  دیبر یداشت گچ پامو م پرهام

 هستش؟ قسمت سرشون چرا پاک شده؟ مهیچرا نصفه ن ینقاش نی: ادیپرس

خاااااااک تمام  ؟یژوکوند رو پاک کرد یبوسه  ؟؟یکرد کاریبه گچ پام کرده، رو به من گفت: رزاااااا!! چ ینگاه ینرگس

 پرهام و دوستش بلند شد. یخنده  ی! که صداکشهیتورو م ینچیسرت!! داو یتو یگرومب مارستانیب نیا

خوشگلمون با چه  ینچیداو ایلع یدونستیگفت: مگه تو نم دادیتکون م یخندان با افسوس سر کهیدر حال نایم

بهتره!  یلیخ ،ینر ایدن نیاز ا لیباروبند یکه ب میفاتحه نثارت کن هیحاال  نی! بنظرم همدهیرو کش ینقاش نیا ییآرزو

 سرم گذاشتند.  یسبابه شونو رو گشتبلند گفتند فااااااتحه و ان شهیبعد با نرگس طبق روال هم
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پرهام دستگاه برش  دمیدفعه د هی کردم،ینگاه م وونهیدوتا د نیا یها یزیمات و مبهوت به حرفا و اداها و آبرور منکه

 کردند.  دنیگذاشت و با دوستش قاه قاه شروع به خند یکنار د،یبر یرو که با اون گچ پامو م

ادا  ینجوریاونهمه دخترو پسر، ا نیدانشگاه هم ب ینرگس جان، شما تو نمیلبخند به لب متعجب گفت: بب مامانم

 !!!نیدانشگاه رو هم بخون یفاتحه  دیرزا خبردار بشه! اونموقع هست که با یبابا ارهیخدا اون روز رو ن ن؟یاریدرم

نگاهم به چشمان سرمست پرهام افتاد که چشم به من دوخته بود و شادمانه  دادمیسرمو تکون م کهیحال در

 دیخندیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قسم به عشق

 
25 

 

 

 

 چهارم قسمت

 

 

 تونستم چشامو باز کنم چه برسه به بلند شدن!  ی. اصال نمزنهیصدام م یهراسان احساس کردم کس یا لحظه

 !کنمیخواهش م ستیکردم: مامان بذار بخوابم. اصال حالم خوب ن. زمزمه سوختیچرا چشمام م دونمینم

 لرزان چشم گشودم.  یبا قلب دهیترس یدیشد یکه با تکانها 

بعد که حواسمو جمع  یقیدقا ی. ولستادیقلبم ا ی. لحظه اکردیافتاد که بطرفم خم شده و صدام م یبه مرد چشمم

 کردم هاتف به اصطالح شوهرم رو شناختم. 

نره!  یدور یجا نیکن دارمیآهسته تر ب یدهنم بشدت خشک شده بود، آروم و با طعنه گفتم: فک کنم کم کهیحال در

 !دیکن وونمیتفنگتون کم بود د رویفقط ت

! حاال انتظار نازو نوازشم کنمیربعه دارم همه رقمه صدات م هیملموس جواب داد:  یسرخ شده بود، با خشم کهیحال در

 تفنگ!  روینه ت کردمیپ درمدم گوشت تو دی! بایدار

گفتم: نازو نوازشت به دَرک....... ناز و نوازشت به  یبه چشماش کرده عصبان ینشستم نگاه یم کهیدرحال

 !!!ستادیقلبم ا یالاقل زهره ترکم نکن. چنان تکونم داد م،یجهنمممممممممم که نخواست

. وامخیعذر م یلیمخدره خ ایگفت: از عل گردوندیلبش اومده و با تمسخر نگاهشو برم یرو ییجز یلبخند کهیحال در

 هستش.  3ناهار! ساعت  دیی. لطفا بفرماکنمیبه بعد مراعات م نی! از انیرو ببخش نیکمتر نیا

و  رمیسرنوشت همچنان اس یمن چقدر امروز زود گذشت و من در کوره راه ناشناخته  یفکر کردم: خدا یا لحظه

. خودت دونمممممممینم شهیراه بکجا ختم م نیپام ادامه ش هم بدم. آخر ا یدارم با تاولها میو تصم خوامیحاال م

 کمکم کن!!
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 شدم.  ادهیپ نیو دلسرد شالمو درست کرده از ماش حالیب

و  نگریب یعنی. رسمیو نزار بنظر م روحیچقدر ب دمیرستوران بخودم افتاد تازه فهم سیسرو ی نهیچشمم در آ یوقت

 بود؟؟  یکس ایدن یروتر از من تو

 رانیکه و باشیداشت. چشمان خمار و ز فیو بلند باال تشر ریخودم هاتف افتادم که چقدر چشمگ یشوهر زورک ادی

 بود.  یازش فرار اریبه د اریکه د یخوش و آرامش یاز دل غیدر یکننده بود. ول

خاطر، هاتف رو  بیو آرامش و با ط تیبود اذعان داشت: خداوند در اوج رضا دهیبار هاتف رو د نیاول یکه برا نرگس

 ! ناز شستش! دهیآفر یحرف نداره. قربون خدا برم که چ شیو قلم کار دهیآفر

م گرفتن ه یزن گرفتنت! زن زورک نیبلند گفتم: خاااااک برسرت با ا کردمیدر قلبم احساس م یسوزش همچنانکه

 .......... کمکم کن. ـــــادی. چقــــــــــدر ازش بدم مادیچقدر ازش بدم م ایخدا :دمینوبـــره بخدا! نال

فت: بصورتم بکنه گ ینگاه نکهینشسته بود رفتم. بدون ا یزیهاتف که پشت م شیدست صورتمو شسته، پ اجبارا

 غذارو سفارش دادم. یکرد رید

 

! حاال بدون ادیخبر مرگت ب یخودخواه! اله یریکبیکه حرف زد، کم مونده بود جواب بدم: بجهنم و به دَرک ا یلحن با

 ! هیهم باق مشینظر منو بخواد غذا سفارش داده، دو قورت و ن نکهیا

 

 گفتیبرنجم م ی. عطر و بودیرسیهم خوشمزه بنظر م اریدار که بس نینگ یکباب سلطان دمیکه سرو کردن، د غذارو

 هستش. ساالد و نوشابه و دسر هم سفارش داده بود. یمخصوص یکه حتما غذا

 

سفارش غذا اول نظر  یبمونه برا ادشیگرفتم اصال دست به غذا نزنم تا  میبجلدم رفت و تصم طونهیش یا لحظه

 .کننیم یخواه

گوشم  یصداش تو دم،یکشینقشه م رفتیضعف م یدلم از گرسنگ کهیچشم به غذا دوخته و در حال همچنانکه

 غذا هم نازتو بکشه! ی! نکنه انتظار دارفتهینشست که گفت: بخور از دهن م
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رو ندارم. فقط  یتنابنده ا چیاز ه دنی! شکر خدا انتظار نازکشریجواب دادم: نه خ شدمیداشتم منفجر م کهیحال در

 هستش! یکه اصال دوست ندارم و تا حاال لب بهش نزدم سلطان ییتنها غذا

 

سفارش دادم تموم شده،  گهیگفت: د کردیدر اون پنهان بود، منو نگاه م یکه خشم یمتعجب و با چشمان کهیحال در

 !شیکن بخور یسع

 .رمیندارم و س لیگفتم: ممنون، م آروم

 

 باال انداخته شروع بخوردن کرد.  یبا سر تکون دادن، شونه ا همراه

 

 .....ایدر یها یکه ماه ارمیسرت ب ییخدا چنان بال دیت: به امچشم بصورتش دوخته بودم از فکرم گذش کهیحال در

 کنن!  هیرودخونه  زار زار بحالت گر یلجن زار و الکپشتها یمرغان آسمان..... قورباغه ها

 یکه دودست نمیب یرو م یروز یعنی ای! خدایمنو مجبور به ازدواج کرد یفتیبه غلط کردن ب تیکنم از لجباز یکار

کردم! خودت کمکم کن که ناظر به احوال  مویاشتباه زندگ نیپدر مادرم برگردونه و بگه غلط کردم، بزرگتر شیمنو پ

 ندارم و نداشتم.  یگناه چیوسط ه نیمن در ا ی! خودت شاهدیمن شانیپر

 

بشدت  یمرتب کردم که دوباره بخوابم. ول لمویوسا ینشسته و کم نیبازهم عقب ماش م،یدیرس نیماش یکینزد یوقت

مون هردونفر نکهینخورده ام. فکر کردم: مثل ا یزیالطلوع چ یگرسنه بودم. هاتف هم انگار نه انگار که من از صبح عل

 هاتف خان!  می. بچرخ تا بچرخمیرو از رو بست ریشمش

 که پرهام برام فرستاده بود گوش کردم. یآهنگ نیگوشم فرو کرده و به دوم یرو تو یهندزفر
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 ��که پرهام فرستاده بود یآهنگ

 

 رابطمونه یخاطره بمون که تو نهمهیا بخاطر

 حق هر دومونه یکه خوشبخت بمون

 

 یرینظ یب ییجورا هیواسم از هر نظر  کنفری تو

 یییییییییییییریگینم چوقتیعالقه رو ازم ه نیا

 

 تورو  خوامتیم یلیخ یلیخ

 نرو تا تورو دارم صبرو قرارم پس

 دوستت دارممممممممممم یلیخ

 

 اوج احساس(_زادهی)محمد عل

 

برد،  ینه چندان دور م یپرهام منو به گذشته ها یبایز یو آهنگها دهیعقب دراز کش یصندل یکه رو همچنان

 افتادم که عشقمو بالکش کردم. یروز ادیلبام نقش بست.  یرو یناخواسته خنده ا

 یبراش نم یامیپ نیمن کوچکتر یول گذشت،یپرهام م زیدل انگ یعاشقانه و شعرها و آهنگها یامهایاز پ کماهی

از ترس پدرم جرات نداشتم عشقمو ابراز کنم که مبادا  نکهینبودم. هم دواریخودم ام ی ندهیبه آ ادیفرستادم. چون ز

 .فتهیب فاقکند برام ات یبا چاقو دنیسرباغچه و رو بقبله سربر یماجرا
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 ییهوی کروزیو آهنگاش بودم.  امهایبه اظهار عشقش عادتم داده بود که هر لحظه چشم انتظار پ یمنو جور پرهام

که کاش  زنم،یاز لبان چون گل سرخت پرپر م یبوسه ا یوجودم چنان برا یمن، عمرم، قلبم، همه  یرزا "نوشت 

 "خواهمتیم دایعشقم. ز خواهمتیماندم. م یو آرزو بدل نم یقلب ناآرامم بود نیهمنش

 

 معشوق.... لب

 ارزد یشدنش م ییهوا

 ارزد  یشدنش م ییدر وقت کنا شعر

 .....بجهنم

 ته بوسه جهنم باشد که

 عشق ی لحظه

 ارزد. یشدنش م ییخدا

 

 

! هفرستیو حاال برام بوس هم م یزده به جاده خاک وونهید نیبود: خااااااک بر سرم! ا نیکه با خودم گفتم ا یزیچ تنها

 بودم آروم بالکش کردم.  دهیکه کش یبدور! و با خجالت خدااااا

 یبصدا دراومد. شماره اش ناشناس بود. جواب که دادم، پرهام بود. خواست شروع به عذرخواه میبعد گوش یقیدقا

 . رمیرو بپذ یجنجال یعنوان حاضر نبودم عشقها چیشماره رو هم بالک کردم. اصال به ه نیکنه که ا

منو  دمید ،یزنگ تلفن خونه بلند شد. مامان جواب داد و بعد از سالم و احوالپرس ینگذشته بود که صدا یساعت مین

 صدا زده گفت: رزا جان، با شما کار دارن. 

 ه؟ی: کدمیاشاره پرس با
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 داره. یسوال نیانجام بد دیکه با یقیهاته که در مورد تحق یاز همکالس یکیگفت:  مامان

پرهام که پشت خط بود، در  یصدا دنیرو گرفتم. از شن ینداشته ام کرده بودم، گوش قیتحقکه در مورد  یتعجب با

 جا حالت سکته به من دست داد. 

به اتاقم رفتم. تنها تونستم بگم: چرا تلفن  اریس یرو راحت کردم، با گوش الشیکه به مامان کرده و خ یاشاره ا با

 یمن چه خاک داد،یاگه بابام االن خونه بود و تلفن رو جواب م نیگیمونده بود؟؟؟ شما نم نیخونه؟؟؟؟ فقط هم

 زم؟یبه سرم بر تونستمیم

به سر باشه که  ختنیر یخاک برا نیخنده گفت: اوال دور از جوونتون، دور از وجود گلتون، بنظرم خاک رس بهتر با

 با باباتون! نیدونینداره! شما م یبه منکه کار رسهیبازم دوراز جونتون! دوما به من چه؟؟ باباتون حساب شمارو م

 که فک زامیچ نیزرنگتر از ا یلیپررو! من خ یآقا دیببخش یلیجواب دادم: خ ومدیم رونیقلبم داشت ب کهیحال در

تا بعداز من، به خدمت شمام برسه که  دمیبشه، اول آدرس کامل شمارو به بابام م دهیحسابم رس نکهی! قبل از انیکرد

 اونم با اون نوشته هاتون! واقعا خجالت داره!!!! ن،یکنیمردم رو از راه بدر م یدختر گل و چشم و گوش بسته 

نتونستم احساساتمو  ی. خب لحظه اگایو الل وونتوسیدر حد  خوامیجواب داد: واقعا معذرت م دیخندیم کهیحال در

 !دمیقول م شه،یتکرار نم گهی. دخوامیقلب عذر م میکنترل کنم و ........ بازم از صم

 یدارم که جا ییتهای. من معذورمیخوری. من و شما بدرد هم نممیجا تمومش کن نیهم نیایلطفا ب یتهام ی: آقاگفتم

 . میکن یلحظه خداحافظ نیهم نیبحث نداره. اجازه بد

 هیکه  ستهیایدفه م هی! فهیضع یلیخ یلیرو نزن که قلب من خ یگفت: رزا جان، اصال حرف خداحافظ یجد پرهام

که  زنمی! پس انقده به خونه تون زنگ میبالکم کن یتونی. خدارو هم شکر که از تلفن خونه نمیشیپوشم م اهیعمر س

 !!ینمنو آن بالک ک یباالخره با بابات آشنا بشم و تو هم مجبور بش

! اصال از شما انتظار کنمیخواهش م ،یتهام یبشه گفتم: آقا ریکم مونده بود از ترس بابام، اشکام سراز کهیحال در

 ! نینداشتم. دست از سر کچلم بردار

به اون  ادیمن، اوال تو چطور دلت م یاز صداش مشخص بود گفت: رزا جاااااااان، عمرم، همه  یناراحت کهیحال در

 من ووووووووووونه،یدخترِ د ؟؟یگرفت یتو عشق منو به شوخ ایکچل!! ثان یبگ شمتیف ابرو چون کال بایز یموها
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 بغض ینجوریا نکهیکه آرزومه! حاال عوض ا رهیبگمردن بدست بابات انجام  نیا میهم راض یلی! خرمیمیبدون تو م

 ؟یاریشماره مو از بالک درب یکنیبذارم. لطف م امیتلگرام برات پ یتو خوامیم ،یو منو از غصه بکش یکن

مسدودش رو باز  یاز کارا و حرفا و حقه هاش خنده ام گرفته بود و از عشقش ذوق کرده بودم، شماره  کهیحال در

 از نو...... یدوباره روز از نو و روز یعذرخواهانه ا امیکردم که با پ

 

 ینکرده بودم که با وجود عالقه  دایمن هنوز اون جرات رو پ یکرد ول دایپرهام همچنان ادامه پ یعاشقانه  یامهایپ

 . دمیبار یم یو گاه دمیخندیم یخونده، گاه امهاشویبهش ابراز عشق کنم. همچنان صمٌ بکم فقط پ دم،یشد

از  یشعرهاش حرف ایآهنگها  انیکه م ی. گاهزدیاز ماچ و بوسه نم یهم همانگونه که قول داده بود، اصال حرف پرهام

 یگناهم! شاعرش منحرفه! وا ی! واالااااا بنده بدینوشت: ببخخخخخشششششش یم دهیکش ومدیم ونیبوسه به م

 ! دهایبحال شاعر از راه بدر شده! حتما بالکش کن

 .رفتیخنده ام به آسمون م یصدا که

باشه. هر روز هم داشته  یداریبا من د خوادیکه احساس کردم کم کم م گذشتیمنو پرهام م ییماه از آشنا دو

 . شدیم شتریاصرارش به مالقاتمون ب

 ییتهایرسوندم معذور یمنکه قبال به اطالع جنابعال "بود، نوشتم:  دهیبه التماس کش یکارش بنحو گهیکه د یروز

 ! متاسفم.دیفراموش کرده ا نکهیدارم، مثل ا یجد

 . داشتیو دست از اصرار برنم رفتیحرفا تو کَتش فرو نم نیا یول

با هم  یقرار هیخنگ خدا!!! خب  یجیگفت: تو چقده گ یماجرارو گفتم، نرگس ایو لع نایو م یکه به نرگس یروز

ن ! امثال تو االیستی! بچه که نینگه داشت النیس النیو ینجوریمردم رو ا ی! چرا بچه نینیرو بب گهیو همد نیبذار

 !!یزنیدرجا م یهم هستن، تو هنوز دار جهیصاحب نوه نت

چقده دل به دل برادرزاده اش داده و منتظر اونه! من  یدونیو م یشناس یخودت که بابامو م یگفتم: ول آروم

 ! ترسمیم یــــــــــلیخ
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خودتون، مردم مگه خَرن به  فیبا دور از جوونِ شر ستت،یجواب داد: واال دور از جوونِ بابا ترور یعوض نرگس نایم

 لیکروکود هیگاگول و شب ی! پسره میدیمدل شوهر دادنم د نیو خداروشکر ا میدل خوش کردن! نمرد زایچ نجوریا

ل اون گاگو یدوراز جوونش، دوراز جوونش، داره برا تهطالبان تو، الب یخودش، بابا یدلخوش یسالهاست رفته فرنگ پ

 !دهیدختر پرورش م

 ادیمودب حرف زدن رو  یخوایم یتو ک! ناااایگفت: م ایکه بزور جلو خنده شون رو گرفته بودن، لع یو نرگس ایلع

 ؟یشناس یرو از کجا م لیکروکود یطالبان، مثال پدر رزاست ها! اصال تو پسره  یبابا نی! ایریبگ

! دوما دوراز جوونش گفتم که! حرفمیم ینجوریا شهیخدا من هم دیگفت: وااااا! مگه چه خبره! اوال به ام یشاک نایم

 !نیفکر کن نیخواست یهرجور نی! حاال شماها مختارستین هیشب یچیهبزمجه به  یسوما من مطمءنم پسره 

ا دوت نیبحال ا یفکر هیحقشونه!  یکه همچ نیرو ولش کن یخنگِ فرنگ یخندان گفت: باباهه رو با پسره  نرگس

 !ستیعاشق دست بردار ن یِپسره اُتللو نیکه ا نیوامونده بکن یدرمونده 

مسر باشه ه ادتیرو به من گفت:  دیکشیم دکیروشنفکرانه رو  ینوع آزاد هی شهیکه هم نایم میدیخندیم کهیحال در

 ه؟یحرف حسابش چ نیبا پرهام بذار بب یقرار هی یاهلل بختک گمیبود. دِزدمونا، منکه م بایز یاُتللو دِزدمونا

آب دزدکت رو براش  یپسرعمو یکه تمام ماجرا یبشرط یول ،یبکن یدارم باهاش مالقات دهیگفت: منم عق ایلع

 . یکن فیتعر

 نیارزه، الاقل پرهام، ا یبه لعنت خدام نم ت،یکله خر گوربه گور یکه اون پسرعمو نهیام ا دهیگفت: منم عق نرگس

 و کارهارو میدعا کن یعشق و عاشق نیبهتر راه افتادن ا یبرا یرو از دست نده. بهتره همگ مارستانیسوپر استارِ ب

مالقاته  نیبه ا یراض یآخر! هرک می! خب! حاال تصمرهیگیو به حکمت م دهیودش به رحمت م. چون خمیبخدا بسپار

 دستش باال..... که دست هرسه شون باال رفت!!!

 !رمیها! وگرنه نم نیکه شما سه تا هم با من باش نمشیب یم یگفتم: بشرط دیلرزیدست و پام م کهیحال در

 .میایبخورتت! باشه همراهت م ستیبه پهلوم زده گفت: نترس جوجو، گربه که ن ینرگس سقلمه ا که

. ادیها! ممکنه پرهام هم از ترسش با دوستاش ب نینره بخودتون برس ادتونیبچه ها،  یبا لبخند گفت: راست ایلع

بار  هیکرده که با  نیپشت درختها کم یعاشق دیشا ن،یایب رونیمرتب از خونه ب نیکن یسع شهیهم گهیمامانم م

 عاشقتون شد!  دنتونیبار د هیرو خدا زد پس کله اش، با  یکی ای شه،یدلخوش م دنتونید
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 بذارم.......... یداشتم پا در چه راه میمونده بودم که تصم ریدخترا بلند شد. فقط من متح یخنده  یصدا که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنجم قسمت
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. دوستام میدیکشیانتظار باران رو هم م دیبود و با یهوا ابر م،یپارک قرار گذاشته بود یمالقات تو یکه برا یروز

م. نداشت یساده همراهشون بودم، اصال با اونا همخوان یلیزده بودند که من خنده ام گرفته بود. منم که خ یپیچنان ت

 ! کنمیو ضعف م غشفکر کنه دارم براش  یلحظه ا یپرهام حت خواستمینم

. میننه بابامون برنگرد شیپ یعاشقمون بشه و دست خال یکی م،یدیکه کش یزحمت نهمهیگفت: خدا کنه با ا نایم

 !کنمیو عاطل و باطل دارم وقت تلف م خوادیمنو نم یبگم کس کشمیخجالت م گهیمنکه د

 !ادیعاشق داره م ی. اتللونیگفت: بچه ها مودب باش هوی ینرگس

بود که  یشعور یکرده گفت: مررررررررررررررض! کووووووووووووفت! زهررررررر هالااااااهل! اون کدوم ب ینگاه نایم

 ن؟یبزن پیت اد،یاتللو با دوستاش ب دیگفت شا

 ! کاشستیکه همراش ن یشکیزحماتمون! ه فهیح یها! من گفتم، ول یتورو خدا منو داغ نکن نایتند گفت: م ایلع

 جد بزرگشم قبول بودااااااا! نی! باور کنداوریالاقل بابابزرگشو م

 دلم نبود.  یمن دل تو کهیدر حال میکرد دنیو آروم شروع به خند میخودمونو کنترل کن مینتونست گهید

 یشده و به همه مون سالم داد. ول کیلباش نشست، به ما نزد یکه برو یبود با لبخند دهیمارو د دنیکه خند پرهام

 یبه تمام بدنم رسوخ کرده و عرق شیاحساس کردم دلتنگ یبصورتم انداخت که لحظه ا یچنان نگاه نافذ و دلتنگ

 سرد به تنم نشست. 

و تون ر ییافتخار آشنا یشناسم ول یمحترم رو هرچند نم یکرده گفت: شما خانمها یو نرگس نایبه م ینگاه پرهام

 دیبا شونیاشتباه نکرده باشم ا کنمیکرده گفت: فقط فکر م ایخدمتتون بودم. بعد رو به لع مارستانیب یداشتم. تو

 ژوکوند مشهورشون! یباشن، با بوسه  ینچیداو

تم تون خوشوق ییهستم. از آشنا ینچیداو ایگفت: ممنون از لطفتون. بله لع ایبلند شد که لع یهمگ یخنده  یصدا

هم که دختر  شونیو منو نشون داده گفت: ا کرده یمعرف ناروی! بعد نرگس و میتهام یآقا دیاتلل.....ببخش یآقا

 ما، که معرف حضورتون هستن. اریع 24 یطال

و مامان باباهاتونم  نیکردیبا همه تون خوشوقت و خوشحالم. فقط اگه لطف م ییگفت: از آشنا یبا لبخند پرهام

 !شدیتون کامل م پیاک ن،یاوردیم
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ان رزا ج ی! در مورد مامان باباهامونم بگم، اگه بابانینفرمود یکه قشون کش نیلطف دار یلیگفت: شما خ ینرگس 

راست به بهشت پرواز  هی ن،یفردوس بر -رانیا طیمون با بل یو همگ شدینور م ینورعل گهید اوردنیم فیتشر

 . میکردیم

 ی. هرکنمیبش یاونطرف یصندل یرو رمیگفت: بچه ها من خسته شدم. م نایهمه به آسمون رفت که م یخنده  دوباره

 .ادیخواست ب

 و خنده از ما جدا شدند.  یهرسه با شوخ و

ز بعدا نکهیعاشق و عاشق و عاشق و دلتنگ به چشام کرده گفت: مثل ا یاومده بود، نگاه کترینزد یکه کم پرهام

. واقعا نیبنده افتخار مالقاتتون رو بد نیکنم به ا یباالخره تونستم شمارو راض ختن،یخواهش و زبون ر کماهی

 م؟یقدم بزن ای مینیخوشحالم و شکرگذار. حاال در خدمتتونم. بش

 ی. که سرمیقدم بزن نیگفتم: اگه دوست داشته باش لرزهیبشدت سرخ شدم و قلبم م کردمیاحساس م کهیحال در

 . میتکون داده و همراه هم راه افتاد

دن قدم ز نیاز پشت سر خودشو به ما رسونده گفت: دزدمونا! ا ینرگس دمیکه د میبرنداشته بود شتریب یقدم چند

 نه؟ ای میفتیبرنامه نبودها! االن ما هم دنبال شما راه ب یتو

اصال قصد ندارم دوستتون رو  نی! باور کننیگفت: تورو خدا نرگس خانم راحت باش دیخندیکه بشدت م پرهام

 !نیش. نگران نبامیگردیاطراف م نیا یبدم. فقط کم شیفرار

شده  تیو آپد هیمیما ورژنش قد یترسو یجوجو نی. فقط استمیگفت: اصال هم نگران ن گشتیبرم کهیدر حال نرگس

 خاطر مزاحم شدم.  نیاومده. بهم نجایحاالم با اصرار ما بشرطها و شروطها ا ست،ین

 التونیدزدمونا کنارشه خ یمنه مثل روحم مراقبشم. اتللو شیپ یخندان و مهربان نگام کرده گفت: تا وقت پرهام

 تخت....

 

 . میلبام اومد و راه  افتاد یرو یپرهام خنده ا یحرفها از
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باورم جا  یهستش که اصال تو ییآروم گفت: امروز از اون روزا م،یقدم زد یحرف چیبدون ه یقیدقا نکهیاز ا بعد

بودم.  دلتنگتون یلیواقع ......................خ. در نمتونیبب کیمشتاق بودم از نزد یلیشما! خ شیاونم پ نجام،یا رهیگینم

حبت ص یتو دیو تونستم کنارتون باشم. حالتون که خوبه؟ با لبخند ادامه داد:  فقط با دمیخدارو شکر به آرزوم رس

 . نیمراقب باشم تا بالکم نکن یلیکردن خ

 .نیکنیخشک زمزمه کردم: از لطفتون ممنونم. انشاا... که مراعات م یلبخند و دهن با

سالم هم به منِ چشم  هی شترهیباهاتون آشنا بشم. دوماه ب شتریو ب نمیشمارو بب خواستیدلم م یلیداد: خ ادامه

دلم بحال  یگاه نی! باور کننینشون ند یو اصال واکنش نینیعالقه رو بب نهمهیکه ا ستی! واقعا انصاف ننیانتظار نداد

 !نیگذشت یهام و احساساتم م تهتوجه به من، از کنار نوش یب نهمهیکه ا سوختیخودم م

 یادیبهتون بگم، که شما از من انتظار ز تونمیم نویفقط ا ،یتهام یادامه نداد، خجالت زده گفتم: آقا دمید یوقت

م. سردرگم بکن یزندگ نیا یکه بتونم شمارو هم قاط ستیمشخص ن میبا خودم و زندگ فمی. من هنوز تکلنیداشت

 ینشده دنبال زندگ ری. بهتره شما هم تا دمیخوریهم نم داومدم که بگم واقعا ما دوتا بدر نجایا تین نیامروز فقط به ا

بطه را دمیترس یچون م سم،یمطالب رو براتون بنو نیا خواستمیشما نشم. نم یکه بعدا من شرمنده  نیخودتون بر

 !نیدرکم کن کنمی. خواهش مخواستمینم نویبدنبال داشته باشه، که من ا یشروع بشه و وابستگ یا

رو احساس  یشتریصورتم افتاد. آروم سرمو رو به آسمون گرفته و قطرات ب یرو یاحساس کردم قطره ا یا لحظه

شکر هواتونم که دونفره هستش! خدارو  ":گفتیزلزله بود حتما م یهوا رو دوست داشتم. اگه نرگس نیکردم. چقدر ا

 "خواد؟یم یکوره از خدا چ گهید

 ن؟یدوست دار یلیبارون رو خ نکهیگفت: مثل ا پرهام

 هوا بودم و هستم.  نجوریعاشق ا شهیبا لبخند گفتم: هم کردمیبه صورتش م ینگاه کهیحال در

 ما بدرد هم نیکنیبپرسم، چرا احساس م تونمیو نگرانشو به نگاهم دوخته بود گفت: م فتهینگاه ش کهیحال در

 !نیهست یو خودتونم شکر خدا دختر مقبول نیدار یخوب یکه من خبر دارم، خونواده  ییتا اونجا م؟یخورینم

واده خون یمن تو ،یتهام یبخودم مسلط شدم گفتم: آقا یکم ی. وقتنهیزدن اشکامو نب شیبرگردوندم تا ن صورتمو

 نیبزرگتر نیاونارو مو به مو اجرا کنه. و ا کنهیم یداره و سع مانیسنتها ا نیه ابزرگ شدم که پدرم ب یسنت یا

 یخونه  یتو ی. ولخورنیدوره زمونه، اصال بدرد نم نیا یتو یمیقد یراه و روشها نیماست. اکثرا ا یمشکل خونواده 

بزرگ شدم با پسر  یوقت رهیگیم میبزرگم تصم یعمو ام،یم ایکه بدن یسال قبل، روز 22دارن.  یبخصوص گاهیما جا
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 چیسالش بوده. االن درسته که ه 5. اونموقع پسرعموم شهیردوبدل م ییعمو و پدرم حرفا نیعموم ازدواج کنم که ب

 یدنامز نیا زنه،یکه عمو جوونم منو به نام عروسم صدا م یگاه یول م،یخبر یو کال از هم ب میبهم ندار نسبت یتعهد

خرو آ ستی! اصال مشخص ننهی. مشکل من ادهیکش ریشده و مثل طوق اسارت منو به زنج نیمن عج یبا زندگ یاجبار

 !زهیو زمان رو بهم بر نیتا پدرم زم ادیخونه ب یتو یاسم خواستگار هی! فقط کافکشهیعاقبت من به کجا م

 نکهیو مثل ا کنهیمتعجب منو نگاه م دمیبصورتش کردم که د ینگاه شه،یاز پرهام بلند نم ییصدا چیه دمید یوقت

 خشکش زده!

 نینمک یخارج شد و شروع به خنده ا دنیخنده ام از حالت هنگ یکردم که از صدا دنیشروع بخند ناخواسته

 کرد.....

 

 

کارا و حرفاست؟؟ منکه اصال  نینه؟؟؟؟؟ مگه االن زمان ا نیکنیم ی: رزا خانم، شوخدیبا خنده، بهتزده پرس همزمان

 !!!!کنمیباور نم

 نی! اکنمینم ینه! شوخ نیخجالت زده گفتم: باور کن کردم،یرو با تمام وجودم حس م ایدن یتمام غمها کهیحال در

که رزا، عشق تون، عالقه تون، محبت تون، همه رو فراموش  نهیکار ا نیماست. اصال بهتر ی...... جوِ خونه تیوضع

 .دمینم تیدرصد هم به شما شانس موفق کی یام، حتآشن قششناسم و با اخال یو ............. چون من بابامو م نیکن

 کهیت کهیقلبم داره ت کنمیاحساس م نیبرام ناباورانه بود. گفت: باور کن شدیم دهیپرهام د یچشما یکه تو یاندوه

مساله! مگه  نیداشتم بجز ا ایدن یرو تو یکه تا به امروز تجربه شو داشتم. انتظار همچ هیاحساس نی! بدترشهیم

! چرا یتسیپدرت با یجلو دی! بایمقاومت کن دیتو با یگرفته باشن و االن ........... ول یمیدونفر سالها قبل تصم شهیم

 ؟یکنیمقابل اشتباه پدرت سرخم م

 نیگفت ینم چوقتیه نیشناخت ی! اگه منیشناس یچشمام پراز اشک شده بود گفتم: شما پدرمو نم کهیحال در

 شد.  ریمقاومت کنم. واشکام سراز

 کنه. کاریچ دونستیمن واقعا نم یناراحت و دستپاچه از اشکا پرهام
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شو خود یسر من گرفت که چتر فقط شونه  یآورده، باال رونیب یچتر فشیاز داخل ک دمیتندتر شده بود که د باران

 یمشکل چاره ا نی! حتما ادیریسر من بود. آروم گفت: رزا جان، تورو خدا آروم بگ یو همش باال کردیاز باران حفظ م

 داره! 

 .دیشیم سی. خودتون بدتر خدی! شمام زحمت نکشدوارمیپاک کرده گفتم: ممنون، ام اشکامو

 چیبا شما باشم، اونوقت از ه ایشدن کنار شما هم عشقه! من حاضرم تا آخر دن سیخ دیجواب داد: بالکم نکن نیغمگ

چه  نیبا پسر عموتون ازدواج کن نیخواینم نیو بگ نیستیپدرتون با یاگه جلو نیکنی. فکر مترسمینم یشدن سیخ

 فته؟یم یاتفاق

که کال اسممو از شناسنامه اش  نهیا کنهیکه با من م یکار نیشده باشم! آخر ریاز جوونم س نکهیگفتم: مگه ا آهسته

 مویمن حاضرم زندگ ره،یمیتحمل کنم. مامانم بدون من م تونمیاصال نم نویرزا........... و من ا یرزا ب گهیو د کنهیپاک م

. نه من اون جرات رو نیاولِ کار، منو فراموش کن نیاز هم گمیخاطر م نیمناراحت نشه! به یفدا کنم تا مامانم لحظه ا

 ! نیانجام بدم. هم یبزنم، نه اون جرات رو دارم که برخالف حرف پدرم کار یحرفِ پدرم حرف یدارم که رو

رو به چشمام  نشیو چشمان مهربان و غمگ ستادی. روبروم اگرفتیم یکمتر که باران میدیرس یدرخت ریهم ز کنار

 دوخت.

 .دینی: لطفا بشگفتم

. غم و اندوه در تمام وجود و حرکات پرهام میکه بزن مینداشت یحرف چکدوممونیو ه میکنار هم نشست یصندل یرو

 بودم.  ایبال و پر دن یسرسپرده و ب یرزا نیتر نی. منم که در اون لحظه غمگخوردیبچشم م

 ی. کستیازم ساخته ن نکاریاصال ا یعنیفکر کردن گفت: منکه محاله عالمه بتونم فراموشتون کنم!  یبعداز کم پرهام

ه ک ییو خاطر شمارو، عشق و عالقه به شمارو، روزها و شبها ادی تونهیم یرو بده! اصال ک شونمیجواب قلب پر خوادیم

ه کنم ک دایپ یراه کنمیم یهستش! سع یمشکلمون راه حل نیا یببره؟ حتما برا ادمیکردم رو از  یشما سپر ادیبا 

 بخدا باشه. دمونیام دی. فقط بادینش تیشما هم اذ

از  یکار چی.چون واقعا هدیریبگ میتصم دیکه با دییشما نیهارو گفتم. االن ا یتکون داده گفتم: من تمام گفتن یسر

ثار قشنگ ن یحرفا یشدن و کل سی. حتما االن خمیدوستامون برگرد شیپ نیمتاسفم. اگه اجازه بد. ادیدستم برنم

 .کننیمن م
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خودت رو  خودیب االتیو با فکر و خ یو گفت: رزا جان، مبادا خودت رو ناراحت کن ستادیپرهام بلند شده روبروم ا 

 . میشیو انشاا... موفق م دمیانجام م ادیاز دستم برب ی! من هرکاریکن تیاذ

 .میاز آرامش تمام وجودم رو فرا گرفت و با لبخند انشاا... گفتم و راه افتاد یپرهام احساس یحرفا دنیشن با

 

نشسته  یدرخت ری. همه شون زمیدیچتر پرهام بودم که به دوستام رس ریمن همچنان ز یباران کمتر شده بود، ول 

 شده بودند.  سیهم خ یکم یول

دوستام االن  یچترم و راحت، ول ریخودم ز یدااااااانشمند، نگفت یِرفته گفت: دزدمونا یچشم غره ا دنمیبا د نایم

! ....... میایباهات پارک نم گهیچون د ،یکه دخل خودت رو درآورد نهیشدن! قدر مسلم ا سیخ نوایگنجشک ب هیمثل 

 باشه! دارتونید نیو آخر نیتو هم که ترسو، فک کنم امروز اول

من  ن؟یدیهم رس یا جهیبه نت نمیبب نینداشته باش. بگ یکار نایم یرو به من گفت: شازده خانومم، تو با حرفا نرگس

 نگرانتونم!  یلیخ

 باشه! ی. تا قسمت چدونمیتکون داده گفتم: نم یلبخند سر با

 حت،ی! رزا جان از من به تو نصگهید فتهیم یاتفاق هی! باالخره نیرو ول کن جهیو قسمت و نت ینگران نیگفت: بابا ا ایلع

ات که بابات بر یباشه. اگه تو خودت رو به سرنوشت کسانیو عشق و محبت با حماقت  ینداره خوش قلب یلیدل چیه

ظرِ منِ ن نی! ایکنیناز خودت م یکه خودت گور خودت رو با دستا ییایگورکَنِ دن نیاحمق تر ،یبسپار کنهیم نییتع

 بستم! خیکه من  یرو خوددان هیبود. بق لسوفیف یِنچیداو

اش  که لنگه هیابیکم دیاز دزدمونام نباشه، مروار فیدوستم. تعر ییمن با رزا از سوم راهنما ،یتهام یگفت: آقا نرگس

م. شناس ی. چون من سالهاست پدرشو مستین یکار هرکس دیمروار نیمتاسفانه باز کردن صدف ا ی. ولشهینم دایپ

 بعد راهتون رو انتخاب نیری. فرهاد کوهکَن رو در نظر بگنیرو داشته باش ییازش انتظار فرش قرمز خوشآمدگو دینبا

 نیا باشه. هایمیدادن دزدمونا به سبک قد ی....... فراردیراه چاره تون همونطور که گفت نیآخر کنمیفکر م ی. ولنیکن

 راه بنظرم آسونتره!
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 ی..... اصال شکابنیو نا ابیرزا خانم واقعا کم نکهیبه من انداخته گفت: ا یعاشقانه ا یکه پرهام نگاه میزد یلبخند

. تا مفتیاز آهن هم بپوشم و راه ب یعالوه بر فرهاد کوهکَن، کفش دیبا شونیبه ا دنیرس یکه منهم برا ست،یتوش ن

 !سردتون شده نکهی. مثل اکنمیدعوت م یکینزد نیدر هم یشاپ یشمارو به کاف نیبخواد! حاال اگه اجازه بد یخدا چ

 که دخترا از خدا خواسته قبول کرده راه افتادن.  

حاال چه  دونمیازش ندارم. نم یچنان شناخت یول دمیرزا رو چند بار د یمن بابا یدونیخندان گفت: نرگس، م فرناز

 ! یکنیم فشیتوص فیتعر نهمهیبه تو فروخته که ا یتر زمِیه

. مینکن فشیتوص فیبه سرمون زده که تعر یجووونم، فقط بگو چه گل ریگفت: نه خ دیندخیم کهیدر حال نرگس

عنکبوتِ  یکه عاشق برادرزاده  تشیخصوص نیو قدرتمند باشه، ا یرتیهرچقدر هم مهربون و خوش قلب و غ

 آوره!  عذاب یلیقسمتش خ نیا نی! باور کنبرهیم نیو از ب کنهیرو پاک م یبدردنخورشه، همچ

ه خند ی. که صداشمیبابا طالبان! کم کم دارم عاشقش م نیداره ا ییتهایگفت: اوووووووه، تورو خدا! عجب خالق ایلع

 مون به آسمون رفت. 

 سفارش نویبا کاپوچ کیرو داشت، همه ک زبانمونیبه اصرار پرهام که سمت م م،یشاپ جمع شد یکاف زیدور م یوقت

 شد. یزیپرهام، واقعا برامون روز خاطره انگ یکه به همراه میداد

 شعرو برام فرستاده بود.  نیپرهام ا اونشب

 

 اجازه دوستت دارم یب

 

 از تو چشم

 از من  اشک

 

 از تو  دل
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 از من درد

 

 از تو قلب

 از من تپش

 

 از تو  نفس

 اگر باشد آنهم از من مرگ

 

  کشمیکه م یهرنفس انیم

 است یا همهمه

 که از همه پنهان 

 تو چه پنهان از

 

 یتو هست کشمیکه م یهرنفس انیم

 مرا یُکشیتورا .... که م کِشمیم که

 باستیاجازه ز یداشتن تو، ب دوست

  میباز برا ینخواه تو

 ️❤ییایدن یدوست داشتن نیباتریز
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 .ابی. فقط آهنگامو درسمینو ینم چیمن، ه یرزا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ششم قسمت

 

 



 قسم به عشق

 
43 

 

صورتش قفل  یرزا.... رزا. آروم چشامو گشودم و نگام تو کردیمثال شوهرمون هاتف بگوشم خورد که صدام م یصدا

 .کردیم دارمیخودش نشسته و به عقب برگشته بود، از خواب ب یصندل یشد. همونطور که رو

و  یردرو جمع ک تینه؟ نکنه مدتها خستگ ای هیعیخواب طب نهمهیا دونمی: نمدیپرس رتیبا ح کنمینگاش م دید یوقت

 کارتو ساخته؟  یکه خورد یاون قرص ای! یهمه شو بدر کن نیماش یتو یخوایامروز م

هستش، بلند شده گفتم: من هردوتا علت رو با هم داشتم. هم خسته  یکه کامال معلوم بود تصنع یزورک یلبخند با

گفت:  کردیرو باز م نیدر ماش کهیدر حال ؟یستادیبود. حاال چرا وا دهیحسابمو رس یلیبودم، هم قرص خواب ده م

 ! ینخورد اهارم. نیبخور یزیبهتره تو چ یول کنه،ینم یوقت شامه. برا من فرق

فشارم افت نکنه که آبروم بره. اونم  شم،یکه م ادهینخوردم. فقط دعا کردم پ یچیافتاد که امروز رو کال ه ادمی تازه

 هااااااااااااااتف! ؟؟؟یک شیپ

از خودم خجالت  یبخودم انداختم. انقده خوشگل چشم و چالم پف کرده بود که لحظه ا نیماش ی نهیدر آ ینگاه

 داشت! یهم حد دنی. خوابدمیکش

من چه  یهامو پراز هوا کردم. خدا هیاحساس لرز کردم. دستامو باز کرده، ر یلحظه ا رونیب یشدم و در هوا ادهیپ

داشتم. کاش  الیخ یآسودگ ،ی............. فقط کم ینبود و کم شیقاراشم نهمهیداشت! کاش اوضاعم ا یحس خوب

بودن. .... کاش..... چشامو بستم و دوباره هوارو  شمی. کاش دوستام پکردمیم یراهو ط نیعشقمو داشتم که با اون ا

 ........شدیم یدر عال. اونموقع چقگذشتیفرو برده بلند گفتم: اونموقع چقدر خوش م قایعم

 شد؟یم یو عال گذشتیاونهمه خوش م یگفت: چه موقع ییهویکه  دمیهاتف رو شن یصدا

که کم مونده  دیشد یسرفه ها یام گره خورد که به سرفه کردن افتادم. بعداز کم نهیس یچنان نفسم تو یا لحظه

واهم خ شیاز دستت آسا یخدا ک دیخشم آلود به هاتف کرده و آروم گفتم: به ام یتف کنم، نگاه رونیبود قلبمو هم ب

دلشکسته رو به آسمون پرستاره کرده از ته  ؟یاریدهنم ب یصاحبم رو تو یقلب ب نیا یجور هی دیداشت؟ حتما با

 ییاونا یبذار همش برا ،یو زندگ ایدن الِیخ ی. برمیخداوندا، فقط آرزومه گناهمو بدونم و بعد بم ای: خدادمیدل نال

 من نخواه! ی! من که نخواستم، تو هم برانیباشه که عاشق زندگ

قط ! چه خبرته؟ فیباعث شده شاعر هم بش یگرسنگ کنمیگفت: احساس م کردیمتعجب منو نگاه م کهیدر حال هاتف

 نه؟ ای یایها! االن م دمیسوال پرس هی
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بود. همونجا  یتوش جار یبود که آب صاف و زالل یرستوران حوض رونیراه افتادم. ب خوردیخون خونمو م کهیحال در

 کردم بلکه بتونم خودمو کنترل کنم.  یبا آب باز یبه سرو صورتم زده و کم یآب

. شمیوارد م یچشم به در دوخته که ک دمیوارد رستوران شدم د یداخل رفته بود. وقت نکهینبود. مثل ا هاتف

عجله داشتن منم جوجه کباب سفارش  اده،یز شونیمشتر ینیب یم ؟یکرد ریروبروش نشستم که گفت: بازم که د

 دادم. 

 ی! عجب اشتباه بزرگرهیبگ ادی خواستیم یمرد ک نی. استادیو قلبم از خشم ا دیچیکردم روده هام بهم پ احساس

 نگفتم و منتظر موندم.  یزیکرده بودم! چ

تا شده  4چشماش  کهیبه جوجه ها کردم و آهسته با ظرفش بطرف هاتف هل دادم. در حال یآوردند. نگاه کبابهارو

 دوست دارن بخورن؟ یرزا بانو، چ هیپس جنابِ عل ؟یدوست ندار نمیا ؟یچ یعنیبود ناراحت گفت: 

 انتخاب یبخوان تو هیبق نکهیکه خودم انتخاب کنم! نه ا یچشماش دوخته گفتم: هرچ یخشم نگاهمو راست تو با

 غذا خوردن هستش! نیمردن بهتر از ا یغذامم دخالت کنن! ازگرسنگ

 یخودمو کنترل کردم و صورتمو بطرف یقاه قاه بخندم. ول تیچنان باال رفت که کم مونده بود در اوج عصبان ابروهاش

 یبه منو کرده و برا یو مِنو رو بدستم داد. نگاه ستادهیسرم ا یگارسون باال دمیبعد د یبرگردوندم.  لحظه ا گهید

 با انواع مخلفات سفارش دادم. یبسوزونم، چلو سلطان کجایهاتف رو  گریدل و ج نکهیا

 

 

 ! نگاهمو به صورتش دوختم. نمیرفتن گارسن هاتف با خشم گفت: رزا منو نگاه کن بب بعداز

کباب رو  نیدفعه دلت ا هیحاال چطور شد  ؟یکه اصال دوستش نداشت ستین یمگه همون سلطان نی: ادیپرس

 خواست؟ 

بود که محال بود بهش دست بزنم.  یزورک یظهر، غذا یسلطان یکباب سفارش خودمه ول نیگفتم: ا قیعم یلبخند با

 تونم برگردم و مزاحمت نباشم.  یجا م نیاز هم یپسند یو نم یاگه دوست ندار ه،ینجوریاخالق من ا
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! ینیپشت گوشت رو بب نکهی! مگه ایبدم و تو هم از خدا خواسته برگرد ! من اجازهگهیگفت: آره د یلبخند مضحک با

 برگشتن هم چه زرنگه! روتو برم! واقعا که! یماشاا... برا

و  گرفتمیم شگونیرانم رو ن زیم ریز کهیکم مونده بود از حرفاش بخندم، با هزار زور و زحمت در حال کهیحال در

 کفرشو درآورده بودم.  نهمهیموقعم رو گرفتم که ا یب دنیخند یجلو فشردم،یدندونامو بهم م

سته ناخوا یکه لحظه ا خورهیفکر داره جوجه کبابشو م یچنان تو دمیبصورتش کردم که د یگذرا نگاه ،یقیدقا بعداز

 دمیرسیحسابشو م دیوقت نداشتم. فقط با هایدل سوختن ها و جنگولک باز نیا یمن برا یدلم بحالش سوخت، ول

 بلکه دلم خنک بشه.

 دمیدیم ی. ولکردمیهم نم یکه سرو کردن، بدون تعارف به هاتف شروع بخوردن کردم. اصال بطرفش نگاه غذارو

 داده و بازوهاشو در هم گره کرده و چشم به من دوخته.  هیتک یراحت به صندل

خاص  یخودمو گرفتم و با آرامش یبود جلو یهرجور یکم مونده بود دستامم بلرزه، ول یاز شدت گرسنگ هرچند

 غذامو تا برنج آخرش خوردم. 

گذاشتم هاتف با طعنه گفت: نوش جوونت باشه. ماشاا... بزنم به تخته ، خورد و خوراکتم که  زیم یرو رو وانیل یوقت

 !هیعال

ن. به : ممنووووگفتم دهیو کش شتریب یخم کرده و نگاهمو به چشماش دوخته بودم با طعنه ا یسرمو بطرف کهیدر حال 

به سرانجام  دیدارم که با یادیز یندارم. کارا یفرصت یمردن اونم از گرسنگ یچشم بدخواهانم، هنوز برا یکور

 برسونم.

 نیکه دار یناتموم یکارها نیتونم با ا یخوشحالم! م یلی! خنی! آفرنیابروهاشو باال داده بود گفت: آفر کهیحال در

 تون رو بدونم.  ندهیآ یدوست دارم برنامه ها یلیآشنا بشم؟ خ

 یاریزوده. از فکرم گذشت: به  ی. االن کمدیشیبه چپ و راست تکون داده گفتم: نه! به وقتش باهاشون آشنا م سرمو

کجاش  چارهی! بعد فکر کردم، بیریچشمم فرو م یتو یسازم که مثل خار یشامپانزه رو م یکیخدا اول کارِ تو 

 زدم. یشامپانزه هستش! و لبخند
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. یدیابخو یرسونده گفت: فکر کنم بحد کاف نیهاتف جلوتر از من خودشو به ماش م،یرفتیم نیبطرف ماش کهیحال در

! هفتیب یکنه و ناخواسته اتفاق بد تیخواب کهف تو به منم سرا نیترسم ا یکه م نی. جلو بشمیدو ساعت راه دار

 و در جلو رو باز کرد.  خسته ام. دست برد یلیخ

ش از سرو صورت یخستگ گفتیبود. راست م ممیو منتظر تصم کردیبصورتش انداختم که داشت منو نگاه م ینگاه

 . دیباریم

 . میجلو رفتم و نشسته راه افتاد آهسته

و روز تا د ،یدیکه گفت: فکر کنم انقدر که امروز خواب کردمیفکر بودم و به سرنوشت نا معلومم فکر م یتو همچنان

 !یباش دار داری! کارت دراومده! فقط بادیبه سراغت ن یخواب چیه

فقط سرم به بالش برسه بدتر و خسته تر از امروز  هیباش. کاف الیخ نیبطرفش برنگشتم و جواب دادم: به هم اصال

 .خوابمیم

 هفته کارم زاره!  هیبخوابم تا  نهمهیمن اگه ا ؟ییخوابالو نهمهیا یعنی ؟یگیگفت: راست م ناباورانه

 یرو ای ینیزم ریز یدیفهم یو نم یاز سه ماه شب و روز نداشت شتریو بغض کرده گفتم: اگه تو هم مثل من ب آروم

. از بودنم یشدیم هوشیروز سهله، مدتها ب هی ،یکردیکه من تحمل کردمو تو تحمل م ییاگه اون عذابها ن،یزم

 هیخسته ام! فقط  یلیبا داشته ها و نداشته هاش خسته ام!!! خ ایدن ینامعلومم خسته ام، از همه  یخسته ام، از زندگ

 . کننیم غیمتاسفانه اونم از من در ی! ولیچیه گهیو د خوامیم یخواب آروم و ابد

 برگردوندم تا هاتف اشکامو شاهد نباشه.  شهیبطرف ش صورتمو

هنوز  ایآرزوته  یمنو مشخص کن! خواب آروم و ابد فیرزا، تکل نیبگفت: ب یبگوشم نشست که با شوخ طبع صداش

 ! یکله ات دار یتو یتو چ دمیمنکه هنوز نفهم ؟یانجام دادن دار یبرا یادیز یکارها

با  فمی. بقول هاتف خودم هم تکلدمیاز ته دل کش یدلمرده آه کردمینصب م یفلشم رو در دستگاه صوت کهیحال در

 خودم مشخص نبود.
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 یانتها دوخته بودم. فکرم به روز یب یاشک آلود چشم به جاده  یبا چشمان کردم،یبه آهنگام گوش م همچنانکه

که  دمیبه سرم کوب یگرفته اند. از ترسم دو دست یبه خواستگار میپرواز کرد که پرهام اطالع داد پدر مادرش تصم

 از هولش سکته کرده بود.  ینرگس

دانشگاه اومده و منو تا  یبار جلو نی. پرهام چندگذشتیماه از مالقات من و پرهام در پارک به همراه دوستام م سه

کرده بود با  یسع شهیکه هم میبا هم کرده بود ییهم دور از چشم بابام مالقاتها یکرده بود. دوسه بار یخونه همراه

از  شتریشناختم و ب یمن پدرمو م ی. ول  شهیم یحتما عمل اخد دیبده که ازدواج ما دوتا به ام دیحرفاش بهم ام

 بودم.  وسیما شهیهم

 . کردینداره، اصال قبول نم یعشق آخر عاقبت نیکنم ا میبه پرهام تفه کردمیتالش م هرچه

 یل. ومیبکن میتونیم یچه کار مینیبب میهم بذار یکه عقلهامون رو رو میدانشگاه دور هم جمع شد یدوستام تو با

 ساخته نبود. چکدوممونیاز دست ه یمتاسفانه کار

اال اجازه ! حیبابات رو به پرهام گفت یبا مخالفتها هایتو که تمام مشکالت و گرفتار ؟یترس یگفت: رزا، تو چرا م نایم

 !نیخدا زبون بابات بند اومد و اجازه داد شما ازدواج کن دیبه ام دیبده اونم تالشش رو بکنه. شا

 ایدن یتموم آدما کنمیمحااااااااله عالمه! منکه فکر م اد؟یزبون طالبان بند ب یعنیگشاد شده گفت:  ینبا چشما نرگس

 !دارهیخودش دست برنم دیجنبه و از عقا یهم الل بشن، پدر رزا دهنش م

 بسته بشه؟ اریمستبدِ تمام ع نیبکنه بلکه زبون ا یکه جادو جنبل نیرو سراغ دار یگفت: بچه ها کس ایلع

!!! اگه تو وووووونهید یکرده ا لیگفت: چشم و چالِ کورم روشن!!! مثال تو تحص دادیسرشو تکون م کهیدر حال نایم

 زبون بند نصب کنه! خوادی! دخترمون با جادو جنبل مهیبحال بق یواااااااااا یفکرارو داشته باش نیا

 . دمیخندنتونستم خودمو نگه دارم و نا خواسته  یبشدت دلشوره داشتم ول هرچند

 مونه بابات ی. فقط میندار یرزا جان، تو که مامانت از ماجرا خبر داره، پس از جانب مامانت مشکل نیگفت: بب نرگس

 که...

اصال نتونه حرف بزنه. انشاا... تا دهنش رو باز کنه انقده  رهیاونم خروسک بگ ینذاشت ادامه بده گفت: که اله ایلع

 والسالم. گهیعقد نشسته باشه. د یدختر ما سرسفره  نیسرفه کنه که ا یخروسک
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 دعات! مثال پدرشه ها! نیبا ا یگرم بخور نیبه زم یاله ایبا خنده گفت: لع نرگس

داره! در  نبایپشت نجایا نهمهیما، ا یِدخمل یبابا دمینفهم د،یکج و کوله گفت: قربونت برم خاااان جوووون! ببخش ایلع

 رو به من گفت: آآآآهااااان! غلط کردم!  کوفتیدهن خودش م یرو کهیحال

 ؟یبابات اگه تو عمرا صاحب شوهر شد نیشوهرکردنت! باور کن با ا نیرزا با ا یبترک یرو به من گفت: اله نایم

 ین، مدار فیتشر لکسیر یلیما خوشگال، که خ یِها! باباها ینگران نباش ادی! البته زکنمیاونموقع من اسممو عوض م

 ! چیبه ه چیبازم ه ینیب

. شدیمشخص م فمونیو حاضر بود بازم تکل ینوبر، ح یِپسرعمو نیگفت: منکه فقط هنگ کردم. الاقل اگه ا نرگس

 !ستین یاز اون نکبت هم که خبر یول

 مظلومانه و آروم رو به نرگس گفت: خااااااااان جووووووووون، اجازه دارم صحبت کنم؟ ایلع

 د. تکون دا یبا خنده سر نرگس

مثل  یکِ ستیمصرف گذشته بکنم که مشخص ن خیتار یِفرنگ رفته  یِبلند گفت: آخه خاک بر سرِ پسرعمو ایلع

سرش  یچنان بخوره تو ییلویک 50 یرزا نیا یبگه اومدم دنبال زنم! که اله ادیو ب  نییسرشو بندازه پا یخرس قطب

 نکره اش از قبرستون به گوشمون برسه! یکه صدا

 خنده هامون بود که به آسمون بلند شد.  یصدا

ها! به  کنهیمثال داره  کمکت م یکمیو  ستیاجق وجقِ قرن ب یفحشها نیجوونم، با ا یرو به من گفت: دخمل نایم

 . ریدلت نگ

ما هم عالف آقا  گذرونه،یفرنگ برا خودش خوش م یحق داره! خرس گنده داره تو ایبا خنده گفت: واال لع نرگس

 !میمون رو شوهرش بد یب یب ای میخواستگارا رو بپرون میدونیحاال نم! میهست

آفتاب پرستمون خودشو  دیشا م،یبد لشیدروغ شاخکدار تحو هی میخاک برسرشم ندار یگفت: الاقل شماره  نایم

 رزا!!! یپسرعمو ی! گور بگور شدیخدا کله ام ترک ینشون بده! ا

 شد.  رید میکه به خونمون بر خونمیرو هم من م هیبا خنده گفت: شعر اختتام ایلع
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 پرهام

 تو غلط کنم که عاشق بشوم بعداز

 !ستیهفت پشتم کاف یتو برا یبتهایمص کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشتم قسمت

 

 

 یچه ! بنیخودتون نقشه نکش ی! مادرو دختر براستمیکه داد زد: من دختر شوهر بده ن دیچیخونه پ یبابام تو یصدا

 شوهرش بدم. حرف اضافه هم الزم ندارم! یبه ک دونمیخودمه، خوب م
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خواستگار خونواده دار و  هیکه داد و هوار الزم نداره! همه از خداشونه  یخوب نیمرد، پسر به ا یآروم گفت: ول مامانم

 داشی! رزا رو که از سرراه پادی! آخه خدارو خوش نمیکنیم ینجوریا یتو دار یبشه ول دایپزشک برا دخترشون پ

 !خوادیم یخدا چ مینیبعد بب ان،یخودمونه. تو اجازه بده خواستگار ب یجگرگوشه  م،یکردن

دختــــــــــر.....  گمیمن از االن م یبلند گفت: ول شدیاز آشپزخونه خارج م تیبا عصبان کهیدر حال بابام

 یرو که خودم نپسندم محاله قبول کنم. االن هرکار یوالسالم. کس ــــــــــدمیشوهــــــــــر......نم

 .نیبکن نیخواست

 یبرادرزاده  یجلو یبر یخوایماهم روشن بشه! نکنه م فیدلته، تکل یتو یاز پشت سرش داد زد: الاقل بگو چ مامان

! ریدختر منو بگ ایاالن لطف کن ب م،یزد یحرف هی شیکه ما سالها پ یگرامت سرخم کن

هزار دفعه ازش  یروز االناگه اون چشمش دنبال دختر تو بود  غمبر،یبه پ ریبــــــــــااابــــــــــااا به پ

اره اش ایبا محبت حرف بزنه؟  یلیبا رزا خ یدیروز د هی! اصال کردیرو ترک نم رانیا خبریب یو اون جور گرفتیخبر م

 چرا پا ست؟ین شیحال زایچ نجوریکه ا وبهیکال داره و معمرد اش نیمغز ا یکجا ایکرده باشه؟ خدا مشیبه تصم یا

سه تا بچه مخصوصا رزا نبود،  نی. فقط اگه اکنمیخونه دق م نیا یبخدا دارم تو ؟یذاریدخترت م یخوشبخت  یرو

 کرد.  هیخبر مرگم رفته پشت سرمم نگاه نکرده بودم. و شروع به گر شیوقت پ یلیخ

 ازیچ نجوریمن با ا دونهی! خودش مزنهیکه زنگ نم شهیحرمت و احترام حال چارهیبلندتر از قبل داد زد: اون ب بابام

م بگوش ی! ولتونهیحال یفقط عشق و عاشق ن،یفهم ینم زارویچ نی. شمام که اکنهیمراعات م ست،یام خوب ن ونهیم

دختر  نیکه ا نیخودتون نگه دار یهاتون رو برا قشهاحوال ماست. فقط شما ن یایجو شهیاز پدر مادرش هم رسهیم

 !کنهیفقط با پسرعموش ازدواج م

ه ک میحالمون رو بپرسن! خودمون زبون ندار هیاز بق دیبا می! چون خودمون رو به موتگهیگفت: بله د انیگر مامان

جوابشون رو بده، که خدارو ! خودت انیخواستگارا فردا م نیا یبکن. ول خوادیدلت م ی. تو هم هرکارمیجوابگو باش

 !ادیخوب برم یلیکارم ازت خ نیشکر ا

زار زار  د،یکشیم دکیرو  شماریب یاز غمها یتمام وجودم، کوه کهیو در حال دمیپتو خز ریچشمان اشک آلودم ز با

 ی هیقبابام با ب دیخونواده شده بودم! چرا با نیکرده بودم که دختر ا یچه گناه دونستمی. فقط نمستمیبحال خودم گر

دلم  یرو که دلخواهمه  انجام بدم! تو یو حق نداشتم کار ومدمیخونه بحساب نم یاصال چرا تو کرد؟یپدرا فرق م

 خوندم
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 چتر کنارم قدم نزن.... بدون

 ....یشویم میها یدلتنگ سیخ

 تر از آن است  یمن ابر یایدن

 .....یکنیفکرش را م که

 ....سمینویدل خودم م یبرا

 ....میها یدلتنگ یبرا

 خودم.... یدغدغه ها یبرا

 ....ستیگاهم ن هیکه تک یشانه ا یبرا

 ....ستین میکه نوازشگر زخمها یدست یبرا

 ! سمینو یخودم م یبرا

 تنهاست!.!.!. نقدریخودم که ا یبرا رمیبم

 

 برام فرستاده بود.  یامیپرهام پ آنشب

 

 تپد!!! یقلبم نامانوس م دارم،یقدم که برم امروز

 مدام! حال تو خوب است؟؟؟؟ کندیم ینیدر قلبم سنگ یزیچ

 

 چشم برهم بذارم.  یلحظه ا ذاشتیبود که نم دهیگذشته و سردرد امانمو بر مهیبه ساعت انداختم. شب از ن ینگاه
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 یاز ترس اتفاق یکه مدتها در انتظارش بودم و گاه ییاز شوق فردا یگاه یموقع خوابم نبرده بود، ول نیهم ا شبید 

 ازم رفته بود. ییکه در انتظارم بود. امروز عجب آبرو

ز ر ییکه چندتا نیآتش یبا رزها یپرهام بود روحمو برقص درآورده بود. سبد گل یکه در دستها ییبایگل ز دسته

 دهیکه پوش یرنگ یخود پرهام با کت و شلوار اسپرت شکالت ییبایمتانت و ز ی. ولشدیم دهید نشونیهم ب یصورت

 بود گلهارو هم تحت الشعاع قرار داده بود. 

 نیاتربیز نت،یرو نداره. وجود نازن نمیزتریگفت: رزا جان قابل شما عز کردیم میسبد رو تقد کهیاومده در حال بطرفم

 که انشاا... برام مقدر شده باشه.  استیگل دن

فقط خدارو شکر کردم که بابام نبود تا در برابر  .ومدیم رونیام ب نهیقلبم داشت از س کردمیتشکر م کهیحال در

 بندازه. رونیاز خونه ب کجایپرهام هردومون رو  یحرفها

 یوت رفتمیبطرف آشپزخونه م کهی. در حالدندیرسیمهربان بنظر م اریو موقر و بس نیمت یلیمادر پرهام هم خ پدرو

 یچندان دیاصال ام یوگرنه......................ول ادیکن بابام هم ازشون خوشش ب یمهربونم کار یدلم دعا کردم: خدا

 شناختم. ینداشتم چون بابامو خوب م

 یکرد. منهم به آرام ییرایکرده بود، برادرم طاها پذ فیکه مامان رد یو طبق برنامه ا ختهیر قهیهارو باسل ییچا

 بطرف اتاقم رفتم. 

 ندارن؟ فیتشر یاسیال ی: آقادیپدر پرهام از مامانم پرس یتهام یآقا

هرچه  کننیم یهستن و سع کیتراف یساعت قبل زنگ زده بودن تو میخدمتتون. ن رسنیجواب داد: االن م مامان

 زودتر برسند. 

 بابام هم وارد خونه شده.   دمیباز شدن در هال بگوشم خورد و فهم یحال صدا نیهم در

و  دمیصورتم گذاشته نال یدارم. فقط دستامو رو جهیاحساس کردم فشار خونم بشدت افت کرده و سرگ یا لحظه

 خدامو صدا زدم. 

 چکسیه یتا صدا رمیگوشامو محکم بگ ایگوش بدم  دونستمیبگوشم نشست. نم یتهام یبابا با خونواده  یاحوالپرس

 مخصوصا بابامو نشنوم.
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که بابا حرفشو قطع کرده  کنه یپرهامو معرف خواستیتازه م یتهام یو سخنان معمول، آقا ییابتدا ییآشنا بعداز

 یلبمط خواستمیم نیخودتون رو خسته کن یجنابعال نکهیاول کار، قبل از ا نیهم نیاگه اجازه بد یتهام یگفت: آقا

. حاال آقا پرهام دلبندتون ستمیازدواج موافق ن نیبا ا الرو به اطالعتون برسونم. من بنا به اعتقادات خاص خودم، اص

اول به اطالع شما برسونم که بعدا  نی.خواستم نظرمو همستیمملکتم باشه مورد قبول من ن ریدکتر که سهله وز

 . میبا هم نداشته باش یانشاا... رنجش و مشکل

ازدواج  نیمخالفت با ا یشما برا لیبپرسم دال تونمی: مدیپرس یتهام یبلند نشد. بعد آقا چکسیاز ه ییصدا یقیدقا

 ه؟یچ

 چیو کاره. منم به ه لیپسرعموشه که در خارج مشغول تحص یخورده  ینیریکالم گفت: دختر من ش کی پدرم

 . نیکه درکم کن دوارمیکه با برادر بزرگترم بستم بزنم. ام یعهد ریز تونمیعنوان نم

 یجد ادیعهد بوقمون رو ز ماتیکه ما تصم ستین حیقرن اتم اصال صح یاالن تو ،یاسیال یآقا یپرهام گفت: ول مادر

 . کننیرو درک م لیمسا نیکرده هم هستن کامال ا لیرزا جان که تحص ی. من مطمئنم پسرعمومیریبگ

 کنهیازدواجه و تمام تالشش رو م نیمشتاق ا یلیکه من خبر دارم پسر برادرم هم خ ییتا اونجا یجواب داد: ول بابام

 برگرده.  رانیزودتر درسش تموم بشه به ا

باشه  یازدواج صالحه؟ هرچ نیا ایگفت: بنظر شما اگه رزا خانم موافق ازدواج با پسرعموشون نباشن آ یتهام یاآق

 ریبهتره خودشون مس نیکنیبدن. فکر نم صیتونن خوب و بد رو تشخ یهستن که م یسن یدختر شمام االن تو

 کنن؟  نییرو تع شونیزندگ

 ماتینظر منه، تصم ریدخترم ز یکه من زنده هستم و سرپرست یتا وقت یخاص خودش جواب داد: ول یکدندگیبا  بابا

 . شهیخونه توسط من گرفته م نیا

رو  نفتویکه وقت شر دیببخش یلی. خمیشیبگوشم خورد که گفت: پس با اجازه تون ما مزاحم نم یتهام یآقا یصدا

 ینورچشمان کنن،یبحث م یهسته ا یدوره زمونه که همه برسر انرژ نیدر ا میدیزود فهم یلی. خوشحالم خمیگرفت

 دارن! با اجازه! ینیچن نیهم هستن که تفکرات ا

دهن باز کنه و منو ببلعه. همون بهتر که  نی. فقط آرزو داشتم زمامیب رونیکردم از خجالتم نتونستم از اتاقم ب یهرکار

 . رفتمیفرو م نیو در زم شدمیذره ذره آب م
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 بود.  ختهیمو بهم ر ندهیو آ یسرم اومده بود و بابام تمام زندگ دمیترسیاونچه که م از

 ریازه، زراه نند ییاز ماجرا نبره  و دعوا ییانصافم بو یب یبابا نکهیا یبود. برا یصورتم جار یاشکام به پهنا ناخواسته

 یبربادرفته ام م یو آرزوها زانمیبرگ ر ی ندهیرفته ام، پرهام تنها عشقم، آ یبه آبرو کهیپتو رفتم و در حال

 .ختمیو اشک ر ختمیاشک ر دم،یشیاند

 

 

 پرهام فرستادم یبرا اونشب

 

 جز خواهمینم یزیچ

 کیاتاق تار کی

 کالم یب یقیموس کی

 زهر یفنجان قهوه به تلخ کی

 یشگیمرگ هم کی یبه آرام یخواب و

 باران سوختم

 ................بزنبزن

 یتو خاموشم کن دیشا

 یزخمها را کم کن نیامشب سوزش ا دیشا

 باران آآآآآآه

 وجودم آتش است یسراپا من
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 بزن باران پس

 ........بزن

 یتو خاموشم کن دیشا

 

 من ی همه

 مرا ادیاز  ببر

 مرا ادیاز  ببر

 مرا ادیاز  ببر

 

 بالکش کردم.  و

 . ستمیخاموش تا صبح گر یلیکردم و با موبا بالکش

 یول .دونستمیبودم نم دهیخواب یاتاقم چشم به شعاع آفتاب داشتم، ک یسرزده بود. همچنان که از پنجره  دیخورش

 . دیرسیبگوشم م یزیر یخنده ها یو صدا دادیم یبزور خودشو در آغوشم جا یکیبخودم اومدم که  یزمان

دارم تا اونارو باز کنم. با هزاران جون کندن،  ازین یخارق العاده ا یروین کردمیکوه بود. احساس م ینیبه سنگ چشام

 آروم بازشون کردم که چشمم به دوستام افتاد. 

 از من نباشه، کمتر از من غم ندارن. شتریکه ب دادیلوشون م نشونیچشمان غمگ یلباشون بود ول یلبخند رو هرچند

  ؟یاول صبح نیکنیم کاریچ نجای: شما ادمیتعجب آهسته پرس با

 ؟یدیچقدر خواب یاصال خبر دار ه؟ی! صبح چریمااااشاااا....! بگو اغر بخ ؟یگفت: اول صبح نایم

از  و شوهر دهیشوهر ند یبلند گفت: سالم به بروبچ ها شد،یمامانم بوده و تازه داشت وارد اتاق م شیکه حتما پ ایلع

 !یریکبیا یدست داده 
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 السالم. کمیو نرگس بلند گفتند: عل نایم

 کمیادامه داد: عل داشتیاز صورتم برم یزیر یبوسها ینرگس همچنان که بغل من جا خوش کرده بود و گاه بعد

 ! دهیاصالااا و ابداااا خواستگار ند یِمیالسالم دندون س

 حالک؟ فیلبخندزنان بطرفم خم شده گفت: ک ایلع

 بگم!  یکه! چ ینیب یزده گفتم: م یلبخند نیغم

مثل آفتاب پرست چشمات وق زده و از بس پف کرده  نمیب یگفت: م شدیتوشون جمع مکه کم کم اشک  یچشمان با

که  ای! دناریشوهر مرده رو درب یزنا یخان جونمون، کمتر ادا نی! تورو جون انمی! پاشو ببیستین زادیآدم هیاصال شب

 !دهیبه آخر نرس

پا الم شنگه رو ب نیا دونستیم یزیچ هیبابا طالبان  نیبگم، ا یزیچ هیبچه ها  یکرده ادامه داد: ول هیبعد رو به بق 

 کرده بودها!

 اون شمر ذالجوشن؟ دونستیرو م ی: واه واه! خدا بدور! چدیکج و متعجب پرس یبا لب و لوچه  نایم

 یبعدا برا رزا معضل نیمنگوال بود! باور کن هیاش شب افهیاصال پرهام ق نکهیجواب داد: ا زیاسرارآم یبا چهره ا ایلع

! خوب شد از همون اول ضرر شدندیم ویخودش منگل و کانا کال هی! حاال فکر کن بچه هاشم شب یمل میدر حد ت شدیم

 برگشتند! انیو ز

تر دک یخاااااااک بر سر اون فرق کچل ملنگت بکنم، هرچند منگول بود که منم قبول دارم، ول یخندان گفت: ا نرگس

 که بود! کارش کالس که داشت! اسمشم قشنگ که بود! 

، پروفسورتون یکرده  زیفر یلطفا از اون شوهرا د،یدیدکترو نپسند یگفت: حاال که آقا دیخندیم کهیدر حال نایم

 ! نجایا میکه شوهر الزم دار رون،یب نیاریرو ب یکی

 افتاده! یمنگول به چه حال و روز هیو بخاطر از دست دادن  یشوهر یاز ب نینیب یمنو نشون داده گفت: م بعد

از من داشته  گمیبهتون م یزیچ هیتا بوسم کنه گفت: االن  نداختیم یمن و نرگس یخودشو رو کهیدر حال ایلع

 مکنینشد من اسممو عوض م مونیپش یکاراش اگه روز نیطالبان شمر، بخاطر ا نیاحد و واحد قسم، ا ی. بخدانیباش

 خَجه سلطان!  ذارمیم
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ترش کرده گفت: واه واه واه! تو چرا  یبعد با صورت یپرسروصدا ازم گرفته و لحظه ا یماچ آبدار و تف مال هی بعد

 !ارمیخاک بر سرم حالم بهم خورد. دارم باال م ؟؟؟یشورررررر

 انداخت.  رونیو با عجله خودشو از اتاق ب 

 شدند. یبدنبالش اشکام جار ی. ولدمیبلند هم خند. دمینتونستم خودمو نگه دارم و خند گهید

 یصدا ختن،یاشک ر ینداشتم. بعداز کم یهم خبر نایکرد. از م هیسرمو بغل کرده همراه من شروع به گر ینرگس 

ون تنها بذارم که مثل کش تنب دیمستراح رفتن هم نبا هی یشماهارو به اندازه  یعنیبلند شد که گفت: واااااااااااااا!  ایلع

بخدااا! زبونم الل مگه پرهام مرده که شما  دی!! خجالت بکشدیکنیم هو آه نال یزار هیو شروع به گر دیریاز دستم درم

 !نیاریاداهارو درم نیا

اتاق نشسته بود، داره اشکاشو پاک  یگوشه  یصندل یهم که رو نایم دمیکه د میکرد دنیشروع به خند یهمگ

 هم چشاش اشک آلود بود.  ای. خود لعکنهیم

 ،یشیاز عشق پرهام جزغاله م یو دار یتحمل کن یتونیمن، اگه نم یکلم قمر نیبا خنده رو به من ادامه داد: بب ایلع

دست پرهام و دِ  یدستت رو بد ن،ییپا یو سرتو بنداز یمامان و بابات ش الیخیب نکهی! اول امیفقط دو راه چاره دار

 ره،یمغز خوشگلش فرو نم یتو یچیآکبندت بشم که ه یبابا ونکنم و زن ا یدیمن چش سف یاجازه بد نکهیا ایبرو! 

و تو  دیشیکلّهم خالص م گهیجا بخورم اونم خام خام، که د هی اهشویو س دیسف گریاونوقت که محرمش شدم اون ج

من بمونه! که اونم جهنم و ضرر،  یجگرخوار رو ای! البته فک کنم اسم لعیبه پرهام جووووونت برس یبر یتونیم

 رفقام حاضرم قبولش کنم.  ربخاط

دور از  یخوایراهه! م نیبهتر یدوم نیگفت: رزا ا دهیهمه مون بلند شد که نرگس دوباره منو بوس یخنده  یصدا

  م؟یچشم مامانت امتحان کن

 گفت رزا بدمزه هستش، حالش بهم خورد؟ ایلع یشوره، ول یگینم یبوسیرزا رو م نهمهیگفت: نرگس تو چرا ا نایم

 گوله نمک هیفقط زر زر کرده و االن  شبیاز د دونمیم شناسم،یعشقمو م نیمنکه ا زمیبا خنده گفت: آخه عز نرگس

 خاطر! نیبهم زدیم سشیداشت ل ایلع بوسمش،یشده، فقط آروم م

 خنده مون خونه رو برداشته بود.  یصدا گهید ندفعهیمن ا یخدا
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اتفاقات  نیا دونمینداره. م یخودخور نهمهیرزا جان، ا نیگفت: بب نایتموم شدن، م دنیدخترا از خند نکهیا بعداز

 و یآدم عاقل و بالغ حق انتخاب دار هیتو خودت بعنوان  یول ،یکنیتحمل م یادیز یعذاب آوره و االن ناراحت یلیخ

که  ادیبا هم جور درنم ییزایچ هیوسط هم  نیحاال ا. ینک تیهدا ریسرنوشتت رو به کدوم مس یریبگ میتصم یمختار

 .یریعاقالنه بگ میتصم هی یزار هیگر نهمهیکن عوض ا ی. سعیریدر نظر بگ دیخب اونارو هم با

ت و طاها دس لویاز مامانم و ن تونمیرو گرفتم. من نم ممیاشک آلود که بشدت سوزش داشتن گفتم: تصم یچشمان با

! تا بخشمش ینم چوقتیه چوقت،یه ی. ولارهیخواست سرم ب ییبکشم. بذار بابام دست بدست سرنوشت بده و هربال

تمام روح و روانم مرده، فقط زنده ام،  کنمیم سگفتم! احسا یک نویا نینی. ببکنمیبصورتش نگاه نم گهیعمر دارم د

 !یچیه گهی! دینفس خشک و خال هیزنده، با 

 ؟یبرات گرفتن رو قبول کن یمیو هر تصم یتاس تن بد ریبه تقد یخوایم یعنیگفت:  ایلع

 نگفتم.  یزیتکون دادم و چ یسر دلسوخته

زنده ست. تو االن........... و شروع  دیفقط با ام یرو از دست نده! آدم دتیام یگفت: رزا جان تورو خدا همه  نرگس

 کرد.  هیبگر

 ؟یدار یازش خبر شبیپرهام چه خبر؟ از د: رزا از دیپرس نیغمگ نایم

 ندارم.  ینه! خبر ایبه خونه زنگ زده  دونمیخاموشه. نم لممیتکون داده گفتم: بالکش کردم و موبا یسر

 ه! شد ییافتاده! عجب بلبشو ابونایشده و به خ وونهید یخبریب نیهم از ا چارهیبا افسوس گفت: االن اون ب ایلع

. مامانم زهیخدا برتر از همه چ یاراده  یبچه ها، گاه نینیخودشو جمع و جور کرده بود گفت: بب یکه کم ینرگس

 نیا دونستنیم نکهیداشتن با ا اقتیپرهام هم با خونواده اش اونقدر ل اقت،یحداکثر ل یعنیارزشمند بودن  گهیم

 هی دیها با یبه تهام نیباور کن نوش کردن. روطالبان  یخواستگار اومدن و حرفا یشانس ندارن، ول یلیوسط خ

 احسنت گفت. 

روزگار که  یو دهن کج انیپا یب یو غصه ها ییتنها ایدر ایغروب بود که بچه ها رفتند. من موندم و در یهایکینزد

 ...کردیفقط خاکسترم م
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 نهم قسمت

 

کابوس عمرمو تجربه کردم.  نیبدتر ایداره  تیواقع زیهمه چ ایآ کردمیگذشته بود و من همچنان فک م مهیاز ن شب

 .دمیباریم نداختیکه بدلم چنگ م یهم از عظمت غصه ا یگاه

 یزندگ نیغذا خورده بودم که بدتر باعث شده بود حالم بهم بخوره. چقدر از ا یزور مامان و دوستام چند قاشق با

 خسته بودم.....

خاموش کرده بودم روشن کردم. از  روزیکه از د مویگوش دیلرزیدلم م کهی. درحالذاشتیلحظه تنهام نم هیپرهام  فکر

 داشتم که حدس زدم پرهام باشه.  امیپ یناشناس کل یشماره  هی

 بود. نوشته بود خودش

 

 ستین زیاست، تامل بخدا جا ریخ کار
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 روحم شو.... ایب ست،یقشنگ میتصم عشق

 تمام حواسم را! یبرده ا بتاراج

 ....ییتو خندمیم

 ....ییتو میگریم

 ....ییتو خوابمیم

 اند!  دهیات را پشت پلکم کش ینقاش انگار

 ....سمینویم تیبرا اکنون

 ....خواهمتیم ادیز خواهمتیم

 .....یدیفهمیم کاش

 سخت است.... یدلتنگ

 ....یکرده ا رانمیو

 ️❤تمام قلبم  رزا

 هست.... کنفری....  ایتموم دن از

 .... ردیبم میبرا خواهمینم

 کند.... یزندگ میبرا خواهمیم

 ....ستیدر کار ن یباخت

 ...میریمیم ای میبر یم ای ستین یالیخ

 راحت.... التیخ

 لبخندها.... نیآدمها، ا نیا
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 ....چکدامیو ه چکسیه

 ....کنندیام را به تو سست نم یوفادار

 من. یدارم رزا دددوووووووووسسسستتتتتت

 

و هر  یی. هرطور بگومیبهمراه قلبمان، در انتظار تو هست مانیوجودم، خودم با خانواده ام با تمام داشته ها ی همه

تو  یکه ب ابیکافر چشمانت را در نیو ا ای! فقط بایمنت، در قبول آن حاضرم. فقط ب دهیبه د یداشته باش یخواسته ا

 .چمیه

 بعد نوشته بود: یساعت

 

 !میتو خراب و مست یما و صد چو ما ز پ یا

 ؟؟؟یما چگونه ا یتو ب م،یتو خسته ا یب ما

 

روزها را!  نیچگونه تحمل کنم ا یچگونه باشم؟ انتظار دار یخودم زمزمه کردم: پرهامم انتظار دار یبرا زانیر اشک

تحمل کردن!  نگونهینداره! چقدر سخته ا ییجا میزندگ یتو گهیاالن د زدمیاز آن دم م شهیکه هم یصبرو تحمل

 ! تو بگو چه کنم؟نمیو آواره تر نیتر انیصبر کردن! پرهامم هم اکنون من دلشکسته، گر نگونهیچقدر سخته ا

 

 است!  دهیتو انار آفر یمرا برا خدا

 که هست در دلم قسم....  یغم یدانه دانه  به

 

 پرهامم............. یدارم. ول دوستت
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 تو بودن نتوانم. یتو بودن نتوانم...... ب با

 

 نوشته بود.  پرهام

 

 تو سرگردان است شیخواب است و دلم پ وقت

 من.... یشانینفست شرح پر یا ریبخ شب

 امشب نامراد، فراموشم شود. دیچشم برهم بگذارم، شا یبتونم لحظه ا کاش

 

 گم شده ییپرستو هیشب امشب

 .کندیفراتر از بدنم درد م یمرز

 

 دلم خوندم یبودند. تو یصورتم جار یبه پهنا صدایب اشکام

 

 تناقض شده ام... سراپا

 عاقل و دل سنگ... روزها

 عاشق و دلتنگ.... شبها

 ....دانمینم و

 من است.... یکی کدام
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 دم،یدیرو تار م یو همچ دادینم صیکه اصال تشخ یزنگ خورد. با چشمان دمیدر حالت سکوت بود که د میگوش

صدام گرفته بود بدون سالم، آروم  کهیهستش. در حال یمنزل نرگس یکردم شماره  به شماره کردم. احساس ینگاه

! یشد تیاذ تیبحد کفا نجایامروز که ا لم؟چرا گ گهیهنوز؟ تو د یدیجوونم، نخواب یبا تعجب گفتم: فدات بشم نرگس

 !زمیاستراحت کن عز یکم

 بخوابم! فقط بفکر توام! ذارهیگفت: مگه فکر تو م ییصدا

 چرا دوباره با تعجب گفتم: نرگس!!!! دونمینرگس نبود. نم یصدا

 ؟؟؟؟؟ینرگسه؟؟؟ خودت گوش کن و قضاوت کن! چه زود فراموشم کرد هیمن شب یگفت: وجدانن صدا صدا

 کنم.... هیگر ایبخندم  دونستمینم گهیبود. د پرهام

 

 ! دمی. شماره تون رو اشتباه دخوامیمعذرت م دیگفتم: ببخش یشرمندگ تینها در

چرا  ؟یکنیرو م نکارای! رزا جان، چرا با من و خودت ایدار یمشخصه چه حال دنتیگفت: از بغض صدات و د نیغمگ

از تو چقده داغونم!  خبریب یگیدارم! نم یوسط چه گناه نیمن ا ؟یمنو مسدود کرد یخاموشه؟ چرا شماره  لتیموبا

 هشینم ینجوری. امیکن دایپ یراه هیو  میهم بذار یوعقالمونو ر دی. باستیمشکل ما ن یکارا چاره  نیمن، ا زدلیعز

 ! باور کن!یجیتدر یخودکش هی یعنی نکاری. امیدست بذار یدلش خواست بکنه و ما هم دست رو یکه بابات هرکار

بود حتما با مامان،  یدیام یخونه بزرگ شدم. اگه روزنه  نیا یگفتم: پرهام، من تو ختمیریبشدت اشک م کهیحال در

! تو هم لطف کن فراموشم کن و بذار منم با یدیام چی.............. ه ستین یدیام چیه ی. ولمیکردیم دایاون روزنه رو پ

 !!!کنمیزنگ نزن! خواهش م گهیدرد خودم بسوزم. د

 ؟یخوایم یاز من چ یدونیگفت: م ایلحن دن نیزتری. بعد با غم انگدیاز پرهام بگوش نرس ییصدا چیه یلحظات

شم؟  الشیخیقلبمو ب یهمه  تونمیم یفراموشت کنم؟ چه جور تونمیم یچه جور ؟یدار یاز من چه انتظار یدونیم

 ه؟یمگه شدن

 تمومش نجایبذار هم زه،یخاطرم برات عز یلیزنگ نزن! اگه خ کنمیپرهام! التماس م کنمیهق هق گفتم: خواهش م با

 فراموشت کنم. کنمیم یپرآشوبم راه به کجا دارم! منم سع یزندگ نیبا ا نمی. بذار ببمیکن
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 . ستمیحزن و اندوه ساعتها گر تیرو قطع کردم و عکس پرهامو در آغوشم فشرده، با نها تلفن

 پرهام داشتم. زمزمه کردم: یسرزده بود و من هنوز چشم به عکسها دهیسپ دوباره

 

  ؟یدهیآغوشت رو به من م ایخدا

 ندارم..... یزیگفتن، چ یبرا

 تو..... یشنفتن حرفها یبرا اما

 ....اریبس گوش

 :ییمن بغض کنم، تو بگو شودیم

 !!!یبغض کن نگونهینباشد که تو ا تیخدا مگر

 "اااااااااااااااایخدا"کنم   تیمن صدا شودیم

 : جااااااان دلم!ییبگو تو

 ؟؟؟ییایشود ب یم

 منتت هستم!! یآغوش ب محتاج

 !!! کنمیم تمنا

 ؟؟؟ییایشود ب یم

 

 خوابم برده بود. دندیچکیبالش م یکه اشکام رو همچنان

 از پرهام مهمانش بودم. نوشته بود: یو آهنگ امیگشودم باز به پ انمیپا یب یظهر که چشم از خواب آشفته و کابوسها 
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 یکن اریو ارزشمند است. هرزمان خود اخت زیعز میچقدر برا نتیوجودت نازن یتا بدان زنمنمی زنگ ️❤قلبم ی همه

 یمحروم نکن که تنها دلخوش میامهایدارم! مرا از فرستادن پ یمن، عمرم، خواهش یرزا ی. ولدیرا خواهم شن تیصدا

 و دلتنگم هستند.  رانیقلب و نیا

 

 ؟یفهمی....... متیتنگ شده برا دلم

 ....خواهمیرا م تیصدا

 .....تیمهربان آن

 ....تیها خنده

 به دل ماندم..... آرزو

 در گوشم..... تیزمزمه ها دنیشن یبرا

 .....خواهدیتورا م دلم

 ....یمال من کردمیکه فکر م ییتو

 از تو.... کنمیچرا دل نم دانمینم

 ؟؟؟یمن زنده ا یب چگونه

 من نفست نبودم؟  مگر

 انصاف.... یب آخر

 .....تیخوش کرده بودم به حرفها دل

 به عشقت.... کردمیم یزندگ

 نبودنت خواب باشد.... کاش



 قسم به عشق

 
67 

 

 خواب باشد..... کاش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهم قسمت

 

 

. روزها و شبهام در دانشگاه و ومدمینم رونیغارم )اتاقم( که ب یاز گوشه  لوی. بقول ندمیچگونه گذشت نفهم دیع

 اصال یهم نکرده بودم. فکر کنم خودش هم متوجه شده بود، ول ی. مدتها بود بصورت پدرم نگاهشدیم یاتاقم سپر

 آورد.  یخودش نم یبرو

و آهنگاش  امهایپ ینگرفته بود. ول یهم که با خواهش و تمنا از پرهام خواسته بودم زنگ نزند، اصال تماس یروز از

 از طرف من!  یپاسخ چیه یهمچنان پابرجا بودند، ب
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ل حلِ مشک یراه برا نیبسرم افتاده که بنظرم بهتر یمن، فکرِ بکر یداد: رزا امیپ یماه بود که روز بهشتیارد لیاوا

. فردا در نکن وسمیما کنمیخواهش م ؟ییایب دنمیبد یتوانیشود. م دایپ یچاره ا نیعشقمان باشد. فکر نکنم بهتر از ا

 به آدرس.... منتظرت هستم.  ایشاپ اقاق یکاف

 

 ....ییایب اگر

 خون دل خوردنها را   نیا 

 کنمینم یتالف

 کنمیعاشقت م آنقدر

 یهرگز برَو ینتوان گرید که

 ییایاگر ن اما

 ...میپنجره ها هم زرد نیا منو

 آخر... دیشا

 ...میتوافق کرد زییپا سر

 

 مباش. با تمام وجود منتظرتم.  یراض زمییمن به پا عشق

 

بدونم  خواستمی. مشمیو مطمئن بودم که سر قرار حاضر م دونستمیبه فکر کردن نبود. م یازین یفکر کردم. ول یلیخ

 . شدیکرده که مشکلمون حل م دایبرامون پ یپرهام چه راه نجات

که در  ییروزها یو خوشحال تر از همه  دهیبودم، بخودم رس قراریو بشدت ب دیلرزیدلم م کهیآنروز در حال یفردا

 شده بود، براه افتادم.  یپرهام سپر یو دور ییتنها
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 یپاهمه رو ب ی! ولکردینم ینیب شیرو برام پ یو دلهره داشتم. انگار روز خوب شدیفشرده م یچرا دلم بسخت دونمینم

 شاپ رسوندم. یپرهام گذاشتم و خودمو به کاف دنیمدتها ند

چنان  دنشیبا د یالغر شده بود. ول یلیمنتظرم بود. چشمان دلتنگ و عاشقش قلبمو به تپش انداخت. خ پرهام

 نبود.  یبهم دست داد که گفتن یاحساس آرامش

مگه من مرده باشم که  ؟یالغر شد نهمهیچرا ا ؟یبه سر خودت آورد یناراحت گفت:رزا!!! چ یسالم و احوالپرس بدون

 ! رزا اصال ازت انتظار نداشتم! اصال! یرو داشته باش تیوضع نیتو ا

سرخ درون گلدان انداختم که حتما کار پرهام بود.  یبه رزها ینشن، نگاه ریاشکام سراز کردمیم یسع کهیحال در

 !دمیدینم تیوضع نی. کاش تورو با اومدمیاز ته دل ادامه دادم: کاش نم یبا آه ؟یآروم گفتم: از خودت چقدر خبر دار

 رو داشتم. یشگیهمون پرهام هم شهیکاش در ذهنم هم

ل زودتر مشکلمون ح دوارمیاسفناکه نه؟ ام یلیخ تمیبفکر حال نزار خودمم باشم! وضع دیگفت: پس با یلبخند با

 حالت که خوبه؟ زدلمی. عزمیهم بخودمون برس یکم میبشه تا بتون

رانم . گفتم: ممنون. خوبم، نگکردیام م وونهیکه داشت د رهیآروم بگ یتا بلکه قلب پرتپشم کم دمیکش یقیعم نفس

نگرانم.  یلیرو بگو تا من برم. خ یکرد دایکه پ یندارم. لطفا راه یادیمن وقت ز کنم،یپرهام خواهش م ینباش. ول

 !هیفرار! اصال احساس آرامش ازم ندازهیدلشوره داره منو از پا م

 قتی. چون عالخوادیدلت م ی! باشه هرجورگمیحال و روز، خوب بودن نم نیمن به ا یگفت: مثال حالت خوبه؟ ول آروم

 . دمیخودم سفارش م دونمیرو م

 نگفتم.  یزیتکون دادم و چ یتونستم حواسمو جمع کنم. سر ینم اصال

نگاه  بابات دِ یکه افتاده بود، از د یبه اتفاقات روزیتکون داده گفت: د یمنتظر حرفاشم، سر دید یسفارش وقت بعداز

که  یداشته باشم. با اون اوصاف یتا باهاش صحبت یافتاد بهتره شماره تلفن پسرعموت رو به من بد ادمیکه  کردمیم

در موردش نداره، تو  یالیخ چیو ه ستین ادشیکه اصال ب یمن مطمئنم تنها کس ،یکرد فیتو از پسرعموت تعر

به بابات بزنه و بگه که نظرش  یباشه.  پسرعموت اگه زنگ شونیبخدا راه نجاتمون در دست ا دیبه ام دی! شایهست

 نه؟ ایهستش  یعقد بنشونه! بنظرت چطوره؟ عمل یسفره  یبه زور اونو پا تونهیبابات که نم ست،یو نازدواج با ت یرو
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 شاپ یچرا ناخواسته چشمم بطرف درِ کاف دونمینم فته،یرگهام داره راه م یتو یخون تازه ا کردمیحس م کهیحال در

 که داشت چشم به من دوخته بود....... ییرویبا تمام ن یکس نکهیبرگشت. مثل ا

ه چشم به من دوخت کردیرو روشن م لشیموبا کهیبود و در حال ستادهیبزرگم افتاد که ا یبرگشتم چشمم به عمو تا

 بود.

 من!! یزدم. لرزان گفتم: خدا یزیرفت که ناخواسته چنگ به روم یاهیچشمام چنان س یا لحظه

ش جمع ابونایرو از خ تیدختر دَدَر ای! برتتیکه گفت: حاشا به غ دمیرو به گوشش گذاشته و فقط شن یگوش عموم

 شاپ رو داد. یآدرس کاف ادیکن! بعد با فر

: دیبه عقب انداخته پرس یعموم نگاه ادیفر یکه پشت به در داشت و از حالم بشدت تعجب کرده بود، با صدا پرهام

 ه؟یک نیشده؟ ا یچ

 برو!...... عجله کن! نجایو حالت سکته داشتم فقط گفتم: از.....ا ومدیقلبم به دهنم م کهیحال در

هوا  یرو نکهی. مثل اکردمیپام احساس نم ریوجه ز چیرو به ه نیبلند شدم. همه جا تار بود. زم زیاز پشت م لرزان

 یهرم خشم کردمیاحساس م یول دم،یدیبودم. خودمو به عموم رسونده و نگاش کردم. هرچند صورتش رو خوب نم

 .سوزونهیمنو م یشیمثل آت شه،یکه از تمام بدنش ساطع م

 !هیحرف حسابش چ نمیو بب ادیب رتمیتا اون برادر خوش غ یریجا نم چیگفت: ه دیلرزیصداش از خشم م کهیحال در

 بدم! حیتوض تونمیم یبا شمارو نداشتم ول ییمن افتخار آشنا دیکه خودشو رسونده بود گفت: ببخش پرهام

 !نمکیپام له م ریجنازه تو ز ای یشیچشمم دور م یاز جلو ایآشکار که صداش هم بلند شده بود گفت:  یبا خشم عمو

 !خورمیتکون نم نجای! من از انیبکن نیخواست یگفت: لطفا هرکار پرهام

 گهیاحساس کردم زانوهام از وسط تا شد و د د،یپرهامو گرفته بطرف خودش کش ی قهیعمو  یکه دستها یا لحظه

 .دمینفهم یزیچ

پرهامو شناختم که با رنگ و  یکجام، ول دونستمیخورده و بخودم اومدم. نم یتکون شدیم دهیکه بصورتم پاش یآب با

 . کردندیچون گچ بطرفم خم شده بود. چند نفر هم دورو برم نگام م ییرو
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سوار  ی! حالشو دارمیزود بر دی! لطفا بخودت مسلط باش. پاشو باستیکارا ن نیتند گفت: رزا االن وقت ا پرهام

 ؟یبش نیماش

 : عموم؟دمیفقط پرس دیچرخ یخشک که اصال نم ی! با دهنهیاومد ماجرا چ ادمی تازه

 افتاده! یاتفاق نکهیگفت: رفت! مثل ا کردیسرم گذاشته و بلندم م ریدستشو ز کهیدر حال پرهام

 ؟ی: چه اتفاقدمیخوردم و لرزان پرس یآب بدهنم گذاشتند. با زور پرهام کم یوانیکرد که ل دنیبدنم شروع بلرز 

 ؟یک یبرا

درم برا یبرا یاتفاق نیگفت. اونم با عجله رفت. فقط گفت دعا کن یزیبه عموت زنگ زد و چ یکی! دونمی: نمگفت

 .دونمینم یزیچ گهیکشمتون. د یباشه و گرنه م فتادهین

تم. با عموم رو گرف یکنم، باالخره موفق شدم و شماره  دایپ فمیک یتو مویتونستم گوش ینم یلرزان که حت یدست با

 . دندیشاپ بودند، شن یکاف یکه تو یجوابمو داد که فکر کنم تموم افراد یادیچنان فر

 افتاده؟  ی: عموجوون تورو خدا چه اتفاقدمیرفتم و پرس رونیب تند

 کاش اول تورو کشته بودم. یاونجا، ول رمیبشه،بابات تصادف کرده. دارم م یاستخویم یگفت: چ ادیفر با

 : کجااا؟ کجا تصادف کرده؟ دمیپرس دمیلرزیدوباره بشدت م کهیحال در

 .دیکوب ییباالتر از مغازه اش. و تلفن رو قطع که نه، فکر کنم بجا ابونی: دو خدیکش داد

 یو بجز دعا کار رفتیبابامو دادم. دلم هزار راه م یرسوندم و آدرس مغازه  نشیخودمو به ماش حالیکمک پرهام ب با

 از دستم ساخته نبود. 

 گذشت.  یچه جور دمیرو اصال نفهم میراه بود یکه تو یحال خودم نبودم و مدت زمان یتو اصال

 بابامو اونجا دنبالش بگردم. دیبا دمیفهم دم،یجمع بودن رو د ابونیخ یرو که تو یتیاز دور جمع میدیرس یوقت

 یکه رو ینشسته و مات و مبهوت به کس نیزم یفشار مردم رو هل داده و جلو رفتم. چشمم به بابام افتاد که رو با

 یاهیهمه جا رو س یشده بود. در آن دهیکش یکس یرو ی. همه جا خون بود و پارچه اکردیافتاده بود نگاه م نیزم

 گرفت و ......
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 ازدهمی قسمت

 

 

 صورتمو برگردوندم که حالیدورو برم نبود. ب یسرم بود. کس یسِرم باال دمیکه د یزیچ نیچشم باز کردم اول یوقت

شم. ب وونهیبه مغزم هجوم آورد که کم مونده بود د کبارهیب میکه داشت ییتمام ماجرا دنشیپرهام وارد شد. با د دمید

 زده. خیاحساس کردم تمام بدنم 

 تند خودشو به من رسونده گفت: باز حالت بد شد؟ چرا رنگ و روت زرد شد! پرهام

 براش افتاده بود؟ ی: بابام؟ بابام چه اتفاقدمیچشام راه گرفته بودند پرس یاشکام از گوشه  کهیحال در
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 ....یکه بتون یستین یتیبه چشمام نگاه نکنه گفت: تو در وضع کردیم یسع کهیحال در

 شو بابام؟  الیخیمنو ب تیگفتم: وضع تند

. چون مجبور شدم دمیحد فهم نیبوده! منم در هم ادیسرعتش ز نکهیداشته. مثل ا یگفت: تصادف بد یناراحت با

 تورو به اورژانس برسونم. 

 اشکام نبودم. ارداریاخت گهید

اتفاق  نیا دی........ شا یایب دنمیبه د خواستمیکنارم نشسته گفت: رزا جان واقعا شرمنده ام. اگه ازت نم پرهام

 وجودم پرِ آشوبه!  یکنم!................. فقط همه  کاریچ دونمی. اصال نمفتادینم

 : طرف فوت کرده؟ دمیهق هق پرس با

 ادامه نداد.  گهیخانوم جوون بوده که ....... د هی دمیکه شن ییتکون داده گفت: متاسفانه آره! تا اونجا یسر

 . دونستمیکرده بودم نم کاری. چستمیزار زار گر دهیسرم کش یرو رو پتو

گفتم:  دیچرخ یو زبونم نم کردینم یاریقلبم  کهیشدم در حال ادهیپ نیخونه مون از ماش یجلو یوقت

 به گهیکن د یبود اونم خاموش شد. سع یهم باق یی! اگه تا امروز کورسومیکن یجا خداحافظ نیپرهام...........بذار هم

 . خدانگهدارت!کنمیکارو م نیمنم هم ،یمن فکر نکن

 گهید یشده، بطرف خونه رفتم. پرهام از پشت سر صدام زد، چند بار صدام زد ول ادهیبود پ یاشکام جار کهیحال در

 بود.   یتمام عمرم هم کاف یبود. برا یکاف گهید یبرنگشتم. عشق و عاشق

دور بنظر  زیود. درو پشت سرم بستم. چقدر همه چغوطه ور ب یخونه شدم. انگار خونه در مه کدر و مغشوش وارد

 کردم. هیتونستم گر ی. همونجا پشت در نشستم و به بخت بد خودم تا مدیرسیم

 فقط خبر داشت بابا تصادف کرده و عمو به مامان اطالع داده که خودشو برسونه.  لویخونه نبود. ن مامان

 دنشیغارم تکون بخورم و به د ینتونستم از گوشه  یشرمنده بودم که حت یشب بود که مامان  اومد. بحد 9 ساعت

 برم. 
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ه بودم. بست حالیب یلیپاهام گذاشته بودم. خ یکز کرده سرمو رو یتختم گوشه ا یرو شون،یپر یها هیاز گر خسته

داره منو نگاه  ده،یپر ییسرخ و رنگ و رو یمامانم با چشمان دمیشدن در اتاقمو احساس کردم. سرمو که بلند کردم د

 تو!! یکرد کاری. فقط گفت: رزااا!!!! چکنهیم

 ندی! فقط به دیچیتخته خشک شده بود گفتم: مامان بخداااااا ه هیکه مثل  یشدند.با دهن یجار لیمثل س اشکام

 که کارا خراب شد!............  دیعمو از کجا سر رس دونمی! نمنیداره! هم کاریباهام چ نمیپرهام رفتم بب

! عموت نیو خونه خرابمون کرد نیگفت: با عموت دست بدست هم داد ختیریاشک م کهیتخت نشسته در حال یرو

به  فکر نکرده یکه لحظه ا نهیب یرو در خودش م رهایامشب سکته کنه! اونم تمام تقص ترسمیانقده حالش بده که م

 بابات زنگ زده. 

 االن کجاست؟  ؟یهق هق گفتم: پس بابا چ با

که باهاش تصادف کرده هشت ماهه حامله بوده و خود و بچه اش درجا فوت کردن، اونم  یبازداشته! خانم ی: توگفت

 میبود که انگار منو نشناخت. حاال منتظر ختهیچنان داغون و بهم ر یول دمیچشم بابات! دوسه بار باباتو د یجلو

چشماش اتفاق افتاده. اونم اصال  یدرست جلو صادفهمسرِ زنه! خدا کمکش کنه. ت چارهی. بشهیم یفردا چ مینیبب

اخالق تندش همه رو  نیمهمون بودن. خدا به همه مون کمک کنه! بابات با ا نجامیا نکهیحال خودش نبود. مثل ا یتو

 کرد...... چارهیب

تا  میشدیمنتظر م دی. فقط باومدیبرنم یکار چکسیاز دست ه یبود ول کمونینزد یلهایخونه مون پراز فام اونشب

 کنه.  یط شویقانون روال عاد

نداشت. اونشب رو  یا دهیکردن مشکالت فا ادیمن سکوت کنه، چون بجز ز یبه مامان سپرده بود در مورد ماجرا عمو

 یهم پرهام فرستاده بود که با قلب یبهمراه آهنگام به صبح رسوندم. آهنگ ختنیهم با هزار جوون کندن و اشک ر

 گوش کردم. نیخون

دراز و پراز عذاب رو  یبدم. شب یچند بار مژه هامو بهم زدم تا به افکارم سروسامان ،یطوالن یخسته از شب صبح

 کرده بودم.  یسپر

به تو  که چشمش یایب خوادیباباتم نم شی. پیکنیدق م یخونه بمون گفتیاصرار مامان قرار بود به دانشگاه برم. م با

 دوستات باش فکرم ازت راحت باشه.  شی. الاقل پفتهیب
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 یاجرااز م چکدامیبودند. ه ومدهیکه مامان خبر کرده بود خودمو به دانشگاه رسوندم. دوستام هنوز ن یتلفن یتاکس با

 باال آوردم. یبهشون بگم چه گند یچه جور دونستمیخبر نداشتند. نم روزید

چرا  ی! ولدهیچلمن که زودتر از ما رس یخان جوووون، رزا یوا یگفت: وا دنمیبا د نای. مدندیبا هم رس یو نرگس نایم

 ؟یدختر چته؟ چرا بغ کرد یهوووووووو ده؟یرنگ و روش سف نهمهیا

 زدلم؟یعز یخودم! خوب یبخورم رزا گرتویگفت: خفه بابا! ج نایکنارم نشسته رو به م ینرگس

 نگفتم. یزیتکون داده چ سرمو

 ینکرده کور یخدا ای ؟ینیب ینانازم تو اصال منو م یرزا یگفت: باشه خان جوون خفه خون گرفتم آآآهاااان!!! ول نایم

 دختر؟

 اهل القبور. ای کیبلند گفت: السالم عل ختیکه با ورودش کل کالس بهم ر ایلع

 ایلع شی! که ننیحورالع ایالسالااااااام  کمیاز پسرا با خنده جواب داد: عل یکیکالس بلند شد.  یهرهر بچه ها یصدا

 تا بناگوشش باز شد.

! میرو ببند عذاب ال شتین ؟یشروع کرد دهینرس هیچه وضع نیا ایگفت: لع اینرگس رو به لع د،یرس کترینزد یوقت

 برسم! چه خوششم اومده! کجایرو  تیمیس یبا دندونا تیشتر ینکن حساب اون لبا یکار

! بااااااااااااشه لب گهیسالم چوچول موچول دادم د هیکردم خان جوون!  کاریبا خنده گفت: خاک بر باسنم! مگه چ ایلع

 .دی! ببخشکنهیتکرار نم گهید یشتر

 ؟یگلم! خان جوونمون تورو هم دعوا کرده اول صبج یچته؟ چرا ناراحت گهیتو د زون،یآو ی: رزادیرو به من پرس بعد

منو  دهیتنها! و سرمو در آغوش کش ی! قربونت بشم خودم تنهامیهم شد یبهشت یبغل خودم که امروز  حور ایب

 . دیبوس

 پره! یلیخ نکهیچشه؟ مثل ا نیا مینیگفت: آخه دختر خوب امان بده بب ایرو به لع نرگس

 نه؟ منکه واقعا کپ کردم از دستت! ایچه مرگته  یگیرزا!   آخرش م یریدرد بگ یوااااا یرو به من گفت: ا نایم
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بچه ها رو  قرارمیناآرام و چشمان ب یچشم بصورتم دوختند. احساس کردم چهره، رفتار، نگاهها یبا ناراحت یهمگ

چشم بصورتم دوخته بود. چشمان آرام و مطمئن و پراز صداقت و  صبرانهیانداختم که ب یبه نرگس ی. نگاهدهیعذاب م

 بود.  مشمباعث آرا شهیبود که هم یزندگ یروینمهربان نرگس آکنده از 

 .هسیخ سیدفعه متوجه شدم صورتم خ هی یکنم، ول هیکالس گر یتو خواستمیکنم. نم کاریچ دونستمینم اصال

 هیچه اوضاع نی. اریالاقل مثل آدم بم یشده؟ اگه واقعا قصد مردن دار یگفت: رزا تورو خدا چ نیآروم و غمگ ایلع

 !یبرامون درست کرد

! مثل مینیمـــــررررض! خفه شو بب ایمـــــرررررگ! لع ایکــــــــــوووووفت! لع ایبا سوز گفت: لع نایم

 ! طهیخ یلیاوضاع خ نکهیا

بد  یلیخ هنیبب تیوضع نیو تورو با ا ادیدستش گرفته بود گفت: رزا جان، االن استاد ب یدستامو تو کهیدر حال نرگس

 . میینجایما ا یحرف بزن یو خواست ی. هروقتم آروم شدزمیها! خودتو کنترل کن عز شهیم

 کردم.  فیخودمو جمع و جور کردم و صورتمو پاک کرده ماجرا رو تعر یکم

و افتاده ر یاصال اتفاقها نکهیهمه شون مات و بدون حرکت فقط چشم بصورتم دوختن. مثل ا دمیتموم شدم د یوقت

 ......کردنیباور نم

 

 بلند ایزبل کالس رو به لع یاز پسرا یکیکه هرسه تاشون مات و مبهوت چشم بصورتم دوخته بودن،  ینطوریهم

بار هنگ کرده و  نیاول یبرا نکهیمثل ا ،یگرام یخانم پارسا نیا میدیو د میگفت: خدارو شکر آرزو به دل نموند

 ؟یخوایخانم پارسا، کمک نم هیگفتن نداره! چ یبرا یحرف

 یب ی. سرت به کار خودت باشه بافتمیکه خدارو شکر  گشتمیدانشگاه م یواب داد: دنبال خبرگزارکج و کوله ج ایلع

 همه بلند شد.  یخنده  ی! باز صدایس

! مغزت یب یعمو یکله  یجا بخوره تو هیدنا و زردکوهش  یزاگرس با قلّه  یاون رشته کوهها یرو بمن گفت: اله نایم

 به تو چه؟ کهینبود بگه مرت یکیفضول! آخه  نهمهیمرد هم ا

  ؟میبکن دیبا کاریچ ه؟یپدرشوهرا رو درآورده خب! حاال چاره چ یکم عقل رو ول کن. مثال ادا یعمو نایگفت: م نرگس
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 گمی. آآقااا اصال من ممیعموش بکن اهیو س دیسف گریج یهم برا یفکر هی دیبغ کرده گفت: کارمون دراومد! با ایلع

 بشن. بنظرتون چطوره؟ هایخوراک ماه ایدر یتو میزیو بر میمظلوم رو جمع کن یرزا نیا لیفام یتموم مردا

 یریحنــــــــاق بگ یگذاشته بلند گفت: اله ایدهن لع یدستشو رو نایکرد که م ایبه لع یعصب ینگاه نرگس

 آخه!  دی! کله مون ترکیالل ش قهیدق هی شهی! نمیزنیزر م نهمهیدختر! چرا ا

و چشم به جمع ما چهار نفر که دور هم جمع  ستادهیدر کالس ا یاستاد جلو دمیهمه بلند شد که د یخنده  یصدا

 دوخته!  میشده بود

از کجا شروع شد و به کجا ختم  دمی. اون کالس رو که اصال نفهممیهارو درست کرده و راست نشست یعجله صندل با

 شد. 

 احساسات و نیتر قیو عم نمیخنگ رزا رو بب یاون عمو نستمتویگفت: کاش م نایم میدوباره دور هم جمع شد یوقت

 هنهمیموفق بوده! آخه آدمم ا یلیچند خونواده خ یزندگ ختنیهامو بهش بگم که در بهم ر تیتسل نیتر مانهیصم

 گـــــاگول!

ها  یزمونه زندگ نیا یبسپار. تو ریخودت رو به تقد ی. کمیرسینم ییبجا الیفکرو خ نهمهیگفت: رزا جان، با ا نرگس

 بیغ ریت به نکاریا یباعث و بان یکوتاهترش نکن. اله زیغم انگ یالهایجهت با فکر و خ یکوتاه هستش، ب یبقدر کاف

 ! دهیچیبهم پ ینجوریگرفتار بشه که همه رو ا

 کنترلشون کنم. تونمیهرج و مرج و اغتشاشه که اصال نم یسرم بحد یتو ،ینمناک آروم گفتم: نرگس یچشمان با

 ی همه دمیدیم شدم،یم داریو بعد که ب دمیخوابیم یکاش کم ـــــایخسته تر از اونم که باهاشون مبارزه کنم. خدا

 اتفاقا خوابه! چقدر خسته و آشفته ام! نیا

تا خودش راهگشات باشه. چون  یسپار یذهن و دلت رو بخدا م یرزا جان، بنظر من اگه عاقل باش نیگفت: بب نایم

 یمیبرا بابات چه تصم مینیتحمل کن و صبر داشته باش که بب ی. تو هم کمادیبرنم یکمک چکسیواقعا از دست ه

 . خدا خودش کمکش کنه. رنیگیم

 .زاستیچ نیآشفته تر از ا مونیکمکمون کنه! زندگ تونهیصورتم گذاشته گفتم: فقط خود خدا م یرو دستامو
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اشه، ب گرونید یکه لنگم وسط زندگ نمیبامعرفت تر از ا یلیانه گفت: با اجازه از خان جوون، رزا جان من خمظلوم ایلع

قلچماقت ماجرا رو اطالع  یکرده تا به اون پسر عمو دایکه پ میفک کنم راه ؟یپرهامو فراموش کن یخوایواقعا م یول

 ! دونهیداره خدا م یچه حال چارهیراهه! االن اون ب نیبده بهتر

. اون اگه از من میختیو اوضاع رو بهم ر میدست بدست هم داد یبقدر کاف ایلع یگفتم: ول سوختیدلم م کهیحال در

صورت مامانم چه  یتو دونمی. اصال نمدیرسینم نجاینشستم، کارا به ا یبرم و منم سرجام م دنشیبد خواستینم

 کردم.  هینگاه کنم. دوباره شروع به گر یجور

مامانت رو  یو شماره  زنمیهستش. االن بهش زنگ م یمجرب لیمن وک یبابا یدونیرزا، خودت م نیگفت: بب نایم

بابات  برا ادیکمک که الاقل از دستمون برم نیداره. ا اجیاحت لیوک هیتا با هم هماهنگ بشن. بابات االن به  دمیبهش م

 . میانجام بد

. فقط دعا کردم خدا خودش پشت و پناه بابام ومدیهم از دستم برنم یچکاریبرا گفتن نداشتم و ه یحرف چیه

 باشه......

 

به  ارویدن یتمام ندامتها دم،ید حالشویو ب دهیپر یرنگ و رو یمامان تازه اومده بود. وقت دمیکه بخونه رس غروب

 شونه هام احساس کردم. کنارش نشستم و آروم گفتم: مامان! یکوه رو ینیسنگ

 ن؟یضمانت آزادش کن دیبه ق نی: از بابا چه خبر؟ نتونستدمیتکون داد. پرس یحس بصورتم کرد و سر یب ینگاه

داغونه،  یلی. رزا .......... بابات خمیبکن مینتونست یآب خورد که فکر کنم با اون بغضش رو فرو داد. گفت: نه! کار یکم

 ابونیبطرف جدول کنار خ چارهینمه خورده، زن ببوده و به خا ادی. سرعتش که زستیحال خودش ن ی! اصال تویلیخ

چشم بابات  یو جلو مونهیزنده م یقیبوده که فقط دقا املهح هم ماهه هفت ،ہپرت شده و سرش بجدول برخورد کرد

فقط از تصادف  کنهیتا دهنشو باز م یول زنهیکال حرف که نم ده،یصحنه هارو د نیا ی. بابات که همه کنهیفوت م

. رهیگیم یخبر یپرسه نه از کس یشده! اصال نه از شماها م دیموهاش سف یکنیشده! باور م ریپ یکنی. باور مگهیم

گو اتفاقه! ن نیاونم بدتر از بابات! فقط مبهوت ا چاره،ی. شوهر زن بکنهیتصادفو مرور م یخودش داره صحنه  یتو طفق

و  رازهی. شوهره اهل شفتهیاتفاق براشون م نیپدر و تنها خواهر زنش به تهران اومدند، که ا دنید یبا همسرش برا

! خونه یفقط گفت: بدبختم کرد دیبابات رو د ی. وقتدونهیمداره خدا  یتیچه وضع چارهیاونجاست. ب شونیخونه زندگ
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ظلم! تا تهش  نیداره ا یچه درد یتا بدون رنیبچه تو ازت بگ دوارمیکه ام ی! زن و بچه مو ازم گرفتیخرابم کرد

 مطمئن باش.  نویا دمینم تیهم رضا یهستم! نوک سوزن

. خدا ختیریو اشک م سوختی....... فقط مسوختیفقط م چارهیاشکاشو پاک کرده ادامه داد: رزا..... مرد ب مامان

 . ستیاصال خوب ن تمونیکمکش کنه...... خدا کمکش کنه، در کنار اونم به ما رحم کنه، وضع

 باهاتون تماس گرفت؟ نایم ی: بابادمیپرس

بابات تمام کارا رو بدست گرفت.  لیخدا هم خودشو رسوند و به عنوان وک یتکون داده گفت: آره! اون بنده  یسر

 میبزرگ دار یلیمشکل خ هیحکمو ابالغ کنه. فقط  ،یرو انجام داد و قرار شده فردا قاض یقانون یپزشک یامروز کارا

هم  امکیبابات پ یبرا مهیتموم شده که از طرف شرکت ب مهیبچند روز بوده  نکهیباباته! مثل ا نیماش ی مهیکه اونم ب

و . از کجا اونهمه پولمیخودمون بپرداز دی! باشهیتصادف نم نیهم شامل ا مهیبابات نگاه نکرده. االن ب یفرستادن ول

 ! دونهیخدا م میدیم

که  یبرام آورده و بزور به خوردم داد. بعداز مدت یکرده بود و حالت تهوع داشتم. مامانم تند شربت خیتمام بدنم  بازم

  م؟یجورش کن میتونیم شه؟یم یچ هیگفتم: مامان، پول د زانیکم کم بخودم اومدم اشک ر

که  ارهچیزن ب ی هیبا د شه،یکامل شاملش م ی هیبچه پسر بوده که د نا،یم یبابا یگفت: طبق گفته  نیغمگ مامان

 .میدیرو م هیو پول د میفروش ی. فکرشو کردم، خونه مون رو ممیبد دیبا ونیلیم 240کامله، حدود  ی هینصف د

 ؟یگفتم: پس خودمون چ رفتیم یاهیدوباره چشمام س کهیحال در

 ندیبابات حکم م یکه برا یما هم بزرگه! فقط موندم مدت حبس یاشکاشو پاک کرده گفت: نگران نباش خدا مامان

 ! خورهیسال زندان هم بهش م هی نکهیتحمل کنه! مثل ا خوادیم هیروح نیبا ا یرو چه جور

: مامان ممکنه دمیپرس سوختیکه من باعثش بودم م ییبتهایمص یهمه  یبود و دلم برا یاشکام جار کهیحال در

 بده؟  تیشوهرِ خانمه رضا

چشممون آب  یداشت جلو یو اونجور دمیکه من د یفکر گفت: شوهر یداده و بعداز کم هیسرشو به مبل تک مامان

 بده! خودش گفت تا تهش هستم ...........خدا به همه مون کمک کنه! تیفکر نکنم رضا شدیم

 پرهام نوشته بود  اونشب
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 داشت! یبارون هنگام جدا شدن از ابر چه حس یقطره  یدونستیم اگه

 ! شهیها چقدر تنها م یبندر هنگام رفتن کشت هی یدونستیم اگه

 ! شهیم نیپرنده ها چقدر غمگ دنیدرخت کاج هنگام پر کش یدونستیم اگه

 !یدیبجونم کش یشیبا رفتنت چه آت یدونستیم اگه

 خداحـــــافظ....... یگفتیراحت نم نقدریا

 

 دوازدهم قسمت

 

 

زندان  یحکم دادند و بابا روانه  هیتومان د ونیلیم 240زندان با  کسالیبابام  یگفته بود برا نایم یکه بابا یهمونطور

 شد. 

که  میخودشه. تنها حرف یو فقط تو کنهیکلمه هم صحبت نم کیاصال  گفتینگران بابام بود. م یاز همچ شتریب مامان

 .دهیم حیتصادف رو توض یصحنه  زنهیم

 ونشیا ه،یداده بود  بعداز پرداخت د شنهادیکرده و پ یکه شوهر زن مرحومه بود، مالقات یشاهیعل یبابا با آقا لیوک

 زندان رو تحمل نکنه.  شد،یداغونش که روزبروز هم بدتر م یبدن و بابام با اون وضع روح تیرضا

عنوان  چی. به هکنمیکمک م ریفق یو به چند خونواده  رمیگیرو م هید نیبار نرفته و فقط گفته بود: ا ریز یشاهیعل

رده! بگ ابونایخ یراست راست تو خته،یلحظه بهم ر هیدر  مویکه تموم زندگ یکس ستمین ی! راضدمینم تیهم رضا

 ! نیاز من نخوا گهیلطفا د

 تندرفیمالقات بابام م ی. مامان و بچه ها هرهفته برامیفروش گذاشت ی. خونه رو براومدیبرنم یاز دست کس یچکاریه

 بابا برم.  دنینکرده بودم به د دای. منهم که هنوز اون جرات رو پگشتندیبرم شهیتر از هم نیو دلمرده و غمگ
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 مشنیب یبره. هر هفته که م یم نیو از ب خورهیبجان بابات افتاده و هرلحظه اونو م یخوره ا نکهی: مثل اگفتیم مامان

 تر شده! فیکوچکتر و نح

چون نه خورد و خوراک  شدم،ی. بقول دوستام منم داشتم همراه بابام تموم مگذشتیمامانم با اشک و آه م یروزها

 نزار شده بودم.  شتریبر علت شده و ب دیداشتم نه خواب. امتحانات ترم هم مز

 تشیبلکه بتونن رضا شدیصحبت م یشاهیبا عل یو تلفن یحضور ،یتهام یخونواده  یطرف عموها و مامان حت از

 پا داشت.  هیفقط  یشاهیامکان نداشت و مرغ عل یول اد،یب رونیو بابا از زندان ب رنیروبگ

 یرانو نگ ی. دلتنگزدیبودم. دلم براش پر م دهیماه بود که امتحانات من تموم شد. حدود سه ماه بود که بابامو ند ریت

 .نداختیبدش هم منو از پا م یروح تیوضع یبرا

 خوامینم هشیناراحت م دنمیاگه بابام از د ام؟یگفتم: مامان بنظرتون منم ب رفتیبه مالقاتش م ییکه مامانم بتنها یروز

 دلتنگشم! یلیخ یعذابش بدم. ول

 رزا؟ یکار یکجا ؟یتنها فکرو ذکر بابات توئ یکنی. فکر منیو خودت بب ایفقط گفت: ب مامان

ن پشت او یجوگندم یبا موها یفیشکسته و نح یکه آقا یزیو مامان بطرف م دی. زمان مالقات ما رسمیزندان رفت به

ه آقا همون پدر قدرتمند نیباور کنم ا تونستمیم یعنی ای. خداکردمینشسته بود رفت. من فقط مات و مبهوت نگاه م

 باشه!  شدهعوض  نهمهینفر ا هیامکان داشت در عرض سه ماه  یعنیمنه! 

اشکمم که کال  یو چشم به بابام دوختم. چشمه  ستمیپاهام با یتونستم رو ینم گهیزدم چون د هیتک وارید به

 بود.  دهیخشک

 دستش گرفته و براش حرف یکنارش نشست و دستاشو تو ی. بعداز مدتکردیم هیگردن بابامو بغل کرده و گر مامانم

 . دادینشون نم یبابام اصال عکس العمل یزد، ول

ه غصه ک ایدن ایدن یدم دادم و جلوتر رفتم. خودمو در آغوش بابام انداختم و به اندازه بخو یهزار جوون کندن قدرت با

و دستشو بسرم  دهیمنو در آغوشش فشار م کردمی. فقط احساس مستمیسه ماه در دلم تلمبار شده بود گر نیا

 .کشهیم

 . کردمیبخشش م یکه کرده بودم از بابام تقاضا یو بخاطر اشتباه ستمیگر یم فقط
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سال رو تحمل کنه؟ وضعش اصال خوب نبود!  هی نیا تونهیبابا م یعنی: مامان، دمیپرس میگشتیبخونه برم یوقت

 احساس کردم منو اصال نشناخت!

 یدادگاه دکترها و روانپزشکها ی. با اجازه شناسهینم چکسویگفت: ه دادیسرشو با افسوس تکون م کهیدر حال مامان

کم غذا شده و خواب هم نداره.  یلیخ گنینداشته. م یاش کردن که داروهاشونم تا حاال اثر نهیمعا یمختلف

 کرد........ هی. و شروع بگرمیبکن براش ادیاز دستمون برنم یچکاری! هکنهیهم که ناکارش م دیشد یافسردگ

 چیکه من با بابام کرده بودم تا حاال ه یبخشم. کار ینم چوقتیبخشم. ه یخودمو نم استیدن ایفکر کردم تا دن فقط

 با باباش نکرده بود.  یدختر

 کردمیم ی. سعگذشتمیو م خوندمی. فقط مدادمیجواب م امهاشیسه ماه نه با پرهام تماس داشتم، نه به پ نیا یتو

 بود. نیکه برام فرستاده بود ا یشعر نی. آخرزدیبشدت براش پر م ی، هرچند دلم گاهفراموشش کنم

 

 که تنها شده ام. ستیرگاهید

 غربت صحرا شده ام. ی قصه

 درد فقط سهم منست. وسعت

 قسمت غمها شده ام.  بازهم

 شده ام. قیشقا تابیب منکه

 شده ام. خهای یسرد همدم

 . دیچشمان مرا خاک کن کاش

 که چه تنها شده ام.  نمینب تا

 

 هام گوش کردم. هیهم برام فرستاده بود که همراه با گر یآهنگ
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و  مینگران بود یلی. خانیم دنمونیو همسرش به د نایزنگ زده اطالع داد، با م نایپدر م کشبیماه بود که  ریت 20

 . رفتیمنکه دلم هزار راه م

 ن،یمنو ببخش کنمی: خواهش مدیپرس یمعمول، مامان نتونست خودشو نگه داره و با نگران یو حرفا دنشونیرس بعداز

 ست؟ین یمعمول دارید هی نیا گهیدلم م فتاده؟یکه ن یاتفاق

خودمو رسوندم، اطالع دادند  یتکون داده گفت: امروز از طرف زندان زنگ زدند و منو خواستند. وقت یسر نایم پدر

راهِ که داره بهم یدیشد ی. افسردگستیو حالش اصال خوب ن هیبستر مارستانیدر بخش درمانگاه ب یاسیال یکه آقا

 95به احتمال  گفتیزندان م سیبکنن. رئ شیبستر هدرمانگا ینداشتن خواب و خوراک، باعث شده از حال بره و تو

و  . به مالقاتش رفتمستین یخوب تیوضع یاصال تو یبفرستن. چون از نظر روح شگاهیرو به آسا یاسیال یدرصد آقا

 از دستمون ی. هرکارارهیاونجا دوام نم یلیخ تیوضع نی. با اهیبحران یلی. وضعش خکنمیم قیگفته هاشونو تصد

از مدت حبسش رو کم  یکم میتونیمجازات از دادگاه، م لیتقل یو تقاضا هی. با پرداخت دمیبکن راشب دیبا ادیبرم

 یتو و انیب رونیهرچه زودتر از اونجا ب دیبا یاسیال یروانپزشک، آقا ی هی. طبق توصخورهیبازم بدرد نم یول م،یکن

 !رهیم نیببه آرامش برسه و گرنه از  لشیزن و بچه ها و فام نیخودشون ب یخونه 

فقط  میو باهاش قولنامه نوشت دهیکه خونه رو پسند یکنم؟ فرد کاریچ دونمینم گهید نیگفت: باور کن هیبا گر مامان

تر  نییاپ یکه حت میدست به نقد نداشت یپولو پرداخت کنه. مشتر ی هیبق فروشهیداده و داره خونه شو م ونیلیم 100

ه . اگدمینم تیرضا دیلطفا مزاحم نش گهیاولِ سالم، م همون رمیگیتماس م یهم هرچ یشاهی. با علمیهم بد متیاز ق

هم ازش  ی. آدرسکنهیو تلفنو قطع م نیدادینم تیرضا نیدیدیکه من شاهدش بودم رو شما هم م یاون صحنه ا
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تهران داده، اصال جواب  یتو نجایهم که ا ی. آدرسادیبلکه دلش به رحم ب فتمیو به پاهاش ب رازیندارم که برم ش

 کنم؟ کاریچ گهی! فقط موندم ددنینم

و خودشم  دهیسرمو در آغوشش کش نایکردم. م هیجگرسوز مامان قلبمو تکه تکه کرد و شروع بگر ی هیگر

 .ستیگریم

. هرچند نیبر یاسیال یآقا دنیبه د نیتونیمالقات گرفتم که م یگفت: فردا رو براتون اجازه  نایم یبعد بابا یقیدقا

. تا رهیگیم هیروح یصداتون کم دنیشن دنتون،یبهتره! الاقل با د یچیاز ه دارهاید نیا یول ست،یحال خودش ن یتو

 ! خوادیم یخدا چ مینیبب

 .میکن کاریچ میدونستیکز کرده و نم یو با مامان هرکدام گوشه ا میدیتا صبح نخواب اونشب

که  یبود کس نیا کردمیکه باور نم یزی. تنها چمیو به مالقات بابام رفت میاول وقت خودمونو به زندان رسوند صبح

 میاشتد میلرزان جلو رفتم. با مامان تصم یو بدن دهیپر یمن باشه! با رنگ یبود بابا دهیتخت، سِرم بدست خواب یرو

بودند. چقدر سخت بود فرو  دنیچک یکه هرآن آماده  ییاچقدر سخت بود کنترل اشکه ی. ولمینکن هیبابا گر شیپ

 که بر گلوت پنجه انداخته و هرآن در حال خفه کردنت هستش!  یدادن بغض

استخوان بود. صورتمو به صورتش  یکه احساس کردم مشت یزیتنها چ یدستم گرفتم، ول یدست بابا رو تو آروم

 شد.  یگذاشتم و ناخواسته اشکام جار

بام با ت،یوضع نیپس بدم! با ا یچه جور خواستمیکرده بودم رو م شیکه با بابام و زندگ یتقاص کار دونستمینم

 مهمونمون نبود!! یاز چند صباح شتریب

 دونمی! نمنهیچشماشو باز نکرد مارو بب یبابا حت یول د،یرس انیبه پا میمالقات بابا فرصت داشت یکه برا یزمان مدت

 . میرو شاهدش نبود یعکس العمل نیکوچکتر ینه، ول ای دیحرفا و صدامون رو شن

با  ینطوریکه ا یآب نیداشته باشم. ا یمالقات یشاهیبرم و با عل رازیشده به ش یگرفتم حت میلحظه تصم همون

 . شدیبا دستان خودمم صاف و زالل م دیدستان من گل آلود شده بود، با

برداشتم.  شیرو از گوش یشاهیهمراه عل یاز سرگرم بودن مامانم استفاده کردم و شماره  میبخونه برگشت یوقت

 رسوندم که صدام بگوش مامانم نرسه.  اطیح ینقطه  نیخودمو به دورتر
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دادم و شماره شو گرفتم. بعداز چندبار زنگ خوردن جواب داد. بعداز سالم،  یبخودم جرات یول دیلرزیدلم م هرچند

فقط  یشاهیعل یکرده گفتم: آقا ینداشته باشه، خودمو معرف یلرزش کردمیم یکه سع یو جد نیمت ییآروم و با صدا

مزاحم اوقات  ادیبرسونم. زرو به اطالعتون  نگفتهحضورا خدمتتون برسم و چند حرف  نیمزاحم شدم اگه اجازه بد

 ! هیبرام کاف دیمهلت بد کساعتیفقط  شمینم فتونیشر

مالقات هم مشکل شمارو حل کنه!  نیفکر نکنم ا ،یاسیخانم ال دینیگفت: بب کردیکه همچنان گوش م یشاهیعل

شاهدش بودم فکر نکنم بتونم تا عمر دارم  ابونیکه خود من از اونطرف خ یبدم! اون تصادف تیمحاله ممکنه رضا

 ....نینکش خودیفراموشش کنم که حاال بخوام از پدرتون بگذرم. لطفا زحمت ب

من اصال در اون تصادف مقصر نبود و من بودم  یبابا نیاگه بدون ،یشاهیعل یآقا یگفتم: ول دیلرزیقلبم م کهیحال در

ابام ب یرو بدوش بکشم ول نیکه بخوا یهر مجازات مینظرتون عوض بشه! من راض دیمشکل شدم، شا نهمهیکه باعث ا

. رسمیخدمت م یمن خودم حضور ن،یلطف کن رازیشما فقط آدرستون رو در ش اده،یها ز ی. گفتنادیب رونیاز زندان ب

 تمام حرفامو بزنم.  تونمینم یتلفن

باره که بحرفتون گوش  نیآخر یبخاطر شما!!! ول ندفعهیگفت: باشه، ا دهیکش یفکر کرد و بعد آه یکم یشاهیعل

هاتون گوش کنم و گرنه اصال انتظار بخشش از طرف منو  یبه گفتن خوامیجا بگم فقط م نیهم از هم نوی. اکنمیم

ه رفته، وگرن نیو جوون زن بچه ام از ب ودمشده من ب کونیکُن ف شیکه زندگ یوسط تنها کس نی. انینداشته باش

 !فتادهین یاتفاق سچکیه یبرا

 نی. اگه آدرستون رو لطف کننمیشمارو بب نیگفتم: خدا رحمتشون کنه، حق با شماست. ممنونم که قبول کرد آهسته

 . رسونمیم رازیپرواز خودمو به ش نیبا اول

منتظرتونم، عصر امروز  6. نجامیداشتم که بخاطرش ا ی. من االن تهرانم. کار واجبنیایب رازیبه ش ستین یازی: نگفت

 . بعد آدرس هتلش رو داد و تلفن رو قطع کرد. گردمیبرم رازیچون فردا به ش

 دنیو تازه دست و پام شروع بلرز دیپر کش کدفعهیاز بابت راه افتادن کارم  میتموم شدن حرفامون، خوشحال بعداز

 داشته باشم!  تونستمیسال م 40 یمرد باال هیبا  ییبهش بگم!!! آخه من چه حرفها یچ خواستمیکرد که بعداز ظهر م

تلفن باهاش صحبت کرده و موفق شده  یتو یو جد نیگرفتم همانطور که مت میتصم دنیفکر کردن و لرز یکم بعداز

 . گفتمیو حرفامو م رفتمیم یهمانطور هم جد رم،یبودم ازش وقت مالقات بگ
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راحت مثل پدرو دختر  یلیمن! پس خ یبابا یجا شدیهم سنش باالتر بود م یخودم فکر کردم: اگه چند سال با

! میندار یو زار هیرزااااااا....... گر ی. ولشهیو مشکل بابام حل م کنهی. انشاا... خدا هم کمکم ممیبا هم حرف بزن میتونیم

 نیا نکهی! مثل امی! غش و ضعف ندارمیندار دنیو رنگ پر دنی! لرزمی! عجز و التماس ندارمیندار ییمظلوم نما

بذار! اگه  دانیبه م ی. پس بخودت کامال کامال مسلط باش و پاادیخوشش م یگرام، از افراد شجاع و جد یاهشیعل

! یریو بم یاالن صورتتو رو بقبله برگردون نی، همون بهتر که از هم یراه بنداز یزار هیو نشناخته گر دهیند یخوایم

! ادیخوششون م یباش چون همه از افراد جد ی! جدخورهیحـــــرف آخــــــــــر: شجاع باش چون تورو نم

از  یهم فقط بخدا باشه ، چون تا خدا نخواد برگ دتیو بحرفات خوب گوش کنه! ام یباش نیو موقر باش تا دلنش نیمت

 ! فتهیدرخت نم

کرد و اعتماد بنفسم کال  دنیبودم که ناخواسته دستام شروع بلرز دهیرنگ پر یبخودم کردم. بحد نهیدر آ ینگاه

 اومد.  نییپا

ضعه چه و نی! ایبصورتت ببر یدست شدی: خاااااک بر اون سر گورخرت بکنم! نمگفتیافتادم که اگه بود م ایلع ادی

 اومدنه! باور کن مارمولک از تو خوشگلتره!  رونیب

و  نیز چشمها پنهان کنم. لباس متا مویدگیبصورتم بردم تا الاقل رنگ پر یکه زدم کوچولو دست یلبخند کم رنگ با

 سپردم از خونه خارج شدم.  یخودمو به خدا م کهیو در حال دمیپوش یعامه پسند

به همشون  یاز زن و مرد نشسته بودند. نگاه یهتل چند نفر یبود که وارد هتل شدم. در الب 6به  قهیدق 5 ساعت

 ساله افتاد که تنها نشسته بود. فکر کردم حتما خودشه!  43حدودا  ییکردم و چشمم به آقا

  د؟یقرار داشت یشاهیعل یخانم، با آقا دیگفت: ببخش ییصدا

 منتظر شما هستن.  دییگفتم که گفت: بفرما یکارکنان هتل بود. آروم بله ا از

ساله بود که اصال بطرفم  43 ینگاهم به آقا رفتمیکرد. همچنان که م میهمراه دادیبا احترام راهو نشون م کهیحال در

 . کردینگاهم نم

 . یشاهیعل یآقا د،ییو گفت: بفرما ستادیا کردیم میکه همراه ییآقا یا لحظه

 اصال باور نکردم...... دمیدیرو که م یزیبود برگشتم و چ ستادهیکه سرپا ا یمرد بطرف
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 یجیبود؟؟؟؟ گ یشاهیعل نیا یعنیدوخته بودم.  یشاهیگشاد شده و متعجب نگاهمو به عل یو مبهوت با چشمان مات

ا بود ت دهیپا به سن گذاشته هستش؟؟؟ مامان که اونو د یمرد یشاهیعل کردمیفکر م شهیحد؟؟؟؟؟ چرا هم نیمن تا ا

 یباشه! ول تونهیسال م 40 یباال یمرد یشاهیعل کردمیفکر م شهینکرده بود. منم هم یحاال در مورد سنش صحبت

 سال رو هم بزور داشت!  یبود س ستادهیمن ا یکه جلو ییآقا نیا

برازنده اش بود که  ی. رنگ گندمگونش بحدنداختیکه قلب آدمو به تپش م باشیمخمور و نگاه ز یقهوه ا چشمان

متناسب که  یپرپشت و حالت دارِ شبق گون، با لب و دهن ی. ابروانشدیرنگِ نداشته تنگ م نیا یدلش برا یآدم

 . کردیم لیچهره رو تکم نیا ییبایز

 دنشویانقدر اجق وجق و خدابدورم که انتظار د یعنیچقدر مبهوت نگاهش کرده بودم که آروم گفت:  دونمینم

 ن؟؟ینداشت

 هی دنیمن انتظار د ینه!! ول دیزده گفتم: باور کن یلبخند کردم،یخودمو جمع و جور م کهیاومدم و در حال بخودم

 سال رو داشتم نه شما!  40 یباال یآقا

در  یزیچ مامانتون هم یعنی: دی. بعداز نشستن آهسته پرسدییلباش نشسته بود گفت: بفرما یرو یلبخند کهیحال در

 مورد سن و سال من نگفته بود؟

 دهینکش ریشمارو برام بتصو چوقتیه یول ه،یما صحبت جنابعال یخونه  یتو شهیجواب دادم: البته هم یشرمندگ با

 بود! واقعا شرمنده ام!

ون فقط چ دینشسته، اشتباه گرفته بود یکه اونور الب یی. فکر کنم منو با اون آقاکنمیگفت: خواهش م یلبخند با

 چشمتون به اون آقا بود؟

 نگفتم.  یزیکردم و چ دییخجالت گفته شو تا با

خواهتون باشه، با اجازه تون سفارش دل شتریخنک ب یا وهیآب م ن،یدیگرما که از راه رس نی: فکر کنم در اگفت

 . دمیم

 ی. از فکرم گذشت جاستمیبه زحمتتون ن ی. راضدیزحمت نکش کنمیبصورت جذابش کردم و گفتم: خواهش م ینگاه

 چقدر تودلبرو هستش!  یبرادر
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برادرمونم نشد  ی! حاال جاهیگری! عجب جیوا ی: واگفتیم دیدیرو م یشاهیافتادم که اگه عل نایم ادی ناخواسته

 !میفی! خودمون همه جوره شو حرمیکنیم شیکار هینداره،  یبیع

متوجه شده بود، چون چشم به من دوخته و  یشاهیعل نکهیمثل ا یلبخند زدنمو گرفتم ول یجلو بتیهزار مص با

 بدم.  یدوختم تا به افکارم سروسامان زیم یرو ینگاهمو به مجله  واشی. کردینگام م

 .شنومیگوشم با شماست، حرفاتونو م یاسیبگوشم نشست که گفت: خانم ال یشاهیعل یصدا

ا واقع ،یشاهیعل یکه تا اون لحظه سراغشو نداشتم گفتم: آقا یدهنمو قورت دادم و با اعتماد بنفس ینداشته  آب

ود که مقصر نب یاون تصادف تنها کس یفقط مزاحم شدم بگم، تو رم،یگیکه وقتتون رو با حرفام م خوامیازتون عذر م

 !خورهیبابام شد و چوبشو اون داره م ی والهگردن من بود که متاسفانه همه ح رهایبابام بود. تمام تقص

 د؟یمقصر شما بود ی!! باباتون تصادف کرده ولفهممیقطع کرده گفت: منکه اصال نم حرفمو

 !نیبعد خودتون قضاوت کن گمیرو م لشیدل نیگفتم: اگه اجازه بد آروم

بجز  چکسویپسر عمو بودن که بابام ه یخورده  ینیریش ش،یبا پرهام و خواستگار ییمو برداشتن پام و آشنا یماجرا

کردنم از پرهام و  یچون خودش بدتر از همه  عاشق برادر زاده اش بود، دور دادیو بهمه جواب رد م کردیاون قبول نم

 ومدیسروقت من م یخراب شد و بابام که عصبان یچهم عموتلفن  کیما که با  داریشدن راه حل و د دایباالخره پ

وسط مستحق مجازاته منم نه  نیکه در ا یتنها کس دینیب یکردم. بعد ادامه دادم: حاال م فیتصادف کرد، همه رو تعر

 دون وارماجرا بهت نیا یضربه تو نیشتریکه ب یشما بعنوان کس د،یالتماس کنم بابامو ببخش ومدمیپدرم! من امروز ن

حد  از شیمقصر من بودم و بابام ب یول اد،یبه اجرا درب دیبابام در نظر دار یکه برا یهر مجازات دیشده، سزاوارش هست

تخت درمانگاه گرفته بودم رو نشونش  یکه صبح از بابام رو یروشن کرده عکس لموی! بعد موبارتمندیحساس و  غ

در عرض  د؟یدیهستش که شما روز تصادف د یهمون فرد نیا ایآ!! دیکنیفرد رو مجازات م نیا دیداده گفتم: شما دار

 یتصادفه که تو یصحنه  دن،یمدت ازش شن نیا یکه همه تو یبه روزش اومده؟ تنها حرف یچ دینیبب میسه ماه و ن

 شناسه! ینم چکسویه گهی! دکنهیمغزش جا خوش کرده و داره داغونش م

حرف دکتر و روانشناس  نیالبته ا ست،یزنده ن کماهیاز  شتریب تیوضع نیمن با ا ی............... بابایشاهیعل یآقا

. ممنون که دیریبگ میو تصم دیقضاوت کن د،یمعالجشه نه من! االن خودتون در محضر وجدانتون بهش فکر کن

 تون! زهبگم. با اجا ناروی. فقط اومده بودم ادیوقتتون رو به من داد

 !........دینیخواستم بلند شم گفت: لطفا بش تا



 قسم به عشق

 
89 

 

 نشستم.  آهسته

 هامون که گرم شده بود رو برگردوند و دوباره سفارش داد.  وهیآبم

ماجراها خبر نداشتم،  نیا چکدومیمن از ه دیدونیهم بهمراه داشت گفت: خودتون م یکیکه ک وهیخوردن آبم بعداز

ن . مدیو کارمون به ازدواج کش میدانشگاه با هم آشنا شد ی. من و همسرم توکردیبحالم نم یهم فرق ادیکه البته ز

که اون  ی. روزمیو واقعا خوشبخت بود میداشتدوست  یلیرو خ گهیو همسرم اهل تهران بود. همد رازیاهل ش

همسرم بودند به  یپدرزن و خواهرزنم که تنها خونواده  دنید یاتفاق افتاد، ما تازه سه روز بود برا یتصادف لعنت

 میدکتر رفت شیبود. با هم پ حالیب یچرا اون روز کم دونمیکه زنم حامله بود. نم دی. حتما خبر دارمیاومده بود تهران

 برگرده.  نیبه ماش خوادیو م ستهیبا تونهینوبتمون برسه که خانومم گفت نم میداروخانه منتظر بود یوو ت

 یتو ادیبا سرعت ز نیماش دنیچیپ ینگرانش بودم که لحظه ا یلیچشمم بدنبالش بود. خ گذشتیم ابونیاز خ یوقت

آغوشم جان داد رو  یکه همسرم تو یصحنه رو با لحظه ا نیا کنمیم ی. هرکاردمیو بلند شدن زنم به هوارو د ابونیخ

 تونم فراموش کنم.  ینم

برداشته و اشک چشماشو پاک کرد. منهم که حالم بهتر از اون نبود و اشکام تمام  زیم یاز رو یدستمال یشاهیعل

 صورتمو پوشونده بود، فقط تونستم بگم خدا رحمتش کنه. 

از اون تصادف  میباورتون نشه، االن سه ماه و ن دیبگم شا یزیکه حالش جا اومد بعد ادامه داد: چ دیطول کش یمدت

 یبابام! هرکار یو شبهام خونه  گذرهیفروشگاهم م یخونه مون نذاشتم. روزهام تو یمن هنوز پامو تو ی. ولگذرهیم

و  نهکیکه داره منو ذره ذره خورد م زاستیچ نی. انمیبب وزنم یخال یبطرف خونه مون نگاه کنم و جا تونمینم کنمیم

 یازب ینجوریا  میشده! اصال انصاف نبود با زندگ دیسف ینجوریهام ا قهی! مگه من چند سالمه که شقبرهیم نیاز ب

 ونکاریا یباعث و بان دیتونیکه م نیو قضاوت کن نیمن بذار یآواره بشم. حاال شما خودتون رو جا ینجوریبشه و ا

 نه؟ ای دیببخش

 نیشتریب میدونیو م میدیحق رو به شما م شهیهم یما در هر حال یشاهیعل یاشکامو پاک کرده گفتم: آقا دوباره

 !نیهم ن،یپدرم بذار یو خودتونو جا نیفاجعه رو بدون نی. فقط خواستم شما هم علت انیضربه رو شما تحمل کرد

 م،یبهتون نگفت یزیچرا از اول چ نیبگ گذشتنخواستم بعدا که کار از کار  ن،یحق دار نیریبگ یمیشما هر تصم

خاک اون مرحومه هست  ی. انشاا... هرچخوامیواقعا معذرت م. سرتون رو درد آوردم که میندار یادیوگرنه انتظار ز

 دارم. یادی. تا خونه راه زشمیمرخص م نیعمر شما باشه و خداوند بهتون صبر عطا کنه. اگه اجازه بد یبقا
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 . رسونمیهوا نمونده، خودم شمارو م یکیبه تار یزیهمراه من بلند شده گفت: چ یشاهیعل

 یوناابیخ یمن اومده رو تو دنیکه به د یشب، دختر یکیتار یکه تو نیتعجب نگاش کردم که گفت: انتظار ندار با

 !رسونمیتهرون تنهاش بذارم! شمارو م

 یدبلن یشاس نیهتل بطرف ماش نگیپارک یرد کردن تقاضاش نذاشته بود. همراهش رفتم که تو یبرا ییجا گهید

  رفت و در جلو رو برام باز کرد.

 ی. آدرس خونه رو دادم که گفت: چون دانشجومیاز خجالت داشت سوار شدم و راه افتاد یا هیکه ته ما یتشکر با

 . میشی. انشاا... که گم نمشناسمیمناطق تهران رو خوب م یازدواج کردم، همه  نجایتهران بودم و بعد هم از ا

دلمو بهتون  یو حرفا ومدمیم رازیبه ش دیوگرنه با ن،یبود نجایشانس آوردم که ا یلیزده گفتم: امروز خ یلبخند

 . خدارو شکر. گفتمیم

 لیتحص یادامه  یداشتن برا میاومدم تهران، خواهر زنم بهمراه شوهرش مدتها بود که تصم شی: دو روز پگفت

 رهیگیم میبخارج برن. پدرزنم که سه سال قبل، با فوت همسرش تنها شده بود و االنم با تصادف دخترش داغون، تصم

اومده بودم. امروز صبح پرواز داشتند. منم فردا  ونبدرقه ش یدخترشو تنها نذاره و با اونا همراه شد. منم برا نیا

 . گردمیبرم رازیصبح به ش

 .یگفتم: انشاا... بسالمت آروم

پرهام  نید! اعشق و عالقه تون نصفه مون یدارم، قصه  فیچقده فضول تشر نیگیاگه نم یاسی: خانم الدیپرس آهسته

کنم، االن بازم سر عشق و  ارتیاومده بودن ز تیگرفتن رضا یخان که افتخار داشتم پدرو مادرشون رو که برا

 نه؟......... ایمحبتشون هستند 

دوخته گفتم: چرا!!! اون  ابونینگاهمو به خ شد،یچشام جمع م یدلم پراز غصه شده بود و کم کم اشک تو کهیحال در

 کم موفق یلیکردم فراموشش کنم، هرچند خ یمدت سع نیا ی. توستمین گهیمن د یسرعالقه و محبتش هست، ول

که افتاده با پرهام ازدواج کنم! آخرش  یاتفاق ونهمهبشه با ا یراض چکسیفکر نکنم ه گهیبودم.......... بابام بکنار، د

 .میرو فراموش کن گهیهمد میکه مجبور دونمیم

 بشه.  ریختم بخ ی! انشاا... که همچنیداشت یدردناک یصداش ملموس بود گفت: ماجرا یتو یناراحت کهیحال در

 .شهیتعارف کردم که شام مهمونمون باشه که مامانم حتما خوشحال م شدمیم ادهیپ نیخونمون از ماش یجلو یوقت
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 ی. فقط اگه اون شماره اشمیمناسب مزاحم م یتیگفت: انشاا... در موقع یبصورتم انداخت و بعداز لحظات قیدق ینگاه

 . دمیرو بهتون اطالع م ممیمال خودتونه، تصم نیکه با من تماس گرفت

 مونم. یخودمه، منتظر تماستون م ی: شماره گفتم

 کرده و راه افتاد.  یخداحافظ آروم

 یزود هر اتفاق ای ری. باالخره دستیکارم ن ین چاره کرد یفکر کردم مخف د،یاومدنمو پرس ریمامان علت د یوقت

 رو بهش بگم.  یاالن همچ نی. پس بهتره همشهیمامانم ازش خبردار م ره،یبگ یمیهر تصم یشاهیو عل فتهیب

 دل و جرات رو نهمهی. فکر کنم اکردینگام م رانیکردم که مامان فقط ح فیاتفاقات امروز رو مو به مو براش تعر تمام

 یهنگ کرده بود و با چشمان گهیمنو رسونده، د یشاهیخود عل دیهم که شن یاز دخترِ مشنگش انتظار نداشت! وقت

 ؟؟یدارمار  ی. فقط گفت: دختر، مگه تو مهره کردیمتعجب نگام م

 !نیندارم. فقط ازش خواستم به حرفام گوش کنه، هم یچیخنده گفتم: باور کن مامان، با کمک خدا ه با

 شیاریباش و  یاسیال اوریخودت کمکمون کن! خودت  ایگفت: خدا گرفتیصورتشو رو به آسمون م کهیدر حال مامان

 پشت و پناهمون باشه، خودت پناهمون باش. میرو ندار یرحمان کس یِکن! ما که بجز تو

 تختم افتادم. یور شهیاتاقم رفتم و خسته تر از هم به

 م. خاص داشت یبازهم ته دلم دلشوره ا ی! ولدهیم تیشده بودم که رضا دواریام شتریداشت ب یشاهیکه عل یرفتار با

قرار  . چوندیجوشیم روسرکهینبود. دلم مثل س یرفته بودم و هنوز از تلفنش خبر یشاهیعل دنیروز بود که به د سه

همشو  هامو یمزاحمش بشم. راستش جراتشم نداشتم!! گفتن خواستمیو زنگ بزنه، اصال نم رهیبگ میبود خودش تصم

 موندم.  یمنتظر م دیگفته بودم و االن با

 خرابه، با دوستام به خونمون اومدند.  یلیحالم خ دینرگس فهم یصبح وقت اونروز

 شده رزا؟ چرا وضعت خرابه؟؟ ی: چدینرگس پرس دندیحال و روز خرابمو د یوقت

و نرگس و آخرسر  نایدرد و بالت بخوره تو سر م یمن، اله یِگردنمو در آغوشش گرفته گفت: خانم گل منگول ایلع

 بگو! زمیخوشگله؟ بگو عز ایلع زدلهی! چته عزنی! آآآمــــــــــیگوربگور یایلع
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م که از طرف اون یرو گفتم. گفتم که منتظر جواب یشاهیبا عل داریبابام و مالقاتش و د یضیمر یماجرا نیخون یدل با

بدم و شلوغش کنن!  حینزدم. چون حوصله نداشتم توض یاش اصال حرف افهی. البته در مورد قستین یهنوز خبر

 به من نداشت. من فقط دنبال مشکلمون بودم که حل بشه. یربط گرانیجذاب بودنِ د

 ؟یدخمل جیلِ گسنگدلِ کچ نی: چند سالش بود ادیپرس ایلع

 سال. 30 دی: شاگفتم

 چشمش اون شِرِک بدرد نخور رو! یجلو ارمیبرم پدرِ پدرِ پدرشو ب گهیم طونهیتند ادامه داد: ش ایلع

هم به اون حق  یرزا جوونم تورو خدا کم ی! بعد رو به من ادامه داد: ولریخفه خون بگ ای! لعریبم ایگفت: لع نرگس

 !سوزهیدلم بحالش م یلیزن و بچه شو از دست داده و اونم وضع و حالشه! خ ی. اولِ جووننیبد

چنان متعجب چشم به صفحش  دمیدفعه د هی رفت،یفرو کرده بود و داشت با اون ور م میگوش یکه سرشو تو نایم

 کرده؟ دایاونجا پ یدوخته که خودم تعجب کردم چ

 یِوق زده  یاونجا که اون چشا یکرد دایپ یگوربگور شده چ !یگفت: هووووووووو نایگشاد رو به م یبا چشمان ایلع

 خاموشش کن اون المصب هارو! درخشه؟یمثل پروژکتور م تیوزغ

رفته!!! اووووه اووووه عجب  یگریچه ج دنیرزا خانم شنگولِ ما بد نیا نینیبب نیایگفت: بچه هااااااا ب دهیکش نایم

 ییاز تنها میدیما ارسال کن. پک یهم لطفا برا نارویاز ا یکی ــــــــــای! خدای! عجب قدو قواره اییچشم و ابرو

 آاآاااااااخه!       

 ارم!ند میگوش یتو یبه اون خوشگل ی! من کساریادا درن یتورو خدا دروغک نایچشمام صدتا شده بود. گفتم: م واقعا

اون  یتو یرو به من گفت: اله کردیه مرو نگا یانداخته و داشت با چشمان لوچش گوش نایم یکه خودشو رو ایلع

 ؟یآورد ریاز کجا گ نوی! ایخوشگل نیبه ا هیآرامش جان ک نیکنه! ا ریصاحبت گ یب یگلو

 و شما!  دونمیمن م نیاریو ادا درب نیدروغ بگ نیگفت: باور کن نرگس

 رو بدست نرگس داد....... یچه ماهه! و گوش نی! ببستیبخدا ادا ن ه؟یگفت: خان جووووون دروغم چ نایم

 یبرادر ی!!! عجـــــب! واقعا جاشوننیا چارهیکرده و روبه من گفت: پس اون بدبختِ ب یبه گوش ینگاه نرگس

 قشنگ و جذابن!
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 . شدینم دایدهنم پ یبودم و آب تو دهیفقط خشک منکه

 !میتا کن یباهاش چه جور میلدنداره! ب یرادیبرادرمونم نشد نشد ا یگفت: واه واه واه! جا نایاز من م جلوتر

 صاحبیاون ب نمیبمن بب نی!! بدشناسمیرو نم یکس نیبخدا من همچ ه؟؟؟ی: بچه ها آرامش جان کدمیآروم پرس 

 !!هیمونده رو!!! عکس ک

  ه؟؟؟کنیم کاریمن چ یگوش یتو نیگفتم: عکس ا نایافتاد سکته کردم. رو به م یشاهیتا چشمم به عکس عل یول

 !دهیش به آدم آرامش م افهیچقده ق نیگفت: از کجا اومده رو ولش کن! بب ایلع

هش ب یاصال نگاه یتو که شماره شو داشت یعنی! تیگوش یتلگرامشه تو لیگفت: خنگ خدااااا!! عکس پروفا نایم

 نیو برازنده و مت افهیچقدر خوش ق نکهیا ،یشاهینداره؟ آخه بابام در مورد عل یداره چ یچ ینیبب یننداخته بود

 دمیشن . امروز کهنمیرو بب فهایتوص فیتعر نیاصاحب  خواستیدلم م یلیمنم خ نیگفته بود. باور کن یلیهستش، خ

. که خدارو شکر داشت و چشمم به جمالشون نمشیداشته باشه و بب یینستایا ایتلگرام  دیگفتم شا یشماره شو دار

 شد.  یآفتاب

راشون ب تونمیچشم، که اصال نم زیه ی دهیموندم دستِ چن تا دختر ترش نیچته؟؟ باور کن گهیتو د نایگفت: م نرگس

 . ارمیواال از کاسه درشون م نیکن شیوامونده تون رو درو یکنم! اون چشا دایپ یشوهر ته انبار هی

 ! یشاهیاصال حوصله شو نداشتم به برنامه ها و گروههام نگاه کنم، چه برسه به تلگرام عل نی: باور کنگفتم

ن و پوکمو کیو ج میحرفا ندار نی. البته ما که از ادمیسرک کش تیبه گوش خوامیناراحت گفت: واقعا معذرت م نایم

 !ینینازن نیمرد به ا نوای! بیشاهیعل چارهیب ی! ولهیکی

 چیه یبودم. ول ختهیبهم ر شویکه زندگ یشاهیعل چارهی. بگفتنیدلم پراز غصه شد و اشکام راه افتاد. راست م دوباره

 بابام!  یاون نه برا یبراش انجام بدم. نه برا ومدیاز دستم برنم یکار

روزاست  نیازت نمونده!  هم یزیچ گهی! بخدا دیکنیم یخودخور نهمهیچرا ا گرم،یگفت: عشقولکم، نفسم، ج نایم

 ینجوریکه ا یکرد ی!! مگه تو چه گناهنیخدا رزا تموم شد و همه تون خالص شد دیکه مامانت زنگ بزنه بگه به ام

 دهنیآ یِ دهیتو روح پدرِ پدرِ عشقِ ند ی! اادیبرنمهم از دستش  یچکاریکه ه نایبرات م رهی! بمیکنیخودتو داغون م

 !ختهیبهم ر ینجوریصلوات که مارو ا یزپرت یِ
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! بنظر یباحال بود دخمل یلیخ یول دمینفهم یزیدعات درسته چ ایناسزا  نیاز ا نایاشک آلود گفت: م یبا چشمان ایلع

ها! با پرواز صبح  میشیموفق م نی. باور کنمیآرامش جان بر نیا دنیبه د ییچهارتا یجور نیهم میروز جمع ش هیمن 

خوش  یلیخ یشاهیطرف عل نیها، ا میرزا جوووووونم خودمون ی! ولفهمهینم چکسی. همیبرگرد یو بعدازظهر میبر

 دارن!!!! فیتشر یو خوردن پیت

ازش گرفته گفت: زهــــــــــرمارررررر، کوووفت، خفه شو! آخه من با  یشگونیادامه بده و ن اینذاشت لع نرگس

 کنم؟ چرا دهنت اصال چفت و بست نداره؟  کاریچ ووونهید یتو

 نیبا ا یاله یریگفت: خااااان جووون! درررررد بگ دیمال یبازوشو م کهیدردش اومده در حال یلیکه  معلوم بود خ ایلع

گازم  یکی کنهیدارم به مامان داروغه ام بگم! هااااااان! فکر م یبشه چ اهیکنده شد آخه! االن جاش س شگونت،ین

 گرفته آخــــــــــه!

نسناس بکنم  یِ دهیشوهرند یِ دونهی یکیخاک برسر تو  یاله! یوا یو نرگس با خنده گفت: وا میدیمون خند همه

 تو! یدار فیکه مامانتم از دستت بتنگ اومده! چقده هم مظلوم و مامان ترس تشر

 تیدلش بندازه و رضا یتو یمحبت هیرو  یشاهیعل نیخدا ا میکه دعا کن ادیاز دستمون برم نکاریگفت: فقط ا نایم

 ها!  یخل یلیبده! خ تیکه رضا یکردیو از راه بدرش م یومدیبراش م ییوچشم و ابر هیگاگول،  یبده. رزا

 یدوم ،میکه پرهامو  از راه بدر کرد تموم بش ییاز دست چشم و ابرو میتورو خدا هنوز نتونست نایبا داد گفت: م نرگس

 ی کهیمرت .ستیازش ن ی! پسرعموهه هم که سرومرو گنده نشسته اون دهِ باالسر و خبریشروع کن یخوایرو م

 !دهبه سر عموم و دخترعموم اوم یچ نمیبرم بب گهیبدردنخور!! نم

نگشو و تو س ستیازش ن یخبر چیمونده که ه یعشقت کدوم قبرستون نیرزا بگه ا یبره به بابا یکیگفت: خب  ایلع

 خاطرخواه داره! نهمهیکه ا ابویخرِ راه راهِ  یِ!! واالااا خوش بحال پسره  یکوبوندیات م نهیبه س یاونجور

 هختیبهم ر مونیاحساس که بخاطرش تمام زندگ یب یپسرعمو نیدوستام حق داشتند. ا دمیفک کردم و د یا لحظه

شد.  یدرب و داغونتون به چند من! دوباره اشکام جار یزندگ نیهم نکرده بود بگه خرتون با ا یتلفن یبود، حت

 حال تنهام بذارن..... نیا یتومنو  ومدیغروب دوستام خونمون رو ترک کردند، هرچند اصال دلشون نم

 زنده شد. کجایدلم  یکه پرهام فرستاده بود تمام داغها یبا آهنگ اونشب
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 چهاردهم قسمت

 

بصدا  می. گوشکردمید فکر مکه برامون درست شده بو یو به روزگار دهیتختم دراز کش یشب بود. رو 10 ساعت

بد  دیببخش یلی. خریسالم داده گفت: شبتون بخ یمردانه ا یجواب دادم صدا یدراومد. شماره ناشناس بود. وقت

گفتم: خواهش  ومدیبگوشم ناشناس م داتعجب کرده بودم و ص کهیمزاحمتون شدم. هاتف هستم..... در حال یموقع

 رو نشناختم!  یشرمنده، جنابعال ی! ولکنمیم

 ن؟یاصال منتظر تلفنم نبود یعنی: گفت

 بودم؟؟ یم یمنتظر تلفن جنابعال دیگفتم: مگه با یشتریبا تعجب ب ندفعهیا

 ! یشاهیهستم، هاتف عل یشاهی. علکنمیم یگفت: باشه، دوباره خودمو معرف دیخندیم کهیحال در
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لرزش صدام مشخص نشه  نکهیا یدهنم خشک شد. برا یآن!! و در ادیب رونیلحظه فکر کردم االنه که حتما قلبم ب هی

 ؟یشاهیعل یشرمنده ام! حالتون خوبه آقا یلیکه شمارو نشناختم. خ خوامیآروم گفتم: واقعا معذرت م

ارو از شم خواستمیم دیکه با من کرد گفت: مزاحمتون شدم بگم اگه فردا وقت داشته باش یتشکرو احوالپرس بعداز

 . نمیبب کینزد

 باشه! ریلرزان گفتم: انشاا... که خ یی. با صداکردیم حالمیکه به بدنم نشسته بود ب یلرز

 ! رهیاز نظر منکه خ یبشه! ول لیشرّ تبد ای ریشما داره که به خ دگاهیبه د ی: بستگگفت

 ن؟یدار فی: االن شما کجا تشردمیپرتپش پرس یقلب با

 منتظرتون باشم؟ تونمیم یهستم. فردا چه ساعت نیآورد فیکه چن روز قبل تشر یتهران. هتل دمی: تازه رسگفت

 . رسونمیخودمو م 11: تا گفتم

 رو برام آرزو کرده، تلفنو قطع کرد.  یگفت و شب خوش یدارید دیام به

که در مغزم رخنه  یو به هزاران راه گشتمیاتاق م یکه تا صبح چشم برهم نذاشتم. فقط تو یچه شبِ خوش یول

 .مکردیکرده بود فکر م

صبح بود.  9با صدا زدن مامانم چشم گشودم ساعت  یشده بودم. وقت هوشیب یصبح فکر کنم از خستگ یدمدما

 یزیچ یشاهیاز مالقات عل نکهیخورده نخورده، بدون ا یا مهینصفه ن یکرده بودم. با عجله صبحانه  رید یبقدر کاف

 راه افتادم.  نیبه مامان بگم، مرتب و مت

 ازین یوجود لرزانم، به کس ی. وگرنه به اندازه ادیب دنشیتهرانه و همراه من به د یشاهیبه مامان بگم عل دمیترسیم

 یتیباشه احساس امن یو اعتماد بده! کس دیباشه که با حرفاش بهم ام یداشتم که همراهم باشه و اسکورتم کنه! کس

 کنه! ابود رو بهم الق یاز تمام وجودم فرار شبیرو که از د

. ارنیم فیاالن تشر یشاهیعل یشدم که گفت: آقا ییراهنما یبطرف مبل یجوان یهتل که شدم توسط آقا وارد

 . نیسفارش کردن منتظرشون باش

داشته باشم. چشامو  یخودم کنترل یرو تونستمیامروز اصال نم یکردم خودمو آروم نشون بدم. ول یو سع نشستم

 مهربونم سپردم.  یبستم و خودمو به خدا
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شم و چ ستادهیا یقبل کنار یافتاد که دلرباتر از دفعه  یشاهیسرمو که بلند کردم، چشمم به عل یسالم یصدا با

 بمن داشت. 

 ود. ب یکه امروز واقعا جاش خال کردیم فیحالکَ براش رد فَیبود حتما ک ایاحترامش بلند شدم و سالم دادم. اگه لع به

 کردم و یتشکر ؟یاسی. حالتون خوبه خانم الدیین داده گفت: بفرمانشست با احترام مبل رو نشو یم همچنانکه

 نشستم. 

با  یلیبود. خ یعال تونیوضع روح م،یدیبار د نیاول یرو برا گهیدرست بچشمانم کرده گفت: اونروز که همد ینگاه

 فتاده؟یکه ن ینکرده اتفاق ی! خداگهیم گهید زیچ هیچرا چشماتون  دونمیاعتماد بنفس و شجاع! امروز نم

 چرا اصال دونمینم ن،یکه زنگ زد شبیاز د ،یشاهیعل یآقا ی. ولستین یتکون داده گفتم: نه شکر خدا خبر یسر

از  انیشدنِ ته دلمو دارم، که ا ینوع احساس خال هینوع دلهره،  هینوع ترس،  هیداشته باشم!  یخوب یفکرا تونمینم

 ! نیاشآورده ب فیتشر نجایا یمثبت تیباشه و شما با ن دهتمام افکارم اشتباه بو دوارمی! امکنهیاعتماد بنفسم کم م

 نمیب یم کنمیفکر م شنهادمیتر بصورتم دوخته گفت: من خودم از هرلحاظ که به پ قیزد و نگاهش رو دق یلبخند

 از نظر شمام مثبت باشه! دوارمیمثبته! ام

 شنوم. یو م!!! در خدمتتونم نیدار شنهادیگفتم: پس پ آهسته

 سفارش بدم؟  ییرایپذ یخودم برا نیدی: اجازه مدیپرس

 . خورمیمن فقط آب م ی: ممنون. ولگفتم

ر فک یبه هرراه ممکن گذره،یاولمون م داریکه از د یچندروز نیا یاسیسفارش بطرفم برگشته گفت: خانم ال بعداز

 نتونستم.... نیباور کن یکردم که بتونم پدرتون رو ببخشم. ول

 ن؟یشد ینجوری! چرا انیحرفام گوش بد ی! به ادامه نیکه تند گفت: صبر کن دیفکر کنم رنگم پر یا لحظه

 . نیلطفا شما ادامه بد ستین میزیگفتم: من چ آهسته

ا پدرتون ب یداشته  نیگرفتم بزرگتر میدلم آروم گرفت که تصم یزمان یراههارو در نظر گرفتم، ول یداد: همه  ادامه

 ..رمیعشقش رو ازش بگ
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ا خد دیاون درنظر گرفته. به ام یاز همه، خودش عاشق برادرزاده شه و شمارو برا شتریکه ب نیداد: خودتون گفت ادامه

 نینیبرادرزاده شو دوست داره، بب نهمهیخواسته اش برسه! بنظر من پدرتون که ا نیباباتون به ا دمیمن اجازه نم

 یداره دوتا عشقش رو خوشبخت کنه. و من کار میصمو ت خوادیاون م یه فقط شمارو براچقدر عاشق شماست ک

و آسمون سرگردون  نیزم نیافتاده، مثل من فقط ب یچه اتفاق دیکه پدرتون حالش خوب شد و فهم یزمان کنمیم

 چیسالش برباد رفته و ه انیسال یتمام آرزوها نکهیرو بسوزونه! از ا ییایو شراره هاش دن رهیبگ شیباشه، مثل من آت

 بکنه خاکستر بشه! ادیدستش برنم زهم ا یکار

 میصمت یعنیرو خوب بفهمم!  یشاهیمنظور عل تونستمیگذاشته و چشمامو بستم. اصال نم جگاهمیگ یرو انگشتامو

 یشاهیعل ی. گفتم: آقادیکاویبصورتش انداختم که چشماش تمام حرکاتمو م یکنه؟ نگاه کاریداشت با پسرعموم چ

 جیگ نی! باور کننیکم واضحتر بگ هی شهی! منیانجام بد یچه کار نیدار میکه تصم دمیمن اصال منظورتون رو نفهم

 ! نیحرف زد دهیچیپ یلیشما خ یول ستم،ین

  ؟یاسیبگم خانم ال نیخوایواضح م یلیکرد و بعد گفت: خ دنیبخند شروع

 نگفتم.  یزیتکون دادم و چ یسر

 ! نیهم نیکنیچشمان مخمورش رو راست به نگام دوخته بود گفت: شما با من ازدواج م کهیدرحال

جا افتاد، در  یحرفشو خوب هضم کنم. بعد که حرفش کم یکردم معن یچشمامو بازو بسته کرده و سع چندبار

 به بابام داره؟؟؟ یازدواج من چه ربط یگفتم: ول زدیم خیدست و پام کم کم داشت  کهیحال

ن آزاد باباتون از زندا دمیم تیو من رضا نیکنیگفت: شما با من ازدواج م ومدینم بایاصال بنظرم ز گهیکه د یلبخند با

 بشه! 

 یچ نیدونی! شما مستیاصال منصفانه ن نیا ،یشاهیعل یآقا ی. لرزان گفتم: ولفتادیداشت مطلب برام جا م تازه

 ینتونستم فراموش کنم. االن چطور مویکه من هنوز تنها عشق زندگ نیمثال شما خبر دار ن؟یخوایاز من م نیدار

 شد. یبه شما جواب مثبت بدم!! و اشکام جار تونمیم

نم. اون حساب ک هیبا باباتون تصف خوامیمن فقط م ،یاسیبطرفم خم شده گفت: خانم ال ختمیاشک ر یکم نکهیا بعداز

رو شده ها بشه ک  رویز نیا یخودشم قاط نیرو کرده، پس بذار رویچند نفرو ز ینابجا زندگ یاصرار و  خواسته  هیبا 

عشقتون رو فراموش  ی! حاال چه جورنیکنیراه کمکم م نیا در! شما هم ایلجباز نگونهیداره ا یبدونه چه درد و لذت

 گهیهمد دیو با ستین یازدواج شدن نیا نیمطمئن هست نیگفت ادمهیکه  یاونجور ینداره! ول یبه من ربط ن،یکنیم
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 خوام،ینه زندان م خوام،یم هی. نه دخوامیازتون نم یادیز زی! منم چنی! پس از االن فراموشش کننیرو فراموش کن

ا شم یگناهکار اصل نکهیبه خاطر ا نیدستان شماست. خودتون گفت یباباتون تو ی! فقط شما! االن زندگیچیه

 !دانیم نیو ا یگو نی. پس انیریرو بپذ یهر مجازات نیتونیم ن،یهست

به آتش که نه، خاکستر درونم نکرد.  یریاصال توف ی. ولدمیگذاشته بودند رو برداشتم و سرکش زیم یکه رو یآب

 ن؟؟؟یهست انسان نیکنیشما فکر م یعنینگاهمو به چشماش دوخته گفتم:  شدم،یبلند م کهیدر حال نم،ینتونستم بش

ه به افکار قشنگِ دنبال نیتونی! مشمیزن شما نم هم رمیفکر نکنم!!! من اگه بم ن؟؟؟یبرد تیاز آدم ییشما اصال بو

 !نیدارتون ادامه بد

 و بدون عجله گفت: پس باباتون؟؟؟ آروم

 لطفا! نیخودشو داره! شمام نگرانش نباش ی: بابام هم خداگفتم

 مونم. بعدا اگه به درخواستم یشما م میتهران هستم و منتظر تصم یگفت: من فقط سه روز تو فتادمیراه م کهیحال در

 رازیهستش، چهارشنبه صبح به ش کشنبهیبراتون بکنم! امروز  ادیاز دستم برنم یچکاریه ن،یجواب مثبت هم بد

 . نیباش اشتهازم ند یادیرو گفتم که بعدا انتظار ز قشی. وقت دقگردمیبرم

پله  ی. باالنمیجارو خوب بب چیه ذاشتیاشکام نم یکنم، راه افتادم. ول یخداحافظ ایبصورتش نگاه کرده  نکهیا بدون

ارمو افک تونستمیبود که من گرفتارش بودم! اصال نم یکابوس واقع کی نیو اشکامو محکم پاک کردم. ا ستادمیها ا

 . رمیدربست بگ ینیو ماش ارمیب ادمی روبتونم آدرس خونه مون  دیفکر کردم شا یمتمرکز کنم. کم

 ! اجازه بده برسونمت!ستیبگوشم خورد که از پشت سر گفت: حالت اصال خوب ن یشاهیعل یصدا

 دست بلند کردم..... شدیم کیکه بمن نزد یتاکس نیاومدم و بطرف اول نییحرف از پله ها پا بدون

 تتونسیم نیهم راه ی مهیبه راننده دادم که فکر کنم تا ن یو نصفه ا یانداختم. آدرس قرو قاط یتاکس یتو خودمو

 . میمنو برسونه. راه افتاد

مام که ت یخشم نیا تونستمیدوختم. کاش م ابونایچسبوندم و چشم به خ نیماش ی شهیگُرگرفته مو به ش صورت

و به  رمیبگ دیرو ند نداختیکه منو از پا م یکشنده ا اسی نیا تونستمیرو مهار کنم! کاش م کردیوجودمو تکه تکه م

ستم هم از د یکار چیگرفته شده بود و ه یت به بازیوضع نیبا بدتر میو زندگ ندهیکنم! آ دایدست پ یتعادل روح هی

بودند و از اونام  یصورتم جار یباختم. اشکام مثل بارون رو مویکل زندگ کردمیانجامش بدم. احساس م ومدیبرنم
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و  یسکیب نهمهیبودم! کنار ا کسیدلِ سوخته و شکسته بکنند. چقدر تنها بودم! چقدر ب نیا یبرا ومدیبرنم یکار

 ........یتالشمو کرده بودم ول ی ههم ،ییتنها

اون  یخودم باعث و بان ایرنگارنگ رقم خورده بود  بتِیبا هزاران مص نگونهیسرنوشت من از اول ا ایکردم: آ فکر

تجربه اش کرد؟ سوزش قلبم رو بوضوح  شدیمنهم وجود داشت که م یاز زندگ دتریبدتر و شد یجهنم ایبودم؟ آ

و نزار  نیدل غمگ نیدل کوچک من، در ا نیدادرس درماندگان، در ا یا دان،یناام دیام ی: ادمی. نالکردمیاحساس م

 نیدردام، با تمام ا نیمن با وجود تمام ا ی!!!! ولیلی......... خادهیز یلیمن، درد خ یدل سوزان و تنها نیمن، در ا

نه صدبار داد  کبار،ی. نه کنهیکه خدا هست، مهربونِ من هست و کمکم م سمینویدلم م واریدرو د یرو ام،یدلسوختگ

درنظر  یسرنوشتم برام چ یو خبر ندارم که تو دونمیو هزاران بار به تو اعتماد دارم. کمکم کن. نم یهست زنمیم

 !یمهربانتر یکه از هر پدرو مادر یا ،یسپارم که راهگشام باش یخودمو به تو م یول ،یدار

هار کنم، بلکه بتونم اشکامو م یرو ادهیپ یشدم. دوست داشتم کم ادهیپ نیکه از ماش میبود دهیرس ابونمونیسر خ به

ند چ نیا یداشتم به مامانم بگم که تو یکردم. چ هیتا خونه مون باز گر یصورت و چشام کم بشه. ول یکنم و از سرخ

 بود؟؟ یشاهیاز عل یروز چشم انتظار خبر

ا ت یول شن؟ینگرانم م یگینم ؟یدیجواب نم لتیگفت: چرا به موبا یخونه شدم. مامان جلوتر اومد و با نگران وارد

ا داده به اتاقم رفتم. مانتومو ب ینداشتم بهش بگم. سرمو تکون یزی! چدیچشمش بصورتم افتاد به وضوح رنگش پر

 . دمیبار صدایبالش فرو کردم و ب یتو تموتخت انداخته صور یپرت کردم. خودمو رو یو گوشه ا حرص کنده

 ؟یبرگشت تیوضع نیکه با ا ینه؟ کجا رفته بود ایشده  یچ یگیکردم مامانم کنارم نشسته گفت: رزا م احساس

 ! و با زور منو از بالش جدا کرد. نمیبرگرد بب

 کردم.  فیآهسته تمام ماجرا رو تعر دمیاز حدشو د شیب ینگران یوقت

بود. بعداز تموم شدن حرفام فقط گفت: کار  ی. اشکاشم که بدتر از من جارکردیو فقط گوش م زدینم یحرف اصال

ده، که ش شمیبخاطر زندگ یحت شهینم یشناسم، مطمئنم راض ی........... اگه من باباتو مهی! کاش زمیعز یکرد یخوب

 نمیا از شتری. بیبابات کرد یبرا ومدیدستت برم از ینکن. تو هرکار هیگر گهی! دینامرد سرخم کن شیپ یتو ذره ا

و  ردکیکفش م هی یپاهاشو تو شهیاتفاقا گناه خود باباته که هم نی! تمام ایبزن شیخودتو به آب و آت ستیالزم ن

 . دادینم یتیبجز دل خودش اهم چکسیه یبحرف و خواسته 

 ! واز اتاق خارج شد. ینخورد یزیناهار بخور. صبحونه هم که چ ایدست و صورتت رو بشور و ب پاشو
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 . شدیمامان خشک نم یچرا اشکها دونمینم یول

 یداشت و همه  انیرگهام جر یداغ گدازه مانندش تو انیبا جر یو آشفتگ گرفتیدلم آروم نم کردمیم یهرکار

 ایبود  یشاهیعل شنهادیحس بخاطر پ نیا دونستمیداشتم که نم یسوزوند. حس گنگ و دردآور یم کجایوجودمو 

 ! کردمینم یبکنم ول تونستمیبابام م یکه برا یبخاطر کار

نم. ک یریرفتن افکار بد و دردآور در سرم جلوگ ورتمهیکردم از  یتختم افتادم، سع یو افسرده رو حالیب یوقت شب

افکار  نیبابام........بابام.........بابام! از دست ا ی. محال بود.....محال بود! ولکردمیمجسم ازدواج نم طانیمن با اون ش

 یب یرنجها نیا یبرا یو مرگ نقطه ا مردمینداشتم. کاش م ییبجا اهآزرده بودم و ر یلیدرهم و برهم و آشفته خ

  خدا عالم بود. دیرسیم یمقدر ک یِ. اما آن لحظه شدیم انمیپا

 .ستمیکه نا داشتم گر ییرو در گوشم فرو کردم و همراه با آهنگ تا جا یهندزفر

 

 

 مرهم زخم دلم شه هیکه گر کنمیم هیگر

 ذره کم شه هیغصه هام  دیکنم که شا یم هیگر

 

 قهیغصه دارم هر دق ،یستیروزا که ن نیا یتو

 قهیرف نیبهتر هیمن گر ینبودت واسه  تو

 

 خوابمیم هیبا گر دارم،یب هیگر با

 تابم یب هیآرومم، با گر هیگر با
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 بارونم ریزده بازم، من ز بارون

 من و بارون، باز اشک پنهونم... بازم

 

 

 (کنمیم هیگر _اضیف ری)ام
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 پانزدهم قسمت

 

 

 

ازم نبود. چقدر از  یبه تلگرامم کردم. دوستام حتما نگرانم بودن که باز خبر ینگاه یطوالن یخسته از شب صبح

با  دیدیو تار م رهیکه همه جارو ت ینوشته هاش بدلم نشست. با چشمان ییِبایاز شعرهاش بز یکیداشتم!  امیپرهام پ

 زحمت خوندم. نوشته بود 

 

 شـود؛؛؛ یتنگ م تی...دلـم که برا

 ـرد،یگ یم

 کشـد، یم ادیفر

 تپـد، یم

 شـود ... یباز تنـگ م و

 ،،،شـود، یکه تنگ م دلـم
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 نـگاهت کنــم،،، ریدل س کیدارم  دوست

 کنـم،،، هیگر نیبغض سنگ کی

 زم،،،یچشـمِ پر، اشک بر کی

 ... ـرمیدر آغوشت بگ یقهر و آشت کی یاندازه  به

 دوستت دارم  ییدوستت دارم و بگو ـمیعمر بگو کی و

 ،،،ییشـود چاره اش فقط تو یکه تنگ م دلـم

 ،یستیتـو که ن و

 دلـم  

 بارد، یم   

 سـوزد، یم    

 سـازد، یم     

 .... ـردیم یم      

 

اونم  نکهی. مثل ادیرسیصبحونه رفتم. چشمان مامان سرخ و خسته بنظر م یو نزار و دلتنگ با اصرار مامان برا حالیب

خودمو با افکار  وسانهیلحظات طاقت فرسا و سردرگم! ما نیبود. چقدر سخت بود تحمل کردن ا دهیتا صبح نخواب

 نبود که نبود!  یولکنم،  دایپ یبلکه راه کشوندمیم یآشفته ام به هر خارو خس

 کردم زی. گوشامو تناستیپدر م دمیفهم شیبود که زنگ تلفن بصدا دراومد. مامان جواب داد. از احوالپرس 11 ساعت

 مامان بگوشم خورد.  ی هیگر یفقط صدا یول

. ستیصورتش گذاشته زار زار گر یدستاشو رو یداده چشم به مامان دوختم. بعداز خداحافظ هیچارچوب اتاقم تک به

ز ا یکار گهیبابات گفتن د یآروم شدن گفت: دکترا یپاهاش گذاشتم. بعداز کم یپاش نشستم و سرمو رو یجلو
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 دونهیدا م! خدونهیخدا م ارهیدوام ب یتا ک اونجام. فرستنیم شگاهیبراش بکنن. فردا بابات رو به آسا ادیدستشون برنم

! دوباره شروع میکن کاریچ میخوایم ایکنه! خدا دایادامه پ خوادیم یدرب و داغون با سه بچه چه جور یزندگ نیا

 کرد.  هیبگر

مامان گذاشتم و فکر  یپاها یهم نداشتم. سرمو دوباره رو دنیبار یبرا یلرزان اشک یو قلب خزدهیوا رفته و  یبا بدن 

 . نمیمامانمو نب یاشکا ینجوریا یبدم، ول مویزندگ یکردم حاضرم همه 

 نمونده بود، فقط از دست دادن بابام و ............ هاتف!!!!!  یبرام باق یراه چیبستم و بحق انتخابام فکر کردم. ه چشمامو

 ی. انصاف نبود....... اصال انصاف نبود. اشک تودمیرس میبن بست زندگ یاحساس کردم چقدر زود به مرحله  یا لحظه

ف به هات دیمن بود که اونم با کی یو درندشت یبزرگ نیبه ا یایچشام جمع شد. فقط فکر کردم تمام سهم من از دن

 ! ایدن یبه درازنا یو اسارت یو دوسالگ ستیسرنوشت بودم! ب ری. چه زود اسکردمیم میتقد

! نهینب رو ختنتیاشک ر ینجوریو ا رهینکن. انشاا... رزات بم هیگر ینجوری! ازدلمیبلند کرده به مامان گفتم: عز سرمو

 گردهیتخت! بابا برم التیاتفاقم قوز باال قوز شد. مامانِ گلم، تو خ نیکه ا یبود دهینکش بتیکم مص تیزندگ یتو

 اشکاتو پاک کن خوشگلم.  ن! من مطمئنم. حاال اوشهیخونه و مثل اولش سالم م

 برا خودت یالک یاالی! پس خدهیبابات اجازه نم چ،یچون منکه ه یکنینم نکارویا چوقتیبا هق هق گفت: تو ه مامان

 درست نکن. 

 یبا پرهام ازدواج کنم، چه فرق ستیقرار ن ی! وقتنهیبکنم ا تونمیو م ادیکه از دستم برم ی: مامان تنها کارگفتم

ب منم صاح اره،یرو بدست م شیو سالمت ادیبابام بخونه م م،یدیباشه! عوضش خونه رو از دست نم یشوهرم ک کنهیم

 ! شمیم پیشوهر خوش ت هی

نشون بده! بذار  ی. با خودم گفتم: رزااااااا بگو!!!! رزااا خودتو راضنهیمامان فشردم تا اشکامو نب یپاها یرو صورتمو

 هیما تی! براش از زندگیاونقدر ارزش داره که براش جونت رو فدا کن ایدن نیا یراحت باشه! مامانت تو الشیمامانت خ

! یکن مشیو تقد یطَبق اخالص بذار یآرزوهاتو.... همه رو تو تو،! براش عشقت رو، آرامشت رو، داشته هایبذار

فراموشت کرده، . هرچند فعال یخودتو دار ی! تو هم خدایشو بهش برگردون زکردهیمامانت ارزشش رو داره که عز

 از آنِ تو کرد .......... ارویبهت داشت و دن یچشم یگوشه  یروز دیشا یول

 !!!یشینم یشاهیفکر نکن. تو زن عل زایچ نجوریدخترم. تو هم به ا کنمینم هیگر گهیسرمو بلند کرده گفت: د مامان
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اشته بلندم د یکه شاس نیکن دایخوشگلتر و بهتر از اون برام پ یشوهر نیدیگفتم: مامان قول م یتصنع یخنده ا با

لجه و  یدنده  یهرچند االن رو ه،یهستش! مرد خوب افهیچقده خوش ق نیدیها! مگه ند ستیباشه؟؟؟ وگرنه قبول ن

 فیهم ازش اونهمه تعر نایم یکه بابا هیخواستن و نیچقده مت نینیبب یحلقمون بکنه، ول یخواسته شو تو خوادیم

 ! چشام دوباره پراز اشک شد. نیرقم خورده! نگرانم نباش ینجوریسرنوشت منم ا دیکرده! خب شا

 بلند داد زد: رزاااااااااااااااا! مامان

 شوهر کنم.  خوادی! منم دلم مگردهیرو گرفتم. بابا بخونه برم ممی: مامان تصمگفتم

  ؟یبد یخوایم یاب باباتو چآروم گفت: جو ی. بعداز مدتکردیفقط هاج و واج نگام م مامان

 هی دیشما با ی! ولکنمیو پشت سرمم نگاه نم رمیچون از ترسم م دمی! منکه جواب نمیتکون داده گفتم: وااااااا یسر

 !خورهیازدواج که بدرد نم نیکه دوباره حالش بدتر نشه. اگه قراره حالش خوب نشه، ا نیموضوع رو بهش بگ یجور

ال ! اصیبکن نکارویا دمیمن اجازه م نکهیازدواج، مثل ا یگی!!! چنان میشد وووونهیبا اخم گفت: دختر بخدا تو د مامان

 فکرشم نکن! 

چشم و چال همه  اد،یب رمیگ یبه اون خوشگل یازدواج کنم و شوهر یگفتم: مامان وقت دمیخندیبا زور م کهیحال در

با  یاجاره ا یخونه ها یو طاها تو لوین شه،یخونه مون فروخته نم اد،یم رونیبابا از زندان ب چ،یه شهیهزارتا که م

اونوقت مگه من مغز خر  ندازه،یم هیسر بچه هاش سا یبابا سالم و سالمت باال شن،یدرآمد سرگردان نم نیکمتر

و مخالفت  نینگ یزیچ کنمیاونم از نوع هاتفـــــش! خواهش م خوادیخوردم که ازدواج نکنم! اصال من دلم شوهر م

الاقل دستشون به من  نینشوند، بذار اهیعجوالنه و نابخردانه همه مون رو بخاک س میتصم هیمامان! عمو با  نینکن

 پز پسر پخمه شون رو ندن! یو ه هنرس

رسته که د یکار نی! بذارنیریازدواج منو نگ یجلو کنمی. خواهش میمامانو بغل کرده گفتم: قربونت برم من اله گردن

 رو انجام بدم. 

 ؟یاز آب دراومد چ ینکرده اگه آدم ناباب یخدا ؟یشناس یتو که اونو نم یگفت: ول زانیاشکر مامان

داره جلزو  نهمهیکه بخاطر زن و بچه اش ا یمن! کس یِگفتم: مامان فشردمیمامانمو محکمتر در آغوشم م کهیحال در

داشته  یخاص یمثل بابا اخالقها دیشا ی! ولخورهینم افشمیداره! اصال به قمگه ممکنه ناباب باشه! امکان ن کنه،یولز م



 قسم به عشق

 
107 

 

 ونهدیخوشگلت ساربونه، م ینگرانم نباش. اگه رزا کنمیم هش. خواامیباشه که مجبورم مثل خودتون باهاش کنار ب

 هاتف شتر رو کجا بخوابونه!

 . کردمیم هیاز درون خون گر یول دمیکرد. خودمم خند دنیشروع بخند هیهمزمان با گر مامان

 . میریرو هم بگ میتصم نیکه آخر میگرفته بود. مجبورش کردم به پارک بر یلیظهر مامان دلش خ بعداز

ربدرِ لطفا منه د نا؟یم یقلوه  ی! خوبیگریزنگ زد. تا جواب دادم گفت: سالم ج نایکه م میپارک نشسته بود یتو تازه

 شت؟یپ امیب یی. کجادمیمامانمو قورت م یحوصلگیخونه از ب یکه دارم تو ابیرو در لیعل

 .نجایا یایب یتونیخونمونه! م کیکه نزد ی. همونمیپارک هست یتو گفتم

م بزن پیباشن ت ادیپارک ز یگفته ادامه داد: دور و برت رو خوب نگاه کن. اگه پسر مسرا، تو یجوووووون آآآآآآآآآآآخ

 .امیب

احت! آسوده و ر یایبا لباس خونه تم ب یتونیم ی. حتستیاطراف ن نیا یخل چیگفتم: اتفاقا ه دمیخندیم کهیحال در

 منتظرتم.....

 فکر بود.  یو فقط تو زدینم یاصال حرف مامانم

ودم . من خنیمامانم! نگران نباش نیکنیم نکارویداره؟ چرا با خودتون ا یناراحت نهمهیدختر شوهر دادن ا یعنی: گفتم

 کردم.  دنیخدا عاقل بودم. و شروع بخند ی شهیو هم ستمیهم ن ییکه دختر سربه هوا نیدونی! مخوامیم

 بخاطر خونواده اش خودشو فدا کنه! خوادیدختر عاقل من، م نیگفت: و ا آروم

! اونموقع هم گهید یزندگ هیسر  رمیفدا کردن نداره! م زم،یتوانم گفتم: مامانِ عز نیچشماش زل زدم و با آخر یتو

. هاتف نیبد هم نکن یفکرا کنمی! خواهش منیهم کنمیرو تجربه م یتازه ا یهم من زندگ ن،یشما از دستم خالص

 . نی! نگران نباشادتونهیشتر که 

تو  فیر. منکه حمیکنیم کاریچ مینیخونه مون بب انیشب با باباش ب گمیم نایتکون داده گفت: پس به م یسر مامان

 . شمینم یکی

رو  ینامعلومم فکر کردم. چه راه ی ندهیبه آ ده،یمامان گذاشتم و دراز کش یپاها یخلوت بود. سرمو رو پارک

 خوابم برده بود.  یهمونجور نکهی! مثل ادونستیخدا م رمیبگ شیدر پ خواستمیم
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 !رنیگیهم گازم م کطرفیاز  یول بوسهیمنو م کنفریاحساس کردم  یفقط لحظه ا دونم،یبودم نم دهیخواب چقدر

پاره ها افتاد،  شیچشمم به آت یاز بدنم پرواز کرد. وقت یکه فکر کنم روحم لحظه ا دمیبا ترس از خواب پر چنان

 هنهمیها! آخه دختر هم ا نیمحل که گفتن حتما شما مدنظر طرف بود یجا! خروس ب هیهمه تون  نیریبم یگفتم: اله

 !!!کنمیخواب سکته م یتو نیگیپخمه و بَبو! نم

 ریتپل مپل و دندونگ یلیخ یکنی! فکر می!!! چته دور برداشتفهیضع یگفت: هووووووووو یمردونه ا یبا صدا ایلع

 یِنایم نیقربونت بشه ا ی!! الهنمیداد و هوار نداره! بپر بغل عمو بب نهمهیاستخوون که ا کهی! گاز گرفتن دوتا تیهست

از . بعد دستاشو بمیول باش ابونایخ یتو دیو همش با مینیشخونه مون هم ب یتو ذارهیدربدرِ گردن شکسته، که نم

 آغوشش فشرد.  یکرده منو تو

چلمن رو  یِتو شهیمگه م م،یکی! یخودت فداش بش ی! الهیذاریم هیچرا از جوون من ما ایگفت: وااااا! لع یشاک نایم

 !داستیکه اون سرش ناپ یکنیم فیبرامون رد یرفت! چنان طناب دار ییدعوت نکرده جا

 قوقو یقوقول یچه جور نایا یدونی! خودت که میتحملمون کن دیخاله، امروز با یبخش یرو به مامان گفت: م نرگس

 . کننیم

 نداره. یبیگلم. ع نیتکون داده گفت: راحت باش یسر مامان

  ن؟یرسیگرفته بنظر م یلیافتاده؟ خ یاتفاق ،یاسی: خانم الدیپرس نایم

نه، باور کن خودم  یکرده ها! بگ یکار یریکبیا نیرو بمن گفت: حتما ا اینگفت: لع یزیتکون داده چ یسر مامان

 که مامانت ناراحته؟ ینسناس موفرفر یکرد کاری! چتیجیموهو یکله  یتو کوبمیم

 ازدواج کنه و مامانش مخالفه. خوادیم ینسناسِ مو فرفر یِجی! فقط مو هویچیه نیگفتم: باور کن یتصنع یخنده ا با

 . ومدیازشون درنم ییو صدا کردنیگشاد شده منو نگاه م یشون با چشمان هرسه

 شده! داشیپ یگوربگور یکه پسرعموهه  نیگفت: تورو خدا نگ نرگس

 رزاااا! پس بابات؟ یگیم یدار یمتعجب گفت: چ نایم

 !گهید کنمیگفتم: خب بخاطر بابا دارم ازدواج م آروم
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 . کردنیگوش م صدایکرد که همه شون ب فیاشک آلود ماجرارو تعر یبا چشمان مامان

 نیبودم!!! آخه تورو خدا انصافه من به ا دهیکه نکش یی! چه نقشه هایبا افسوس گفت: وااااا ایتموم شدن لع بعداز

 یچ یکله قارچ نیکور شده! ا گرفتیمنو م ومدی! خب مرهیرو بگ الیگودز نیا ادیهاتف خان ب ،یو با کالس یخوشگل

 گرفته! نویداره که چشمش ا

 ؟یچ یعنی! یایم یما قپ یرو بمن گفت: رزا نکنه برا نرگس

! مامانم که ماجرارو ینرگس هیچ یگفتم: قپ یهجوم ندم و آروم باشم. با لبخند یبه اشکام اجازه  کردمیم یسع

 داد!  حیتوض

به اون  ؟یاز من، رو بمن ادامه داد: پس پرهام چ نیریبگ دهینشن خوام،یمعذرت م یلیخ یاسیگفت: خانم ال نایم

 ........؟یبگ یچ یخوایم

 شینداره دنبال زندگ میندارم! خودش تصم یمدتهاست مشخصه! منکه باهاش ارتباط فشیگفتم: اونکه تکل دلمرده

 نداره! یبره، بمن ارتباط

 . نداختیداشت منو از پا م کردیکه قلبمو خاکستر م یسوزش یبود که فقط زده بودم، ول یحرف

از درون  یول ،ینشون بد یخودت رو شاد و راض یکن یلحظات، که سع نیمن چقدر سخت بود تحمل کردن ا یخدا

تم داش میسروسامون بدم. تصم یبکس هیو بدون تک ییداشتم اوضاع رو بتنها میو تصم خواستمی! میداغون باش

ا کار واقع یبرسن. ول شونیبه زندگ یدگناراحت نباشه و همه با آسو چکسیخودم داشته باشم تا ه یهامو برا ینگران

 بود.  یشاق

 انصاف بود؟    ایپرداختم؟ آ یم نینچنیا ییعشق و خواستن ساده، بها هی یبرا دیچرا با ایدلم گفتم: خدا یتو

 بربادرفته ام پرداخت بشه؟ یو آرزوها میاون با تمام زندگ یانصاف بود بها ای............. آ

 

 است.... نیبزن رسمت چن ا،یدن بزن

 است.... نیدل به تو دادن هم یسزا
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 که شاخ و برگم زرد زرد است.... بزن

 من، بهارم سردِ سرد است.... خزانم

 است.... ریحق رایبر جسم من ز بزن

 است... ریحکم اس نینامرد، بزن نامرد ا بزن

 

 و دهیند یمالجت! چه جور یخورده تو یزیچ هی کنمیگفت: باور کن احساس م کردینگام م نیغمگ کهیدر حال نایم

 تورو نداره! نکاریا شیمغز من گنجا کنمی. احساس میزنش بش یخواینشناخته م

خوشمزه رو درسته قورتش بده! حاالااااااااا اگه  یگوش نکن. اون هلو نایرزا تو به حرف ا نیتند رو بمن گفت: بب ایلع

 نجانبیراست پاسش بده بغل من! ا هیپدرسوخته ات،  یالاقل تورو جوون اون پسرعمو ،یقورت دادنم ندار یعرضه 

 همه جوره قبولش دارم!

 هیخدا تو  یِ شهی!!!! چرا همــــــــــایگفت: تورو خداااااا لع ذاشتیم ایدهن لع یدستش رو رو کهیدر حال نرگس

که همه شو رد  یدار ییتو چه خواستگارا دونهیآبرومون رو نبر! خاله جوون نم نهمهیلطفا ا ؟؟؟یهست ریخرابکارِ کب

 !ادیب تیشترمرغت به خواستگار یِخیتا مر یکنیم

دروغ  ؟یکنیبود گفت: خاااااااان جووووووووووون، چرا خفه ام م دهیکش رونینرگس ب یکه خودشو از دستها ایلع

از  یشیتنبلهارو باش که آت نیبودم! ا می! اگه منو انتخاب کرده بود االن سرخونه زندگینیمگه؟ مرد به اون نازن گمیم

مل دخ نمیخوشگل عمو! دوباره بپر بغلم بب یدار ـــــــولی! بعد رو بمن گفت: بخدا اشهیتو گورتونم بلند نم

 خوشگلم حالش خوبه؟؟

 بلکه جوّ رو عوض کنه. چقدر از داشتنشون خوشحال بودم. ارهیاداهارو درم نیا ایلع دمیفهم یم کامال

 و میرو در نظر گرفت ممیتصم نیو مشکالت ا یپدرش به خونمون اومدند. تمام مراحل قانون یبه همراه نایم اونشب

د براش بوجو تونستیبا خوب شدن حال پدرم م ندهیدر آ دیکه شا یلیبا درنظر گرفتن تمام مسا نایباالخره پدر م

 یلو کنه،ینم یتوجه یچیو به ه ستیروبراه ن بکشه، گفت: هرچند حال پدرتون اصال تیکار به شکا یو حت ادیب

 ارمیاز طرف خودتون در اخت اریتام االخت یوکالتنامه  کیکه  ی. فقط بشرطرمیگیازدواجتون رو ازش م یبرا تیرضا

 . نیبذار
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کوبش قلبم تمام بدنمو بلرزه درآورده بود و احساس افت  کهیلرزان در حال یرو قبول کردم و اونشب با دست یهمچ

 اشک آلود و تار به هاتف زنگ زدم.  یفشار داشتم، بهمراه چشمان

 طونیش ی کهیخبرت رو بشنوم مرت یزود نیبهم دوارمیدلم گفتم: ام یتو د،ییکه گفت: بفرما دمیصداشو شن یوقت

 ت!.....صف

 زنگ زدم!!!! یبدموقع نکهیمزاحمتون شدم. مثل ا دیبخش یگفتم: سالم...... رزا هستم. م آروم

 . حالتون خوبه؟کنمیمکث گفت: سالم، خواهش م یکم با

 . ممنون. ستمیگفتم: بد ن شهیتر از هم آهسته

 . امرتون!دیی: بفرماگفت

رو قبول  شنهادتونیزنگ زدم بگم.............. پ ،یشاهیعل یگفتم: آقا کردندینم میاریزبان و قلبم  کهیحال در

 میونو ما بت ستیبابام اصال خوب ن تیکه ......... وضع دیبد تیفردا صبح اول وقت رضا دی............. فقط لطف کنکنمیم

 . میمنتقلش کن مارستانیبه ب

 بدم؟ تیاعتماد کنم که صبح رضا نقدریبه حرفتون ا نیشما انتظار دار یعنیفکر کرده گفت:  یکم

باهام ازدواج  نیگرفت میچطور تصم ن،ینه به من اعتماد دار ن،یشناس یآشکار داد زدم: شما که نه منو م یخشم با

 . ختمیاز خدا خواسته تلفن رو قطع کردم و زار زار اشک ر ن؟یکن

 یهمه  یفکر کردم: رزا مجبور ینه! لحظه ا ایجواب بدم  دونستمیبلند شد. خودش بود. نم میزنگ گوش یصدا

 قبولش کن!  نه،یهم تیبه بعد زندگ نی! از ایحرفا و رفتارارو به جوون بخر یهمه  ی! مجبوریتحمل کن هارویسخت

 لتونیبه وک دیتونی. مدمیم تی. فردا اولِ وقت رضاستیوجودت ن یدادم که هاتف گفت: مطمئنم تقلب تو جواب

 ، وکالت تام بهم داده. شبتون خوش.دادن تیرضا ی. پدرزنم هم برارهیباباتون رو بگ یرادنبال کا دیاطالع بد

کردن بابام باهاتون تماس  یگفتم: ممنون. بعداز بستر یاصال دوست نداشتم ازش تشکر کنم مجبور کهیحال در

 .ری. شب بخرمیگیم

عالم از دوشم  یکوهها یبه اندازه  یاحساس کردم بار یچرا لحظه ا دونمینم دمیسرم کش یمالفه رو رو یوقت

 لیتبد یگریداده و به دختر د تیماه رییچند وقت تغ نیا یبرداشته شده! چنان سبکبال و راحت بودم که انگار رزا
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ه ب یوقت یبه پر بودن سوق داده شده بودم. ول دنبو یداشتم که انگار از سرما به گرما و از احساس خال یشده. حس

که تمام بدنمو پوشونده  یعرق سرد یوقت دم،یزده ام سرک کش خی یبدست و پا یقلبم و تپش هاش سرزدم، وقت

 . ختمیاشک ر ادیم ادمی کهی. تا زماندمیبود رو حس کردم، دوباره بار

و  دیشد یلیندارم خ شتریسال ب 22منکه هنوز  یطوفان برا نیا ایدعا کردم: خدا ادمهیخوابم ببره  نکهیاز ا قبل

 یجزو فراموش شدگانم ول یات رو احساس کردم. هرچند االن کم هیسا شهیمن تورو دارم و هم یعذاب آوره. ول

ط من وسط فق نیبرنگرده، ا شی. اگه بابام سرخونه زندگخوامیبابامو از تو م یسالمت ایکمکم کن! خدا کنمیخواهش م

 نیرقم خورده، فقط کمکم کن از ا یسرنوشتم چ یتو دونمیممهربونِ من، ن ی. خدامیجزو فنا شدگان هست میو زندگ

 ایخدا یبسالمت بگذرم. به من اون قدرت رو بده خودمو سرپا نگه دارم و بتونم ادامه بدم. ول نیطوفان سهمگ

 نیا یکارو انجام دادم. فقط کاش کاش کـــــاش تو نیبهتر ،یفعل طیدر شرا گهیبمن م یدرون یسچرا ح دونمینم

 تمام فکرو ذکرش نکهیکنه، بدون ا هیبه اون تک ندهیاز آ یترس چیبود که مواظب آدم باشه و آدم بدون ه یکی ایدن

 مهربانم.  یمگاه هیمواظب و تک شهیو مشکالتشون باشه. و من تورو دارم که هم هیبق شیپ

رو در گوشم گذاشته و همراه با آهنگ خوندم و  یکردم دوباره اشکام از صورتم سُر خوردند. هندزفر احساس

 .....دونستمیبودم نم دهیخواب یک زانیاشکر

 

 

 

 

 

 شانزدهم قسمت
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ل بشه، منتق شگاهیبابام به آسا خواستنیخودشون که نم تیو مامانم با رضا نایم یداده بود و بابا تیهاتف رضا صبح

 کرده بودن.  شیها بستر مارستانیاز ب یکیگرفته و در  لیبابامو تحو

 پزشک معالجش ی هیبودمش هم حالش بدتر بود. بنا به توص دهیکه د یبار نیبه مالقات بابام رفتم، از آخر یوقت

 مارستانیو آرامش برسه. ب شیتا وجود همه مونو حس کنه و حدودا به آسا میکنارش باش شتریب میکردیم یسع

 یگرفته و تو یکنه اتاق خصوص یدگیبابام باشه و بهش رس شیراحت تر پ نکهیا یبود و مامانم برا یخصوص

 موندگار بود. مارستانیب

 و سرمون شلوغ بود که کال هاتف رو فراموش کرده بودم. میدر رفت و آمد بود یقدر به

 که وارد اتاق شد همه یبه در خورد. سبد گل بزرگ یضربه ا م،یبود ششیپ یکرده و همگ یکه بابامو بستر یروز دوم 

کرد گفت:سفارش شده  یکنار تخت جاساز زِیم یرو بتیحاملِ گل که سبد رو با مص یمون رو متعجب کرد. آقا

 .شدکرد و خارج  ی. خداحافظیاسیال یاتاق به نام آقا نیا یهستش برا

بهش دادم! به اصرار  یولافتاد چه ق ادمیاز طرف هاتف هستش. تازه  دمیگلها بود رفته، د یکه رو یطرف کارت به

. بعد رمیرفته و با هاتف تماس بگ مارستانیب اطیبه ح یلیم یمجبور شدم با ب اوردمیرسم ادب رو بجا م دیمامان که با

واقعا  یشاهیعل یکه فرستاده بود گفتم: آقا ییبایو گل ز دهیکه کش یو تشکر به خاطر زحمت یاز سالم و احوالپرس

 .نیدرکم کن دوارمیشلوغ بود. ام یلیسرمون خ یول نم،یاومدن بابام شمارو بب رونیقرار بود بعد از ب خوام،یمعذرت م

 ون؟خونت ارنیم فیتشر یمامانتون ک نی. من به شما اعتماد دارم. فقط به من بگنیراحت باش کنم،ی:خواهش مگفت

 ن؟یداشت یبابامو تنها بذاره. امر تونهیخونه، چون نم ادیب هایزود نیتعجب کرده بودم گفتم: فکرنکنم به ا کهیحال در

 .نی. سالم برسونشمیمزاحمشون م مارستانیب یبه جاشون آورد. تو دیهستن که با ییگفت: خب رسمها آروم

 هم بجاش آورد. مارستانیب یتو شدیبود که م ییمنظورش چه رسمها دمینفهم یقطع کردم ول تلفنو

ره، بهت یلینسبت به روز اول حالش خ میکردیاحساس م یکه همگ گذشتیم مارستانیب یروز از بودن بابام تو چهار

 .کردیو به تک تکمون نگاه م کردیچشماشو باز م یمدت کوتاه یبرا یگاه یحت

از ب یکه در اتاق با تقه ا میدر اتاق بابا بود یهمگ نایخود م یبه همراه نایروز بعدازظهر منو مامانم با پدرو مادر م اون

ه رفت که اگ جیچنان فشارم افت کرد و سرم گ یوارد شد. لحظه ا یشد و چشمم به هاتف افتاد که با دسته گل بزرگ

به  ییو خوش آمد گو یدرحال احوالپرس ی. همچنان که همگفتادمیم نیزم یرو نداخت،یدست به کمرم نم نایم
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! رهیآبروت م یکنیبخاطرش غش م یدار کننیکر مگوشم گفت: رزا خودتو جمع کن االن همه ف یتو نایهاتف بودن م

متوجه حالم نشد. سرمو که باال آوردم نگاه  ینشوند که همزمان با نشستن همه بود و کس یصندل یو آروم منو رو

تم به دس نایکه م وهیآبم یوانینشون بدم. ل یحال خودم نبودم که عکس العمل یاصال تو یصورتم بود ول یروهاتف 

 ی. لحظه ادیچرخیصورتم م ینگاه هاتف همچنان رو یحالمو جا آورد ول یازش خوردم که کم یدادو به زور جرعه ا

اون نگاهش بکنم.  یخاک تمام عالم رو تو یالهدلم داد زدم  یداره بعد تو یرگذاریفکر کردم عجب نگاه نافذ و تاث

 !.کارکنمیچ خوامی! مادیچقده ازش بدم م اااایخدا

خبردار شدم خونه  ،یاسیهاتف که همچنان نشسته بود رو به مامان گفت: خانم ال نا،یم یرفتن خونواده  بعداز

خدمتتون  نجایهستم، ا رازیش یراه یزود نی. منم چون به همدیمون یم یاسیال یآقا شیو پ دیبر ینم فیتشر

در حقشون  یفکر نکن ظلم و اجحاف خانمنکرده رزا  یکه خدا ارمیرو بجا ب یتا رسم و رسومات خواستگار دمیرس

 شونیا شیپ دیبابام که مامانم حتما با یضیبخاطر مر یول گرفتن،یرو مامان و بابام بعهده م فهیوظ نیا دیشده. البته با

 یدارن زنگ بزنن و خودشون باهاتون صحبت می. البته مامانم تصمخوامیباشن، نتونستن خدمت برسن که واقعا عذر م

 داشته باشن. 

 یاسیال یدر حد شما و آقا دیبهتون قول بدم شا تونمی! فقط منیشناس یم یمنو تا چه حد دونمیمورد خودم نم در

احساس کنن. من  یخونه ام مشکل یتو دمیدر حد خودم مواظب رزا خانم خواهم بود و اجازه نم یدر توانم نباشه، ول

. گذاشتن ارمیشو پدرم در اخت هیسرما نیشتریب تهدارم که الب یعمران، فروشگاه لوازم خانگ سانسیساله، ل 29

 دوارمیو ام میشیهم آشنا م گهیرو در حد خودم دارا هستم. انشاا... کم کم با اخالق و رفتار همد یامکانات رفاه

 . میموارد نداشته باش نگونهیدر ا یمشکل خاص

 یلیخ نیکرد یاسیال نیکه در حق من و بچه هام، همچن یواقعا از لطف بزرگ ،یشاهیعل یآروم گفت: آقا مامان

مد و او شیبود که پ یمقصر نبود. حادثه ا چکسیکه افتاد ه یاتفاقات نیکه در ا نیازتون ممنونم. خودتونم خبر دار

 نی. در امیکنیفراموششون نم چوقتیه ن،رحمت کن نی. خداوند همسرتون رو قرختیچند خونواده رو بهم ر

 نیاحترام بذارم. االن در ا مشیهست که منهم به تصم یرزا اونقدر دختر عاقل ن،یازدواج گرفت یهم که برا یمیتصم

! نهدویخدا م دهیم ی. فقط بعدا جوابشو چه کسمیندار یمشکل یاسیازدواج از ال تِیرضا یگرفتن امضا یبرا طیشرا

 کاراتون به توافق یرو تنها بذارم و همراه شما باشم. خودتون با رزا تو یاسیتونم ال ینم نینیب یخودتون که االن م

تا سالگرد  نیما، همچن یو گرفتار یاسیال تِیوضع نیدر نظر داره! فقط با ا یخدا برامون چ مینیتا بب نیبرس

 . نیانجام بد یادیکار ز نیبتون کنمیهمسرتون فکر نم
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.. و انشاا. میبر مونیساده سرزندگ یما با عقد ن،ینداشته باشه و اجازه بد یگفت: پس اگه از نظر شما اشکال هاتف

 . میندازیبعداز سالگرد همسرم، جشن دلخواهتون رو راه م نیحالشون خوب شد و همچن یاسیال یآقا نکهیبعداز ا

 نیدر ا یول رزا دارم، یبرا یادیز ی. هرچند آرزوهانیریبگ میتکون داده گفت: خودتون با رزا تصم یسر مامان

 یخونه  یرزا بعنوان نامزدتون تو نیخوایچرا نم ،یشاهیعل یکاره! فقط آقا نیروش بهتر نیما ا یِبحران طِیشرا

 ن؟یبر تونیافتاد، سرِزندگ یعیبخدا به روال ط دیکارامون به ام یخودمون بمونه، بعد که همه 

 یونه ابه خ ییتنها تونمیکه اصال نم نهیمشکل بزرگ من ا ن،یدونیفکر گفت:  م یتکون داده و بعداز کم یسر هاتف

و آرزو  دیکه با هزار ام یخونه ا ادی. اصال هم دلم نمنمیب یهمسرمو توش نم گهیکنم که د یوارد شم و زندگ

 هیاون خونه بذارم!  یکه بتونم باهاش پا تو خوامیهمراه م هیساختمش و اونهمه خاطره توش دارم رو بفروشم. فقط 

 که خوامیرو م یبهم جواب بده! کس کنمیصداش م یباشه که وقت یهامو سر کنم! کس ییتنها نیهمراه که باهاش ا

خسته ام! فقط  یلیدربدر و آواره شدم که خودمم خسته ام. خ نیبهش دلخوش باشم. از موقع فوت همسرم باور کن

اور ندارم. ب یخونه تون مشکل یو گرنه با موندن رزا خانوم تو نه،یمن ا نحلی. مشکل الخوادیم شیآسا ادلم خونه مو ب

 اگه نسبت به من لطف یرو شروع کنن، ول دشونیجد یراحت زندگ یالیسر فرصت و با خ خواستیدلم م یلیخ نیکن

 شیبه آرامش و آسا یم که منم کمیخودمون بگذرون یخونه  یرو تو یدوران نامزد نیا ن،یدیو اجازه م نیدار

 .......برسم..

 یکه تو دمیرو د یعقد کردن آماده شدم. فقط لحظه ا یبرا یو چه مدل یچه جور دمیعرض سه روز اصال نفهم در

 دفترخانه در حال امضا کردن دفتر ازدواج بودم. 

 یبابا برا ی تنامهیپدرم که رضا لیبه عنوان وک نیکه از من گرفته بود و همچن یمحضر یبا وکالتنامه  نایم پدر

 یازدواج عجوالنه  نیاز ا یکه همگ کینزد لیاز فام یازدواجم رو در دست داشت، بهمراه دوستام و مامانم و چندنفر

 چشمام بود.  یهرلحظه پرهام جلو کهیدر حال مدم،دراو یشاهیتعجب کرده بودند، به عقد هاتف عل اریمن بس

تهران رو ترک  نکهیبعداز ا خواستمینزده بودم. فقط م یسر امهامینداشت. مدتها بود که به پ یاز ماجرا خبر پرهام

دم. فقط سرنوشتم ش رفتنیکنه. بگه که مجبور به پذ فیکردم، نرگس باهاش صحبت کنه و تمام اتفاقات رو براش تعر

 امیپ ینداشتم و حت یاصال باهاش ارتباط نطرفیا هتصادف ب یکه از ماجرا کردمیسوزان شکر م یخدارو با قلب

 . کردیبهش نداده بودم، وگرنه االن عذاب وجدان منو خفه م هم یکوچک

دست زدن همه  نیهنگام در ب نیعکس العملِ بعداز خبر شدنِ پرهام، چشمام پراز اشک شد، که در هم یادآوری با

 ازدواج رو در انگشتم کرد.  یهاتف حلقه 
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 گذاشتم.  بمیمناسب استفاده کردم و حلقه رو درآورده در ج یحالم بد بود که از فرصت یبقدر

 یفرصت از هاتف طالق گرفته و زندگ نیدر اول کردمیم یعنوان قبول نداشتم و سع چیرو به یازدواج زورک نیا من

 یلیجداشدنم از هاتف خ نکهیا یبرا ینشده بودم. حت دهیبا هاتف آفر یزندگ یدلخواهم رو درست کنم. من برا

سکه رو داده بودم.  5 شنهادیپرداخت شده، پ قبالمن  ی هیمهر ه،یپول د دنِیبا بخش نکهیا یباشه، به بهانه  آسون

 کم مونده بود از حال برم. دم،یسکه رو شن 300از دهان هاتف تعداد  یوقت یول

فت: گ یعصب ینشستم، هاتف کم نیداخل ماش کردم،یکه به زور هجوم اشکامو کنترل م دهیپر ییبا رنگ و رو یوقت

 ست؟یحلقه تم که ن ؟؟؟یا ختهیبهم ر نهمهیچرا ا

 نیر ابخاط یفقط تونستم بگم: انتظار که ندار کرد،یبغض خفه ام م کهیبرگردونده و در حال ابونیبطرف خ صورتمو

 ! یتحملم کن ینجوریا یازدواج برات برقصم و غش و ضعف کنم! مجبور

 یبشه به اندازه  دایپ یکی دوارمیکرده گفت: ام نیبود، سرشو داخل ماش دهیکه حال و روزمو د ایلحظه لع نیهم در

چه وضعشه شورشو  نیصاحبت بکنه! ا یب یاون کله  یعقل تو یو علوفه و جو، بهمراه ذره ا ونجهیکاه و  لویک مین

 ! یدرآورد

 ایبدوزم و مواظب دهنِ لقش باشم! خسته شدم آخه!  ایلع نیچقدر چشم به ا اینرگس دستشو گرفته گفت: خدا که

 برد.  نایپدر م نیکشون کشون بطرف ماش ارویو لع ؟؟؟یخدا، کو چاره ا

 250 اده،یهم ز لویک مین یکرده گفت: آآآآآآآآآخ که حرفِ دل منو زد! سالمت باشه انشاا...! ول دنیشروع بخند هاتف

 باشه! رگذاریافاقه کنه و تاث دی! شاهیگرم هم باشه کاف

لم د یسوزان تو یشدند. با قلب یزدم که همزمان بدنبالش اشکام جار یو حرف هاتف لبخند ایلع یحال از شلوغ یب

 پرهام خوندم:  یبرا

 

 اثرم را.. ینیشهر، نب نیکه در ا رفتم

 ترک خورده و چشمان ترم را.. یها لب
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 ..ستیبه رها کردنم از کنج قفس ن حاجت

 بال و پرم را.. نیمچ ر،یتقد یچیق یا

 

 شدم آن قدر که انگار، نه انگار.. تنها

 آراسته ام دور و برم را.. نهیآ با

 

 ..روزیکه د "اری"کند آن  یچه طلب م فردا

 را.. "سرم"برده و امروز، طلب کرده  "دل"

 

 تُنگ.. ن،یو دل تنگم از ا میایدر یماه "من"

 سفرم را.. فکنیم ق،یمرگ! به تعو یا

 

 صورتم گذاشته با هق هق فکر کردم: یرو دستمو

 

 سردِ سرد  یاز روزگارت در غروب رومیم

 بارم پر زحسرت ، کوله

 ماالمال درد  نهیس

 کند؟یم یچه فرق نیمرداد، ا دیشا ر،یت خرداد،

 ، بایفصل ز نیهم در
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  ییطال یباغها و گلها فصل

  ماندویخاطره م کیتمام من فقط  از

 دوره گرد  یسرم مانند باد مهیآس روح

  یعاشق نیکه در ا داندیکس جز تو نم چیه

 ��چه کرد!!! یها با قلب من در آخر باز غصه

 

بدون همنفس، بدون خونواده، بدون عشق، بدون دوست، بدون......چه خواهم  بیغر یدر شهر ییبودم تنها مبهوت

امکان  یعنیغربت........  اریدر د !! بدون پرهامخوردیداشت برام رقم م یچه بود!!! چه سرنوشت فمیکرد و تکل

 داشــــــــــت!!

ه  ک ییهاتف تا جا یزده  رتیمقابل چشمان ح نمیغمگ یگذاشتم و با آهنگها نیماش یرو داخل دستگاه صوت فلشم

 .ختمیتونستم اشک ر یم
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 هفدهم قسمت

 

هرچند کوچک  یو دلمرده بودم که اصال دوست نداشتم نگاه نیغمگ ی. بحدمیشد رازیشب بود که وارد ش 12 ساعت

خودم تنها باشه. چقد تنها و خسته  یکه فقط برا خواستیدنج و خلوت م یبه شهر عشق حافظ بکنم. دلم گوشه ا

 و درمونده بودم!  کسیبودم! چقدر ب شونیبودم! چقدر افسرده و پر

 نگیوارد پارک نیساختمون کنار رفت که با ماش یدر برق موتیو با ر ستادیحدودا پنج طبقه ا یساختمون یجلو هاتف

 دیی. بعد رو بمن گفت: شما هم بفرمامیدیگفت: خدارو شکر بسالمت رس نی. بعداز پارک و خاموش  کردن ماشمیشد

 من کرده رو جبران کنم! یکه در حقِ زندگ وباباتون ر یاز محبتها یبتونم کم دوارمیآخرتتون! ام یخونه 

دفعه رنگ عوض کرد و منظورش  هیکه چرا  اوردمیبصورت هاتف انداختم. اصال سردر ن یاج و سردرگم نگاهو و هاج

 جام؟نیدارم؟ االن چرا ا کاریچ نجایفکر کردم من ا کردم،ینگاه م نهاشیبا انواع ماش نگیبه پارک کهیبود! در حال یچ

 بود؟... یآخرتم چ یمنظور هاتف از خونه 

 ها!  میدیرس ؟یش ادهیپ یخوایگفت: نم یهاتف  بگوشم نشست که عصبان یفقط صدا دم،یفکر بودم نفهم یتو چقدر

 برگردم تهران! و اشکام باز سر گرفتند. خوامیلرزان زمزمه کردم: نــــــــه، من م یبا قلب آروم
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خودت  یشو که به خونه  ادهیو با تمسخر ادامه داد: پ ه؟یتهران چ ؟یشد وونهید یگفت: نصفه شب یعاص هاتف

 بهت خوش بگذره بانـــــو!   دوارمی! امیخوش اومد

بطرفم خم  زم،یریهمچنان نشستم و اشک م دید یشد و بطرف درِ سمت من اومده، بازش کرد. وقت ادهیپ خودش

 یتو یکس ستیتو بذاره. قرار هم ن یبه الال یل یل یخونه کس نیا یتو ستیرزا، قرار ن نیادبانه گفت: بب یشده و ب

نداره.  یبا تو کار یکن. کس یخودت زندگ یبرا ی! هرطور خواستیاریبچه هارو درم یخونه تورو بخوره که ادا نیا

شده  لیکه به لطف بابات به قبرستون تبد یخونه ا یماه پامو تو 4شو و  االن همراهم باش که بتونم بعداز  ادهیفقط پ

 بدستم داد.  ی!  و دستمالنیمام نکنه ه وونهیبذارم و هجوم خاطراتش د

 شدم. ادهیلرزان پ ییناخواسته با دست و پا یپاک کرده و بعداز لحظات اشکامو

 دلم بخدا گفتم: یبسته تو یبلند کرده با چشمان سرمو

 

 دوست داشتم.... هرآنچه

 من نماند و رفت.... یبرا   

 ......ییاگر تو نیآخر دیام       

 من بمان خداوندم.... یتو برا           

 

 زدند. شیاشکام باز ن که

قلبم به  یصدا کهیسوم رو انتخاب کرد. در حال یطبقه  دمی. دمیچمدونهارو برداشت و بطرف آسانسور رفت هاتف

 !دییبانو، بفرما ریگفت: قدم خ کردیدرِ خونه رو باز کرده و همچنانکه با دست اشاره م د،یرسیوضوح بگوشم م

 جیمو پر کرد. سرم گ ینیگردو خاک ب یهاتف آهسته قدم بداخل خونه گذاشتم که بو یشکسته از طعنه ها دل

 دلم داد ینداشتن. تو موینگهدار یارای نیا شترازیب گهیلرزانم د یدست و پا د،یدیچشمام همه جارو تار م رفت،یم

 یاجبار یِزندگ نیا یتو چوقتیه دمیقول م بهت نجایهم ،یدیتوام و تو منو آفر یاگه من بنده  اااااایزدم: خدا
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 نوی. اگردمیچمدونم برم هیچمدون اومدم، با  هیحرفهارو بجوون نخرم. . همچنانکه با  نیا چکدومِیموندگار نشم و ه

 ..ــــــدمی........... قول مـــــدمیبهت قول م

 هکیجمع کرده و در حال رومویتمام ن اد،یب رونیزبونم خشک شده بود و قلبم هرآن ممکن بود از قفسه ب کهیحال در

برا  یاتاق اختصاص هیمن  ،یشاهیعل یگفتم: آقا ییپررو یبا کم زدم،یهاتف رو پس م یترس از طعنه ها یهمه 

 ن؟یکنیاش بزنه. برام لطف م رهیدستگ هحق نداشته باشه انگشت ب ی............ کسیکه حت خوامیخودم م

پراز اشک از ته دل بخندم. لحظه  یکم مونده بود با چشمان دم،یهاتف از شدت تعجب رو د یچشمان باز شده  یوقت

 نگاش کردم. یخنده هامو جمع کرده و همونجور یخنک شد! ول یاحساس کردم دلم بنحو یا

 بانو. و راه افتاد. دییچمدونمو برداشته دوباره با طعنه گفت: بفرما یعصبان

: آشکار گفت یرفت. درشو باز کرده با حرص یکه بطرف اتاق کنه،یم کاریو چ رهیکجا م نمیجام تکون نخوردم بب از

شما!  یبرا یورود ممنوع، حت نیسیبنو قینستعل یو خط قهیدرش هم با سل یشما!! لطفا رو یاتاق اختصاص دییبفرما

 بکنه خارج شد.  منب ینگاه نکهیخودش داخل اتاق شده چمدون رو گذاشت و بدون ا

بود. آروم وارد شدم و درو پشت  یبه داخلش کردم. اتاق قشنگ و نسبتا بزرگ یترس نگاه یاتاق رفتم و با کم بسمت

 سرم بستم. 

 یرنگ یاسی یاتاق گذاشته شده و روتخت یتکنفره کنار پنجره  یانداختم. تخت اشیبه تمام گوشه زوا قیدق ینگاه

کنار تخت قرار داشت.  یعسل یرو یآباژور کوچک و لوکساتاق همرنگ بود روش انداخته بودند.  یکه با پرده 

 یشده بود. تابلو هیتعب یتمام قد ی نهیآ شاز درها یکی یبود که رو یواریاز کمد د دهیاتاق تماما پوش کطرفی

 اون یاسیهم وسط اتاق بود که رنگ  یبود. فرش یبهار زیدل انگ یکه منظره  دادینشون م یخود وارید یرو ییبایز

 ......دیچرب یرنگهاش م گریبه د

وارد  رازیش ی. بطرف پنجره رفتم و بازش کردم که هرم گرماادیگردو خاک م یاحساس کردم از اتاق هم بو یا لحظه

. کامال مشخص بود که دینفس کش شدیگردوخاک اصال نم یبو نیتحمل کنم، چون با ا یخونه شد. مجبور بودم کم

 دونستمیتخت نشستم. سردرگم و پادرهوا اصال نم ی. رودهیبهش نکش یوارد خونه نشده و دست یمدتهاست کس

 کرده بود. یهاتف بشدت ته دلمو خال یبکنم. مخصوصا حرفها و طعنه ها دیبا کاریچ

افتاد االن مامان نگرانمه، هرچند دوسه بار باهاش صحبت کرده  ادمیدفعه  هی. ومدیهم از خونه نم ییدادم. صدا گوش

کرد که گفتم: مامان جوونم  هیرو اطالع دادم. شروع بگر دنمونیبهش زده و رس یمش. زنگشناخت یم یبودم ول
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به اون  دیبابامه، فقط هم با نشیکه مهمتر نیارد یادیز ی. شما االن کارهانیاصال نگرانم نباش کنمیخواهش م

نم. در ک کاریچ خوامیم نمیاز طرف شما راحت باشه بب المیمنم خ نیاون باشه. بذار شیو فکرتون پ نیکن یدگیرس

که از خودم بلغور کردم، چون بجز  شیهاش، خونه زندگ یاز هاتف و مهربون یکم نیدروغ کردیقلبم گِزگز م کهیحال

 هم نکرده بودم، انقدر گفتم تا آروم گرفت.  یبه هال نگاه یتاتاق خواب ح

 . میکرد یو خداحافظ دمشیاز مامانم آسوده شد، از راه دور بوس المیخ یخوش وقت یالک یحرفها یکل بعداز

و با  ردکیام م وونهیکه د ی! با دلتنگکنهیم کاریچ یگوربه گور دونستمی. نمدیرسیاز خونه بگوش نم ییصدا اصال

ه ب یو سر دمیتخت دراز کش یلباسهامو عوض کنم رو نکهیبدون ا لرزوند،یکه بند بند وجودمو م یدیشد ینگران

 صحبت کرده و وضع اوضاعم رو بهش یراه با نرگس نیبداشتم. البته  امیپ یکل ایو لع نایو م یتلگرامم زدم. از نرگس

از  یهاتف باهاشون صحبت کنم که مبادا حرف شیپ خواستمیزنگ نزنن. نم چکدومیاطالع داده بودم. سپرده بودم ه

 . ادیدهنم درب

 . رمیگیفعال سالمتم و بعدا باهاشون تماس مدوستام نوشتم نگرانم نباشن که  یبرا

 پرهام زدم.  یامهایبه پ یو بشدت دلتنگش بودم، سر دیلرزیدستام م کهیحال در

 انیبه پا زیداده، گفته بود که همه چ حیچندوقت رو براش توض نیا یبهش زنگ زده و تمام ماجرا ینرگس صبح

 و آهنگ داشتم.  امیپ یبازم از پرهام کل ی. ولدیرس

 . نوشته بود:ختمیکه فقط سوختم و اشک ر دیاز شعرهاش به آتشم کش یکی

 

 دوستت دارم هنوز! من…یشو یعروسش م امشب

 دوستت دارم هنوز! من…یرویم نیریمن چه ش یب

 

 دَوم یم تسوی به دارم…مثلث سوختم نیا در

 دوستت دارم هنوز! من…یدویم شیبه سو یدار
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 …یگریجهان د دشای…غزل نینشد در ا قسمت

 ..!من دوستت دارم هنوز!یو رقص و مثنو یمست

 

 محبوب من! کشدیبغض من کَل م تیبرا امشب

 من دوستت دارم هنوز! یاگر هم نشنو یحت

 

 …باترستیسنگسار قلب من، لبخند تو ز در

 من دوستت دارم هنوز! یجور خاصِ معنو کی

 

 عمر من، در پنت هاس برج عشق یباش خوشبخت

 شهر عشاق هم، من دوستت دارم هنوز! در

 

 تخت... یرو میاز چشم ها چکدیغرورم م دارد

 ..من دوستت دارم هنوز!یشویعروسش م یدار

 

 تعجب داره!!! یجا کشمیلحظه زنده ام و نفس م نیتا ا یفکر کردم چه جور زانیر اشک

 با خودم خوندم: دلسوخته

 ...میو زنده ا میهجر را گذراند یروزها
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 گمان نبود... نیخود ا یرا به سخت جان ما

 

 .  ستهیکم مونده بود قلبم از حرکت با ختمیآهنگاش از بس اشک ر با

 دیهاتف با تمسخر بگوشم رس یبدر اتاق خورد. صدا یکه تقه ا خوندمیم امهاشویپ ی هیاشکامو پاک کرده و بق تازه

درو باز کنم که  یآوردم. فقط بمن بگو چه جور یچا جانِ محترم، براتون ریکه از پشت در گفت: رزا بانو، قدم خ

 اش نخوره؟ رهیدستم به دستگ

 نییتع میاتاقِ اختصاص یبرا یافتاد چه حد و حدود ادمیبعد که  یشده!! ول وونهید یفکر کردم: گور به گور یا لحظه

 خنده ام گرفت. به اجبار و ناخواسته بلند شده دراتاقمو باز کردم...... حالیکرده ام، ب

 نکهیل ابود. مث ستادهیدرونش بود، پشت در ا یدر بشقاب و قندان تیسکویب یو تعداد یچا یوانیکه ل ینیبا س هاتف

 تازه حموم کرده ها بود.  هیشب شتریحموم هم کرده بود، چون ب

 یچا یول دیدیزحمت کش یلید و همچنان هم ادامه داشت باعث شد بگم: خهاش که قلبمو سوزونده بو طعنه

 ندارم!  لیم خورم،ینم

ناز و نوز و ادا و اطوار وقت  یخونه اصال برا نیا یرزا تو نیدفه چشاشو جمع کرد و صورتشو جلو آورده گفت: بب هی

 بغلم گذاشت. یرو محکم تو ینیوگرنه......... س ،یخوریخوبم م یخوریم تویی. چامیندار

زنه  یاز هرچ یکنیم هیرو نشونت بدم اون آبغوره هاتو بشور. از بس گر سیسرو ایبره گفت: ب گشتیبرم کهیحال در

 !خورهیحالم بهم م

 نیاز ا کنمیتا حالت بهم بخوره! خواهش م یمجبورت نکرده بصورتم نگاه کن یپشت سرش با خشم گفتم: کس از

 !رهیگیهم برام انجام نده که عقم م یسرکوفت یمحبتها

و ر سیسرو دییهاتون عق هم اضافه شد. بفرما هیگفت: خوب شد به گر کردیمسخره نگام م یبا لبخند کهیحال در

 نشونتون بدم.

لر هال که کو یو به هال رفتم. تو دمیرو محکم کنار تخت کوب ینیس فتادمیداشتم پس م تیاز عصبان کهیدر حال 

 لرز کردم.  یخنک بود که لحظه ا یروشن بود، بقدر یگاز



 قسم به عشق

 
125 

 

نشسته، مثل  یمبل یهاتف رو دمیچشمم د یاز گوشه  کردمیاز هال عبور م یشستن دست و صورتم وقت بعداز

ت رو گرمه. در اتاق یلیخ رونیب یاتاقت رو ببند که هوا یمنتظر من بود. آمرانه گفت: رزا بانو، لطف کن پنجره  نکهیا

ادامه داد:  دهی. و با تمسخر و کشیبخواب دهینم جازهکه گرما ا ادیاتاقت ب یخنک هال تو یباز بذار که هوا یهم کم

حموم  یخوای. اگه مدمیم نانیبهت اطم نویاتـــــاقت بذاره! ا یخونه حق نداره پا تو نیا یتو ینتـــــرس، کس

 . یازش استفاده کن یتونیهستش، م سیبه سرو دهیچسب یکن

 فردا! دی. شاستیشائبه تون! حموم الزم ن یکون داده محکم گفتم: ممنون از لطف بت یسر

ده ته دلم قرص ش یکه بمن داده بود کم ینانیتختم نشستم. از اطم یاتاقم رفتم و دوباره درو محکم بسته، رو بطرف

 ته قلبم بهش اعتماد داشتم. یبنحو دادیکه بهم م یبا تمام حرص یچرا، ول دونمیو آرومتر شده بودم. نم

بود. تعجب کردم.  دهیمبل بزرگ هال خواب یمسواک زدن از اتاقم خارج شدم، چشمم به هاتف افتاد که رو یبرا یوقت

 نکره اش بگوشم نرسه! یخواست بخوابه، فقط صدا یهر جهنـــــم درّه ا تونستینداشت. م یبمن ربط یول

مل گرما رو تح کردمیم یبتونم بخوابم، درِ اتاقمو قفل کردم. سع یکم دیراحت باشه و شا المیخ نکهیا یبرا اونشب

 بودم. اونشب مونیهم پش دنمیکه از خواب دمیپر یاز خواب م یکه هرلحظه با چنان لرز یچه خواب یکنم و بخوابم. ول

 وفادارم سرآوردم.  شهیهم یاشکهابه همراه  امهاشیپ وندنپرهام و خ ادیرو با  یمیبا خواب و گرما و ن یمیرو ن

 لبم زمزمه کردم: ریخوابم ببره براش ز نکهیاز ا قبل

 

 …تو دیشا

 !یکالمم باش انیم سکوت

 یشوینم دهید

 کنم! یمن تو را احساس م اما

 .…تو  دیشا

 !یقلبم باش یاهویه
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 یشوینم دهیشن

 کشم! یمن تو را نفس م اما

 

به در چشمامو هراسان باز کردم. اتاقم روشن بود. معلوم بود که صبح شده. چشمم به ساعت افتاد،  یتقه ا یصدا با

 صبح بود. 9.30

 باز یمانتو نداشتم. از چمدانم که گوشه ا دنیپوش یبرا یوقت گهیدر بلند شد که هاتف صدام زد. د یصدا دوباره

 رونیب یایباز کردم. چشمم به هاتف افتاد که آماده و مه گذاشته بودم چادرمو برداشته، سرم کردم و در اتاقو آروم

قشنگ خودمو پوشونده بودم افتاد، چنان تعجب کرد که  رتا چشمش بمن که با چاد یبود. ول ستادهیرفتن پشت در ا

 . کردیرفت،  چون فقط بدون حرف منو نگاه م ادشیفکر کنم حرفش 

 .دییانداخته طلبکارانه گفتم: بفرما نییسرمو پا 

 یکجاست و من ک نجای!!!! مگه ادهیپوش نهمهیاونم ا ؟یچرا چادر سرت کرد ،یسالم با تعجب گفت: خاله قز بدون

 هستم؟

 راحتم.  ینجوریبکنم. منم ا تونمیدلم خواست م یهرکار نیگفتم: خودتون گفت ارمیسرمو باال ب نکهیا بدون

ذاره! اتاقت ب یحق نداره پا تو یخونه کس نیا یتو طعنه زنان گفت: مگه بهت نگفتم دادیسرشو تکون م کهیحال در

مطمئن باش  نویا ؟یاعتماد یسرخرمنم و نسبت به من ب یلولو نقدریا یعنی ؟یاونوقت چرا دراتاقتو قفل کرد

 !.......ی. تو هنوز منو نشناختستمیا یجوونم م یکه زدم تا پا یسرحرف

 راحتترم.  ینجوریا یگفتم: ممنونم ازتون. ول آروم

 یتا صبح تو دوارمیام ی! ولیبکن یخواست یهرکار ی! مختاریگفت: خوددان کردینگام م یعصبان یکم کهیدرحال

 یخونه. صبحونه هم آماده کردم رو نمیخودِ لجبازت، ا نیا رم،ی! من دارم به فروشگاه میاتاق بخارپز شده باش یگرما

 رفت. رونیزنگ بزن. و از خونه ب یداشت ی. خداحافظ. کارزهیم

به  یمبل گذاشتم و نگاه ی. چادرمو باز کرده روگردهیپشت درو انداختم که مطمئن باشم سربزنگاه خونه برنم ریزنج

 هال کردم. 



 قسم به عشق

 
127 

 

د، بهشون داده بو ینقش و نگار خاص ،یدیسف یبایز یکه گلها یبرنگ قهوه ا ییبا مبلها ییبایکه به ز یبزرگ هال

. غذا دادیصاحبش م ی قهیداده بود و خبر از سل یرو در خودش جا یمتیگرون ق یکه ظرفها یمبله شده بود. بوفه ا

هال قرار داشت که  یگوشه  یلوکس یبرنزه  سیتند. کردیم ییبه آشپزخونه خودنما کینزد یدوازده نفره ا یخور

همه  فیکرده بود. فقط ح شتریرو ب ییرایابهت پذ یرنگ ییطال ی بهیخونه با کت دیسف یبود. پرده ها ریچشمگ اریبس

 از گردوخاک بود.  دهیجا پوش

 یکه درشو باز کردم، ناگهان چنان فشارم افت کرد که نتونستم خودمو نگه دارم و برو یاتاق نیاتاقها رفتم. اول بطرف

 افتادم.  نیزم یزانو رو

ن اومدن دلبندشو ایبدن یکه برا یعال یناتییشده و تز دهیچ لیخواب کودک و وسا سیبا سرو ییبایبچه به ز اتاق

 آماده کرده بودند. 

عد . ب کردمیسرم داشته باشم فقط نگاه م یتو یفکر ایحس کنم  یزیچ نکهیماتم برده بود و بدون ا یلحظات اول

 کنم.  هیبلند گر یدور از چشم همه با صدا خواستم،یم یخلوت یشد. مدتها بود جا ریاشکام سراز

شوم. بلکه بتونم  یبلکه خال ستمیگر یها ی. هاستمیبلند گر یدادم و با صدا هیاتاق تک واریبه د حالیو ب آروم

 بکشم.  یبتونم نفس راحت دیشا زم،یبر رونیرو ب کردیکه مدتها بود خفه ام م ییبغضها

م. رسوند سیسبک شدم، بلند شده و خودمو به سرو یکم کردمیکه احساس م هیگر یما!!!!! بعداز کل میکرده بود چه

 اومدم.  رونیآب خنک حالمو جا آورده و ب

 یهمه جاشو پوشونده بود. غذا خور یکیش ینتهایلوکس و کاب لیسرراه بود. وارد آشپزخونه شدم که وسا آشپزخونه

 اون قرار داشت.  یمن رو یوسط آشپزخونه بود که صبحونه  یکوچک یچهار نفره 

دادم نبود ب یبشه که کس یحالم بدتر از اتاق اول دمیترس یول نم،یخونه رو هم بب ی گهیاتاق د خواستیچند دلم م هر

 برسه. 

مفصل همه  یلیبخوردن صبحونه نداشتم، هرچند خ یلیکردم.  اصال م نشیریو ش ختمیخودم ر یبرا یچا یوانیل

چرا  ؟یکنیچه م نجای: ازدیدورنم داد م یی. فقط صدایچیه گهیو د دمیرو سر کش یچا وانیبود. ل زیم یرو زیچ

دلش خواست بارت کنه! پرهااااااااااام! با  یهرچ هکه هاتف بتون یباش نجایا دینبود؟ چرا با نجایتو که ا یجا ؟یینجایا

اگه خدا  یتموم شده بود! حت یپرهام تموم شده بودم! همچ یبرا گهیپرهام اشکام دوباره راه افتادند. د یادآوری
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 یو خوشبخت یبه دنبال زندگ دینداشتم. اون با یباز هم با پرهام کار رفتم،یم رونیب یزندگ نیو از ا کردیکمکم م

 پرهام نبود.  قیزن مطلقه ال کی. رفتیخودش م

 خونه رفتم که حتما اتاق خوابشون بود.  ی گهیجورواجور بلند شدم و بطرف اتاق د یو فکرا هیگر یکم بعداز

و  بایز یدادم. بحد هیوارد شم، به چارچوب در تک یمقدس یبجا خوامیآروم باز کردم که انگار م یاتاقو بقدر در

بشدت در قلبم احساس  یبودند که لحظه ا دهیاتاق رو چ یرنگ ییو طال کیخواب ش سیآرامش بخش با سرو

مون!........... لعنت به من و عشقم!  مهکه اشکامو راه انداختند. با هق هق گفتم: لعنت به ه یسوزش کردم. سوزش

! میختیبهم ر یمردمو چه جور یبدرد نخورمون که خوشبخت یزندگ نی........... لعنت به عموم و بابام! .......... لعنت به ا.

 نیمن ........ که ا چارهیکنه! ....... ب یدق دلشو سرم خال یچه جور دونهیو االن نم دهیکش یهاتف چه زجر چارهیب

 وسط چطور فدا شدم. 

 به عکسها انداختم..... یبود. آهسته بطرفشون رفتم و نگاه وارید یاز زمان ازدواجشون رو ییبایبزرگ و ز یعکسها

ساقطش  یو از زندگ  میدست به دست هم داد یزن که همگ نیا فِیبود. ح یهاتف واقعا قشنگ و دوست داشتن زن

 . میکرد

 ،یداشت ییچه آرزوها دونمینم ،یچند سال دار دونمینم ه،یاسمت چ دونمیگفتم: نم دهیصورتش کش یرو یدست

کـــــاش کـــــاش کـــــاش  کنمیآرزو م ی...... ول،یو شوهرو بچه ات عالقه داشت یچقدر به زندگ دونمینم

نابود شدن آرزوهام نداشت. مطمئن باش  زبج یچیمن ه یبرا یزندگ نیبودم. ا ی. بخدااااا راضمردمیتو من م یبجا

ام. هرطور شده  ی. رفتنستمیوجه ن چی......بهستمی. من موندگار نستیمن ن یبرا ییهم جا یاجبار یزندگ نیا یتو

 یزندگ نیبرام دعا کن.... دعا کن هرچه زودتر از ا ،یکتریبرم........اشکامو پاک کرده ادامه دادم: تو بخدا نزد دیبا

ه انتقامم ک یخودش بره و مجبور نباشه برا یبا طالق. و شوهرتم دنبال زندگ ایبا مرگ  ایبشم، حاال  صخال ینکبت

 شده منو تحمل کنه! و با هق هق اتاق رو ترک کردم. 

 کردم.  هیگر تونستمیتخت افتادم و تا م یاتاقم رو یتو

ن تهران رو بدون م تونهینم گهیکرد که د هیصدام شروع بگر دنیبه نرگس زدم. با شن یبود که دلمرده زنگ 12 ساعت

 تحمل کنه. 

رزا  شیازدواج کن و برو پ یرازیش هینکرده، نگفته خاااااک تو گورت بکنن، با  زیتجو یزیحالت چ نیا یبرا ای: لعگفتم

 ؟یچطور بهش خبر داد ؟یکرد کاریگذشته با پرهام چ هیجووووونت! حاال از گر
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 فیبه پرهام زنگ زده و تمام ماجرا رو تعر روزیگوش دادم. د ینرگس یاشکام سرگرفته بودند به حرفها کهیحال در

عداز . بکردهیم هیفقط گوش کرد و گوش کرد. نرگس احساس کرده بود پرهام گر یحرف چیبدون ه گفتیکرده بود. م

بعداز دوسه ساعت به نرگس زنگ زده، گفته بود که اصال  یخداحافظ گفته و تلفنو قطع کرده بود. ول کیتموم شدن، 

ازش  یخبر گهید گفتیاز روز عقدم رو براش فرستاده بود. م ی. که نرگس هم عکسکنهیاور نماتفاقات رو ب نیا

 . ستین

 طیاشر نیا یتو کنمیکنم! خودمم سردرگمم! احساس م کاریچ دونمی. نمادیمن م یکه برا نشیغمگ یامهای: پگفتم

دارم حرف دلمو بهش بگم و ازش کمک بخوام.  ازیکه بهش ن یموقع تونمیهستش که دارم و م یگاه هیتنها تک

 کاش....... ی. ولادمهیبه  شهیو هم کنهیترکم نم چوقتیخودشم نوشته که ه

 در خونه باز شد. حتما هاتف بود.  امیو تا من بخودم ب دیزنگ در بگوش رس یبود که صدا 2 ساعت

و  دهیکه گذشت دراتاقم بصدا دراومد. مانتو پوش یکنم. بعداز لحظات کاریاتاقمو بستم و هاج و واج مونده بودم چ در

 آماده بودم. درو باز کرده و آروم سالم دادم. 

 یخودکش یجیتدر ینجوریهم یخوایم یعنی! یومدین رونی! از اتاقت که بیسالم داد زد: صبحونه که نخورد بدون

 یوو ت رمیبرات لقمه بگ ینکنه دوست دار ؟یکنیرو م نکارایکه ا ستیتو ن یخراب شده  یمگه خونه  نجایا ؟یکن

 یکنیم یمطمئن باش! و بلندتر داد زد: چرا سع ستیخبرا ن نی! از ایخانووووووووم! کور خوند ریدهنت بذارم؟ نه خ

 ؟یاضافه کن بتهامیهرلحظه به مص ،یدردامو کم کن نکهیعوض ا

منکه  ن،یداد حیرو ترج یزندگ نیتون اکرده، محکم و بدون واهمه گفتم: شما خود نشیبه چشمان خشمگ ینگاه

 یِ زندگ یمن برا نیدونستی! شما مخواستمیمنکه نم ن،یبا خودتون آورد ری! شما منو به عنوان خونبها و اسخواستمینم

 ی. آرزوهامو جلونیختیمنو بهم ر یهم زندگ ودتون،خ ی!........ شما هم زندگنیمجبورم کرد یشما ساخته نشدم، ول

تم هس ینیمن هم دونم؟یواقعا نم نیاز من دار ی. حاال چه انتظارنیدیکش شیمنو به آت یتمام هست. نیچشمم کشت

. باور شمیو مزاحمتون نم گردمیبه تهران برم کراستیبرم. بخدا خودم  نیاجازه بد ادی! اگه خوشتون نمنینیب یکه م

 . و اشکام سرگرفتند. شهینم یزندگ چکدوممونیه یبرا ین زندگیا نیکن

 نیبه ا ریبه عنوان خونبها و اس دمیزد: خوب شد واقعا فهم ادینگاهشو به چشمام دوخته بود با خشم فر کهیحال در

 ! خوشحالم که با احساستون آشنا شدم بانووووووووووووو!نیخونه آورده شد

 نگفتم.  یزیخودم تکون دادم و چ یبرا یبا افسوس، سر انیگر
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 ن؟یاجازه بدم برگرد نیواقعا هرلحظه منتظر یعنی: دیتمسخر پرس با

 تکون دادم.  یکنان سر هیگر بازم

 نیگفت: رزا بانو به ا یکرده بعد جد یفکر دیکاویجز به جز صورتمو م کهیچشماشو بصورتم دوخته و در حال یلحظات

 تو ی لهیتا بوس یجا موندگار نیجا! هم چی........... هیریجا نم چی. تو هیکن باهاش اخت بش یعادت کن. سع یزندگ

با............ راه و روش  ای ،یمون یم نجایخوش ا یبا دل ای االباشه! ح دایبه اون بابات بدم که اون سرش ناپ یزجر هی

ر! و ناهارت رو بخو ایادامه داد: ناهار گرفتم ب رفتیم کهی! در حالیاری! صاحب اختیخودت انتخاب کن یتونیم تویزندگ

 .رفت.......

 ایداکردم. خ هیبلند گر یبستم و کنار تخت نشسته صورتمو در پتو فرو کردم و با صدا یبا تمام قدرت گرومب درو

و  دماوریبه سر م یو دلخوش یکنار عشقم با شاد مویروز زندگ نیاول دیبود که االن داشتم؟ من با یزندگ نیا یعنی

 ؟یاالن چ یول رفت،یخونه باالتر م نیخنده هام تا چند یصدا

ت: که بلند گف دیهاتف بگوشم رس ینکردم. صدا یدر اتاق بگوشم خورد. اول توجه یکردم صدا هیکه گر یمدت بعداز

 ! ریبگ میبزنم. االن خودت تصم رهیدستمو به دستگ یکنیمجبورم م یرزا، خودت درو باز نکن نیبب

که  ینیاتاق بذاره، بلند شدم و دراتاقو با حرص باز کردم. در س یحفظ بشه و نتونه پا تو ممیالاقل حر نکهیا یبرا

بچه  هیل مث یریگفت: االن م یچلو جوجه، با ساالد و نوشابه قرار داشت که بطرفم گرفته عصبان یدستش بود بشقاب

 ،یو نخور یاریادا درب خورمی. قسم مرمیگیم لیتحو زترو ا یو منم بشقاب خال یخوریخوب و سربراه غذاتو م ی

 رو ینیباشم. و س دهیدلخواهتو خر یغذا دوارمی! بفرما! امامیراه ب یمثل تو چه جور یسِرتِق یخودم بلدم با بچه ها

 بغلم گذاشت و رفت.  یتو یعصبان

 یشتریپهنش با ابهت ب یداشت. شونه ها یخونه چه قدوقامت یِاز پشت سر نگاهش کردم. با لباس راحت یا لحظه

مرده شورخونه  یرو سکو یبا تمام وجودم از فکرم گذشت اله ی....... صورتمو برگردونده لحظه اخوردیچشم م یتو

 فکر کردم: خدارو شکر کفرش رو درآوردم! و نامحسوس دلم ضعف رفت.  ی! بعد با خوشحالنمتیبب

ام. با لبخند فکر  چقده گرسنه دمیبه غذا انداختم و تازه فهم یتخت نشستم. نگاه یگذاشتم و رو نیرو زم ینیس

گوشش، بعد با زور غذا رو  یتو زنهیم دهیکش هیحتما  رسه؟یسرتق رو م یحساب بچه ها یچه جور یعنیکردم: 

 هیو  زنهیمشت به پشتش م هی شه،یخفه م هسرتِق دار یبچه  نهیب یهم م ی. وقتکنهیدهنش فرو م یقاشق قاشق تو

 !!!کنهیم یگلوش خال یآب تو وانیل



 قسم به عشق

 
131 

 

نگذشته بود باز دراتاق بصدا دراومده  یساعت میخوشمزه بود. ن یلیزده، شروع بخوردن کردم. خ یلبخند دوباره

 !نیرو بد ینیهاتف گفت: مرحمت فرموده س

 یتخس و زبل! ول یرنگ و روت باز شده بچه  ی! کمیخورد نکهیرو بدستش دادم با اخم گفت: نه مثل ا ینیس یوقت

 زندانبانهاست؟ هیمن انقده شب ی افهیق یعنی ؟یاریهارو درب یزندان یادا یکنیم یچرا سع

 ،یدبخن شهیکن هم یبدقلق، سع یگفت: بچه  رفتیم یلبام اومد که زود جمعش کردم. وقت یرو یلبخند ناخواسته

 باور کن!  ادیبهت م یلیخ

جا خالص بشم. انقدر  نیاز ا!  دعا کردم: خداجوونم کمکم کن زودتر وووووونهیدادم. د هیاتاقو بستم و به در تک در

 ! از من گفتن بود! یو به تهران پرتم کن یریتا خودت دستمو بگ کنمیبهت التماس م

که  نهیهدفش از اطالع دادن، ا زدمیکه بهم داد به فروشگاه رفت. حدس م یاستراحت با اطالع یبعداز کم هاتف

. زدمیم جیرنگ و وارنگش فقط گ ینکه از رفتاراکاراش کجا! م نیاون حرفها و دعواهاش کجا و ا یراحت باشم. ول

هم  ونیتلوز ی. مدتها بود که از برنامه هاکردمرو روشن  ونیرفتم و تلوز رونیب دمیبسته شدن درو شن یصدا یوقت

نشستم. هرچند فکرم هزار راه  ونیتلوز ی. اونم آماده کردم و روبروخواستیم یچا وانیل هینداشتم. دلم  یخبر

 بهتر بود.  یلیاتاق خ یتو دنیاز چپ یبدم، ول ونیحواسمو کامل به تلوز تونستمیو نم رفتیم

 که خدارو شکر بهتر بود.  دمیبه مامانم زده و حال بابامو پرس یزنگ

 ینیپشتِ گوشِت رو بب یول خوادیم یحساب یزکاریتم هیخونه  نیبه دور و بر خونه انداختم گفتم: ا ینگاه یوقت

کن. من فقط مسوول زندان خودم  یزندگ یخواست یگردوخاک هرجور نیا ی. خودت توستمیهاتف خان! منکه ن

ردم. ک زیتم تونستمیکه م ییتا اونجا قموکردم و اتا دایپ یخوردم از آشپزخونه دستمال مویچا نکهیهستم. بعداز ا

 . کردمیپاک م سمویصورت خ یو گاه خوندمیکه منم همراش م خوندیپرهام برام م یبایز یهمراه با کارکردن آهنگها

. نمیتوش بچ لمویاتاق دست نزدم که وسا یواریاصال به کمد د ی. ولدمیداخل راهرو بود که جارو هم کش جارو

 . زدمیهمون بهتر که دست نم دم،یدیم ییزهایبا بازکردنش چه چ دونستمینم

تلف کنم  یوقت نکهیبدون ا یبودم روز دواریاتاق گذاشتم و لباسهام همچنان درونش موند. ام یرو گوشه  چمدونم

دوش  هیاتاق  یپشت سرمو نگاه کنم. بعداز تموم شدنم از کارا نکهیخونه برم، بدون ا نیچمدونم رو بردارم و از ا

 خاص وجودمو دربر گرفت.  یهم گرفتم که آرامش یحساب
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زندانبان خسته و بدخلق شام آورده گفت:  نباریاتاقم بودم که درو بصدا درآورده ا یموقع اومدن هاتف باز تو شب

 . ریبگ لیلطف کن تحو

 مکنیگفت: احساس م یداده عاص یخنده ام گرفته بود، خودمو کنترل کرده و آهسته درو باز کردم. سالم کهیحال در

 نمیبب رم،یکنم و خودم عوض تو اونجا سنگر بگ رونتیاز اتاق ب خوادی! باور کن دلم میخودت کرد یتو منو مسخره 

من هنوز  م،یبود که بست یچه جور عهد نیتنها نباشم؟ ا هخون نیا یتو یهمراهِ من باش یداره! مثال اومد یچه مزه ا

 .......اوردم؟یسردر ن

 نیدیاومده باشه! شما خودتون بر رونیاز دهنم ب یحرف و عهد نیهمچ ادینم ادمیبه چشماش دوخته گفتم:  نگاهمو

 ه؟یچ فمی! خب االن من، تکلنیکرد دییمنم مجبور به تا ن،یو دوخت

 یترس بَرم داشت. ول یچشاشو چنان جمع کرده نگاهشو بصورتم دوخت که لحظه ا دادیسرشو تکون م کهیحال در

دستم  یکه بهمراه داشت رو چنان محکم تو یو نوشابه ا چیو همچنان چشم بصورتش دوختم. ساندو اوردمیکم ن

بجاش  ،ی... زبون که ندارشـــــــااما یهتر بود. با خشم گفت: خاله قزاز اون ب دیکوبیگذاشت که اگه بسرم م

 دهنته!!! یکاکتوس تو

باور کن! خودتم که  خورمیتو نم ی! من بدرد زندگکنمیکاکتوس بره خواهـــــش م نی: اجازه بده ادمینال مظلومانه

 بده برم، من بجهنم! ! الاقل بخاطر خودت اجازهیکشیعذاب م نهمهیچرا ا ،یمنو تحمل کن یتونینم

 !رهینم ییمونه و جا یجا وَرِ دلِ خودم م نیگفت: کاکتوس هم یسوزوند آروم اما عصب ینگاهش صورتمو م کهیحال در

و و ت یبرا یادیز ی. من نقشه هایبند کن یزندگ نیکن دلت رو هرچه زودتر به ا یبخودت نده و سع یخودیب یدهایام

 بابات دارم. فقط منتظرم حالش خوب بشه اونوقت.......... و تنهام گذاشت. 

 هام سرباز کرد.  هیو گر دهیدرو محکم کوب دوباره

ه ک ییخودمو با گروها  شتریب کردمیم ی. سعدمیباز هم گرما رو تحمل کردم و با در بسته و قفل شده خواب اونشب

 بزنم.  ادیفر موندیو کم م ومدمیبتنگ م یگاه یلتلگرام و... داشتم سرگرم کنم. و یتو

 بسته فکر کردم چشمامو

 

 ...یمجاز یها نیسرزم وارــدی روی هـــن هــک " ضـــــــبغ" مـــاس هـــــب تـهس زیـــــچی یه
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 هـب هـــنمیش گهــدی جای چـــــهی هـن و

 .... تـــــگذاش راکـــاشت

 زیـــبری دـبای طـــــفق و طــــفق

 ..... خودت وــــت

 " ضــــــبغ" از پرم

 "بغــــــــــض"از  پرم

 

. براش نوشتم: من نه تنها کردیدلمو خون م شتریو ب فرستادیمختلف م یامهایبرام پ اوردیم ریگ یهم تا وقت پرهام

 ی!!! من خسته ام! از همه یرســـــونیعشق رو به آخرش نم نیهمه تموم شده هستم. چرا ا یتو، بلکه برا یبرا

 ! کنمیخسته ام! تمومش کن خواهش م ایدن

 دلدارم فراموشم نشه،...... خواهم نوشت. کهیمن داغــــونه داغـــــونم! تا زمان یول ،ی: تو خسته انوشت

 

 باز از آن کوچه ...نه هرگز! یتو مهتاب شب یب

 شب من ماه ندارد. یتو حت یب

 سست و تنِ فرسوده ام آخِر که به آن کوچه دگر راه ندارد. یِپا

 تو کردم یِشب منِ تنها هوسِ کو کیتو  یب

 تو کردم یِتو و رو یِتو و بو یِمو هوسِ

 خود تا به سحرگاه نشستم یسجاده  سرِ

 شکستم شیگسستم، چشم ها بستم و در خو یاز پا بند
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 گاه به گاهت ی بوسه اهت،یکردم ز نگاهت، وآن دو چشمانِ س گله

 !تیکردم، گله کردم به خدا گله

 تو شبِ من ماه ندارد ابر هم گاه ندارد یب

 به سحر راه ندارد در بساط آه ندارد 

 به خدا شاه ندارد! یکه تو دار یسنگ دلِ

 که شب و روز ندارم  تیگفتم به خدا دوش

 و مبهوت نگاه و همه جانم نگران است! نهیس نیز دستت نفسم حبس در ا که

 اشک خدا پنجره را شست! یشب بود و هوا را قطره  مهین

 ها سست. ی....پاسیها خ چشم

 ؟ییافتاد به جانم. تو کجا لرزه

 تو برهم بزند یِحالتِ مو دیاینکند باد ب نگرانم

 یکه تو خواب یبخرامد در اتاق ای

 گرگ، کی یزوزه  نکند

 سرت خواب پراند.. از

 نگرانم.. نگرانم

 پر از دغدغه و شب پر از آرامش و محجوب. من

 شب، نیبار به آرامشِ ا نیخورم ا یقسم م من

 سماوات ، به کواکب، یِاهیس به

 حذر از عشق ندانم !!! ارات،یس به
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 ��تو هرگز نتوانم...نتوانم!!! شِیاز پ سفر

 

 . ستمیشعر پرهام فکر کنم تا صبح گر با

 .یو عاص یعصب یبودم و هاتف بقول خودش زندانبان. اونم زندانبان یهفته بود که من زندان کی

بخونه بر  2ساعت  دونستمیآماده بودم. زمان رفت و برگشتش بدستم اومده بود و م دمیدرو شن یصدا یوقت اونروز

 . گردهیم

 کارت دارم.  رونیب ایدفعه گفت: رزا، ب نیهاتف بلند شد، اما ا یمعمول درِ زندانم بصدا دراومد و صدا طبق

 داشت؟  کاریبا من چ یعنی. ستادیقلبم ا یا لحظه

 ندارم. یمن با شما کار یداده گفتم: ول یاز تک وتا ننداخته درو باز کردم و سالم مختصر خودمو

حرفام  به نیلطف کن هینداشته باش! فقط جنابِ عل ،یندار یگفت:  تو کار دادیبا دستش مبل رو نشون م کهیحال در

 . و خودش براه افتاد. نیگوش بد

 مبل نشستم.  نیکترینزد یاومده، گوشه  رونیب آروم

خونه از مانتو و چادر دست  یتو یخوایم یک نه،یسوالم ا نیبصورتم نگاه کرده با اخم گفت: اول ینشست کم یوقت

 ؟یبردار

 . چوقتیگفتم: ه یچشمم بصورتش بود جد کهیتکون داده و درحال یسر آهسته

  ستم؟یمگه من شوهر تو، محرم تو، ن ست؟یخونه ات ن نجایتعجب بلند گفت: مگه ا با

 ونمدی! فقط مدونمینم یچی...... هدونمیجواب دادم: نم دیکوبیقلبم بشدت م کهیاز صورتش برداشته در حال نگاهمو

 !ستنیدلخواه من ن چکدومیه اد،یپراز داد و فر یزندگ نیشوهرِ پرطعنه، ا نیا ،یشوهرِ اجبار نیداغون، ا یزندگ نیا

 ...... یشاهیعل ی! آقاستیشما ن ی همنکه خون یوگرنه جا نجامیفقط با زور و اجباره که ا

 گفت: من اسم دارم هاااااتــــــــــف!.... تند
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 ......... یشاهیعل ینکرده دوباره گفتم: آقا یتوجه

 گفت: گفـــــتم من اسم دارم فقط هــــاتــــف! یو عصب بلندتر

 حرفمو بزنم. نیچشمام ناخواسته پراز اشک شده بود گفتم: اجازه بد کهیحال در

 و بلند گفت: اول هــــــــاتف! دهیجمع شده نگاهشو بصورتم دوخته بود کش یبا چشمها همچنانکه

داد زدم: هــــــــــاتـــــف  زانیاشکر اعصابم پا گذاشته بود که یاز بخشها کیکدام یرو دونمینم

 خاااااااااااااااان!

 ایلع ؟یزنیچرا داد م ؟یشد وووووووووونهیبود بلند گفت: چه خبرته؟ د دهیچشماش باز شده و از جاش پر کهیحال در

 خودمم زهره ترک شدم! دن،یها صداتو شن هیهمسا هیزهررررمااااااررر! چ یبهش بگ یایب یخانم جات خال

 . دیخندیشده بود. خودشم داشت م یاشکا و خنده هام قاط گهید

! یداشتن یرفته بود، تو که با من حرف ادمی ی!! راستاتیباز وونهید نیخبرِ مرگمون با ا میادامه داد: هاتفم نخواست بعد

 یریگرو بدوش ب یخونه زندگ نیا تیمسوول یخوایم یکِ نمیحاال بگو بب ه،یخب سرکار عل ؟یقرار بود فقط گوش کن

نه خو نیا یحوصله  گهیو د شمیم یخاک خورمیم ییبه هرجا ماش ی هیسا ریز ؟یخونه بکش نیا یبه سرو رو یو دست

 گردوخاک گرفته رو ندارم.  ی

بمن  یبرداشته صورتمو پاک کردم. در همون حال هم تند فکرامو کردم که هاتف خان، تو جرات کرد یدستمال

 ! مونیم یریکبیا ی! منو هنوز نشناختارمیروزگارت درم! دمار از یزهرمار بگ

 ن،یکم کمتر بخور هیلطفا  خوام،یعذر م یلیخ یلیباال آوردم و نگاهمو بچشماش دوخته بدون واهمه گفتم: خ سرمو

! من نیخدمتکار دست و پا کن هیخودتون  یبرا نیتا بتون نیکم کن تونیکم از مُد و پز عال هی ن،یکم کمتر خرج کن هی

 ! نیردا یانتظار نیکه از من چن ستمیشما ن یخدمتکار خونه 

ط اونم درست وس ،یقِر عال هیو دلم  زدمیبال بال م یکله اش نشسته بود. منم داشتم از خوشحال یچشماش باال گهید

 . خواستیبا آهنگ شاباش شاباش م ییرایپذ
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ام کارهارو انج ادیخدمتکار ب هی دییفرمایمخدره دستور م ایتمسخر گفت: پس عل یباز و با کم یبا چشمان متعجب

بشه و ما هم...!  بمیخدمتکار خوشگل نص هی ی!! که الهنیکنیهم لطف م یچه دستورات دهیبده؟؟ از راه نرس

  ن؟یخودتون دار یبرا ییها رنامهچه ب ن؟یکن کاریچ نیخوایخونه، م نیاونـــــوقت شما بعنوان زنِ ا

 ....شایعل یآقا نینیبا لبخند بصورتش دوخته گفتم: بب چشممو

 گفت: هــــــــــــاااااتــــــف! تند

 محکم بستم و لبامو جمع کردم تا دوباره داد نزنم. چشمامو

 حواست باشه ها! گهید ندفعهیو تو! ا دونمیمن م یگفت: باور کن رزا داد بزن تند

 رو... یتیمسوول چیـــاتف خاااان! من بعنوان خونبها ههـــــ نیگفتم: بب یباز کرده عصبان چشمامو

و شلنگ تخته انداز بطرفم اومد. تند برخاسته داد زدم:  یاز جاش بلند شده، عصبان دمیو د دیدهنم خشک یتو حرفم

 ! حدود خودتو حفظ کن جناب!رونیب زنیها بر هیتمام همسا زنمیم یغیچنان ج ،یبش کیبمن نزد

 نینشست گفت: ترسو بش یکه من نشسته بودم م یمبل ی گهید یگوشه  ز،یتمسخرآم یبا لبخند کهیحال در

 با تو کار داره! یسرجات! ک

بار  هیخدا قسم، اگه  یرزا! بخداوند نیسرخ شده بود گفت: بب کهینگاش کردم و آروم نشستم. در حال یکم ستادهیا

 یب بقل یگلوله هم تو هیمغز تو،  یگلوله تو هی ،یاریرو بزبونت ب ریخونبها و اس یکلمه  گهیبار د هیفقط  گه،ید

 ینه کار کردنت رو تو گهیاز من داشته باش! د نوی. امیکه هردومون به دَرَک واصل بش کنمیم کیصاحب خودم شل

از آشپزخونه بردار بخور.  دمیبکن. ناهارم خر یدوست داشت یعقربت رو! هرکار شِینه زبونِ چون ن خوام،یخونه م

 که انشاا... وسط جهنم جات باشه! یریهم بم یاز گرسنگ یتونیم ی! اگه دلت خواست حتکشمینازت رو نم گهیچون د

هم  رمیتخت، بم التیخ ادهاتون؟یبا اون داد و فر نیبود داریسرم نازمو خر رِیو کوله گفتم: مثال تا امروز خ کج

 !نیدارم، شما بفکر خودتون باش یمطمئنم درست وسط بهشت جا

دتون نشونمتون! ب یفرقِ سرم م یبه بعد رو نیگفت: با اجازه تون از ا دادیفشار م جگاهشویبا انگشتاش گ کهیحال در

 اد؟یکه نم
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فتادم ! و راه ایچیه گهیاحترام الزم دارم د یخودتون! فقط کم شکشیشدم به اتاقم برم که گفتم: فرقِ سرتون پ بلند

 هنوز حرفم تموم نشده!  ن،یکه گفت: بش

 .شنومی. مخوادیسرپا گفتم: نشستن نم یهمونجور

 یبرم. امروز مامان زنگ زده که برا ینم دنشونیکردن چرا تورو به د لهیداد: االن دو روزه مامان و بابام هردو پ ادامه

از سرم بازشون  یچه جور ستمیبلد ن گهی. دمیدنبالت با هم بر امیآماده باش م 8.30. ساعت میشام به خونه شون بر

 کنم. 

 تونمینم گهید کنم،ی. حرفها و حرکات شمارو بزور تحمل مامیپدر مادرتون ب دنیبه د تونمیگفتم: من نم آروم

اعصابم  یپسرشون رو داغون کرده رو تحمل کنم. بقدر کاف یزندگ یشماتت بار اونارو که پدرِ من چه جور ینگاهها

 . متاسفم. کنمیکنن، درجا سکته م ارمهستش، اونا هم بهم لطف داشته باشن و چندتا حرف نث ختهیبهم ر

 !ستنیخبردار ن یچیاومدنِ خودت بهونه نتراش! اونا از ه یگفت: برا هاتف

 ..؟یچ یعنی: دمیبطرفش برگشته پرس متعجب

 طیو بخاطر شرا میتهران آشنا شد یاواخر با هم تو نیمن و تو ا کننیگفت: اونا فکر م دادیسرشو تکون م کهیحال در

من  نکهیا یبرا ،یدار یو االن ترم تابستون یهست رازیش ی. چون تو هم دانشجومیسروصدا راه انداخت یعقد ب هیمن، 

! اگه خودت نیهم میرو راه بنداز مونیتا به وقتش عروس ینمن بمو یخوابگاه، خونه  یتنها نمونم، قرار شده بجا

 . دوننینم یچیاونا ه یند یو سوت یمواظب حرفات باش

سرم داد و  نهمهیا ،یکنیم گرمیخون به ج نهمهیخونه ا ی! توامیچشماش کرده گفتم: بازم من نم یصاف تو ینگاه

 . ستمی! من نیکن کاریچ یخوایاونجا م نیبب ،یکنیم ادیفر

! ..........................خواهش ایندارم فقط ب یآروم گفت: اونجا باهات کار دادیم هیمبل تک یسرشو به پشت کهیحال در

 !کنمیم

من  شویباشه زندگ یغرورش لگدمال بشه! هرچ نیاز ا شتریب خواستمینداشتم. نم ییراه دررو گهیکه گفت د یلحن با

 بودم.  ختهیبهم ر

 آماده ام...... 8.30گفتم: ساعت  آروم
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 دیبا کاریچ نیازدواجت رو انگشتت کن. بب یگفت: فقط لطف کن امروز اون حلقه  نیاتاقم راه افتادم که غمگ بطرف

پدرمادرم دلشون بشکنه. فقط بخاطر اونا  خوامی! نممیکنیرو تحمل م گهیهمد یاجبار نهمهیکه اونا نفهمن ا یبکن

 . میباش یواقع ینامزدها هیشب خوامیلطف کن، نه بخاطر من! م

تکون داده  ینگم. سر یچیمجبورم کرد ه زدیصداش موج م یکه تو یفکر کردم. اندوه یکم ستادهیا یهمونجور

 بطرف اتاقم رفتم. 

 اشم. ب یگرفتم بخاطر پدرمادرشم که شده عال می. تصمشدیهاتف اصال فراموشم نم نیلحن اندوهگ کردمیم یکار هر

 یلیوشم. خبپ دمیکه داشتم رو با شلوار سف یو گلدار دیسف یِگرفتم بلوز تابستون میبه چمدونم تصم ینگاه بعداز

 . رفتمیبهتر بود آماده م یول اوردمیرو درنم . هرچند مانتومومدندیبهم م

 . خوردنیبدردم م یلیبودم که خدارو شکر االن خ دهیتصادف خر یقبل از ماجرا یلین یآب یبلوز رو با مانتو نیا

 دارن. نگران یاتیو چه اخالق و خصوص رمیم ییچه کسا دنیبه د دونستمیدلم نبود. اصال نم یساعات رو دل تو تمام

 !رنیگیم لیمنو تحو یخوب نباشه و خجالتزده بشم. استرس داشتم چه جور هیبق شیبودم نکنه رفتارم پ

دم پرهام مشغول ش ادیبا آهنگام ب اره،یپدرمو در ن یخودیب االتیفکرو خ نیاز ا شتریسرم گرم بشه و ب نکهیا یبرا

 که خدارو شکر کوچولو موفق بودم. 

بخودم انداختم. هاتف  نهیآ یتو یجمع کردم، نگاه ییبایو بعداز سشوار که موهامو بز گرفتم یدوش 7 ساعت

با اون  یکم ندفعهی! اشهیشب که هزار شب نم کی. فکر کردم میرفتار کن یواقع یخواهش کرده بود مثل نامزدها

 . ونمم یدلم ازش متنفر م یهمچنان تو ی. ولامیبرج زهرمارش راه م ی افهیق

عوض شد. خودم که ذوق کردم و  افمیکوچولو بصورتم بردم. چقدر ق یمجبورا دست ینبودم ول یاصال راض کهیحال در

معدود و دور از چشم بابا  ینکرده بودم، مگر در موارد شیآرا ادیاز خودم خوشم اومد. تا به امروز از ترس بابام ز

 راحت بودم.  گهیاالن د یطالبانم. ول

ا بودم. ب یبخودم انداختم. عال ینگاه نهیآ یبود که زنگ خونه بصدا دراومد. شالمو سرم کرده، دوباره تو 8.35 ساعت

 داره دمیکه اومدم د رونیآهسته درو باز کردم. هاتف نبود! ب دمیکشیهم خجالت م یکم کهیدر، در حال یتقه  یصدا

 و مات چشم بمن دوخت.  ستادهیا ل. بطرفم برگشت که همونجا وسط هارهیبطرف آشپزخونه م

 چرا وسط راه هنگ کرده؟ مگه من چمه؟ نیشده؟ ا یتعجب نگاش کردم که چ با
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بدنم  یاحساس کردم تمام خونها ی. لحظه ارمیم یزدم و دارم به مهمون پیدفعه رو ت نیافتاد ا ادمیدفعه  هی که

 تختم نشستم.  یلرزان رو ییانداخته به اتاقم برگشتم و با پاها نییبطرف صورتم هجوم بردن. سرمو پا

که تا اون لحظه برام ناآشنا بود گفت: سرکار  یبا نگاه کهیهاتف با سرفه سرشو داخل اتاق کرده در حال یقیدقا بعداز

 نرفته؟  ادتی! حلقه ت رو که یخدارو شکر آماده ا نکهیمثل ا ه،یعل

 !کنهیضرر م یک نمینره، که بب ییبشه و جا مونیپش هیسرکار عل گهیم طونهیش گفتم: یجمع شده جد یچشمها با

بهت  شعوریب طونیگوش نکن! غلط کرده ش طونهیبحرف ش کنمیبا لبخند دستاشو باال برده گفت: خواهش م تند

 نره! ادتیمگه نه؟ حلقه تم  یهست ی! تو که دختر خوبدهیم ادی یزیچ

بار  نیاول یآوردم. برا رونیحلقه رو از جعبه اش ب فمیافتاد حلقه رو انگشتم نکردم. دست بردم و از ک ادمی تازه

 یبلند ی هیپا یبزرگ برو یو درشت که الماس زیر ینهایبا نگ دیسف یبود. حلقه طال بایبهش انداختم. چقدر ز ینگاه

 .....کردندیاز انگشترو ساپورت م

اونوقت  که ینیب یباره حلقه تو م نیاول یدوخته بودم که هاتف گفت: لطفا نگو برا چقدر به انگشتر چشم دونمینم

 .کنمیدق م میخوش شانس نهمهیباور کن از ا

! نیرسبه دق کردنتون ب نیتونی. شما مکنمیباره که نگاش م نیاول یبرا گمیباال آوردم، نگاش کرده گفتم: االن م سرمو

 ! تند هم لبامو جمع کردم که اصال نخندم. میمنکه تمام قد راض

 زهیآو ونی! اکنمیمثل تو هم شده باشه، سالها عمر م ییچشم دشمنا یگفت:باور کن به کور دیخندیبلند م کهیحال در

 گوشت کن! ی

 یجنابعال کی یبا اخم گفتم: دشمن درجه  دادمیرو محکم در مشتم فشار م یو انگشتر شدمیبلند م همچنانکه

 لطفا! دییگوشش کرد بفرما ی زهیآو

 شهیبطرفم گرفت و گفت: رزا، م یدستش رو جلو آورده جعبه ا دمیدفعه د هیبرداشت.  یزیشده از پشت در چ خم

 ؟یدستت کن نویا

 دستم کنم؟ دیکه با هیچ نیگفتم: ا یتعجب به جعبه و صورتش نگاه کرده بعداز لحظات با
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.............. مجبورم یعنی: دمی. آهسته و متعجب پرسکردیم ییدرونش خودنما یکیجعبه رو باز کرد. دستبند ش آروم

 دستم ببندم؟  نویا

نس و کِ دمیبرات نخر یچیمامانم بگه ه خوامینم ی! ولیستیچشم بصورتم دوخته بود گفت: نه مجبور ن کهیحال در

 بهتره!  یدرآوردم. دستت کن یباز

 نیا چشمم خورد. یتو شتریب شییبایمکث دستبند رو از جعبه برداشتم که ز ینبودم با کم یاصال راض کهیحال در

مطمئن بودم  یاش بودم؟ دلم ضعف رفت. ول قهیاز سل ییمنهم جز یعنیداشت!  یا قهیخَرزهره عجب سل یپسره 

 جا کور کرده! هیشو  قهیانتقام از بابا و من، چشم و سل

 . دمینرس ییبجا یزور زدم ول یقالبش کار من نبود. کم بستن قفل و  یرو دور دستم انداختم ول دستبند

 کمکت کنم؟ یزمزمه کرد: اگه اجازه بد هاتف

 نبود. یچاره ا نکهیمثل ا یکردم، ول یفکر ارمیسرمو باال ب نکهیا بدون

 دستم بهت نخوره، نگران نباش.  کنمیم یسع ،یبا طعنه گفت: خواهر روحان دوباره

 ادکلن یجلو گذاشته دستمو دراز کردم. بو یتکون دادم و دل نگران آهسته قدم یسر د،یلرزیدستام م کهیحال در

 کالس! یتلخش به مشامم نشست. نسناسِ ها

مبارکت باشه. چقده هم  یگفت: خاله قز واشیهم داشتند دستبند رو بست و  ینوک انگشتاش که لرز کوچک با

 چارهی. بیآخرشم گمش کن یام حرف نداره! حلقه تم دستت کن. فکر کنم از بس بهش بها ند قهی. سلادیبدستت م

 تنها و دورافتاده! یحلقه 

 . دیکشیدرونشون زبونه م یسرمو باال آوردم که نگاهم به چشمان غمزده و سرخش افتاد که آتش آروم

 سوزونه.  یحال خودش دل مو ب گهیداره خودشو از زبون حلقه م دمیبرگردونده کامال فهم صورتمو

دلش بحال من  نقدریهم ا یکی! کاش سوزهیحلقه م نیو گفتم: چقده هم دلتون بحال ا دمی. خنددمیخند ناخواسته

و  ستیبفکرم ن یحلقه هم کس هی ی! خدارو شکر به اندازه نمیتر نیو غمگ نیو دورافتاده تر نیکه تنهاتر سوختیم

 پراز اشک شد.  ام! و چشمکننیدارن با حرفاشون، حرکاتشون، سرکوفتاشون داغونم م

 !هی. راهمون طوالنمیفتیراه ب دیبا شهیم ریکنم هاتف هم ناراحت شد، چون تند بطرف هال برگشته گفت: داره د فکر
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 بود.  ریو چشمگ ومدیتنها و دور افتاده کرده، آروم به انگشتم نشوندم. چقدر به انگشتم م یبه حلقه  ینگاه

اتف . همیبود ستادهیهم ا یبخودم و هاتف افتاد که روبرو نهیآ یبرداشته راه افتادم. درون آسانسور چشمم تو فمویک

 یتنش نباشه! حاال چرا به بهانه  و دوست داشتم سربه ومدیهمونقدر هم من ازش خوشم نم یواقعا محشر بود. ول

ا ب تونستیبود. اون م نحلیبرام ال ختیخودشم بهم ر یدگبابام و انتقام بمن بند کرد و با من ازدواج کرد، که زن

 یو تو اوردهیقلبمو همرام ن یکه حت یچرا من؟؟؟ من یکه خواست و انگشت روش گذاشت ازدواج کنه، ول یهرکس

و  که بود ی! منفتادینم ادمیو اصال کل وجودش  کردمیبهش فکر نم یلحظه ا یکه حت یتهران جا گذاشته بودم! من

 نیز اا یعنوان خودمو جزئ چیکه فقط در تب و تاب برگشتن به تهران بودم و به ه ینداشت! من ینبود هاتف برام فرق

 !کردمیاحساس نم یزندگ

 یاز تو نیف دوخته و بفکر فرو رفتم. هاتف هم غمگچشم به هات نهیدر آسانسور باز شد بخودم اومدم که از آ یوقت

 . کردیمنو نگاه م نهیآ

 یبرات در باز کنم. ول یکه ه ستمین یکه در جلو رو برام باز کرده گفت: باور کن من کس میراه افتاد نیماش بطرف

 برات بکنم!  نکارویآبروم بره، که مجبورم ا ینیعقب بش ترسمیم

رنه . وگمیاریرو درب یواقع ینامزدها یادا مینکن! مجبور تیکرده با حرص گفتم: لطفا معذب نباش و خودتو اذ نگاهش

 هیمارِ غاش شین ست،ی. ماشاا... زبون که ننمیتو کجا! پس منم مجبورم تورو تحمل کنم و جلو بش نیمن کجا ماش

 شدم. نیهستش! و داخل ماش

 ها! یاریدفه از زبون کم ن هی ،یپشت سر گفت: عم قز از

 تخت، حواسم جَمعه! التیبلند گفتم:  نه نترس، خ 

ه چ نیشو بب یهم تو از دستم عاص یکه گفت: خداروشکر! کم دیخندینشست هنوز داشت م یپشت فرمان م یوقت

 بزنم و از شهر فرار کنم! ادیمونه از دستت فر یکم م یداره! منکه گاه یمزه ا

همون بهتر فرار  ی( هستی)مارموذهیکج گفتم: انقده که موذمارِ غاش یبا لب و لوچه  دادمیم سرمو تکون کهیحال در

 !شمیو منم خدا خواسته راحت م شهیازش کم نم یچیبکشه! باور کن ه یشهر عشق، بدون تو نفس نیا رازیتا ش یکن

 هیا ج نیهم گهیم طونهیکنم؟ ش کاریزبونِ کاکتوسِ تو من چ نیگفت: از دست ا شدیخارج م نگیاز پارک کهیحال در

 مانکنت، خرچ خرچ صدا کنه! کلیه دی.... ببخش تیننه قور کلیاون ه امیفن ب
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باور کن انگشتت بهم بخوره  ه،یجمع شده گفتم: موذمارِ غاش یو با چشمان رمیبگ دنمویخند ینتونستم جلو گهید

م به آقااا! حواست برهیوقت م یلیخ یمنو بشناس یای! تا تو بیساز کن یو عشق یآهنگ بندر ارمیسرت م ییچنان بال

 !هیکه آرزوهام تموم نشدن ادیسرم ب ییباشه مبادا بال تیرانندگ

ها! خودتو جمع کن  یزنیزر م یدار یادیدلم گفتم: رزا ز یرو پر کرده بود. تو نیخنده ش ماش یقهقهه  یصدا گهید

 لطفا! نیدور برنداره! نوکش رو بچ ادیکه ز

ر د یو اطالع دمیمنکه تا حاال نشن ه؟یا غهیچه ص هیموذمارِ غاش نی: لطفا بهم بگو ادیخنده پرس یبعداز کل هاتف

 موردش ندارم!

! برنیهستش که آدما از دست اون مار به اژدها پناه م یدر جهنم مار گنیگفتم: م کردمینگاه م ابونیبخ کهیحال در

 هستش که فکر کنم عندِ تو باشه! خوشبختم! هیاون مار اسمش غاش

 . دمیخنده اش بلند شد که منم ناخواسته خند یصدا دوباره

 .بردیم ایمنو به عالم رو یگاه خوندیم نیماش یکه تو ییبایز یآهنگها

د. بو دارمونید نیباشه اول ینباشم. هرچ یکه دست خال دیخر یراه بنا به سفارش من هاتف دسته گل قشنگ وسط

من خبر نداشتند و گرنه محال  ی. خدارو شکر از ماجراختیریدلم فرو م فتادمیهاتف م ی دهیپدر مادر ند ادیهروقت 

 خونه شون بذارم.  یبود پاتو

 یکیو پ کیخونه ش دیکه با زدیساختمون داد م رونینگهداشت، همون ب یساختمون دو طبقه ا یهاتف جلو یوقت

 باشه. 

 رزا بانو!  دی. خوش اومددییبشم که باز هاتف درِسمت منو باز کرده گفت: بفرما ادهیپ خواستمینم اصال

ر د دشیعقب دسته گل رو برداشته بدستم داد. زنگ خونه رو بصدا درآورده با کل یشدم. هاتف از صندل ادهیپ آروم

 خونه رو باز کرد. 

و  یهم دوست داشتن یلیکه خ یساله ا 55که در بزرگ هال باز شده خانم حدودا  میپاگرد بزرگ خونه شد وارد

 شد. داریدر پد یپوش بود با لبخند جلو کیش
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 .زمیعز یگفت: خوش اومد کردیبا دقت نگام م کهیاز پله ها باال رفتم دسته گل رو بدستش دادم و در حال یوقت

 یِرزمار شونمیخوشگل خودم. ا یرزا جان، مامان شمس . هاتف از پشت سر گفت:دیو صورتمو بوس یدیزحمت کش

 بنده هستن مامان جوونم. 

 انشاا... دیبه حقّه که خوشبخت بش دمی. امنیگفت: هردوتاتون خوش اومد دهیهاتف صورت هاتفم بوس مامان

 هاتف بلند گفت: انشاا... انشاا... که

 . میشد ییرایخودمو گرفتم و وارد پذ یخنده  یجلو بزور

 . دیدورتر از من نشسته ازمامانش حال باباشو پرس ینشستم که خودشم کم یمبل یهاتف رو ییراهنما با

. بعد رو کردی. داشت لباساشو عوض مادینشست گفت: خدارو شکر حالش خوبه. االن م یم کهیخانم در حال یشمس

 یراه بندازم. ول یمهمون ارتدید نیاول یام بود برا فهی. وظزمیعز یخوش اومد یلیخ یلیبمن گفت: رزا جان خ

 و راحت اری. االنم گرمه، مانتو و شالت رو دربذارمی. انشاا... بعدا برات سنگ تموم مینیب یرو م طمونیخودت که شرا

 . نییپا ادی. االن خودشم متهیشوهرش مامور هی. هانستین یباش. بجز خودمون کس

 هیوعسل ی. شوهرش مهندس شرکت نفته که کارش توکمهیخواهر کوچ هینه، هان ایبهت گفتم  دونمیگفت: نم هاتف

با  . االنکننیم یخونه زندگ نیا یباال یتنها نباشه طبقه  یهان نکهیا یمونه، برا یم هیهستش. چون اکثرا عسلو

 . شهیم داشیوروجکش پ

ر اومد و منو د کتریکه نزد میبه احترامش بلند شد یبرگشتم که چشمم به پدر هاتف افتاد. همگ یسالم یصدا با

سر بود. چقدر پدرو پ یبود که به زبونش جار ریخ یدعا کردی. همچنانکه نگام مدیرو بوس میشونیپ ده،یآغوشش کش

 هم بودند.  هیشب

 اتاق عوض یبرو تو یخوایدخترم. اگه م نیبش اریخانم گفت: رزا جان مانتوت رو درب ینشسته بودم که شمس تازه

 . ستین یکن. مشکل

 . ارمی. بخدا راحتم. اگه الزم شد درش مستیگفتم: گرمم ن آروم

رو خودِ خودته. ب یخونه  نجای! ایبکن یبیخونه احساس غر نیا یتو ستیگلم. قرار ن ستمیمن راحت ن یگفت: ول که

 طرف.  نیگرفته گفت: رزا جان لطفا از ا یهاتف بلند شده دستشو بطرف دمید کدفعهیراحت باش. که 
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 کم مونده بود سرش داد بزنم اجبارا بلند شده راه افتادم.  کهیحال در

چرا  مدونی. نمارمیبگو برات ب یهم الزم داشت یلباسهاتو عوض کن. هرچ نجایرو باز کرده گفت: لطفا ا یدر اتاق هاتف

 .  ختیذوق زده هستش که قلبم فرور یاحساس کردم هاتف بنحو

ر کن! صب رسمیه دهنم خشک شده بود آروم گفتم: موذمار، حسابتو مخودمو کنترل کنم و همچنانک تونستمینم گهید

 خونه! میبذار برس

. رونیب ایپالتو بپوش ب خوادیخشم گفت: اووووووووووه! بمن چه اصال! اگه دلت م یصورتشو جلو آورده با کم هاتف

 ! بعد بلند گفت: مامان پالتوت دمِ دسته؟یکنیم یچرا حرصتو سر من خال

 غوره پزون؟ نیا یتو یدار کاریمن چ یخانم متعجب گفت: وااااا! هااااتف! تو به پالتو یشمس

 مشخص بود قبال مال هاتف بوده.  لشیکه از عکسها و وسا ییبایبه هاتف رفته وارد اتاق شدم. اتاق ز یچشم غره ا که

 . ارمیشالمو درب امکان نداشت یهمه شون برم. ول شیمجبورم با بلوز شلوار پ دمیفکر کرده د یکم

ام بدنم مورمور شد و کم مونده بود اشک کنهیم کاریتازه، چ یپیمن با ت دنیهاتف افتادم که با د افهینگاه و ق ادی یوقت

 افتاده بودم!!!! یعجب دام یبشه. تو ریسراز

 ی. عالدیباسنم بود با شلوار تنگِ سف یگلدار که تا رو دیبخودم کردم. بلوز سف ینگاه نهیآ یرو درآورده تو مانتوم

 اومدم. رونیلرزان از اتاق ب یبودم. شالمو مرتب کرده و با قلب

باش ل یکه رو یبا لبخند تمسخرآلود نشیبطرفم برگشت که برق چشمان غمگ دیپلک یکه همون دور و برها م هاتف

 اومد، بدتر از هزاران فحش و ناسزا برام بود. 

مبارک! خداروشکر نمردم و  دتیاز ابروهاش باال رفته بود خودشو بمن رسونده آروم گفت: ورژن جد یکی کهیحال در

 آرزومو بگور ببرم که خدارو شکر کامروا شدم.  نیا دمیترسی. فقط مدمید دتیجد پیتورو با ت

 شده، فشارخونم باال رفت.  خیس خیبدنم س یاحساس کردم تمام موها یا لحظه

 کنمینگات نم گهی! بــــــــــاشه دکشهیاخالق گندت باالخره منو م نیتند گفت: ا دید موینگاه عصبان یوقت

 . و راه افتاد.دیی! بفرماکنمیم شیلحظه چشامو درو نی. از اخوامیمعذرت م
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 خوب نگاتون کنم.  خوامیم دینیخودم بش کینزد دییایگفت: ب دیآقا جوونش مارو د یهاتف وقت بقول

 .کننیم سهیکامال مشخص بود که منو با زن مرحوم هاتف مقا نداختنیکه پدر مادر هاتف به سراپام م یینگاهها از

تا سرمو باال آوردم نگاه جستجوگرانه و خوشحال هاتف بود که از  یانداخته نگاهمو به فرش دوختم. ول نییسرمو پا

 د! بو دهیچسب شبصورت یشگی. لبخندشم که خدارو شکر همرفتیصورتم کنار نم

 گهید یبهش رفتم که با خنده تند چشماشو بست و صورتشو بطرف یاز چشم مامان و باباش چشم غره ا دور

 برگردوند. خودم هم خنده ام گرفته بود. 

 کرد.  ییرایشروع به پذ دیخنک سررس یخونه که با شربت خدمتکار

 . چون هاتففتادمیافتاد که ناهارم نخورده بودم و داشتم پس م ادمیرو که بدهنم گذاشتم، تازه  ینیریاز ش یا تکه

 به غذا نزده بودم.  یغذا رو برداشته بخورم، منم اصال دست دهیخودم زحمت کش کشه،ینازمو نم گهیگفته بود د

ن وبود که با ناز بطرفم هیشد، حتما هان ییرایبغلش وارد پذ یتو یکوچک یساله که با بچه  27حدودا  یجوون خانم

 یی.  بعداز خوش آمدگودیبودم، سالم داد و صورتمو آروم بوس ستادهیمنم ا کهی. راست بطرفم اومده و در حالومدیم

ها آخه اصال برام قابل قبول  قهیسل نیتو و ا ودته؟؟؟باور کنم انتخاب خ یعنی!!! قهیرو به هاتف گفت: خوش سل

 ! ماشاا... زنداداشمون چقده ناز و خوشگله!! ستین

به عرضتون رسوندن ننه  ی! اشتباهــــــــــریگفت: نخ دیخندیو همزمان م دادیسرشو تکون م کهیدر حال هاتف

 بنظرتون؟ هیشون چه جور قهی!! بنده انتخاب رزاموند هستم! سلیگل

وران ش فکه از قد و قامت قهیده تا ده تا! سل یدورت بگرده ننه گل یگفت: اله دیبوسیدوباره منو م کهیدر حال هیهان

شته کار از کار گذ گهیشِپِشو رو انگشت گذاشته روت! د یچرا تو یخوشگل نیدختر به ا دونمیماشاا...! فقط نم کنهیم

 ! الطف دییخوشحال باش! بفرما ،یکرد ریگلوش گ خیو ب

د. بو یبود رو گرفتم. چقدر تپل و دوست داشتن هیکه بغل هان یناز و خوشگل یهامو تموم کردم و دختر بچه  خنده

 از گونه اش برداشتم.  یبغلم فشردمش و بوسه ا یتو

 ست.مهال ی! اسم دخترِ ننه گلیبچه دوست دار یلیخ نکهیگفت: مثل ا هینشستم و بچه بغلم بود هان یم همچنانکه

 هستش.  ینیدلنش ی! خدا براتون نگهش داره. واقعا بچه ی: چه اسم قشنگگفتم
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! نییپا ختیر یفکر چشم بمن دوخته. بازم دلم هر یو تو نیغمگ یهاتف با چشمان دمیکه برگردوندم د صورتمو

به  یشی. چه آتکردیخانم افتاد که داشت اشکاشو پاک م یچشمم به شمس کرد؟یداشت به زن و بچه اش فکر م یعنی

 !!!!!دونستمیمردم زده بودم نم یزندگ

هاتف گفت: مامان من  خوندم،یکه م یمعمول و سوال و جواب در مورد دانشگاه و رشته ا یصحبتها یکم بعداز

 ن؟یدیگرسنمه. شام رو نم

گرسنش شد! خدا بدور! باور کن امروز مامان از بس  ادگارمونیعمو  نیگفت: واه واه بازم ا شدیبلند م کهیدر حال هیهان

 ی. که صداکنهیفقراتمون داره درد م ریتمام ستون فق م،یتو درشت براش پخ زیر یمارو سرپا نگه داشته و غذاها

 همه بلند شد.  یخنده 

زا با کن. ر یدگیو بهش رس نیرزا بش شیخانم رو به هاتف گفت: هاتف جان، تو پ یشمس مینشست یم زیسر م یوقت

 تو. 

 !!!!!.......نهیکنارم بش خواستیم یعنیناقص کردم.  یگفت که من سکته  یچنان چشــــــــــم هاتف

نداشته باش و  یمرموز کنارم نشست که آروم زمزمه کردم: خودم بلدم بخودم برسم. با من کار یبا لبخند هاتف

 ! نیدورتر بش

 بشه و یدگیرو ندارن که مامان جانم دستور بدن بهشون رس قیتوف نیبلند گفت:  خوش بحالت رزا جان! همه ا که

 یدگیرس زشونیاطاعت کنم و به مهمون عز دیمواظبشون باشه! امروز که به من امر کردن، با یچهار چشم یننه گل

 ه بده!یکه کم مونده بود بمن تک دیهم بطرفم کش یکم ییکنم. و با پررو

 .دیدور کامل دور سرم چرخ هی ییرایفشار خونم چنان افت کرد که پذ

 دشیم ازیهم که ن ی. گاهکردیم فیچه از دست پخت مامانش تعرو با به به و چه  دیکشیهاتف بود که برام غذا م نیا

 . دادیداده کارشو انجام م هیبرداره، کامال به من تک زیم یاز رو یزیچ

 کردیدست و بدن هاتف گزگز م یبگم! چون تمام بدنم از تماسها یزیحواسمو جمع کنم و چ تونستمیکه اصال نم منم

کرده  ریگ یبد مخمصه ا یکه تو فی. حاوردیهاتف دلمو بدرد م یفاتحانه  ی. نگاههاشدیم خیو موهام که کامال س

 بخورم.  یزیچ تونستمیبودم و راه گلومم بسته شده و اصال نم
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 ی. ولشدیکه حالم خراب م دادیو سرشو تکون م زدیبمن م یبا طعنه چنان لبخند یکه از حالم خبر داشت گاه هاتف

 ! وبیبجز صبر ا ومدیهم از دستم برنم یکار

 شگونیچنان ن زیم ریاز ز نه،یبرداشتن خورشت، کم مونده بغلم بش یکه احساس کردم هاتف به بهانه  یا لحظه

خنک شد. حاال  یبریس یخبندانهای یو چنان سرخ شد که دلم به اندازه  دیاز پاش برداشتم که از جاش پر یزیر

شروع  یگرفت. ول شیته قلبش آت ادادم که فکر کنم ت لشیتحو ینوبت من شده بود، چنان لبخند مسخره ا

 . اوردیسردرنم یزیو از چ کردیهاتف نگاه م یخانم هم با تعجب به خنده  یکرد. شمس دنیبخند

با کالس تر و خر  یکی یدادیگفت: رزا جان اگه از قبل بهم خبر م دیخندیم زیر زیکه متوجه ماجرا شده و ر هیهان

 لهیت هیما ی! فقط کمخورهیبدذات که اصال بدرد نم طونِیش نیا کردم،یخودم برات تور م یداداشِ شپشو نیپولتر از ا

 ی! االنم کار خوبریبخ اااااادشیشوهر تور کردنم!  ی مردهخدااااا که چقده من کشته  ی. امیالزم داشت یشتریب ی

 بشن. هیتنب دیها با یخیمر نیا یگاه یکرد

! یفرار یِبا اون پسره  میدیو شوهر تور کردنت رو هم د میگل و گشاد گفت: خدارو شکر نمرد یبا لبخند هاتف

 !یخودمون شِیر خِیکه بازم ب یکرد دایپ یشوهر

 !یریهم از خداتون باشه داماد به اون سربه ز یلیبا خنده گفت: خ هیهان

تم و گرف هیبکشم. مهال رو از هان یبتونم نفسبلند شدم بلکه  زیزدم و شام خورده نخورده از سر م هیبه هان یلبخند

 خودمو با اون مشغول کردم. 

ر فک یاصرار داشت هاتف دور گردنم ببنده! لحظه ا هیبهم کادو دادند که هان ییبایز یپاگشام، گردن یبرا اونشب

رو به گردنم  ی! و خودم تند گردنشهینور م ینور عل گهیمونده هاتف دست دور گردنم بندازه، د نمیکردم فقط هم

 انداختم. 

 . اوردیتا بنا گوش باز بود که فقط حرصمو درم ششیبود ن دهیکه منظورمو فهم هاتف

و موذمار که واقعا اسمش برازنده اش بود و با  هیهان یهایاز شلوغ باز یهاتف، جدا یخونواده  یمیدر جمع صم اونشب

 خوش گذشت.  یلیسوزوند خ یم گرمویکاراش ج
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ن خونه کمکتو یکارا یتو یهست که گاه یخانم هیهاتف گفت: مامان،  میبه خونه برگرد میخواستیم یوقت 12 ساعت

، برداشته و کالس داره یما بکشه. رزا ترم تابستون یخونه  یبه سرو رو یفردا دست نیبه اون خبر بد شهیم کنه،یم

 کنه.  یدگیبه خونه رس رسهینم

 . نگران نباش. ادیبه خونه تون ب دمیخانم گفت: باشه فردا صبح بهش اطالع م یشمس

داشت وجب به وجب دنبالت  گر،یج ایجوونم، امروز پر یداداش یگفت: راست هیکه هان میومدیم نییپله ها پا از

 بهش بگم؟ ی. قراره دوباره زنگ بزنه. چگشتیم

 !الیخ ی! بیفکر کرده گفت: کورخونده! مبادا شماره مو بهش بد یلحظه ا هاتف

 یو رانندگ میکردیگوش م ییبای. در سکوت کامل به آهنگ زومدیاز هاتف درنم یی. صدامیرکت کردخونه ح بطرف

هستش! مگه قرار نبود  ینتونستم خودمو نگه دارم گفتم: هاتف خان باور کن موذمار برات اسم کم گهی. دکردیم

 بکنم؟ تونمیهم نم ماداعت هیبهت  یعنی! یدلت خواست کرد یدستت به من نخوره؟ امروز هرکار

! اون ورهخیگفتم دستم بهت نم ی! من کِمیرزا، دوز و دغل ندار نیمتعجب گفت: بب کردیبزور لباشو جمع م کهیدر حال 

. خب خدارو میباش یمیصم یبابام! اونجا قرار بود مثال مثل دوتا نامزد واقع یخودمونه نه خونه  یقرارداد مال خونه 

نداره! و با تعجب و تمسخر ادامه داد: واقعا  یکه به منم ربط یدبلد نبو یجیتو ه یشکر من خوب اداشو درآوردم ول

ن جور جاها آبرومو نیو ا یفتیکه راه ب میکن نیخونه تمر یتو یبه بعد کم نیها! اگه دلت خواست از ا یا ادهیپ یلیخ

 نره! ........

! نیآفتاب پرست، الزم نکرده بمن درس بد یگفتم: آقا ارمیکم مونده بود با ناخنهام چشماشو درب کهیحال در

 !میراض یلی. بذار آبروم بره که خرمیبگ ادی خوامیخدا هم نم چوقتِیه

 یعنیگفت: واه واه آفتـــــاب پرســـــت!!!  ی. ولدمیترس یهاتف چنان باز شده بود که دروغ نباشه کم چشمان

داره اونم  یبیچه ع یکرده ادامه داد: ول ی! بعد فکرخورهیداره حالم از خودمم بهم م گهیاونم؟؟؟؟ د هیواقعا شب

! دل و قلوه تو گریو خوشگله اون ج ی! قربونش برم آفتاب پرست رو! چه ناز و دوست داشتنگهیخداست د ی دهیآفر

 خدا! یاِ  هیجا بخورم آفتاب پرست! چه موجود با نمک هی

 نوینزدم که فکر کنم خودشم هم یحرف گهیکنم. صورتمو برگردوندم و د هیاز حرصم گر ایبخندم  دونستمینم گهید

 . خواستیم
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 انیفرستاده بود. شعرو خوندم و چشمام پراز اشک شد که اشکام هم در م یبه تلگرامم کردم که پرهام شعر ینگاه

 گم شدند. خوندیکه م ییبایآهنگ ز

 فرستاده بود پرهام

 

 دوست دارم دوست داشتنت را.....! چقدر

 من..! یبرا ینیکه ممنوع تر ییداشتن تو دوست

 را دارد.... تیدلم هوا چقدر

 دنیکه حق نفس کش ییتو یهوا

 را ندارم..! تیهوا در

 به من..... یدهیآرامش م چقدر

 که حق آرامش گرفتن از ییتو

 را ندارم..! وجودت

 روحم را..... یکنینوازش م بایز چقدر

 که حق نوازش روحت را ندارم..! ییتو

 خوب است بودنت..... چقدر

 که حق با تو بودن را ندارم..! ییتو

 ...باستینوشتن ز تیو برا ادتیب

 و دم مزن! بخوان

 ..............یدانیکه م دانمیم
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باز  یکه هاتف از پشت سر گفت: بازم از من گفتن باشه، در اتاقتو کم رفتمیداشتم بطرف اتاقم م میخونه که شد وارد

 ه.مون یم یجکوز نیکه ع یکنیاتاق  آب م یاون گرما یرو هم تو هیگوشت به تنت مونده، بق یلیخ نکهیبذار. نه ا

و  رمیتنم آب بشه که بم یتمام گوشتها نیجنـــــــــاب!! بذار نیاتاق شده گفتم: الزم نکرده بفکرم باش وارد

 از حضورتون مرخص بشم!!  یانشاا... بزود

رزا،  نیچشماش النه کرده بود گفت: بب یتو یخشم کهیشد و درحال داریدر پد یجلو دمیدرو ببندم که د خواستمیم

ود، گفتن ب! از من یکنیوسط فقط خودت ضرر م نیباور کن ا ی! ولیاریمنو باال ب یاون رو یکنیم یچرا سع دونمینم

نه خو یومدین دی. هرچند با لباس سفیخونه بر نیا ازکن که بذارم  رونیهم از ذهنت ب نویخودت بفکر خودت باش! ا

نکش! تو هنوز هاتف  یادیز یخودت نقشه ها یاز من داشته باش و برا نوی! ایبا کفنت خارج بش کنمیم یکار یام، ول

 برات داره! ییکه چه برنامه ها یرو نشناخت

به چشماش دوخته محکم گفتم: پس لطف کن برنامه هاتو اجرا کن و همزمان بفکر کفنم هم باش. چون لحظه  نگاهمو

خونه که ....... ادامه ندادم و محکم درو بستم. چشمم به  نیتحملت کنم. قبرستون شرف داره به ا تونمیهم نم یا

رو هم از گردنم درآوردم. حلقه رو هم  یگردن ده،لرزان بازش کر یبا انگشتان یدستم افتاد که عصب یدستبند رو

 کنارشون گذاشته در اتاقو باز کردم. 

 خاک گرفته دراز کرده بود.  یزیم یداده، پاهاشو رو هیتک یو سرشو به پشت دهیلم یمبل یرو هاتف

 دم. مبارک خودتون باشه! و بطرف اتاق راه افتا اتون،یهدا نمیگفتم: ا دهیکوب زیم یمحکم رو طالهارو

 !یکه تو ندار خوادیم اقتیل نایپشت سر بلند گفت: داشتنِ ا از

به چشماش زل زده گفتم:  یدهنمو قورت داده و آروم بطرفش برگشتم. لحظات یهال خشکم زد. آب نداشته  وسط

و  خوامیمن نم یول دونم،یهمه رو م ،یهمه ا یتو آرزو دونمیم ،یینهایبهتر قیتو ال دونمیخدا م ی! بخداونددونمیم

! برس تیبذار برم و تو هم به زندگ کنمی. خواهش منمخونه پر ک نیا یبرات تو نهارویاون بهتر یاصال آرزو ندارم جا

 خوامینم چکدوممونیه یآشفته رو برا یِزندگ نی! من ارهیهردومون داره هدر م یزندگ میریم شیکه ما پ ینجوریا

 .خوامی......نمخوامی.............نم
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گفت: هنوز  نی. بطرف اتاقم برگشته پشت به هاتف کردم که غمگختیاز اشک چشمامو گرفت و بعد فرور یا هاله

 کسچیو ه نیخوریبدرد هم نم گهید ی! خودت گفتیفراموشش کن یخوایم یخودت گفت ؟یفراموشش کن ینتونست

 ! پس چرا.....نیبا هم ازدواج کن دهیاجازه نم

 هگینبود. خودمو به زور جمع کرده فقط گفتم: د نکارایاالن موقع ا یول شنیکردم زانوهام دارن از وسط تا م احساس

 نمکیفکر نم چکسمی! به هنیهم خوامیخودمو م ی. من فقط زندگخورمیکه بدرد تو نم یهمونطور خورمیبدرد اونم نم

 .چکسی............هچکسی...............ه

ه بود خوابم برد یکردم و ک هیگر تونستمیکه م ییافتادم. تا جا نیزم یاتاقو پشت سرم بستم و زانوهام تا شده رو در

 .....دمینفهم

 

 

 

 

 جدهمیه قسمت

 

 : رزا جان...... رزاجان.....زدیهاتف چشمامو باز کردم که صدا م یبا صدا صبح

 زهرررمااااررر رزا جان! یدلم گفتم: اِااااا یتو

 .....یش داریب یخوایهنوز......نم یش اومد: رزا جان خوابصدا رهدوبا

 الحیشدم؟ ب لیدفعه به رزا جان تبد هیچطور  شبید یبشدت تعجب کرده بودم، فکر کردم بعداز دعوا کهیحال در

 بلند شده، با چادر خودمو پوشونده درو باز کردم. 

ه به آوردن ک فیتشر ی. خانم مرادرمیداده گفت: من به فروشگاه م یابروهاش باال رفته بود سالم دنمیبا د کهیحال در

 خونه. خداحافظ نمیشما ا نیکنن. ا یدگیخونه رس
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ر و چه کو ریمن که گ چارهی! بیکردن هدر بد هیگر یاون چشاتو بپا کشهینم یسرشو جلو آورده آروم گفت: طول بعد

 هاتف! ــــــــــچارهیهاتف..... ب چارهی! بفتمیم یکچل

. کنمیبحال خودم م ی! نگران نباش کور هم بشم فکریفقط بفکر خودت ادیجواب دادم: خوشم م حالیو ب آروم

 خدانگهدار...

 راستکینوبره واالااااا! اونم  یوونگیو د یکدندگی نیها! دختر به ا خورنتیدفه م هیگفت: خودتم محکم بپوشون  آروم

 کرده! دایمنو پ

 ! و در اتاقو بستم. دیرو نتواند د کدندهی نیبهش رفته گفتم: تا کور شود هرآنکه ا یغره ا چشم

 دم. نکرده بو دایبوده و ارتقا پ یشبید اقتیل یشده بودم، وگرنه همون ب لیخونه بود که به رزا جان تبد یکی پس

 رفتم، راحت باش.  گهیم دمیو فهم دمیبسته شدن محکم در خونه رو شن یصدا

پف کرده بود که هاتف واقعا  یبحد یشبید یها هیبخودم انداختم. چشمام از گر نهیآ یتو یباز کرده نگاه چادرمو

 حق داشت. 

ساله  60آشپزخونه بود. بطرفم برگشت که خانم  یتو یاومدم. خانم مراد رونیکه تنم بود ب یهمون تاپ و شلوارک با

 . دیداده و حالمو پرس گفتم که جواب یری. سالم داده صبح بخدیرسیبنظر م یا

خونه وارد آشپز یبود. وقت دهیفایب یپف چشمام بخوابه، ول دیشستم. شا یرفته و صورتمو با آب سرد سیسرو بطرف

ه ک میلطفا صبحونه تو بخور جمع کن زمیداشت گفت: عز یمهربون ی افهیبطرفم برگشت که ق یشدم خانم مراد

 خرابه.  یلی. وضع خونه خنهیگردوخاک روشون نش

 یبیع یکه گفت: هرچند صبحونه خوردم ول ختمیر یخانم مراد یهم برا یکی ختمیریم یخودم چا یبرا کهیحال در

 . و همچنان به جمع و جور کردن ادامه داد. خورمیم ییچا هینداره 

بصورتش  ه؟یچ میمشکل اصل نیدونیتموم شد بطرفم برگشته گفت: انشاا... تا غروب بتونم تمومش کنم. فقط م یوقت

رو  یصندل یکنم. تا باال زیهارو تم یبرم و بلند هیچارپا یباال تونمینگفتم. ادامه داد: من اصال نم یزینگاه کرده چ

 کنم!  کاریچ دونمیبشه. نم زیتم دیکه با فتهخونه تا لوستراشم خاک گر نیا ی. ولکنمیبزور تحمل م
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و که نداشتن. خدار یتابستان تموم یطوالن یسرم گرم بشه. روزها یکم خوادیدلم م یلیخ دمیکرده د یفکر کوچولو

بقول مامانم  ،ینداره خانم مراد یبی. گفتم: عشدیتموم م یکارها بنام خانم مراد دویفهم ینم یزیشکر هاتف هم چ

و  کنمیندارم. خودم کمکتون م یراستم ترس واریدو از  رمیها باال م یخوشگل و زرنگ از بلند یمونیمن مثل م

 . کنمیم زیبلندو تم یجاها

 کار کردن خوب و راحت بود.  یبستم که لباسامم برا یدم اسب موهامو

هم خوشحال  یهارو پاک کردم. خانم مراد نتیتمام کاب یرفته باال هیچارپا یآشپزخونه شروع کردم و باال از

 . زدیبا من حرف م یو گاه کردیم زیرو تم ینییپا یقسمتها

رو در گوشم فرو کرده،  یشلوارکم گذاشتم و هندزفر بیدر ج مویبود. گوش 1ساعت  دیرس ییراینوبت به پذ یوقت

 . کردمیم زیو هم تم دادمیهم آهنگ گوش م

 . زدیبرق م زهاشیشده و آو زیهم تم یلیرو تموم کردم که خ یاول لوستر

دلخواهم بود  یو سرم پراز آهنگها کردمیلبم زمزمه م ریز ینسب یلوستر دوم رفتم. همچنانکه با آرامش سروقت

 . زنهیشلوارکم گرفته و منو صدا م نییاز پا یاحساس کردم خانم مراد

 !نیلحظه صبر کن هی یگفتم: خانم مراد کردم،یگوشم خارج م یرو از تو یو هندزفر اوردمیم نییسرمو پا کهیحال در

 . کنهیجانانه منو نگاه م قیعم یکه سرشو باال گرفته و داره با لبخند دمیافتاد، هاتف رو د نییتا چشمم به پا یول

 شد؟؟؟ داشیاز کجا پ نیپشت درو انداخته بودم، ا ریشدم که من زنج جیگ یا لحظه

بخودم  یزدنمو گرفتم و با عجله تا خواستم تکون غیج یافتادم که افتضاح بود. جلو دنمیلباس پوش تیوضع ادی بعد

 هال رو پر کرد.  غمیج یرو احساس کردم و صدا هیکه فقط افتادن چارپا ام،یب نییپا هیداده از چارپا

 سرو گردن ازش باالترم.  هیکه هاتف منو در آغوش گرفته و خودم  دمیرو د یو فقط لحظه ا دمینفهم یزیچ گهید

خون خودتو هم بگردنمون  یخوایم یلوستر پاک کرد هیشده بود گفت: چه خبرته؟؟؟  دیسرخ و سف کهیحال در

  ؟یکنیپرت م نییکه خودتو پا یدیمگه تا حاال آدم ند ؟یبنداز

 رفت..... یاهیس چشام
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هم تند تند  یپاشه. خانم مراد یهاتف هستش و داره بصورتم آب م یبازو یسرم رو دمیچشم باز کردم د یوقت

 هکیلباسهام افتادم، در حال ادیکه بدست هاتف داد. چشمم که به نگاه نگران هاتف افتاد تازه  زدیرو هم م یشربت

 جمع و جور کنم.  یکنم و خودمو چه جور کاریچ دونستمیواقعا نم

بچه!!!  ریکردم ازش دور بشم که بازومو محکم فشرده گفت: آروم بگ یاز شربت رو خوردم و سع یاصرار هاتف کم با

دستم وِلو  یها، که دوباره رو شهیبلند شدن عجله نکن حالت بد م یاومده، برا نییپا یلیفشارت خ نکهیمثل ا

 !یشیم

اگه آقا نبود که  ؟یستیچرا مواظب خودت ن زدلمیگفت: عز ی. خانم مراددمیگوش نداده و خودمو کنار کش بحرفش

 برات افتاده بود! ینکرده االن اتفاق بد یخدا

تو؟ دختر هم  یگفت: آخه رزا بانو تورو چه به اون کارا !!! مگه درس نداشت دیخندیچشماش م کهیدر حال هاتف

 !!!یدست و پا چلفت نهمهیا

 ینم آقاکمک ک خواستمیبترکم، با حرص گفتم: خبر مرگم مثال م یو کم مونده بود از ناراحت  شدمیبلند م کهیحال در

 زرنگ!! و آروم بطرف اتاقم راه افتادم. 

بکن فقط منو با مامانت طرف نکن که ازم قول گرفته  یخوایم یاز پشت سرم بلند گفت: تورو خدا هرکار هاتف

 قشون رازیتهران به ش یفکر کنم همه  کردم؟یم کاریچ فتادیم یمواظب دختر پروفسورش باشم. اگه برات اتفاق

 که دختر نابغه و مُخشون .....  کردنیم یکش

که  زنهیو حرف م کنهیبا لبخند سراپامو برانداز م دمیراحتمو بصورتش دوختم، که دبه عقب برگشته نگاه نا یعصب

 تمام بدنم مور مور شد. 

ام دَف زنان به باب یاز خوشحال فتادیم یلطفا، اگه اتفاق نینباش یچیسرخ شده بودم جواب دادم: نگران ه کهیحال در

 !نیهم دیدیبه آرزوتون رس دیدادیمشتلق م

تخت نشستم. لحظه  یرو کردیکه افتاده بود شوکه بودم و سرم بشدت درد م یاز اتفاق کهیاتاقم شدم. در حال وارد

. سردردم واقعا شدت گرفت! کردیداشت نگام م هیچارپا نییافتاد که از پا  ادمیچشمان خندان و خوشحال هاتف  یا

شدنت! مثال خواستم دور از چشمان  دایپ هوی نیا باخاک تو گورت بکنن  یکه اله مونیم بِیبدترک یِگفتم: پسره 

 !رفتیو آبروم م یشدیسرم حاضر م یسربزنگاه باال دیکمک کنم که با یات کم دهیورقلمب
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ا ب یشرت بلند ینکنه، ت ییالهایو خ ادین شیپ یثیحرف و حد یخانم مراد یجلو نکهیا یاز هال صدام زد. برا هاتف

 رفتم.  رونیسرم انداخته ب یو شال دمیشلوار پوش

چنان دمغ شد که با تمام وجودم ذوق کردم. با  دنمیبا د یمبل نشسته بود، لحظه ا یبشاش رو یا افهیکه با ق هاتف

 ؟ی: لباساتو عوض کرددیناراحت پرس ی افهیهمان ق

 ن؟وخاطر! امرت نیشده بودن بهم یبهش رفته گفتم: خاک یچشم غره ا ستادیایقلبم داشت م یاز ناراحت کهیحال در

 ؟یدوست دار یناهار سفارش بدم چ خواستمیبرگردونده گفت: م صورتشو

 !کنهینم یآشپزخونه راه افتاده گفتم: فرق بطرف

بهش زدم که هاتف از پشت سر گفت:  ی. لبخندکردیتعجب منو نگاه م یافتاد که داشت با کم یبه خانم مراد چشمم

 کردم! ی. هوس چااریبرام ب ییچا هیلطف کن  دمیرزا جان پس تا من سفارش م

 .دکرینبود. خانومه داشت نگام م یچاره ا ی! ولچوندنیدور کامل پ هیرو در شکمم فرو کردند و  یدشنه ا نکهیا مثل

 . ارمیگفتم: چشم، االن م آروم

 دوارمیخوشرنگ عجب خوردن داره! فقط ام یچا نیهاتف خندان و آهسته گفت: ا ذاشتمیم زیم یرو رو یچا یوقت

 !یباش ختهیتوش مرگ موش نر

گم ب ستین نجایا یچپ انداز نگام نکن. حاال که خانم مراد نهمهیرزا ا نینگاش کرده راه افتادم که گفت: بب یچپک

درو برام  یمن نبود. خب من زنگ زدم خانم مراد ریباور کن تقص یبه خاطر خونه اومدنم. ول خوامیکوچولو معذرت م

نداره! حاالم لطف کن غذاتو با ما بخور تا  یبمن ربط یدیدرو نشن یگوشت بود و صدا یباز کرد. حاال تو هندزفر

وارد هال شدم و  یها، وقت میخودمون یگزارش کارات به مامانم برسه و نگرانم بشه! ول خوامیآبرومون حفظ بشه. نم

بعد که خوب نگاه کردم، خدارو اومدم.  یاحساس کردم خونه رو اشتباه دمید هیچارپا یباال ریتورو با اون وضع دلپذ

 کرد.  دنی! و شروع بخندیفتیکم کم راه م یلجباز دار یِشکر کردم که تو

رو به کله اش بکوبم که  یزیدارم چ ازیهاتف، فشارم چنان باال رفت که احساس کردم واقعا ن یحرف و خنده  نیا با

 بود...... یمناسب زیچ دنیکوب یو برا مونیبه قندان افتاد! عجب پرو پ زیم ینگام رو
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 نیها!!! ا میهم زدن ندار یسروکله  یو تو یکه تند با خنده گفت: کتک کار هیهدفم چ دیدر آنِ واحد فهم نسناس

 شرط اول دعوا!!!

 یلیو آهسته گفتم: برو دو رکعت نماز بخون که خدا خ یاومد که عصبان رونیب سیاز سرو یکه خانم مراد دمیشن

 دوستت داره!! و بطرف آشپزخونه رفتم.

که االن غذارو  نیبچ زویم یحرف زدنشم نشسته بود بلند گفت: رزا جان، لطف کن رو یکه تو یبا لبخند هاتف

 . ارنیم

باور  نویکرده آروم گفتم: فقط کشتنت رو بدهکارتم ا دشیبرگشته متعجب نگاش کردم. بعد با انگشتم تهد بطرفش

 ! خودت زحمتش رو بکش خواهشا!!!یدیدستور م ستمیرو بلد ن یزیچ یکن! منکه جا

 یهم وارد شد ول یبچشم بانو! که پشت سرش خانم مراد یبه آشپزخونه اومده گفت: فقط چون خواهش کرد خندان

 بود.  دهینشن یزیخدارو شکر چ

ه خِنگول! دختر ک یریبگ ادی لویوسا یآهسته گفت: نگاه کن جا گذشتیاز کنارم م یکه وقت دیرو چ زیم یرو هاتف

 ! الستیواو گهیفکر و تنبل باشه د یب نهمهیا

 رفته بود.  سهیجا براش کج کردم که از خنده ر هیکه تونستم براش بکنم چشمها و دهنمو  یکار تنها

راحت . اونجا راحتترم. شمام خورمیهال م یمن غذامو تو نیگفت: اگه اجازه بد یدادن که خانم مراد لیتحو غذاهارو

 . نیباش

 ! نیبخور نجای. لطفا امیدور هم باش میخوایما م یخانم مراد یشکم. تند گفتم: ول یافتاد تو یگرومب قلبم

. ممنونم ازتون. هال بهتره. و غذاشو برداشته به ستمیاصال راحت ن نجایمن ا یول ،یگفت: دخترم لطف دار آهسته

 هال رفت. 

شانش و درخ نی. تا برگشتم چشمم به هاتف افتاد که با نگاه غمگکردمیم مات و مبهوت از پشت سر فقط نگاش منکه

را ! چنیغذارو بخورم هم خوامیفقط گرسنمه م خورم،یبمن دوخته بود. سرشو جلوتر آورده گفت: نترس تورو نم دهید

 ؟یهست یازم فرار نقدریا
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در  یفکر خوب چیه تونمیو نم نمیب یم لیچرا تورو فقط به شکل عزرائ دونمیگفتم: نم یسرمو جلوتر برده جد منم

 !یدرکم کن دوارمیموردت داشته باشم. ام

و حاضر خودم  یّشده که جونتو ح انیزده گفت: حتما بهت ع یمبهوت نگام کرده بعد لبخند تمسخرآلود یکم

اخته با اند نییبند بشه! و سرشو پا یزیو دستم به چ یرینم یخاطر! غذاتو بخور که الاقل از گرسنگ نیبهم رمیگیم

 شروع بخوردن کرد.  تیعصبان یکم

 دیهاتف هم مز گاهیگاه و ب ی. نگاههارفتیم نییکه مثل زقوم از گلوم پا یچه خوردن یشروع بخوردن کردم، ول منم

 رو بزور فرو دادم. یمجبورا چند قاشق یبر علت شده و اشتهام کور شده بود. ول

 هی یریمیم یهم از گرسنگ یشیدفه هم کور م هیخوبه  ن؟؟؟یگذاشتم با تعجب گفت: فقط هم یقاشقمو کنار یوقت 

 باره خالص! خوش بحالت!

وگرنه منکه  خته،یبهم ر یکه همچ هیسرِ جنابعال یِگفتم: از صدقه  واشیبه چشماش زل زده بودم  کهیحال در

دختر  نیو خوشبختتر دیچیپ یکوچه اونورتر مخنده هاش هفت تا  یکه صدا الیخیشاد و ب ینبودم! رزا ینجوریا

اتفاق  هیمرگ  شیو پ یو قربون رنیگیانتقام م مدلم خوشه که دارن ذره ذره از یاالن به چ ؟؟؟یشهر بود! اما االن چ

 گهیما بدرد همد گمیاجازه بده برم...... بازم م کنمیشدم. چشمام پراز اشک شد....... ادامه دادم: هاتف خواهش م

 . تو هم راحت بدنبال........ستمین یزندگ نیا قیمن ال یکه خودت گفت یو همونطور میخورینم

نگاهِ  نیکه هاتف در سکوت بمن دوخته بود باعث شد حرفامو ادامه ندم و محوِ نگاهش بشم. ا یو مخمور بایز نگاه

 کَند! یاز جا کبارهیداشت که قلبمو به  یزیمسحور چه چ

 ! غذاتو بخور.خوامیانداخته گفتم: معذرت م نییپا سرمو

حواسم اصال جمع نبود و نگاه  یبزنه شروع بخوردن کرد. منم خودمو با ساالد سرگرم کردم ول یحرف نکهیا بدون

 . رفتیچشمام دور نم یاز جلو یهاتف لحظه ا

 یزکاریتم ید که منم ادامه راحتتر به کاراش برسه، هاتف بدون استراحت خونه رو ترک کر یخانم مراد نکهیا یبرا

 . ستادمیا یپاش م دیزده بودم که با یآهنگام بعهده گرفتم. حرف یهارو بهمراه یبلند

شب بود که کال خونه رو  9. ساعت میبا هم صحبت کرد یهم واقعا خوش صحبت بود و همراه با کار کل یمراد خانم

 چشمم بود.   ینگاه هاتف هرآن جلو کهیدر حال میکرده و تموم شد زیتم
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پاسخ داد،  یتیکه اومدم هاتف خونه بود. سالمم رو با عاف رونیگرفته و تمام گردو خاک هارو به آب سپردم. ب یدوش

 به تنم نشست..... یاز توجه و نگاهش لرز ی! در آنگهید ینگاهها رازیغ یبا نگاه یول

برسونمتون. رزا جان  نیرفتن بود. هاتف گفت: اجازه بد یکه آماده  دمیرو د یبرگردونده خانم مراد صورتمو

 ؟یایهمراهمون م

 .شمیبکشم. گفتم: االن آماده م یاز خونه برم و نفس رونیداشتم که ب ازین خودمم

شده. شمام که  زیتم یلیواقعا دستتون درد نکنه خونه خ یکه هاتف گفت: خانم مراد میشده راه افتاد نیماش سوار

ونم خونه ت یتو نیبر نیخسته مجبور نش ینجوریکه ا رمیگی. براتون غذا منیو شام هم که نخورد نیکرد رید یکل

 اونو بخرم. نیدوست دار ی! هرچنیکار کن

که  فیغذا گرفت. چقدر مهربون و دست و دلباز بود. فقط ح یمراد یخونواده  یهمه  یراه نگه داشته برا وسط

 خواستیم یبعد از خوب شدن بابام چه جور یعنیدلش تلمبار بود!  یتوحسرتِ انتقام  یبراه نبود و کل شیزندگ

 کردم؟یم دایپ یوسط چه سرنوشت نیحساب کنه؟ من ا هیباهاش تصف

و خوشحال بود که  زدیچشماش برق م یاز انتظارش بود، چون هنگام خداحافظ شیب یکنم دستمزد خانم مراد فکر

 لبام اومد.  یرو یکرد و لبخند تیبه منم سرا یخوشحال نیناخواسته ا

 یخونگ یماکارون هیبشدت دلم  یمنو بپرس ؟یخوریم یشام چ ی: برادیکه هاتف پرس میراهِ برگشت بود یها مهین

 خواد؟یم ی! تو دلت چیآبگوشت مشت هیبا  خوادیم

زنده موندن باشه که دل خواستن  یکه فقط برا مهینصفه ن یچشم به مغازه ها داشتم گفتم: دو قاشق غذا کهیحال در

 . خورمیباشه م ی! هرچخوادینم

 لطفا به دلت رجوع کن نه به زبونت! خواد،یدلت م یزیچ هیحتما  یفکر کن یاگه کم یاصرار گفت: ول با

 .............یمخصوصا دستپخت مامانمو ول خواستیم یخونگ یو همزمان فکر کردم. منم دلم غذاها دمیخند الیخیب

 .خوادیم یگفتم: رجوع کردم بدلم، مرغ سوخار آروم

 نگه داشت.  یسفره خونه ا یجلو یخنده اش بلند شد و بعداز مدت یصدا
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دختر عمه ام  یعروس گهیچند روز د یول ،یرزا، فکر نکنم خبر داشته باش نیسفارش غذا رو بمن گفت: بب بعداز

 یمن برا طیچون زنگ زدن و بخاطرشرا یشرکت کنم، ول خوادی. هرچند اصال دلم نممیدعوت دار یهستش که همگ

. لطف کن فردا با میریپس مجبورا م شم،مراسمشون با یاجازه گرفتن، با اصرار هم ازم خواستن که تو شونیعروس

 یو گرنه تنها رفتنت مساله ا یشناس یرو نم ییچون جا یتنها نباش گمیکن. م دیخودت خر یبه بازار برو برا هیهان

 . ستین

 دِپرسم. خودت تنها برو! یندارم. بنحو زارویجور چ نیا ی! چون اصال حوصله امیمن ن شهی: مگفتم

 .ریبگ می! تصمچکدومیه ایبا هم،  ایگفت:  کردینگام م کهیحال در

 کنم؟  کاریاونجا چ خوامیشناسم، م ینم چکسویمن ه ی: ولگفتم

 م؟؟؟ی. پس رفتیشیهم بعدا آشنا م هی. با بقهیفعال برات کاف یشناس یکه م نارویلبخند گفت: مامان ا با

چهارماه از فوت  گنینم کنن؟یمنو نگاه م یدگاهیبا چه د لتیفام یکنیگفتم: فکر م یول خواستیدلم نم هرچند

 .خوامی. معذرت مامیب تونمیخونه ات جا خوشم کردم؟ من نم یهمسرت نگذشته، اومدم تو

داغون و  تی. چون همه که وضعکنهینم یفکر نیهمچ چکسیچشاش النه کرده بود گفت: ه یغم تو کهیحال در

دوران رو تحمل کنم. که ماشاا... دارم همراه  نیتنها نمونم تا بتونم ا کردنیم زیبودن، برام فقط تجو دهیرو د میآوارگ

 !کنمیم یط یدوران رو بخوب نیشما ا

 ن؟یازم دار یادیور به ازدواج شدم، انتظار زکه مجب یتیبا اون وضع نیکنی: فکر نمگفتم

 نگفت. یزینگام کرده چ رهیخ فقط

. فکر نی! االنم اصال انتظار نداشتم نظرمو بخوانیبا لبخند گفتم: لطفا بِروبِر منو نگاه نکن کردیکه نگام م یاونجور

 . رمیم یندارم. به عروس یباشه حرف خوادی! حاال اگه دلت منیبر یبا زور هم که شده کشون کشون منو م کردمیم

من  یکرده بودن. سرمو که بلند کردم نگاهشو به نگام گره زده گفت: تو فکر کرد بنشیتز ییبایآوردند که به ز غذارو

 هستم؟  یهستم و چ یک

و چشماشو خون  ستادهیسرم ا یخشکه جالدِ سرخ پوش که با تبرش باال هیبرده آروم گفتم:  کتریسرمو نزد منم

 ! یچیه گهیگرفته! د
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. آره یکنیو درکم م یشناس یکامال منو م ادیبصورتم زد که دلم ضعف رفت. گفت: خوشم م ییبایمهربون و ز لبخند

 !شهی. االن شام دلخواهت رو بخور که سرد ممیجالد سرخ پوش خوبه، حساب دستته ومنم راض یهمونجور

 یایصورتم جا خوش کرده بود و تمام زوا یچشمان هاتف همچنان رو یانداختم، ول یبه غذام نگاه یلبخند با

 . دیکاویصورتمو م

 نکیمنه. بدون ا شیکامال متوجه بودم که تمام حواسش پ یول کردیفکر م یبه چ دونمیخوردن شدم. نم مشغول

 !کنهیم ریگلوم گ یداره کم کم تو دیلطفا بخور لیبصورتش نگاه کنم گفتم: جناب عزرائ

 جوجه برداشت. یکرد و تکه ا دنیشروع بخند آهسته

ود متوجه شده ب نکهی. هاتف هم مثل ادمیپسند یلیرو خ شدیپخش م نیماش یکه تو ییبایبرگشتن آهنگ ز موقع

 بار تکرار شد. نیبازپخش گذاشته و آهنگ چند یرو

 

 �👇�نیماش آهنگ

 

 تووووو تنهــــــا

 

 که  یتو هست تنها

 و یقلبم نشست تو

 شد ایدر هیعشقت دلم  با

 

 امیو دن یتو اومد خوبم

 با عشقت باخواستنت
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 شد ایدن ی تازه

 

 و هرلحظه شهیهم ادتی

 دل تنها شد نیا ییتنها قیرف

 

 یادمیکه به  دونمیم ادتم،یبه  یوقت

 ...یارمیکه  ییتنها تو ،ییکسم تو تنها

  

 هی. عالدیرو از دست ند دنشیتنها تو( شن_یتوکل نی)حس
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 نوزدهم قسمت

 

 

 

نبود. مانتو رو تنم کرده و از اتاق خارج شدم.  دهیآب داشتم. لباسام پوش یوانیبه ل ازیبود که ن 2شب ساعت  نصفه

خودمو وسط بهشت احساس کردم. در نور شب خواب چشمم به  یخنک بود که لحظه ا یبحد یهال به لطف کولرگاز

 هشیهم یعنی د؟یخوابیاتاقش نم ی. مگه توکردمتعجب  یلیخ بود. دهیمبل خواب یهاتف افتاد که مثل روز اول رو

خودش مچاله شده که کامال مشخص بود بشدت  یکولر چنان تو یجلو دمیمثل آواره ها سرگردان بود؟ د ینجوریا

 دلم بحالش سوخت.  یسردشه. لحظه ا

 می. دروغ نباشه ندمیرو د دنشیپر یکه لحظه ا دم،یهاتف کش یرو برداشته آرام رو یاتاقم برگشتم و روتخت به

 کم مونده بود سکته کنم.  دمیازمبل باالتر رفت. چنان ترس یمتر

  ؟یکنیم کاریچ یگفت: دار بلند

سرم  یدستمو رو ؟ینیب یبکشمت! پتورو نم خواستمی! میشد وووونهیبلندتر گفتم: د دیکوب یقلبم م کهیحال در

 سرم درد گرفت! یگذاشته ادامه دادم: وااااا

 .دمیدیم یخواب وحشتناک خوامینشست گفت: معذرت م یمبل م یرو کهیحال در
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 ی! جلوهگیاتاقت بخواب د یبرو تو ؟یگفتم: مگه تو اتاق ندار رفتمیو همچنانکه بطرف آشپزخونه م ستادمینا گهید

 خوابه! یکولر مگه جا

انجام دادم. اصال دلم  یادیبتونم لباسهامو از اون اتاق بردارم، کار ز نکهیگفت: هم نیبگوشم خورد که غمگ صداش

 ! بشم. جراتشو ندارم وونهیروز اونجا بخوابم کامال د هی. فکر کنم دنیبطرف اتاق نگاه کنم، چه برسه به خواب ادینم

 . یچینداشتم بگم.......ه یچیتعجب برگشته فقط نگاش کردم. ه با

 گردان! هاتفِ آواره و سر چارهیب

بکنم. فقط تونستم دعا کنم که زودتر از اون خونه  ومدیاز دستم برنم یچکاری. هدمیکش یآب خورده و نفس یوانیل

 براش سخت و دردناک بود.  یسروسامون بده. چقدر زندگ شویخالص بشم و هاتف بتونه زندگ

ت که داش کردمیته گلوم احساس م یهاتف خوابو از سرم پرونده بود. بغض یحرفها یخسته بودم ول یلیخ نکهیا با

 . کردیخفه ام م

 خودم خوندم با

 ستیام حال سه تارم خوب ن نهیدارد س بغض

 ستیکنارم خوب ن نجایدور باش ا یهست هرکه

 

 ستی،روزگارم خوب ن ستیو روزم خوب ن حال

 ستیحول مدارم خوب ن زیچ چیه یحوال نیا

 

 مضراب من نیبزن تنهاتر یمن حرف یجا

 !ستیام حال سه تارم خوب ن نهیدارد س بغض
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اومدم،  رونیو ب دهیبود که چشم از خواب گشودم. تعجب کردم که هاتف منو صدا نزده. لباس پوش 10ساعت  صبح

آماده بود. به اتاقم که برگشتم تا مانتوم رو  زیم یشده بود، اما صبحانه ام رو دیو ناپد ستیشبانه ن یاینبود. مثل رو

 چسبونده بود. یدر نوشته ا یرو ارمیدرب

 یو برا ریتماس بگ هی. با هانزهیم یرو ی. کارت بانکیکه حتما خسته ا یاستراحت کن شترینکردم تا ب دارتیبانو، ب رزا

 هماهنگ شو. دیخر

 !!! یدیرو ندارم دستور م هیهان یمنکه شماره  وونه،یکردم د فکر

 یتو خواستیدلم م یلی. خدادیبه آدم م یو چه احساس خوب زدیبرق م یزیرو خورده جمع کردم. خونه از تم صبحونه

 وجود داره.  یها چه مواد و خواروبار نتیکاب یتو دونستمینم یکنم، ول یآشپز زیو تم بایز یآشپزخونه  نیا

 . ومدینم نیپختم آسمون به زم ی. اگه براش مخوادیم یخونگ یهاتف گفته بود دلش ماکارون شبید

 میبودم، واقعا دلم براش کباب شده بود. با آشپز دهیو حرفاشو شن دهیهال د یرو تو دنشیخواب یوقت یشب نصفه

رو  ییداشتم، نه جا دی. نه کلکردمیم دیخر دیبا یپختن ماکارون یبرا ی. ولشدیخوشحال م یهاتفِ دربدر کم دیشا

 بکنم.  یکار نیهمچ ومدینم لمبلد بودم. تنها راه چاره ام زنگ زدن به هاتف بود که اصال د

 . زدمیزنگ م دی!...... بارینشستم و فکر کردم. نـــــه خ یکم

 باور کرد؟؟  شهیم یعنی. تا جواب داد گفت: دمیهمراهش زنگ به

 رو؟؟؟؟ یتعجب گفتم: چ با

 رو!! هی: زنگ زدن جناب علگفت

چند  دارم ازیهستش که زنگ زدم. من ن یجنابعال یهایلبام نشسته بود گفتم: از خوش فکر یرو یلبخند کهیحال در

 بکنم؟؟  دیبا کاریکنم. خب، چ دیخر لیقلم وسا

انواع و اقسام مغازه و فروشگاه اونجا هستش.  ابون،یتعجب گفت: خب لباساتو بپوش، کفشاتو پات کن برو سرخ با

 کن! دیخر

. ممنون دونستمیکردن سرشته ندارم نم دیقاف اومدم و اصال از خر ی!!! چون از سرِ قلّه داااایبا حرص گفتم: ببخش  

 کنم؟ کاری! برگشتن رو چنیکرد مییکه راهنما
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 برو تو! ار،یراه رفته رو برگرد، داخل آپارتمان شو، کفشاتو درب ،یکرد دیگفت: خب خر باخنده

 یخوشگلتون بخوره تو یها ییراهنما نیا ینتونستم خودمو نگه دارم بلند گفتم: عقلِ کــــــــــل!!! اله گهید

 د؟یمالج کچلتون! با کدوم کل

 .دندیمغازه دارشم شن یها هیخنده شو فکر کنم همسا یصدا که

 ادمینم م ییگناه خودته، از بس دنبال دعوا یرفته بهت بدم! ول ادمی دی. کلدیواقعا ببخش یگیخنده گفت: راست م با

 ! یبکن یکار هی یتونیم یرفته. ول

 : خب؟گفتم

 یخوایرو که م یلیفروشگاه بزرگ تکتا هستش. بهشون زنگ بزن وسا  یتلفن بگرد شماره  یدفترچه  ی: توگفت

 هم کنار شماره تلفنشه.  یبگو برات بفرستن. کد مشتر

 ! نیبدرد خورد یکج و کوله گفتم: خدارو شکر کم یکم

 کردم.  یکرده خداحافظ یخنده اش بلند شد. تشکر یباز صدا که

که  یآهنگ یبهمراه یوارد نبودم ول یبه آشپز ادیمامانم ز ی هیسا رِیسفارش دادم و هرچند ز ازمویمورد ن لیوسا

 از آب دراومد.  یخوشمزه و خوش آب و رنگ یماکارون کردمیگوش م

 . خوردمیاتاقم م یو خودم هم که تو دمینفر چ هی یآشپزخونه رو برا زیم

بود من ن یخونه  نجایامکان نداشت! ا دادم؟یجواب م دیبا یعنیدم. خونه بصدا دراومد. بطرفش رفتم و نگاش کر تلفن

 که جواب بدم. 

بود که گفت: سالم بر عروس خوشگل موشگل  هیزنگ خورد. جواب دادم هان لمینگذشته بود که موبا یقیدقا

 زم؟یعز ینانازمون! خوب

 . دمیداده و با خنده حالشو پرس یسالم

. ما هم که از خدا خواسته راحتِ ستین داشیکه خدارو شکر ماه به ماه پ میشوهر دار هی. میهست ی: ما که عالگفت

  ؟یکنیم کارینره غولمون چ پیراحت! تو با داداش خوش ت
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 !ی. زندگیچیگفتم: ه دهیخند

  ؟ی! چرا جواب ندادیکرده به تلفن خونه دست نزن میخنده گفت: تورو خدا نگو که تحر با

 دستم بند بود، تا برسم قطع شد.معذرت! دیکرده گفتم: ببخش یفکر تند

دم . زنگ زمیکن دیقاقانونوچه خر یسر برم بازار کم هیبود که باهات  دهیزنگ لمیموشج لی: االن داداش خوشجگفت

م به حساب هاتف ملنگه بزن یپاتک خوادیدلم م یلیدنبالت. خ امیبزن و آماده باش ب پیبگم امروز کار دارم، فردا رو تر

 ؟یو روحم شاد بشه. فردا رو آماده ا

 هستم.  یبگ یخنده گفتم: باشه. هرساعت با

 . و قطع کرد. ی. گودبازنمی: پس تا بعد! فردا بهت زنگ مگفت

 بودم و ..... الیخیشاد و ب ینجوریدلمو پر کرد که کاش منم ا یچنان حسرت یا لحظه

 

ودم بخ نهیآ یتو یسرم کردم. نگاه یو شال دهیبا شلوار پوش یودم. بلوز بلند و گشادمنتظر اومدن هاتف ب 2 ساعت

 یتهاکلف هی: چشممون روشن. کامال شبگفتیبدون چون و چرا م دیدیاگه منو م ی. نرگسدمیانداخته و ناخواسته خند

 مبارک!  دتی! شغل جدیخونه زاد

 بود.  خوب فتادیجام نم چیبودم. حاال که قرار بود بدون مانتو باشم، الاقل چشم ملنگه به ه یراض یول دمیخند دوباره

 زنگ بگوشم خورد و در خونه باز شد.  یصدا

 هیهمسا ی. نکنه مال خونه ستین ی! باور کردنیــــــــــیمن چه بو یخدا یهاتف اومد که گفت: وا یصدا

 ؟ییهستش! رزا بانو کجا

 انشاا... ی! خواب نما که نشدیراه انداخت یدر اتاقو باز کرده سالم دادم. با لبخند گفت: عجب دود و دم آهسته

چشماش نگاه کردم که تند با خنده دستاشو باال برده گفت:  یاز ابروهامو باالبرده راست تو یکیجمع کردم و  لبامو

 ناهار هستم.  یآماده  قهیدق 5. تا رمیگیباشه حرفمو پس م

 زیهاتف پشت م یآشپزخونه رفتم. وقت هب
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و اسب کامل ر هی تونمیدر حال موتم. م یدادم. باور کن از گرسنگ صیتشخ ینشست گفت: منکه از بوش ماکارون یم

 جا بخورم.  هی

. دمیبلند گفته و تند دستمو عقب کش ی. آخدیداغ چسب یدستم به قابلمه  کدفعهیبطرفش برگشتم که  ناخواسته

 من بود؟ ریتقص یعنیحرص آلود به هاتف کردم که گفت:  ینگاه

 لطفا! نی. راحت باشفتادیاتفاق م نیا حتملی! بدون کمک شما هم ریگفتم: نــــــــــه خ کج

 خورم؟یبشقابه، نکنه تنها م هیچرا  نجایا یگفت: خدارو شکر. ول آروم

که  نینگفتم. قرار نبود دل به دلش بدم و کنارش جا خوش کنم! هم یزیچ دمیکشیم سیرو در د یماکارون کهیحال در

 بود.  یدلخواهشو پخته بودم براش کاف یغذا

  ؟یگذاشته و خواستم بدون جواب از آشپزخونه خارج بشم که بلند گفت: پس خودت چ زیم یرو رو غذا

 . خورمیو گفتم: من بعدا م برنگشتم

 نمکه؟  یبودم که داد زد: چرا ب دهیبه در اتاقم رس تازه

خاااااااااک تو سرت  یزد و چشمام شروع به دو دو زدن کرد. فقط بخودم گفتم: اِ رونیب شیاز گونه هام آت یآن در

به آشپزخونه  ی!!! و عصبانیمگه تو آشپزش هست ،یبه تو گفت براش غذا بپز یرزااا! ک یجوونمرگ بش یرزااا! اله

 برگشتم.....

 . دمیکوب زیم یکه کنار اجاق گاز بود رو برداشتم و محکم رو یظرف نمک یحرف چیه بدون

 !! یخودتم باش خوامیتر از من داد زد: م یعصبان

جنــــــــــاب! برگشتم و درِ  ینیگفتم: پشت گوشت رو بب دهیفقط کش زدمیداشتم سکته رو درجا م کهیحال در

 اتاقم رو محکم بستم. 

که فکر کنم چارچوبش تَرک برداشت.  دمیبسته شدن محکم در خونه رو شن ینگذشته بود که صدا یا قهیدق ده

 هاتف رفته بود. فکر کنم ناهار هم نخورده بود. 



 قسم به عشق

 
169 

 

لرزان به آشپزخونه رفتم. اصال دست به غذا نزده بود. قاشق و چنگالش اصال از جاش  ییداغون و دست و پا یاعصاب با

نمکه!!! نکنه همش بهونه بوده منو به  یبود غذا ب دهیغذارو مزه کرده باشه. پس از کجا فهم یتکون نخورده بود که حت

 کارستون!  مکرده بود یآشپزخونه بکشونه که منم شکر خدا کار

 میتونست یرو نم یزورک یزندگ نیهردومون مشخصه! ما ا فیشد. فکر کردم تکل ینشستم و اشکام جار نیزم یرو

خونه کشونده شده بودم رو  نیکار اشتباه شده و من به ا ی! کجامینشده بود دهیهم آفر یبرا. ما اصال میراه ببر

 . دونستمینم

 ی. فقط اشک بود که صورتمو مختمیریبخاطر هاتف اشک م ای کردمیم هیخودم گر یبرا دونستمی. نمستمیزار گر زار

 شست. 

به  یو سردرگم سر حالیب هیگر یتخت افتادم. بعداز کم یبزنم به اتاقم رفتم و رو یدست زیم یبه رو نکهیا بدون

پرهامم  یحوصله  گهیبزنم. د ادیپرهام افتاد، کم موند فر یبایز یچرا تا چشمم به شعرها دونمیگروهام زدم. نم

 نداشتم. 

 بود نوشته

 

 دل کندن.... شهیدارد هم درد

 ها.... انیدرد دارد تمام پا 

 ...ییتنها ریشدن در مس گم

 کردن به حال باران ها.. هیگر 

 ....زستیبا روح من گالو عشق

 افسرده.... تینها یشهر تا ب 

 ...نگونهیا دیچه کردم که با من

 شوم از هجوم تاوان ها... له
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 ...نمیسرگذشت غمگ یا آه

 ...اهایرو یانتها یآه ا 

 ترسم... یکه م یزد ییزخمها

 از تو وز تمام انسانها... 

 دلِ خاطرات وهم آلود... از

 ...ینکند که دوباره برگرد 

 روز.... کی نمتیبب یاتفاق

 ...ابانهایخ نیهم در هم باز

 عمرت را... یلحظه ها نیآخر

 یمن باش ادینکند که به  

 دوباره در ذهنت... رمیبگ جان

 عذاب وجدان ها... انیدر م 

 ...رمیم یکشم، نم یم دردها

 ...ییآ یو تو م رمیگ یفال م 

 از نگاهت افتاده.... یوحشت

 قلب تمام فنجانها... یتو 

 

 یمفه یو خودمو خالص..... چرا نم کوبمیم واریبه د مویگوش ای ،یکنیتمومش م ایاشکها و خون دلم براش نوشتم:  با

تموم شدم  گهید یفهم یاز همه خسته ام! چرا نم یفهم ی! چرا نمخوامیتورو نم گهید یفهم یداغـــــونم! چرا نم
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ن م ینفرست. تو برا یامیبرام پ گهیلطف کرده د یول کنمیمون بالکت نم ییآشنا ی! به حرمت ماههاشهیهم یبرا

 خداحافظ! شهیهم ی! برایجزو فراموش شده ها هست

تموم فراموشش کنم  یِبا دلسوختگ کردمیم ی.هر چند سعختمیو اشک ر ختمیرو خاموش کردم و اشک ر یگوش 

 پناه چشم به پرهام داشتم.  یاز پناه، منه ب ییبالکش کنم. مثل کورسو ومدیچرا دلم نم دونمینم یول

 

 ... دارم لهـــگ 

 .... یدانمـــــنم. ازکه

 من بر دردی اـــروزه این.....  یدانمـــــــــنم.ازچه

 شــیلــدل یدانمــنم هــــک،میکند ینیـــسنگ

 ... چیست. کیست

 امـــــتم از...  ام ستهـــــــخ...  ام شده ســــــح بی

 ،میخواهد اطمینان مـــــــــدل....  انـــجه

 .... !!!!شـــــرامآ اندکی و

 اَشکــــــ بریز ، خالی میشوی.... گفتند

 که نشدم هیچ.... خالی

 شدم از بی کســــی پُر

 چرا کسی اَشکـــــ هایم را پاک نمیکند که

 بگوید اَشکــــــ نریز و

 من را داری...... تو
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 خودم که چقدر تنهاست..... یبرا رمی. بمرمیبم

 

 لینگفت شامت رو از زندانبانت تحو گهید یصدام نزد. مثل شبها گهید یهاتف بخونه اومد مثل شبها یوقت اونشب

 . انگار نه انگار که منهم بودم! ریبگ

 . کردمیوجه احساس نم چیرو هم به ه یگرسنگ ی. ناهار که نخورده بودم، ولومدمین رونیاصال از اتاقم ب منم

 یکیکه صبح بفروشگاه سفارش داده بودم  ییکهایدرد معده ام به زانوم درآورد و از وسط تا شدم،مجبورا از ک یوقت

 که اصال حوصله شو نداشتم.  رهیصاحبم هم خفه خون بگ یب یرو بزور فرو دادم تا بلکه معده 

النه کرده بود به  یکرده بود، اصال خوشحال نبودم. ته دلم غم یاده و هردومون رو عاصکه افت یچرا از اتفاق دونمینم

 !ایدر هیوسعت 

 .زهیصورتم نر یچشمامو پاک کردم تا رو یگوشه  یانگشتم اشکها با

 پرهام برام نوشته بود اونشب

م. سپار یمهربونم م یبخدا. تورو میباش، سالمت باش، شاد و خوشحال باش که من تنها به بودنت راض شهیهم باش،

 . یباشه تا احساست کنم و بدونم که هست شهیهم یبرا PVفقط اجازه بده 

 منه.   یتو تنها آرزو شیو آسا یخوشبخت

 فرستاده بود. یآهنگ و

. ختمیشدم و به آهنگش گوش دادم و گوش دادم و اشک ر رهیشب خ یلعنت یکیاتاق رفتم. به تار یپنجره  بطرف

مو بزحمت خود کنمیم یرو متوجه شدم که سع یشده بودم. فقط زمان رهیخ رونیو به ب ستادهیچقدر سراپا ا دونمینم

 و خاطراتم خالص کنم.  اهایرو دیاز ق

 .زدمیمسواک م دیاومدم. با رونیاز اتاق ب دهینصفه شب بود. لباس پوش 1 ساعت

  شهیو مثل هم دهیخودش کش یرو یبه هاتف انداختم. مالفه ا یچشمم نگاه یگوشه  از

 بود...... دهیخواب
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 ستمیب قسمت

 

بود. صدرصد هاتف خونه  11به ساعت کردم،  یبود. نگاه هیشدم. حتما هان داریزنگ تلفن از خواب ب یبا صدا صبح

 نبود. 

 طونک؟یش یتا االن خواب بود یعنیگفت: واال عروس خوابالو هم نوبره بخدا!  هیتلفن رو جواب دادم هان یوقت

 .دییشما؟ بفرما دی. معذرت عسل نمکم. خوبدمیخواب ریخاطر د نیدرس خوندم، به هم یکم شبیگفتم: د آروم

. و یااونجام. باب گهیساعت د میرو بزن که تا ن پیبازار. تند باش تر میها! قرار بود بر یزنیم جیگ یخنده گفت: دار با

 تلفنو قطع کرد. 

ها خشک شده بودند. با  یدست نخورده مونده و ماکارون روزیاز ناهار د یهمونجور زیبه آشپزخونه زدم. م یسر

 یدیچشمم به کل زیم یمعده مو خاموش کردم. رو یصدا یکیرفتن به بازار آماده شدم و با ک یتموم برا یافسردگ

 فمیبود، برداشته داخل ک زیم یهمچنان رو ینکخونه بود. امتحانش کردم خودش بود. کارت با دیافتاد که حتما کل

 گذاشتم. 

 منتظرمه که خودمو زود برسونم...... نییبود که گفت: پا هیبصدا دراومد. هان لمیموبا

 یاجق وجقِ درجه  یکه معدن نمک و حرفا هیخوش گذشته بود. هان یلیخ گشتمیبه خونه برم یغروب وقت اونروز

خوش بگذرونم و به  هیکرده بودم کنار هان ی. سعکردیکه شکمم درد م دمیخند یانقده بحرفاش م یبود. گاه کی

 بَسم بود.  گهید خوردم،یاز دست روزگار م یفکر نکنم. بقدر کاف یزیچ

 یم راهنمویاز همه پ شتریسر تا نوک پام انجام داده بودم، ب یاز مو هیکه به اصرار هان ییدهایخر یهمه  نیب از

بطرز  راهنیپ نیی. از باسن به پاگرفتیباسنم رو دربر م نییکه تا پا ییبایز یها یدوز طانیبا ق ییکه طال دمیپسند

. دشیمحشر م راهنیبا پ میبود دهیکه خر ییطال یکفشهادنباله داشت.  یحالت فون گرفته و از پشت کم ییبایز
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ها  یشاهیظرش عروس عل. چون بنمیهم بر شگاهیقرار شد فردا به آرا هیبه اصرار هان یخواست ول یهرچند دلم نم

 . شدیتک ستاره م دیبا

هال نبود.  یاومدم، هاتف تو رونیآماده شم و از اتاق ب دنیخواب یبرا خواستمیم ی. وقتدمیکال هاتف رو ند اونشب

 صبح هم باز از خونه خارج شده بود که من اصال متوجه نشده بودم. 

 یول م،یساعت عالف بود 5. میکه از قبل وقت گرفته بود رفت یشگاهیبدنبالم اومد و به آرا هیظهر هان 12 ساعت

 ود. ب ریکه کرده بودم چشمگ یرییتغ یساده و دخترانه بود، ول یلیخ شمیفوق العاده بود. با اصرار خودم آرا جهینت

 چشم بردارم.  نهیاز آ تونستمیکرده بود که خودم نم ونینیش ییبایبود و موهامو چنان بز یماهر شگریآرا یناز

 . کردیآسمونا پرواز م یذوق کرده تو دنمیهم که از د هیهان

 یشیبا اون وضع آرا هیدنبالم و هان ادینشه، خودش ب رمونید نکهیا یمتوجه شدم به هاتف زنگ زده، برا یا لحظه

 آواره نباشه.  ابونایخ یتو

 یدو روز قبل!!! ول یهـــــاتــــــــــف!!!!! اونم بعداز دعوا شیپ تیوضع نیشد! من با ا یدلم بشدت خال ته

 کار خودشو کرده بود! هی. هانومدیاز دستم برنم یکار

شدم. اصال بطرفم  نیکرد و من سوار ماش یاحوالپرس هیکه دورادور با هان میخارج شد شگاهیتلفنِ هاتف از آرا با

 یوآهنگها روحم ت نیبا ا کهیدر حال م،یدیشته بود به خونه رسکه گذا یمحشر یبرنگشت. در سکوت کامل با آهنگها

 .کردیآسمونا پرواز م

 برداره من سوار آسانسور شده، وارد خونه شده بودم. در اتاقو هم محکم بستم.  نیاز ماش لشویوسا تا

 . زنیآرام شالمو برداشتم تا موهام بهم نر نهیآ یجلو

 . آماده شده درو باز کردم. ستادیبه در خورد که قلبم ا یا تقه

مال تو هستش. افتخار بده برش  زیم یرو یبمن کرده گفت: جعبه  ینگاه میکه ن رفتیحموم م یداشت بسو هاتف

 دار! و خودش داخل حموم شد.
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ردم. رو باز ک یمخمل یچرا دلم بشدت گرفته بود. جعبه  دونمیفکر کردم و آهسته بطرف جعبه رفتم. نم یرفته کم وا

 یرگید ینگاه کردنش الزم بود. کنارش جعبه  یو محشر که فقط چند چشم برا کیش یانیبرل سی. سرودیدلم لرز

 شون درونش بود.  ییاهدا یبود که باز کردم و حلقه و طالها

 و لبخند زدم.افتخار دادم!  افه،یدلم گفتم: نسناسِ بدق یلرزان برداشتم و به اتاقم بردم. تو یرو با دستان همه

. دمیپوش راهنمویراحت، با آرامش پ دیکشیطول م یاومدنش که حتما ساعت رونیاز ب المیحموم بود و خ یتو چون

و لباسم پیاون جرأتو داشتم که به هاتف بگم ز یعنیوگرنه کارم زار بود!  شدیاز پهلو بسته م پشیخداروشکر ز

 بکش؟ محال عالم بود!!!! هاتف زردنبو هم که از خدا خواسته.......

 دهیام قشنگ د نهیس یحظ کردم. محشر بود و چقده رو شییبایگردنبند رو بدور گردنم بستم، خودم از ز یوقت

 بودند.  یستش هم که عال ی هی. بقشدیم

امکان  نیتر از ا یزدم. بهتر و عال دیاتاق قدم برداشته، از هرطرف خودمو د یقد ی نهیآ یو جلو دمیپوش کفشامو

 . دمیبود که کم مونده بود خودمم عاشق خودم بشم و خند یعال شیتن خور یبحد راهنمینداشت. پ

با  تواسخیبخورم و دروغ نباشه دلم م یتند به آشپزخونه رفتم تا آب ادیب رونیتشنه بودم. تا هاتف از حموم ب بشدت

درد نکنه، چقدر تودلبرو شده بودم.   هیرو حس کنم. دست هان ییبایبدم و بودن و ز یراژیخونه و یلباس و کفشام تو

زدن پاهامو با تمام وجود حس کردم.  خیدر حموم باز شد.  دمرو در آبچکان گذاشته بودم که احساس کر وانیتازه ل

 کنه!!!! دایبدنشو پ یتونسته بود سوراخ سنبه ها چارهیزود تموم شده بود؟؟؟ اصال آبِ ب نقدریچرا ا

 خواستمیاومد و کف آشپزخونه افتاد. بدون شال م رونیام ب نهیدر حموم بسته شد، واقعا قلب ناقصم از س یوقت

 کنم؟؟؟؟  کاریچ

اتاقش  یراست بره تو کنمی...... خواهش مکنمیدستامو بهم گرفته دعا کردم: خدا جووووونم خواهـــــش م لرزان

 کنم خدا جووووونم! کارینکن آبروم بره! چ ی....... کارکنمیمن التماس م یتا من فرار کنم! خدا

 . ومدینم ییکردم بطرف اتاق خوابشون رفت. خوب گوش دادم، صدا احساس

تند جمع  راهنمویپ ی. دامن بلند و دنباله امیوسط آشپزخونه ب یقِر خزدهیلرزان و  ییمونده بود با دست و پا کم

دستم انداختم، کفشامو درآورده و تند برشون داشتم و با عجله  با نوک انگشتام بطرف اتاقم بدو راه  یکردم و رو

 !! دمیماس ییرایافتادم که وسط پذ
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 . کردیمتعجب منو نگاه م یبود و داشت با چشمان ستادهیسشوار بدست وسط چارچوب اتاقشون ا هاتف

به اتاقم که دورتر از آشپزخونه بود فرار کنم.  ایبطرف آشپزخونه برگردم،  رهیبگ میصمکه ت کردیمغزم کار نم اصال

 . خوردیصورت هاتف قفل شده بود و هاتف هم از وسط چارچوب تکون نم یچشمام رو

فکر  یدست و پا چلفت نهمهیبار خاک برسرت! دختر ا نیهزارم یدلم داد زدم: دوباره خااااااک بر سرت رزا! برا یتو

 و مشنگش!  جیدختر گ نی! چشم نَنم روشن با ادهیبخودش ند ایکنم دن

 برداشتم.  یو لرزان بطرف اتاقم قدم آهسته

 !!! نمیجلوتر اومده گفت: صبر کن بب هاتف

 یپاهام نگه دارم. لرزش پاهام ماورا یاونو نداشتم که خودمو رو یارای گهید یو نگاهم بصورتش بود، ول ستادمیا

 د. تصورم بو

 راهم سبز شد! یانداخته و دوباره بطرف اتاقم راه افتادم که هاتف جلو نییپا سرمو

 ابیبودم! چشماش چقده ز دهینگاهشو ند کینزد نهمهینگاهش گره خورد. تا حاال از ا یبلند کردم و چشمام تو سرمو

 شده بود.   یبراق چقده خواستن یشونه نکرده و صورت سِ یخ یبود! با موها رایو گ

 هیمو  قهی! الاقل اجازه بده سلیکنیمثل دزدا فرار م یو دار یلباستو جمع و جور کرد ینجوریا هیگفت: چ آروم

 عالمه برام آب خورده! هیبهش بندازم که  ینگاه

 یزیقلبم هم چ ی انهیوحش یفرار کردن و لرزش دست و پام بود و از تپشها شیچون فکرم فقط پ دمینفهم یزیچ

 نگم بهتره! 

مثل تو  یلجباز رِیکه گ قهیسل نیا ـــــفِی! حکهی کِیام خدارو شکر  قهیمشتاق به گردنم انداخته گفت: سل ینگاه

 !یلیرزا!! ....... خ یانصاف یب یلیافتاده! خ

و  خشک یتا بطرف اتاقم برم، با دهن کردمینفس زنان راهمو کج م کهیزده بود. در حال خیدستامم بهمراه پاهام  گهید

هرچقدر داد زدم انصاف داشته  رم؟؟یبگ ادی خواستمیم یکه انصافو بشناسم! از ک دمیبغض کرده گفتم: انصاف ند

 بهیغر ایدن ایشناسم و باهاش دن یکه نم یزیتنها چ الن! ادیبدادم نرس ی! کسدیحرفمو نشن یکس ن،یرحم کن ن،یباش

 هزاران بار شکرت...... ایمنم!!!! خدا ایانصافِ دن یاالنم ب ،یدلخواهت بود کرد یام همون انصافه! هرکار
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 ! نترسکنمیمونه، بدون چون و چرا! وگرنه خودم بازش م یدرِ اتاقمو ببندم که محکم گفت: درِ اتاقت باز م خواستم

ن، نه م نه گهیچشات نشسته، د یتو یاگه بفهمم اشک ی. ولدمیبهت قول م نویا شم،یو وارد اتاقت نم کنمینگاهت نم

 روزمونم خرابش نکن! نیه هات ایبا گر گهیعذاب آور هستش، د یزندگ نیا یتو! بقدر کاف

 . نگاش کردم که آتش چشماش قلبمو لرزوند. داشتیچرا چشم از صورتم برنم دونمینم

 کرده در اتاقو باز گذاشتم.  دیینگاهمو برگردوندم و با سرم حرفاشو تا تند

 نییارفته بود پ ادمیتونستم خودمو به  تخت برسونم. انقده حواسم پرت شده بود که کال  نیلرزانم هم یدست و پا با

 . کردمیهاتف برنامه اجرا م یدستم انداخته بودم، جلو یول کنم و همچنان که رو راهنمویپ

 . میفتیتا راه ب کردیهاتف بلند شد که خبرم م یساعت بعد صدا مین

 اومدم. رونیمانتوم رو تنم کردم و شالمو سرم انداخته، از اتاق ب تند

 گم کنم! شتریدست و پامو هرچه ب شدیکه باعث م دونستم،ینم دیکشینگاهشو چرا از صورتم کنار نم هاتف

آهنگاشو  یگوش داده و آرزو داشتم بتونم همه  نیماش یهاتف رو تو یبایز ی. آهنگهامیراه افتاد یحرف چیه بدون

 .....ی. ولزمیبر میگوش یوت

افتادم که از اتاق  یلحظه ا ادی کردم،یدوخته بودم و آهنگارو گوش م ابونایهمچنانکه چشممو به خ نیماش داخل

که  یراه راه و شلوار اسپرت سرمه ا یِآسمان یکوتاه آب نیآست راهنیاومدم و چشمم به هاتف افتاد. با پ رونیب

 . دیرسیبنظر م یتر از عال یلاصالح کرده عا یو صورت دهیسشوار کش ییبود، با موها دهیپوش

 ادم. راه افت دهیلباش نشست که تند نگاهمو دزد یرو ینگاش کرده بودم، چون لبخند اریاخت یب یکنم لحظات فکر

ون ا . باختیهردومون رو بهم ر یداد و زندگ ریبمن گ ایچرا از تمام دن افه،یخوش ق یِریزنج یِ وونهید نیا دونستمینم

 پس چرا من؟؟؟ د،یشن یجواب نه نم ذاشتیم ییبارویهر ز یدست رو دیکه داشت شا یتیو موقع افهیق

 ددایمگه اجازه م ره،یاز بابام و من انتقام بگ خواستیبودم. چون بنظرم اگه م جیانتخاب نامتعارف گ نیاز ا خودمم

بره و منم تا دلم بخواد اون الم شنگه هارو راه بندازم! مگه اونهمه به من  نییخونه اش آب خوش از گلوم پا یتو

 ودم. ب دهیبشکافم و خودمم هنگ تونستمیبود رو اصال نم زشمغ یتو یدلم خواست بکنم!! چ یکه هرکار دادیم دانیم
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. بود که من تا بحال شاهدش بودم یبیسبدِ ترک نیباتریگرفت که ز لیرو تحو یراه نگه داشت و سبد گل بزرگ نیب

 !زادی! دست مردونستیپرورش داده بود خدا م یجوونش چ یاش حرف نداشت. مامان شمس قهیواقعا سل

در حال سوختن بودند. ارکست  ییشده و در هر قدم مشعلها یچراغان ییبایکه بز ی. باغمیشد یباغ عروس وارد

 بود.  آماده شده ییراینشستن و پذ یبرا یعال یناتییو تز کدستی ییها یصندل زویو همه جا با م نواختیم ییبایبز

عروس و داماد هستند سالم  کیدرجه  کانیمشخص بود از نزد یشناختم ول یبا چندنفر خانم و آقا که نم همچنانکه

تماما چشم شده و  هیمتوجه شدم بق دم،یکنار کش یو وقت دهیهاتف صورتمو بوس یعمه  م،یکردیم یو احوالپرس

 . زنندیم دیمنو د یسراپا

 به عقب برگشتم.  یمانند غیسالمِ ج یکه با صدا میکرد میگل رو تقد سبد

 ییبایکه بز یتنگ و بلند دکولته ا اهیس راهنیتمام صورتشو پوشونده بود و پ ظیغل یشیو طناز که آرا بایز یخانم

 بود خودشو به ما رسوند.  رونیب ییبایو بازوهاش اش بز نهیبدنش جا خوش کرده بود و س یرو

 می!! چرا خودتو از من قایدنبالت بگردم شازده پسرِ فرار دیبا اخم گفت: چقده با گرفتیدست هاتف رو م کهیدرحال

! یشینم دایفروشگاهتم که اصال پ ینداره! تو یازشون خبر یشماره هاتم که همش عوض شده و کس ؟؟؟یکنیم

 تو آخه!! ییکجا

و منو نشون داده گفت: خانمم رزا رو  دیکش یلباش نشسته بود، دستشو کنار یرو دهیماس یلبخند کهیدر حال هاتف

 هستن.  یخانم از دوستان خونوادگ ایهم پر شونی. بعد رو بمن گفت: رزا جان اکنمیم یمعرف

اش به هم که لب ایتون خوشبختم. پر ییگفتم: از آشنا میمال یبا لبخند میکردیرو نگاه م گهیکه هردو همد ایو پر من

هاتف چرا  نیا دونمیخوشحال شدم رزا جان. فقط نم یلیتمام گفت: منم خ یو عشوه  یخنده باز شده بود با لوند

 ی!!! و با شوخطونیها ش یپاش نشست ری! حتما تو زمیبکش ینفس هیازدواج عجله کرد و نذاشت ما  یبرا نهمهیا

 هاتف رو نصف نصف! همون نصفشم برام قبوله!!!  شهیسرشو جلو آورده آروم گفت: م

 خشکم زده بود.  ایپر ییِپروا یب نهمهیدارم، فقط بهتزده از ا یچه احساس دونستمینم اصال

لباش نشسته بود که واقعا حرصمو  یرو قیعم یفقط لبخند زد،ینم یبصورت هاتف کردم که اصال حرف ینگاه

 درآورد. 
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نسناسِ  ی! کور خوندزنمیم شتی!!!! بـــــاشـــــه االن آتیــــــــدخنــیاز فکرم گذشت: م یا لحظه

 پرتوقع!!! 

 درموردش ندارم!!  یادیز یشما! من ادعا یکرده گفتم: اگه با نظر من باشه اصال همه اش برا ایبه پر ینگاه الیخیب

 و فقط چشم بصورتم دوخته بود.  دی. هاتف بدتر رنگش پردیخنده اش خشک ایپر

بودم! پس  دهیند گهید شوینجوری!!! تا حاال ایتند خودشو جمع کرده گفت: عجــــــــب عشقِ سوزان ایپر

 ها!  یاریکه!! بعداً ادا و دبه درنم یدی. هاتف جان شنمیدیخوشحالم که به توافق رس

 یگوشت قربون یول ادن،یگفت: خوشحالم که هواخواهام ز ایرو به پر نداختیبازوم م ریدست ز کهیدر حال هاتف

 ! نیلطف دار یادی! زنیکن ممیکه تقس ستمین

از  یدست هاتف بود که چطور شِیکرد. منم فقط فکرم پ ایبا پر یو شروع به احوالپرس دیسررس هیحال هان نیهم در

بدستم داد که کم مونده بود داد بزنم و  یبازومو کنار بکشم، چنان فشار یدستش خالص بشم! تا خواستم به بهونه ا

 رو به چشمام دوخت.  نشینگاه خشمگ

ر! دخت یبرداشته گفت: عروس خوشگل و نانازِ خودمون! بخورمت اله یبطرفم برگشت و آروم از گونه ام بوسه ا هیهان

 که میبر نیای. بشهیم فکر کنم ده سال جوون تر نهیخانوم طال! ماشاا... ماشاا... مامانم تورو بب یشد گریچقده ج

 منتظرتونه. 

تکون داده راه افتادم. هاتف هم که اصال ول کنِ معامله  ایپر یبرا یشده سر خیس یبا بدن مور مور و موها آهسته

 فرار کنم.  خواستمیم نکهینبود، چنان محکم دستمو گرفته بود مثل ا

 مامان و بابا. و همراهم قدم برداشت!!.... شی. االن برم پنمتیب یگفت: بعدا م ایبه پر رو

قده از شد؟؟ ان داشیاز کجا پ نیتند بطرفمون برگشته گفت: خبر مرگش ا هیهان م،یدور شد ایاز پر یکم نکهیاز ا بعد

سرِقبرش تاج گل  یکفن پوش که اله ی کهیزن کردیزِرت و پِرت م یکه حد نداره! حاال چ ادیبدم م طهیسل ی کهیزن

 بفرستم اونم با روبان قرمز؟؟

رو  رتیزده گفت: حاال چرا شمش یبود لبخند ختهیبهم ر یکردم. هاتف که کم دنیناخواسته شروع به خند من

 !یچیه کردیم یتو؟؟؟داشت احوالپرس یبطرفش حواله کرد
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بامرامم، خنگ  یِداداش نی: ببچشماش زل زده گفت ی، راست تو ستادهیهاتف ا یدفعه برگشت و روبرو هی هیهان

 ،یاشنب تی! بخدا مواظب رزا و زندگشهیآدم نم کیساده نزد یاحوالپرس هی یفقط برا ایندم پر صیکه تشخ ستمین

 حرص راه افتاد. ا............ و ب یِو تو دونمیو بــــــــــازم من م دونمیمن م

هم  ی. گاهمیراه افتاد هیبصورتم کرد و همچنان که بازومو محکم گرفته بود، دنبال هان یعصب یبرگشته نگاه هاتف

فکر  .ستیبه فکرش ن چکسیهاتف که ه نوایو ب چارهیکه دلسوخته رو بمن گفت: ب دادیتکون م یآشناها سر یبرا

خارشترمون! هنده  یاز آبج نمیکردن! ا دایها پ الهزب یاز سرِراه که نه، از تو بیغر یکشور یکنم حتما منو از تو

 بلده خواهر آدم باشه! نیجگرخوار که بهتر از ا

نباش  هم نگران خودت یادیجووووووووون! ز ایبفکرته، پر یلینفر خ هیفکر کنم  یخنده بطرفش برگشته گفتم: ول با

 ! یدار ادیمخصوصِ خودتو ز یودلت بحال خودت نسوزه که هواخواه ها

ه بارم کن ک خوادیدلت م ینوک سوزن! باشه هرچ یبه اندازه  یکه اصال انتظار ندارم!! حت یکیافسوس گفت: از تو  با

 باشه! دایازت برسه که اونورش ناپ یمنم بزرگه! حساب یخدا

و  دهیکش رونیهاتف نشسته بودند. دستمو از دست هاتف ب ی. مامان و بابامیدیو ما هم رس ستادیا یزیسرم هیهان

 تاشو برام باز کرده بود رفتم. خانم که دس یبطرف شمس

تاد که اف یجوون ی. چشمم به آقادیبوس مویشونیکردم که پ یاحوالپرس یشاهیعل ی. با آقادمیشده صورتشو بوس خم

 کرد.  یآقا باالسرِ بنده! و منو بهش معرف رخانیگفت: رزا جوووونم، ام هی. هانکردیو منو نگاه م ستادهیسرپا ا

نشونم داد. آروم مانتوم رو درآورده نشستم.  شویکنار یخانم صندل یکردم که شمس یاحوالپرس رآقایبا ام یلبخند با

 متوجه نشد.  یخودمو جمع و جور کردم و بجز هاتف کس واشیهاتف هم بدون چون و چرا کنارم نشست که 

 کرد که شالتو بردار. یاشاره ا هیهان

 . دمیتا شد و ناخواسته خند 4گفتم: راحتم ممنون، که چشماش فکر کنم  فقط

 الیخیب نگونهیبه کامشون بود که ا ایکردم. حتما دن دندیرقصیم یکه تازه وسط اومده و با شاد یبطرف افراد صورتمو

 بودم؟؟ نایا یاالن منم قاط شدیم یغمشون! چ یب یوسط بودند. زمزمه کردم: خوش بحالشون، خوش بحال دال

 که بطرفم برگشته بود گفت: جاااااان؟ هاتف
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 میرقص، شما خودتون تصم یبرا میرو بمن گفت: ما که رفت شدیکه بلند م هینگفتم. هان یزیتکون داده چ یسر

هم که  یشده بود. با آهنگ محشر یکارشده عال یِا روزهیف راهنیگرفته راه افتادند. با پ روی. و دست امدیریبگ

 .  دندیرقص ییبایبز خوندیخواننده م

 . دارهیمتوجه بودم چشم بصورتم دوخته و نگاهشو ازم برنم یول کردمیچند به هاتف نگاه نم هر

  ؟یرقصیصبر کردم و آروم بطرفش برگشتم که با لبخند گفت: رزا جان تو نم یقیدقا

کرده بودم فقط رقصم مونده بود! ممنون.  ی. جواب دادم: همه کاردیکه خودشم خند دمیخند اریاخت یچرا ب دونمینم

 .ستمیمن ن

 قاپن ها! از من گفتن بود!  یآورده گفت: اونوقت منو از دستت م کترینزد صورتشو

 جاشو گرفته بود.  ینبود و مهربون یاز خشم نگاهش اثر گهید

البته با  کنم،یم متیتقد هیکرده باشم به بق نیتزئ ییبایاز طال که دورت رو بز یطَبق یتو ادیلبخند گفتم: اگه بدت ن با

 طَبق طالش که زودتر بقاپنت! نگرانم نباش. 

مونه به کُما  یمحبتت کم م نهمهیچشم بصورتم دوخت. بعد زمزمه کرد: از ا خزدهی یفقط با نگاه یحرف چیه بدون

 ط دوخت. ! ناراحت برگشته و چشم به رقصندگان وسندازهیلُنگ م شتیبرم! باور کن کاکتوس پ

 !ارمیکه با ماچ و بوسه از دلش درب تونستمیزده بودم و گذشته بود، نم یحرف یدلم بحالش سوخت ول یا لحظه

 به همه، کنار هاتف خم یهم بطرفمون اومد. با سالم مختصر ایبرگشت، پشت سرش پر زینفس زنان سرم هیهان یوقت

 . صمرقیباشم که باهات م ینفر نیاول خوادی! دلم میچرا نشست گهیپاشو د ؟یبرقص یخوایشده گفت: هاتف جان، نم

 یل. ویرسیبه آرزوت م یبعد یها یبرقصه. انشاا... در عروس تونهیجان، هاتف نم ایخانم گفت: پر یهاتف شمس یبجا

 !یدونیرو که م تشینه! معذور نباریا

ازدواجم کرده!  تشیجوون پسرتون با اون معذور یشمس یفکر گفت: ول یبود، بعداز لحظات خزدهی یکه در آن ایپر

 بدتر! گهید

رقصش  یچرا ازدواج کرده! ول دوننیداره و همه م یجداگانه ا لیخانم جواب داد: ازدواجش کال موضوع و دل یشمس

 درک کنن. خواهشا بعدا، االن نه!.... توننیرو نم
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 سرجاش بند نبود.  یفکر کنم از خوشحال هیهان یول ومدیدرنم ییصدا چکسیاز ه زیم سر

رو بده به دوستم  لتینشد. پس الاقل موبا یجوون راض یشمس نکهیتکون داده گفت: هاتف جان، مثل ا یسر ایپر

 بزنم!  یزنگ

 حرف مارو ترک کرد.  یرو برگردونده ب یرو گرفت و بدون حرف زدن گوش یهاتف شماره ا لیموبا با

ه تو شمار دیهاتف جووونم بازم با ی. ولیکه حظ کن رمیازت بگ یماچ هیخونه  ین باور کن توبا خنده گفت: ماما هیهان

 ! دیشماره هم پر نیا ،یعوض کن

ذوقش  یتو یمامانت بدجور ی! ولخوادتیم ایآرام به هاتف گفتم: خوش بحالت، چقده هم پر دمیخندیم کهیحال در

 زد. 

 !یکنیم یکن خوش بحالت بشه، چرا حسود یبه چشمام کرده گفت: خب تو هم کار نیسرگردان و غمگ ینگاه

 نی! منو حسادتم که عمراااااااً، بهممیگفتم: واه واااااه! ما که نخواست واشیبود  دهیجفت ابروهام باال پر کهیحال در

 باش!  الیخ

 یخواست یو برا هرکس خوادیدلت م یمونم. تو هم هرجور یم الیخ نیگفت: باشه، به هم دیخندیم کهیحال در

تنگ شده!  بااجازه!  یلیخ اشونیبعض یبزنم و برگردم. دلم برا لیفام یها دهیبه ند یحسادت کن!!! من برم سر

 بهش داده بلند شد.  یدستم گذاشت و فشار یآهسته دستشو رو

 . ومدیو صدام درن اوردمیخودم ن یبرو یروحم از بدنم دررفت!!! ول یکنم لحظه ا فکر

هاتف انداخته گفت:  یِصندل یخودشو کنارِ من رو هیهان کردم،یرفتنش همچنان که به رقصندگان نگاه م بعداز

 . کترینزد امی. مجبور شدم برسهیصدا بصدا نم کنهیارکست که اجرا م

 گفته؟ یزیبهت چ ایمن درمورد پر یلبخند نگاش کردم که ادامه داد: داداش با

 .دمینپرس یزیتکون داده گفتم: نه، چون منم چ یسر

هستن و ما هم سالهاست که خونواده شون  نایعمه جون ا یو خونوادگ یمیاز دوستان صم ختیبدر ی: دختره گفت

خودشو به هاتف چسبونده بود که مامان و بابام با هاتف در موردش اتمام  شی. چند سال قبل مثل سرمیشناس یرو م

خرپول ازدواج کرد و  هیباهاش رو نداره، با  واجازد الیو خ شهیبراش گرم نم یاز هاتف آب دیه دحجت کردند. بعد ک
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طالق  اهیاختالف داشته و تازگ هاشیبندوبار یاز اولش هم با شوهرش سرِ ب نکهیمثل ا گنیاالن م یگورشو گم کرد. ول

اره از د میهاتف تصم میدیهم شن یکنه خودشو به هاتف قالب کنه. وقت ینگران بود که باز سع یلیگرفته. مامان خ

 یلیخ یکه االنم از انتخاب درستِ داداش میقبول کرد یبا خوشحال یازدواج کنه، از خدا خواسته همگ یکیتهران با 

داداش من . البته ادیبرم یبگ یافراد هرکار نگونهی. خواستم حواست جمع باشه، چون از امیوخوشحال یراض یلیخ

 . فقط مواظب باش. هیقدرتمند موجودکه  میریدست کم بگ دیرو هم نبا طونهیخب ش یهستش، ول یمرد عاقل

 شدم.  وهیتکون داده مشغول خوردن م یسر

از کنارم  هیهان ی. ولکردمینگاشون م یو داماد که وارد باغ شدند، جوونا واقعا ترکوندند که منم با خوشحال عروس

 تکون نخورده بود و هاتف بعداز برگشتن مجبورا روبروم نشسته بود. 

اگه  ؟یهست یگفت: دختر خوب، از جات راض شهیجا خوش کرده و از کنارم بلند نم هیهان دیکه د یمدت بعداز

 ها، معذب نباش!  میعوضش کن یخوایم

 ؟یزنیرزا بال بال م یو از دور یکنیدق م یخوبه، نکنه دار یلیخوب و خنگم! جام خ یبا ناز گفت: نه داداش هیهان

 زکم؟یکه نداره عــــــــز یبیساعت هم دلبندت مال ما باشه،  ع هیخب 

 . داشتیو ادامه نداد، اما نگاهشو از صورت شادم برنم دیهاتف فقط خند که

 تر، بهتر! نیتر و مت نیسنگ یاالن وقتش نبود. هرچ یول زدم،یم یو چرخ رفتمیمنم وسط م خواستیدلم م چقده

 خوش گذشت. یلیخ کردندیکه اجرا م یجالب یو رقصها هیهان یهایو شلوغ یاونشب با همراه 

 ادمی ! کالنتشیبب کی! خان عمو سفارش کرده رزا رو ببرم از نزدیافتاده بود گفت: واااااا ادشیتازه  نکهیهاتف مثل ا 

 بدلش اومده! یلی! االن حتما خمیو برگرد میخان عموم بر شیسر پ هیرفته بود! رزا پاشو 

 انگشتام حلقه کرد.  یانگشتاشو تو واشیاومده  شمیخانم آروم بلند شدم که هاتف پ یکردن شمس دییتا با

 م.بکش رونیدستمو ب ایبکنم  ینتونستم حرکت کردیچون مامانش نگاه م یبدنم بشدت مور مور شد، ول دوباره

 !هیجور هی! من حالم یدستمو ول کن یلطف کن شهیکه زمزمه کردم: م میافتاد راه

 !اریخوبه، ادا درن یلی. حالتم خکننیلبخند گفت: اصال حرفشم نزن که همه دارن نگامون م با
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 ! من گفتم ها! ادین نییگفتم: دعا کن فشارم پا فقط

هاتف مخصوصا خان عمو و همسرشون  لیاز افراد فام یو با بعض میزد ی. نازدار گشتفتادین یخدارو شکر اتفاق اما

نان دستم همچ کهیدر حال م،یبرگشت هیبق شیپ دیدرخشینورافکنها م ریز راهنمیو همچنان خرامان که پ میآشنا شد

 !رفتیاز صورتمون کنار نم ایدر دست هاتف بود و نگاه پر

 یاحساس کردم خار یبهش گفت. لحظه ا یزیخودشو به هاتف رسونده آروم چ ایبود که باز پر یموقع خداحافظ 

 رو داشتم! هینکردم. خدارو شکر هان یآرامشمو حفظ کرده حرکت یکه نفسم بند اومد، ول دیقلبم خل یتو

 یشده و خداحافظ رمونید یاگه اجازه بد زمیگفت: عز ایروبه پر رفتیبمن م یچشم غره ا یعصبان کهیدر حال هیهان 

 راه افتاد. نهایبطرف ماش ! و دست هاتف رو گرفتهمیکن

 یوا ............ یمارمولک داداش زکم،یکرده با لبخند گفت: خواهرکم، کن هیهاتف رو به هان میدیرس نامونیبه ماش یوقت

ون ا ؟؟؟مگهیمردم داشت یبود با بچه  یچه رفتار نیکجا! ا چارهیاز دهنم دررفت وگرنه تو کجا و مارمولک ب دیببخش

 ن؟یدیرس وداشت که مادرو دختر حسابش یبا تو کار چارهیب

 لتیبدبوکس ت سهیحرفات به ک نینکن با ا یهاتف کار نیهاتف برده گفت: بب کیجلوتر رفته، صورتشو نزد هیهان

آروم  سینکبتِ اجق وجوقِ ابل بِیبدترک یایبا اون پر گهیبار د هیمشت زدنم حرف نداره! اگه  یدونیکنم که خودت م

 !یبکش طیدورِ خودتو خط که نه، خ دیو با رسمیمکه حسابتو  الیگودز یِو تو دونمیمن م ،یحرف بزن یو درگوش

! یشد یدفعه وحش هیچرا  ؟یکنیم ادیز ازداغشویپ نهمهیشده که ا یخندان گفت: چته تو امشب؟ مگه چ هاتف

ش چ نیزنتو جمعش کن! ا نیا ایگفت: بابا ب ریچه وضعشه! و همچنان خندان رو به ام نیکردم ا یباهات کوچولو شوخ

 شده امشب؟ 

 و بازم خودتون! بمن چه!..... نیدونی! خودتون منینکن یخواهر برادر یبا خنده گفت: لطفا منو داخل دعوا ریام

که  هیا لهیپ لهیش یگفتم. بفکر خودت باش. رزا دختر ب یمن حرفامو جد ،یبدون شوخ ای یگفت: حاال با شوخ هیهان

 یشد رفهمیمن حواسم جمع جمعه. ش ی. ولارنیآدم م یِبروز زندگ یچ ایمثل پر یدرنده ا یگرگها دونهیهنوز نم

  بم؟یداداشِ نره وزغِ خوش ترک

تا هوارش  دمیبوسیرو انقده محکم م هیهان کشدمیکه اگه خجالت نم افتیدلم خنک شد و قلبم آرامش  یبحد

 !ادیدرب
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 یلطفا کم یچشم خواهرکم، چشم هنده جگرخوارم. ول زکم،یگفت: چشم عز اوردیرو در م چشیسو کهیدر حال هاتف

 ن؟ی! چرا همش با من دعوا دارنیهم سفارش منو به عروس گالبتونتون بکن

دست دور کمرم انداخته گفت: عروس ماکه گل و گالبه. عروس خوشگل و طناز ما  حرف نداره، حواست جمع  هیهان

راه  و می. ما رفتری! شبتون بخطونی......... ........... لعنت بر ش ِیبهش بگم من؟؟؟ فقط من نگران تو یباشه! اونوقت چ

 افتاد. 

باش.  تیحق داره، منم باهاش موافقم. مواظب خودت و زندگ هیرو به هاتف گفت: هان فتادیخانم که راه م یشمس

 گفته و رفت.  یری! شب بخنیازت نشنوم، هم یبد زیداشته باش که چ یرفتار

 ایگفت: رزابانو خوش گذشت  کردیدستگاه پخش رو روشن م کهی. هاتف خندان در حالمیشده راه افتاد نیماش سوار

 نه؟ 

 افتاده بود.  ادمی هیهان یکردم چون حرفها دنیشروع بخند که

 ؟یدیافتاد که خند ادتی یکرده گفت: راستشو بگو چ دنیشروع به خند خودشم

 دوسش دارم. یلیسالمت باشه. منکه خ شهیباحاله، انشاا... هم یلیخ هی! هانبمینره وزغِ خوش ترک: داداشِ گفتم

. باور بابام بود ی دونهی یکیو  گفتیزور م یهستش که لنگه نداره! از بچگ یگفت: زلزله ا دیخندیهمچنان که م هاتف

 یپی! خوب اکارهیمونه سرِ تو چشمامو درب یچقده هواتو داره؟ کم م ینیب یدوست داره. م یلیکن اونم تورو خ

 !ـــاتفو آواره هـــــــ کسیو تنها و ب چارهیها! ب نیداد لیتشک

 . از من گفتن بود! یبخند شهیکن هم یبا خنده چقده قشنگه. سع یکه گفت: زندگ دمیخند دوباره

 نگفتم.  یزیتکون داده چ یسر

 ندارم؟ یتیبرات اصال اهم یعنی ؟یدادیعکس العمل نشون نم ایپر یرفتارها یبرا هی: چرا مثل هاندیپرس آروم

 تیاهم یچرا رفتاراش برام ب دونمی! نمستین تیاهم یمساله  نیبصورت منتظرش کرده، فکر کردم و گفتم: بب ینگاه

ندارم به  یشناسمش و از کاراش اطالع یرو از دست بدم! حتما چون نم یزیاحساسو نداشتم که ممکنه چ نیبود. ا

 دارم نه؟ نانیبه تو اطم یادیز ایخاطر،  نیهم
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 ؟یدر مورد من ندار یتیاصال حس مالک یعنی ؟یکردیم مشیتقد یخاطر منو دو دست نینگاه بمن گفت: به هم بدون

 من! چارهیب

که  بدم ایهم به پر یزیچ یگوش کرده بگم حاضرم دست طونهیکردم. کم مونده بود بحرف ش دنیشروع بخند دوباره

 یدلم برا یچرا لحظه ا دونمینم یکه دلت خوشه! ول تیتو! کدام حس مالک یکار یتورو با خودش ببره. کجا ادیب

 خودش و کاراش ضعف رفت. 

 دیکشی. آخر عاقبت ما دوتا بکجا مدیدلم گرفت و خنده ام پر لیدل یاز سرم گذشت که ب یآن یچه فکر دونمینم

 .کردیخدا کمکم م دی! فقط بادونستمینم

 .میدیکه در حال پخش بود به خونه رس یآهنگ با

 ؟یریاونجا سنگر بگ یریداخل اتاقم بشم که گفت: باز م خواستمیم

 ته ام. خس یلیها! منم خ روقتهید م؟یبخواب میخوایمنتظر جوابه.  متعجب گفتم: مگه نم دمیبرگشتم که د بطرفش

 مهمونم کنه! یکه کس خوادیم ییچا هیمتاسفانه دلم  یاتاقش راه افتاده گفت: منم خسته ام ول بطرف

 !دیکرده گفت: بله با اجازه تون! اگه مفتخرمون کن دییحرف با انگشت خودمو نشون دادم که با سرش تا بدون

اصال امکان  دنیخواب تیوضع نیشستم. با ا یموهامو م دیبا یاتاق شده درو بستم. لباسامو عوض کردم ول وارد

 نداشت. 

رو جمع کردم که مواد  یغذاخور یرو آماده کردم. رو ینبود. به آشپزخونه رفته چا یاتف خبرکه اومدم از ه رونیب

و مشتاقانه و  ستادهیهاتف کنار اپن آشپزخونه ا دمیبطرف هال کردم که د ی. نگاهزدیداشت کپک م یماکارون

 .کنهیمهربون منو نگاه م

 . دیلرز یش لحظه اکه دلم برا ینگاه چه

 . آماده هستش.ارمیرو ب تییچا نیگفتم: بش آهسته

 و براش به هال بردم که گفت: پس خودت؟  ختمیر یچا یوانیل
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. و بطرف خورمی. من بعدا منیبخوابم. شما بخور تونمیبه حموم برم و موهامو بشورم وگرنه نم دیدادم: من با جواب

 حموم راه افتادم......

 لبام جا خوش کرد.  یرو یخنده ا ! کهیباشه فرار تیعاف شیشاپیپشت سر بلند گفت: پ از

گاه ن ونیزیبود، نشسته و داره تلو زیم یکه مقابلش رو یچا یوانیهاتف بازم با ل دمیاومدم، د رونیاز حموم ب یوقت

 . کنهیم

 نره! ادتیخوردن  ی! لطفا چاتیبمن کرده گفت: دوباره عاف ینگاه

 دیبرا من مونده باشه! خودتونم که با ییچا گهیفکر نکنم د ن،یخوریکه شما م ییها ییچا وانیل وانیل نی: با اگفتم

 نباشه، خطرناکه! یکه راهتون طوالن نیپهن کن ییدسشو یامشب رختخوابتون رو جلو

نخوردم. منتظر  موییمن هنوز چا یخونه رو پر کرد که گفت: نه حواسم هست نگران نباش. ول دنشیبلندِ خند یصدا

 . میبا هم بخور نیاریب فیهم تشر هیبودم جناب عل

 یچا وانِیمجبورا ل یبخورم ول ییاول به موهام سشوار بکشم بعد چا خواستیدلم م یلیتعجب فقط نگاش کردم. خ با

 هم نوبره واالاا!  یزورک یبخورم! چا ییمن دلم نخواد چا دی! شایلجباز یلیسردش رو برداشته آروم گفتم: خ

! سوما یخوریبعداز حموم م ی! دوما خودت گفتیات خبر ندار کدندهیو  بهش بود که گفت: اوال از خودِ لجباز پشتم

 آدم بهش باشه! یحواسِ ششگانه  دیبا کنه،یکارا م یلیخ یمُرده رو بحال خودش ول کن

 ؟یجنابعال نیفرمود هیاالن منو به مرده تشب یعنیبرگشته گفتم:  بطرفش

ر ! شما تاج سیاریبرام حرف درم یدار یکردم! چرا نصفه شب نکارویا یدستاشو باال برده با خنده گفت: بنده ک تند

 ! نیهم یاریچشمم م یو جلو یسوزونیکه پدر منم م نیدار فیغدّ تشر یلیکه فقط خ نیهست یشاهیعل لیفام

 یلیخ میگذاشتم و خودم با چا زیم یرو رو شییچا ینازک کرده با لبخند به آشپزخونه رفتم. وقت یچشم پشت

 با تو بخورم!  موییچا ستیهست! قرار ن زیم یگفت: نترس قند رو یدورتر نشستم، عصب

 فیآبگوشت رد هیفردا ناهار  یبرا شهیداشتم که گفت: خواهشا م ونیندادم. چشم به تلوز یجمع کردم و جواب لبامو

 مردم! یکباب شدم! گناه داره خب بچه  یجوجه و به دراز هیفک کنم شب میخورد رونیب یاز بس غذا گهید ،یکن

 شرمنده!  ستمیاصال بلد ن یکرده گفتم: ول یفکر دمیخندیم کهیحال در
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 گفت؟یم یبود چ هیاگه هان یدونیچشم بصورتم دوخته بود گفت: م کهیدرحال

 تکون دادم. یسر

 !یستیلقمه غذا پختن رو بلد ن هی یول یتحفــــــــــه، چرا شوهرکردنو بلد بود گفتیداد: م ادامه

 یحرف منکه نبود! من کامال مستحضرم که ازدواج شما اجبار گفتیم هیکه تند گفت: خب هان دیچنان باال پر ابروهام

که  نیداشت فیتنبل تشر یلیخ یلی! هرچند حتما خنیریبگ ادی یرو با آشپز یخونه دار نیبوده و اصال فرصت نکرد

 کنمی! خب منم چون شمارو درک میبرم اله نشونکه قربو میقد ی! دخترم دخترانینگرفت ادی یزیتا اون سن چ

 نداره! یکار گهید نکهیا ،یریبگ ادیپخت آبگوشت رو  ی قهیاز مامانم طر یتونیهم ندارم. م یادیز یادعا

و  ریو تعب ریتفس نهمهیا یجواب دادم: زرنگ خــــــــــان! بجا کردمیجمع شده نگاش م یبا چشما کهیحال در

ب بلد ! خنیمامانتون آبگوشت رو بخور یو خونه  نیشما قدم رنجه کن شهیگرفتن منِ تنبل از مامانتون، نم ادی یبجا

 کنم!  کاریچ ستمین

 هی خوامیم ؟یمامانم که چ یبرم اون ورِ شهر خونه  دیزن گرفتنم! حاال با نیحرص گفت: خاااااک بر سرم با ا یکم با

 !یفتیدوستت دارن، سرراست که از چشمشون م نهمهیا گن؟یم یاونا چ یکنیلقمه آبگوشت کوفت کنم. فکر م

ونارو ا ن،یهم دار یا گهید یآبگوشت رو پختم، بعدا ادعاها میبذار نیگفتم: خب بنا رو برا یبرداشتم و عصب موییچا

 کنم؟  کاریچ خوامیم

. تسین یادیز یکه اونم ادعا یباش زیتو هم سرِ م خوامیرواح جدم، فقط مجوابش آماده بود تند گفت: به ا نکهیا مثل

 خواستم مگه!  یازتون چ گهید

 !چیه گهیبه معده مو حس کردم، د یزیشدن چ ریرو خوردم که فقط سراز ییندادم و چا ادامه

 وقت شب؟ نیبود ا یک یعنیبلند شد که تعجب کردم.  شیگوش زنگ

زنگ  قهیدق 5بخورم بعداز  موییگفت: اجازه بده چا یباشه! وقت ایپر دیها و حرف زدنش حدس زدم با یاحوالپرس از

 مطمئن شدم خودشه.  گهید زنم،یم



 قسم به عشق

 
189 

 

 یکرد. احساس سوزش حالمیقلب و شکمم همزمان فرو رفت که شدت دردش ب یتو یشترین یچرا لحظه ا دونمینم

 ی سهیک نیبب ای! بهیخال یلیکه جات خ ییکجا هیر کردم: هانگونه هام داشتم که حتما سرخ شده بودم. فک یتو

 ! کنهیپاشو محکم م یجوونش داره جا ایو پر ذارهیبوکس داره قرار م

 مسواک زدن از جام بلند شدم.  ینکرده و برا یتوجه یپاهام داشتم ول یتو کیکوچ یلرز

نه؟؟؟  که داشت بطرف  ایصحبت کرد  ایهاتف با پر دمینفهم یکنجکاو بودم ول یلیاومدم خ رونیکه ب سیسرو از

 گفتم که احساس کردم دستمو گرفت.  ریبار شب بخ نیاول ی. از کنارش گذشته و برارفتیآشپزخونه م

چشم  سوزان یبود تند بطرفش برگشتم که با نگاه ستادهیا گهیکه د یو با قلب دمیچشمام د یمرگ رو جلو یا لحظه

 به من دوخته بود......

....... نکن.... ی................کار یترسونیمنو.............. م یبگم، فقط تونستم لرزان بگم: تو دار یزیچ کردینم یاری زبونم

 اعتمادم ازت سلب بشه!

 و در حال مُردنم. لرزمیدارم م دونستمیدارم، فقط م یچه حال دونستمینم

و داخل اتاقم رفتم که  ستادمینا گهیچشمانِ هراسانم نگاه کرد و آروم دست لرزانمو ول کرد. د یتو یلحظات قایعم

 . دمیبهت قول م نوی. ایتمام عمرت رو بمن اعتماد داشته باش یتونیدرو باز بذار. م یگفت: نترس کم

ز ا یکار یول د،یچیپ یاتاقم هم م یو صداش تو نداختیرو گوش کرد که دلمو به تپش م یهاتف بارها آهنگ اونشب

 آماده نبودم که نبودم.  یزندگ نیا ی. من اصال براومدیدستم برنم

ا ب یفکر کردم. هاتف نصفه شب شبید یدوباره به ماجرا دارشدمی. صبح که از خواب بدمیبودم نفهم دهیخواب یک

........... بمن یدلم آشوب بود ول یآروم بود. تو یلی. صداش خگفتیم یچ دمیاصال نفهم یول کرد،یصحبت م یکس

 نداشت!  یربط چیه

 یاز جلو یهاتف بودم و نگاه سوزانش آن شبیحرکت د ادیهرلحظه به  کهیکه اومدم هاتف رفته بود. در حال رونیب

 فقط با هاتف بودم. ی..........ولیصبحونه خوردم. ول یکم رفت،یچشمم کنار نم

نم. براش پخت و پز ک رفتیضعف م ییجورا هیته دلم  ینه؟ ول ایناهار آبگوشت بپزم  ینگرفته بودم برا میتصم هنوز

خنک هال استفاده کرده بودم که  یباز گذاشته و از هوا یبهم داده بود، تا صبح در اتاقمو کم شبیکه د یاز اعتماد

 بدرد آورده بود! یدلمو بسخت کردیگوش م شبیکه د یچرا آهنگ دونمیازش ممنون بودم. فقط نم یلیخ
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 قهیرخوب بود، ط یلیکه خدارو شکر بابا نسبت به قبل خ دم،یازشون پرس یاحوال نکهیبه مامان زده و عالوه برا یزنگ

 داد.  ادمیپختن آبگوشت رو هم سوال کردم که مامان با خنده  ی

ه به مرحله پخت و پز رو شروع مامان مرحل حاتیبود و طبق توض ایاش مه هیزدم که شکرِ خدا مواد اول زریبه فر یسر

 کردم. 

 از آب دراومده!  یخوب یام بود و مشخص بود غذا قهیسل یبود ماورا دهیجیخونه پ یکه تو ییبو

 یترگل و ورگل باشم! ول روزیمثل د خواستیچرا دلم م دونمیو به اتاقم رفتم. نم دمینفر چ کی یرو برا زیم بازهم

 بکنه!!! یا گهید یممکن بود هاتف فکرا

 !رسمیبخودم م یبکنه! بجهنم، کم تونهیم ییمن اصال دوستش ندارم، پس چه فکرا دونهیخودم فکر کردم: اونکه م با

 شیآرا ومدیکوچولو که اصال بچشم نم یلیو خ دمیکه داشتم رو پوش یرنگ یستِ خردل یشرت و دامن شلوار یت

 کردم. 

 یمطمئن بودم. ول نویهـــــاتف که اصالااااا!....... ابدااااا! ا یبرا کنم؟یکارارو م نیدارم ا یک یفکرم گذشت: برا از

 هم نبود! یا گهیکس د

. تند جواب دادم: ستادیهاتــــــــــف............ قلبم ا ینکرده نکنه برا یذهنم جرقه زد: خدا یتو یا لحظه

 رو........ ختیریب یکه امکان نداره!!!! ولش کن پسره  ادیرو انقده ازش بدم م بتیخدااااا نکنه! اون نسناسِ بده

 خونه بصدا دراومد و در باز شد. زنگ

 ؟یییییییییباور کنم؟ رزاااااااا بانوووووو کجا تونمیم یعنیهاتف بلند شد که گفت:  یصدا

 م دادم. اومدم و آهسته سال رونیب یقیزدم. بعداز دقا یبخودم کردم قشنگ بودم، و لبخند ینگاه نهیآ یتو

م کرده بود کاریچ دونمی. نمدیدهنش خشک یبه اتاق بود که جواب سالممو داده بطرفم برگشت. حرفش تو پشتش

دارم! مشخص نبود  ی. اصال مشخص نبود چه حالکردیفقط چشم شده بود و از سرتا پامو سانت به سانت نگاه م یول

 بخندم!  ایکنم  هیگر خوامیم

م: جمع شده ادامه داد یشما؟ و با صورت نیدیتا حاال آدم ند یعنینتونستم نگاهشو تحمل کنم و با اخم گفتم:  گهید

 !!! دیبد دیواه واه چه ند
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 دمید ادیگفت: باور کن آدم ز دنیخنده ش خونه رو پر کرد. بعداز خند یلباش کم کم بخنده باز شد و صدا که

 ......... خب.... ادامه نداد. یول

 راحت باشم ها! تونمیچادر سرکنم! من همه جوره م نیبا اخم گفتم: اگه دوست دار همونطور

! و نینزن گهینگاه نکنن. لطفا حرف چادرو د یادیکه ز ارمیچشمارو درم نیبست گفت: من ا یچشماشو م کهیدرحال

همان چشمان بسته بطرفم  من بلند شد. با یخنده  یصدا ندفعهیچشم بسته بطرف اتاقش راه افتاد که ا یهمونجور

 یزیذره ذره از دماغم نر یاگه لطف کن رسونم،ینه؟ دستت درد نکنه. االن خودمو م یبرگشته گفت: آبگوشت پخت

 ! دوباره بطرف اتاقش راه افتاد.نییپا

 ......؟یخودتم بخور یخواینم یعنی! ینفر آماده ش کرد کی ینشست افسرده گفت: باز که برا زیپشت م یوقت

 نکن. بذار راحت باشم.  تمیتو هم اذ کنمیاتاقم بخورم. خواهش م یکردم: من دوست دارم تو زمزمه

. بعد سراپامو دوباره با دقت نگاه کرده گفت: شدیچشمام قفل م یکه هرلحظه تو دیصورتم چرخ یرو یقیدقا نگاهش

 االن فقط!  نیهم ستیهم در کار ن یاتاق، بعد یآشپزخونه، تو تو ی. من تومیخوریهردو با هم م یباشه، .... ول

 نیبه ا ییبه اتاقم بردم. تا به امروز غذا ینیس یخودمو تو یهردومون آماده کردم که غذا یتند غذارو برا ،یلبخند با

 بهم مزه نداده بود. با نوش جان همه شو خوردم.  یخوشمزگ

به آشپزخونه برگشتم هاتف هنوز تموم نشده بود. گفت: واقعا خوشمزه بود. دستت درد نکنه.  یتموم شدن وقت بعداز

 کارا بکن.  نیافتاد از ا ادتیاگه  یگاه

 نگفتم.  یزیفقط سرمو تکون دادم و چ یلبخند با

 هیجواب داد گفت: سلــــــــــام بر خوشـــــگ....  یزنگ زد. وقت شیبلند شده بود که گوش زیاز سرِم تازه

 لحظه اجازه بده برم اتاق.

 دراتاقو هم پشت سرش بست.  و

 حالت چقدر برام ناآشنا بود!  نیبکشم! ا ینتونستم نفس یکه حت ستادیا حرکتیقلبم چنان ب یا لحظه

 ی! اصال مگه به من ربطرهیاز من اجازه بگ دیابجهنم! مگه ب زنه،یحرف م یخودم گفتم: خب به من چه، که داره با ک با

 داشته باشه! تونهیم
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 خواستیاصال حرف نزنه! دلم م خواستیدروغ بگم، دلم م تونستمیبود. بخودم که نم خودیحرفها ب نیا یهمه  یول

از دستم  یچکاریه یول خواستیم زایچ یلی........ دلم خخواستیبزنه که منم بشنوم! دلم م ییداره جا یاگه حرف

 . ومدیبرنم

 جمع کردم و به اتاقم رفته درو محکم بستم.  زرویم

افتاده بود! همون نسناسِ  یداشتم؟ چرا بشدت دلتنگ بودم! مگه چه اتفاق هیگر یدلم گرفته بود؟ چرا هوا چرا

 داشت؟ یاصال بمن چه ربط کرد،یصحبت م یکیبود که داشت با  افهیبدق

 یربط چیبمن ه یزندگ نیفکر نکنم. بجهنم و دَرک! ا یچیکردم به ه یرو در گوشم فرو کردم و سع یهندزفر

!! امکان رنیاجازه بگ یهمچ یبرا گذشتیخونه م نیروز از اومدنم به ا 12گفته بود از من که تنها  ینداشت! ک

 نداشت!!

وشته ن ییبایبود. هاتف بز دهیدر اتاقم چسب یرو یاومدم. نوشته ا رونیاز اتاقم ب شهیبود که خسته تر از هم 6 ساعت

 بود:

 

 تو را... چگاهیه

 دوست نخواهم داشت... آنگونه

 ...!یباش میزندان که

 ...یزندانبان

 ....ستیموردعالقه ام ن شغل

 ...یپرنده باش یتوانیتوم

 ...اما

 تاچه حد... یبخواه نکهیا

 من... درآسمان
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 ...یریبگ اوج

 توست... درخودِ

 اوج گرفتن و پروازت... زانیم

 دارد به... یبستگ

 "صداقتت" "خواستت" "باورت" "تیآرزو"

 ...و

 "عشقت"

 که... زانیهرم

 عشق... ازچشمه

 ...یتر بنوش رابیس

 گرفت...! یاوج خواه شتریب

 ...من

 را... تو

 نخواهم کرد... آرزو

 ...دیآ یبادل م آنکه

 ماند... یدل م با

 ...نیا و

 ...!!!یارزد به تمام زندگ یم
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 از اشکامه!  سیمتوجه شدم که صورتم خ یخوندم و خوندم، بارها خوندم و زمان شعرو

 نهیس ینداشتم که سرمو رو چکسوینداشتم باهاش درددل کنم! ه چکسوینداشتم الاقل حرف دلمو بزنم! ه چکسویه

سردرگم و آواره  نهمهیتنها بودم! چرا ا نهمهی. چرا ارمیآروم بگ ی........ فقط لحظه ایشونه اش بذارم و لحظه ا ای

 بودم! 

 دست و صورتمو شستم، کنارش وضو هم گرفتم.  یوقت

سهم  یرو تونستیهم نم یمن بود و مال خودِ خودم! کس یخدامو داشتم که تنها برا یرو نداشتم ول یکس درسته

 داشته باشه! ییخودم انگشت بذاره و ادعا یمن از خدا

 رو قیعم یهم که آرامش یکردم. وقت هیگال یدرددل کردم و کل ه،یبهمراهِ گر یحرف زدم. کل میبا خدا یکل سرِنماز

 و چشمامو بستم.  دهیخسته دراز کش یدر خودم حس کردم، کنار سجاده با تن

 هاتف نوشتم: یبرا اونشب

 

  تنهایـــــــــی

 میسازد به نامِ دیوانــــــــــگی...! شاهکاری

 

 فصلهایِ  ٔ  همه متیمن این شاهکــــار را به ق و

 زندگیم خریده ام...  قشنگِ

 هر چه میخواهـــــــــی مـــــــرا بخوان....  تو

 خود خــــواه، بی احساس.... دیوانـــــه،

 تنهایی ام را...!!! نمیــــفروشــــــــم

 روزها دلم اصرار دارد فریاد بزند؛ این
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 . . . اما

 جلوی دهانش را می گیرم، من

 روزها مـــــــن . . . این

 سکوت شده ام؛ خدای

 گرفته ام تا آرامش اهالی دنیا، خفقان

 خطی نشود . . .!!! خط

 

 درِ اتاقش چسباندم..... یرو و
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  کمیو  ستیب قسمت

 

جنگ و دعوا  ی. گاهمیمدت گذرونده بود نی. روزهامون رو مثل روال اگذشتیهاتف م یاز اومدنم بخونه  میو ن کماهی

هم مهربون و غمخوار که به درددل  یگاه م،یکردیهم نم ینگاه گهیسالم، بصورت همد هیاز  غیکه تا چندروز در

 .میکردیهم گوش م گهیهمد

 برام نامشخص بود.  لشیکه دل کردمی( شو هم پاک نمPV) یول کردم،ینم افتیاز پرهام در یو آهنگ امیپ چیه گهید

 کردم،یم یشمار هیخونه اومدنش ثان یهاتف جا مونده و هرلحظه برا شیداشتم که فکرو ذکرم پ یروزها احساس نیا

 گهیبار د کیاگه  دیبودنم نداشت. شا یبرا یهاتف  هم اصرار گهیو د میخوردیغذا م ییهرچند هرکدوممون تنها

 . کردمیحتما قبول م کردیاصرار م لیمثل اوا

 یم یو دوست یمحور دور یمن که رو یبا خواسته ها کردیم یاونم سع یو محبتهاش کم نشده بود، ول یمهربون از

شدت ب راومدنهاشید یو چند شب کردیخلوت اتاقش صحبت م یکه تو یگاهیگاه و ب ی. فقط  تلفنهاادیکنار ب دیچرخ

مال منه که بهش  یزندگ نیبودم چند سهم ا دهیفهمازم ساخته نبود. اصال تا به امروز ن یچکاریه ی. ولکردیم تمیاذ

 دلخوش باشم. 

سوت و کورم بودند. حال بابام هم شکر  یزندگ یتو میدلگرم نیارتباط داشتم که بزرگتر شهیمامان و دوستام هم با

قلب  میروزها مرخصش کنند، که از صم نیقرار بود هم نکهیمامان، مثل ا یخوب بود و طبق گفته  یلیخدا خ

 بودم. دهیرس رم،یخواستم بگیم میکه با فدا کردن کل زندگ یا جهیخوشحال بودم. باالخره به نت
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 دیخوابیم ییرایدر پذ شهیصداش هاتف رو که مثل هم نکهیا یو برا دمیاز خواب پر میزنگ گوش یشب با صدا نصف

 ماتم برد.  یافتاد لحظه ا میگوش یتا چشمم به اسم رو یزنگشو بستم. ول ینکنه، تند صدا داریب

گه م کردمیفکر م رتزدهیح د،یکوبیو قلبم بشدت م دیدیکه تار م یبود و با چشمان دهیکه هنوز از سرم نپر خواب

 زنگ زده؟ میکه به گوش ستیهاتف خونه ن

 .رونی........ بایفقط گفت: ب ومدیکه از ته چاه م ییبا صدا دمیکه دادم د جواب

د و با عجله بلن کنمیم کاریچ دمیدرحال مرگ بود، چنان دست و پامو گم کردم که نفهم یصداش که انگار دنیشن با

 شده خودمو به هال رسوندم. 

 مبل مچاله شده! یکه رو دمینور چراغ خواب هاتف رو د در

فشارم افت کنه که زود زانو به بدِ هاتف کم مونده بود  تیوضع دنی. از ددمیچراغهارو روشن کرده بطرفش دو تند

 گذاشته، کنارش نشستم.  نیزم

درشت عرق  یاومده. صورتش زردِ زرد که دانه ها رونیدوش ب ریبا لباسهاش از ز نکهیعرق بود، مثل ا سیخ چنان

 تمام صورتش نشسته بود.  یرو

 کنم! کاریچ دونستمیبودم که اصال نم دهیترس چنان

 تو؟؟ یشد ینجوریشده چرا ا یدر دستم گرفته هراسان گفتم: چ دستاشو

 آب......... بده. کشه،یزمزمه کرد: شکم درد داره منو م فقط

 . خوردیم کردمیکمکش م دیآب خنک براش آوردم، که با یوانیو ل دمیبه آشپزخونه دو تند

موفق شدم. کنارش نشستم که  یبود ول نیسنگ یلیشونه هاش انداخته و بلندش کردم. هرچند خ ریز دستامو

 . زدیم رونیب شیام افتاده. از تمام بدنش آت نهیس یشو  به آغوشم داده و سرش رو هیاحساس کردم کامال تک

و  یجا نر چیه شهیتازه کرد زمزمه کرد: م یآبو آروم خورد و بعد که نفس یآب رو بدهنش گذاشتم. همه  وانیل

 خودمو نگه ندارم. تونمیاصال نم بدم! هیبهت تک یمواظبم باش ینجوریهم

 ! ستیاصال خوب ن تتیمن به اورژانس زنگ بزنم. وضع یدراز بکش دیتو با ی: ولگفتم
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 !شهیبدم حالم خوب م هیو بهت تک نمیبش ینجوریساعت ا هیبسته گفت: باور کن  چشماشو

 !کنم کاریچ خوامیم نمیبکش بب! دراز یگیم انیهذ یدار ،یتب دار یادی! گفتم: تو زگهیم یچ دمیفهم ینم اصال

 ام برداره!  نهیس یسرشو از رو ادیاصال دلش نم دمیکردم که دوباره به حالت دراز کش بشه که د کمکش

 ی. فقط خدارو شکر لباسم کمکنمیم مارشی!! با لباس خوابم دارم تــــــــــالیواو دمیبخودم کرده د ینگاه تازه

 بود!!!  رونیام کال ب نهی. فقط بازوها و سشدیم دهیاز بدنم د یکمتر یبلند بود و جاها

اورژانس به  یبا حرص گفتم: االن بجا ذاشتمیبالش م یام جدا کرده و رو نهیس یمحکم سرشو از رو کهیحال در

 نهمهی! مرد هم انهیراست به بهشت زهرا ببره که حقّت هم هیچشمِ نسناس رو  زیه یِکه تو زنمیآمبوالنس زنگ م

 چشم ناپاک! 

 و کشهی. شکم درد داره منو مشمیم ینجوریا خورمی. تکون که مخورهیادامه بدم آروم گفت: حالم داره بهم م نذاشت

 . شمیم کهیت کهیاز درون ت

 ....دمیچشمِ نسناس رو ولش کرده بطرف تلفن دو زیه

 لباس به اتاقم رفتم. دنیپوش یاورژانس تماس گرفتم و بعداز دادن آدرس، برا با

ه منتقل کردند. منم ک مارستانیحاد هاتف اونو به ب تیو بخاطر وضع دینگذشته بود که اورژانس هم رس یساعت مین

فرصت طلبِ مارمولک، هرچند االن حالش  نی. مطمئن بودم ارمیکردنمو بگ هیگر یجلو کردمیم یهمراهش بودم، سع

و  یکردیم هیبرام گر یچه جور ادتهی: گفتیداد و میم لیبهم تحو یبعدا دونه دونه کارهامو با شوخ یخوب نبود، ول

 بود!!! یاشکــــــــــات جار

 یاورژانس دیدادند که با ستیورم آپاند صیکه به سرعت ازش بعمل آوردند، تشخ یهاتف و سونوگراف رشیپذ بعداز

 خطرناک بود.  یلیو گرنه خ شدیعمل م

 !ییتنها ایدن هیآدم و  مارستانیب هیبه اتاق عمل اعزام شد و من موندم و  هاتف

کردن اونا اصال به صالح نبود. مخصوصا با  شونیپر ینصفه شب یبار دست بردم به مامان و باباش اطالع بدم، ول چند

 .ومدیبرنم چکسیاز دست ه یبراش خطرناک باشه. االنم که کار تونستیباباش که م یضیمر
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که ازم  ی. تنها کارگرفتمیرو م ختنمیاشک ر یونشستم. بشدت هم جل یم یو گاه زدمیاتاق عمل قدم م یجلو

 .ادیب رونیدعا کردن بود که هاتف سالم از اتاق عمل ب ومدیبرم

 بود، وگرنه........... یبحران یلیخ تشیعمل آماده اش کرده بودند، حتما وضع یکه برا یتیاون وضع با

. که از ته دل گفتم: خدا نمتیمرده شور خونه بب یسکو یرو یافتادم که پشت سرش دعا کرده بودم، اله یروز ادی

باشه. هنوز  شیسالمت سرِ خونه زندگ شهی! انشاا... همیجووونم اونموقع غلط کردم، تو قبولش نکن! الل شم اله

 زدم.  یمردم!! که لبخند یجوونه بچه 

 .گرفتیو خنده ام م فتادیم ادمیدونه دونه براش کرده بودم  لیکه اوا ییدعاها بعد

 آورده به بخش منتقل کردند.  رونیصبح بود که هاتف رو از اتاق عمل ب 7 ساعت

 نمیبب کردمیکه خوب گوش م زدیم ییحرفها یبود و منهم کنارش نشسته دستشو در دستم گرفته بودم. گاه هوشیب

نش همه بودند ذهن و قلب و نوک زبو یتو نکهینبود. مثل ا یخبر ینه! ول ای شهیم یهم از من به زبونش جار یاسم

 گرفت.  یبجز من! که دلم بسخت

کرده بگم کوچولو  کیامکان نداشت خودمو کوچ یها هستم وگرنه........... ول یدور نیکردم: خودم باعث تمام ا فکر

ه هم ک یخوش بود!! اون چند شب کرد،یصحبت م ایکه صدرصد با پر یدزدک یبهش عالقمند شدم. اونکه با تلفنها

روز  هی یخوش باشه که اله یهمونجور تونستیگذرونده بود، پس م ایبخونه اومده بود، حتما شبش رو با پر رید

 . ارمیباره از کاسه درب هیهردوتاشون رو  یقسمت بشه خودم چشما

 یچشام حلقه زد و آروم رو ی! اشک توچوقتیمن نبود!!.......ه یبرا چوقتیدستها ه نیرو رها کردم. ا دستش

 ییزایبودم؟؟ به چه چ یدلتنگ ک ختم؟؟؟یریاشک م یک یداشتم برا وووووووووونهیمنه د یعنیصورتم راه گرفت. 

 !!  ستیبه فکر من نبوده و ن چوقتیکه ه یبه کس کردم؟؟یداشتم فکر م

 . میدید مینجوریو عشق ا میخل!!! خدارو شکر نمرد یرو بر سرت بکنن دختره  مارستانیب نیگفتم: خاک تمام ا فقط

به مامانش خبر بده که  یعمل هاتف رو اطالع دادم. فقط سفارش کردم جور یزدم و ماجرا یزنگ هیبه هان 8 ساعت

 حول نکنن. چون حال هاتف خوب بود. 

 یبال رو با چشمها طونیش ی هیهان یبود. اصال انتظار نداشتم روز یدنیبه اتاق هاتف واقعا د هیورود هان ی لحظه

 . نمیبب انیگر



 قسم به عشق

 
200 

 

هم که تازه بهوش اومده و اصال حالش براه نبود  چارهی. هاتف بستیگریم یها یهاتف انداخته بود و ها یرو خودشو

 یخودتو رو ینجوریا ستی! الزم نرمیبم ایزود نیهم ندارم به ا می....... باور کن هنوز زنده ام و تصمیگفت: هان حالیب

 یرمق گفت: لطفا به دکترم اطالع بده فکر یمن برگردونده ب! آروم صورتشو بطرف یو غش و ضعف کن یمن بنداز

 فکر کنم همه شون دررفتن! شن،ینم هیبرا من بخ گهیها د هیبخ نیبحالم بکنه! ا

 و خنده ش اصال مشخص نبود.  هیخانم هم که گر ی. شمسختمیریاز شدت خنده اشک م منکه

 یادا میبارم خواست هیاز روش بلند شد و اشکاشو پاک کرده گفت: اِوااااا خــــــــــاک عــــــــــالم!  هیهان

 یختیبه همش ر یبود! ول یداشتم ها، واقعا عال یخودِ وزغش نذاشت! چه حس خوب میاریبا محبت رو درب یخواهرا

 نره وزغ!

قسمت عمل شده  یخودشو نگه داره، دستشو رو تونستیماز شدت خنده شکمم درد گرفته بود. هاتف هم که ن منکه

 کنه، مُردم آخه! رونیرو از اتاق ب هیلطف کنه هان یکی. فقط گفت: دیخندیگذاشته بود و آروم م

نار بکنم و خودش ک یگشتم که استراحت یمن بخونه برم ه،یموندگار بود. بنا به اصرار هان مارستانیهاتف ب اونشب

 داداشش بمونه و مواظبش باشه. 

انقده راحت  یتونیم یعنیبه چشمام کرده گفت:  یکنم، مهربون نگاه یبطرف هاتف خم شدم ازش خداحافظ یوقت

ال رحم ! تو اصکنهیو ناقصم م ارهیکه حتما هم م اره،یسرم م ییبال هی یگینم ؟یو بر یبسپار هیکه منو دست هان یباش

 ؟یمروت ندار ؟یندار

 جاکیو از خدامه که حساب تورو  خوادیدلم م میلی! خستین میحال نایگفتم: من رحم و مروت ا دمیخندیم کهیحال در

 برسه که کُلهم خالص! 

 یشونیبر پ یبوسه ا خواستیچقدر چقدر چقدر دلم م یاومدم. ول رونیکرده ب یخداحافظ

 که ........  فیح یکنه! ول دایپ شیقلبم آسا ی. بلکه لحظه ارهیبزنم بلکه دلم آروم بگ نسناسش

 یهاتف برا یلهایخونه بکشم. احتماال از فام یبه سرو رو یخسته بودم. اما مجبور بودم دست یلی. خدمیرس بخونه

 .......شدیآماده م دیکه خونه با ومدندیم ادتشیع

ام انج دیرو با ومدیاز دستم برم یکه هرچ شهیخونه به نام من تموم م نیا یو آراستگ یزیباشه تم یکردم هرچ فکر

 ! دادمیم
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اگه آهنگام نبودن که شارژم  کنمیآهنگام کار کردم. فکر م ینصفه شب به همراه 1استراحت کردم و بعد تا  یکم

 !ستمیسرپا با تونستمیکنن، اصال نم

 یو برگرد از خستگبر ی. فکر کنم اونشب بدیدرخشیم یزیخونه داشت از تم رفتم،یدوش گرفتن م یبرا یوقت

 شده بودم..... هوشیب

 یکارها هیرسوندم. هان مارستانیخونه، خودمو به ب یبرا دیخر یقرار بود هاتف مرخص بشه. صبح بعداز کل امروز

 .میکه بعداز تموم شدن بهمراه هاتف بخونه برگشت دادیرو انجام م صشیترخ

 دیبا نموند گفت: ادیز هیحرکت کنه. بعداز تموم شدن هان تونستیم یکه بسخت میهاتف رو جابجا کرد هیکمک هان با

و بعداز ظهر با مامان و  رهیهم بگ ی! دوشگهیخب بچه ست د یمامانش راحته ول شیبزنه، هرچند پ یبره به مهال سر

 باباش برگرده. 

 یلیهام خ هیبخ ی. جانمیبش تونمیمن نم یدونیبراش بردم گفت: تو که م یناهار هاتف سوپ درست کردم و وقت یبرا

 . لطف کن غذا رو دهنم بذار!کنهیم تیاذ

 سربه سرش بذارم.  خواستیدلم م یچون رنگ و روش اصال خوب نبود، ول گهیراست م دونستمیم هرچند

ناراحت باشه و  یلیجات خ ترسمیبغلم کنم و سوپ رو دهنت بذارم! م یخوایبه چشماش دوخته گفتم: م نگاهمو

 ها!  یبش تیاذ

گفت: بر منکرش لعنت! ماکه تنها  دیخندیم زیزریعمل شده گذاشته، داشت ر یجا یدستش رو رو کهیدرحال

جان سالم بدر  یجراح غیت رِیباشه از ز ی. هرچنیبرام انجام بد ادیاز دستتون برم یآرزومونه! شمام لطفا هر محبت

 محبت دارم!  یبه کل ازیبردم که ن

شه سره ب هیگلوت فرو کنم که کارت  یقاشق رو تا تهش تو گهیم طونهیبه چشمان پُرروش دوخته گفتم: ش نگاهمو

 و.......

ه ک وهیزن ب هی یشیم رسه؟یبه تو م شیسره بشم چ هیشده بود گفت: انوقت من  شیهم چاشن یلبخند که اخم با

! ستیبند ن ییکه دستت بجا یدونیاونوقت تازه قدر منو م شه،یم دایهزارتا خواستگار کور و کچل و بدردنخور برات پ

مردن داشته  الیکه خ دمی! مگه به آرزوهام رسهایزود نیراحت، منکه فعال قصد مردن ندارم اونم به ا التیخ یول

 باشم! مغز خر که نخوردم!!!
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 رفت! ادتی یزیچ هیرو پرکرده بطرف دهنش بردم که گفت:  قاشق

 تعجب نگاش کردم که ادامه داد: بغل کردن من! با

 لنگه نداشت که نداشت!  یحاضر جواب یتو زی. موذمارِ هدمینتونستم خودمو نگه دارم و خند گهید

همه شون پراز اشک بود.  یعسل، به خونمون اومدند که بدون استثنا چشمها یو مهال هیپدر مادر هاتف با هان یعصر

 .میناراحت شد یلیکه خ ختیتمام فقط اشک ر کساعتیبود،  دهیکه تازه عمل شدن هاتف رو فهم یشاهیعل یآقا

عروسِ مرحومشون که االنم  یخال یجا یراب ایعمل کردن هاتف ناراحت بودند  یبرا شتریب دمیاصال نفهم یول

 پرشده بود.  شیخال یبحمدا... جا

 بگم که ناراحت نباشن.  تونمیم یچ دونستمینتونستم بگم..... واقعا هم نم یچیه

خفه شم!  یکردم که کم مونده بود از ناراحت یدستام مخف یتخت نشستم. صورتمو تو یتم و روبه اتاقم رف آروم

 ...... میدادیخب ما هم تاوانش رو پس م ی. ولمیکرد کونیرو کن ف یزندگ نیمن و بابام ا دونستینم چکسیه

 کنارم نشسته. هیهان دمیدست دور گردنم انداخت. سرمو بلند کرده د یکس دمید

 نداشتم.  یاحترام یاومدم، وگرنه قصد ب نجایا دیفقط خواستم راحت باش دیببخش: گفتم

 ؟یاتاق نیا ی............ تو چرا تو؟یزیچ هی ی. ولکننی. همه درکت مزمینداره عز یبیگفت: ع کردینگام م کهیحال در

. قرار میگذرونیرو م مونیدوران نامزد میخودمو جمع و جور کرده گفتم: خب ما دار یول ن،ییپا ختیر یهر دلم

 ی فهیخونه اش موندگار بشم! طا یتو ومدمیبود و گرنه نم نیباشم! با هاتف هم از اول قرارمون ا یا گهید یجا ستین

 اجرا بشن وگرنه.....! دیخاص خودشو داره که با نیما قوان

 چارهیب خوابه؟یاتاق خودش م یهم تو ادگاریگفت: چه جــــــــــالب! حاال عمو کردیبا تعجب نگام م کهیحال در

 بامرامم! یداداش

اقو ات تونمینم گهی. مخوابهیم کنهیکه االن داره استراحت م یهمون مبل یرو ییرایپذ یخنده گفتم: نه، اونم تو با

 تحمل کنم. نگران نباش جاش راحته!

! بذار حال هاتف خوب بشه به فروشگاه برگرده، ینکرد یچکاریتو ه نکهیگفت: مثل ا یول کردیفکر م یبه چ دونمینم

در  لیوسا یزن مرحومش هستن رو ببرن. همه  ادگاریکه  یلیتمام وسا انیب دمیخبر م هیریروز به انجمن خ هیمن 
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نگه پا ل هیو  یاتاقته!!! انگار مسافر یکنم. تو هم که چمدونت گوشه  یکمدهارو خال امیب دیقبال با یحد نو هستش! ول

 !هیچه وضع نی!!! ایستادیوا

 ! هیتوشون چ دونمیلبخند گفتم: آخه اصال به کمدها دست نزدم. نم با

شک کردنم  یداداشش شده! البته جا بینص ینگام کرد که فکر کنم حتما به عقلم شک کرد که چه خُلچه ا چنان

 داشت......

خانم گفت: رزا جان امروز قبل از ظهر مامانت بهم  یاز مهمونام شدم که شمس ییرایاومدم و مشغول پذ رونیاتاق ب از

پرد هم نگرانت بود، بمن س یبزنن و کل یبهت سر انیب رازیبه ش توننیبابات چون نم یضیزنگ زده بود که بخاطر مر

 یپس هروقت کار م،یهمه مون چقده دوستت دار یدونیم تخود زدلمیاش باشم. عز دونهی یکیبعداز خدا مواظب تو 

 ن تعارف بمن که مامانتم بگو. اصال هم تعارف نکن.بدو یداشت

هست  یقلب تشکر کرده گفتم: دوسه روز میو از صم دمیمامانمو کرده بود، صورتشو بوس یدلم هوا کهیحال در

به  وامخیکه هاتف صدام کرده گفت: رزا جان لطفا کمکم کن م رم،یگیفرصت تماس م نیاول ی. حتما توخبرمیازشون ب

 برم.  ییدستشو

 شدت تعجب چشمام چهار نه، شش تا شده بود!!!! از

 حتما مراعات مامان باباش رو کرده و کمکش کنم.  دیکرد با یادآوریکه بهم انداخت با اون  ینگاه

 !کننیم تیاذ یلیخ ادیها فشار ن هیگرفتم که گفت: خواهشا دستتم به کمرم بنداز که به بخ دستاشو

 دست به کمرش گهید یهم خودشو رسونده، از طرف هیکه به چشماش انداختم لباشو به خنده باز کرد. هان یزیت نگاه

آغوشم راه  یبگم فقط تو ینجوریمن کرده بود و ا یکال خودشو حواله  یبلند بشه. ول میانداخت و کمکش کرد

 هاتـــــف!  نیبود ا یکه عجب نسناس اعجوبه ا ی. وارفتیکه دل منم بشدت ضعف م رفت،یم

 کردمیمن رها کرده بود که واقعا اگه ولش م یهاتف چنان خودشو رو یبرگشته به هال رفت، ول هیهان سیسرو دمِ

 . فتادیم نیزم

 ارم؟؟یب فیداخل هم تشر دیچون مامان بابات هستن با ه؟یچ فیآروم گفتم: اعجوبه تکل ییدسشو دم
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لطف عالم رو بحالم  نیکه بزرگتر یاریب فیکرد و گفت: تشر دنیهاش گذاشته شروع بخند هیبخ یرو دستشو

 !حالمیب یلیفشارم افت کنه، خ ترسمیتا برگردم! م ستیجا با نیهم ستم،ین یراض یول ،یکنیم

 ها جنابِ موذمار!  یو کوله گفتم: جووووووونِ من تعارف نکن کج

 شد. ییوارد دسشو یلبخند با

 چون رنگ و روش اصال خوب نبود. همونجا منتظرش شدم تا درو باز کرد.  گه،یراست م دونستمیم

 آغوشم ول کرد.  یانداختم که بازم خودشو تو ربغلشیبود. تند دستمو ز دهیبدتر پر رنگش

 و دیتپ یم یداشت بتند یکیهنوز قلبم با تمام وجودم از لمس هاتف، اونم به اون نزد د،یسرجاش دراز کش یوقت

 خوب که نه، محشر بود.  یلیحالم خ

 شتریکه البته ب میدرست کرد یشام خوب هیشام موندند. با کمک هان یهاتف برا یبا دعوت من، خونواده  اونشب

که منم  کردیبرام ناز م تونستیخونواده ش تا م ی. هاتف هم جلوکردمیانجام داد. منم وردستش کار م هیکاراشو هان

دراز بکشه که صد البته چشم غره رفتن و  ای نهیبش کردمیو کمکش م رفتمگیهر لحظه از خدا خواسته دستاشو م

 .شدیمتلک گفتن فراموشم نم رلبیز

 ؟یکن کاریچ یخوایدم گوشش گفتم: فردا رو م ره،یگیاحساس کردم از ناز و اداهاش کمرم داره کم کم درد م یوقت

 اعجوبه! کمرم شکست!!!!! یباش دهیرو بچشمت د خیمر دیاومدم با کتیباور کن اگه نزد

 با لبخند چشم به ما داشتند.  ارن،یسردرب یزیاز چ نکهیخانم و باباش هم بدون ا یکرد. شمس دنیشروع بخند هاتف

 یهاتف گرفته تا عمو و خونواده  یکرده  یتازه عروس یکه از عمه و دخترعمه  میمهمون داشت یشام کل بعداز

 عمو...... 

و جمع و جور  ییرایپذ یتو هیحرکت نداشتم. خداروشکر هان ینا یاز خستگ گهیشدند د یهمه راه یوقت اونشب

 . کردیمنتقل م مارستانیمنو به ب یشبیهمون اورژانس د دیکردن کمکم کرده بود و گرنه با

 ؟یبخواب یریم یبه اتاقم برم هاتف گفت: دار خواستمیم یخواب وقت موقع

 تکون دادم.  یسر یخستگ با
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الم ح کنمیکارت داشته باشم! احساس م دی! شارسهی!! اتاقت دوره صدام بهت نمیهال بخواب یامشب تو شهی: مگفت

 !ستیخوب ن

 ستیداده بود. آروم دستمو به کمرم زده کج گفتم: هاتف خان، قرار ن لمیتحو لیحرف خودش افتادم که در اوا ادی

 نه! ایخونه جا نداره! حواست هست  نیا یتو یادا و اطوار چیناز و نوز شمارو بکشه و ه یخونه کس نیا یتو

 ؟ینگهش داشت ادتیهنوز  یعنی ؟یهم هست لهیگفت: اووووووووه چه بدپ قیعم یلبخند با

ه باش ی. هرچخوابمیم نجایسال موندگاره! باشه ا انیزخمش سال یو جا رهیآدم نم ادیاز  چوقتیحرفا ه ی: بعضگفتم

بشم. لطف کن الزم شد خودت  هوشیب یممکنه از خستگ یمن تنهات گذاشتن! ول دیمامان و بابا و خواهرت به ام

 نشم بهت سر بزنم.  داریصدام کن. ممکنه خودم ب

 رفت! ادتیتلپ شدم که آروم گفت: لباس خوابت  یا گهید یمبل راحت یرو منم

 !نداشتم یبود. منظور بد شنهادیپ هیبهش رفتم که تند چشماشو بسته گفت: باور کن فقط  یچشم غره ا چنان

هاتف چشم به  کردمی. هرلحظه احساس مزدمیبه هاتف م یو سر شدمیم داریب  کساعتیبرخالف گفته ام هر  یول 

 من دوخته که اصال راحت نبودم خوب بخوابم.

 .دیآوردم که خورد و راحتتر از قبل خواب ینیریبا ش ریشب که هاتف گرسنش شده بود براش ش نصفه

 زنگ زد. فونیکه آ دمیرسیصبح تازه از جمع و جور کردن خونه تموم شده و بخودم م 11.30 ساعت

 کردم.  یقلب ستیا یبود لحظه ا توریمان یرو رشیکه تصو ایپر دنید از

 بجز باز کردن در نبود..... یچاره ا یول

بخودم انداختم. رژم کمرنگ بود که پررنگترش کردم. با بلوز  نهیدر آ یباز کرده تند بطرف اتاقم رفتم. نگاه درو

نظر ب یسرم کرده بودم عال ییبایکه بز یدیقرمز بهمراه شال سف یهایو روفرش دیرنگ و شلوار سف یمرجان یبایز

 ه؟ی: کدی. بطرف دررفتم که هاتف پرسدمیرسیم

 !یخال هیهان یجوووووون! فقط جا ایدن! پرآور فیبدون فکر گفتم: عشقِ موندگارتون تشر یچرا لحظه ا دونمینم

 . کنهیبازشده از تعجب فقط نگام م یبا چشمها دمید که
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ناز و  یکه با کل یالک یوارد خونه شد. سالم ارهیکفشاشو درب نکهیبدون ا ییبایبا دسته گل ز ایباز کردم که پر درو

 کرشمه همراه بود به من کرده بطرف هاتف رفت.

 بهش انداختم..... یلرزان، از پشت سر نگاه یقلب با

بود.  دهیبدنش خواب یبه بلوز شباهت داشت تا مانتو و کامال رو شتریکوتاه که ب یلیخ یِشلوار نازکِ تابستون مانتو

که من از پشت فقط چشم  داشتیهم قدم برم یچشم بود. با چنان ناز یمانتو هم که بشدت تو یو صورت دیرنگ سف

 بدنش بردارم.  یهایبلند ینگاهمو از پست تونستمیبه راه رفتنش داشتم و نم

م ه یا هیبوس و کنا هیکرد که اگه من نبودم صدرصد  یباهاش احوالپرس یمیچنان گرم و صم دیبه هاتف رس یوقت

 در کار بود. 

سوزانم خبر از آتش درونم  یو حالم. گونه ها حسیب یلیکل بدنم کرخ شده و خ کردمیاحساس م ایپر یاداها دنید با

 توجه به آشپزخونه رفتم....... یخودمو نگه داشته ب یول داد،یم

 شیکردم و تازه متوجه شدم هاتف  هم ششدانگ حواسش پ ییرایپذ ینیریکه آروم شدم با شربت و ش یکم

 . کردیم فیرو تعر یزیکه چ استیپر یحرفها

بطرف اتاقم برم، هاتف گفت: رزا جان لطف کن  یعصب خواستمیم یگذاشتم و وقت زیم یرو هم رو وهیم آهسته

 باش.  شمونیپ

 خودم برداشتم و نشستم.  یبرا یشدستیدرون پ یا وهیبرگشتم. با آرامش و لبخند م واشیبهم فشرده،  دندونامو

هاتف، کم مونده سرم بترکه. هاتف هم که  یو قرو غمزه هاش برا ایپر یخنده ها یمتوجه شدم از صدا یا لحظه

رو  لحظه بدلم افتاد درِ خونه هیاصال قابل تحمل نبود!  طهیسل ی کهیزن نیا هیبود! بقول هان ایحواسش به پر شتریب

رابر عکس العملش در ب دونستمیبه هاتف گرم نبود! نم ادیپشتم ز یکنم، ول شییراهنما رونیبازکرده  با احترام به ب

 ! شدمیپول م هی یداغون و سکه  ایپر شیکه پ دادیانجام م یو کار زدیم یحرف دیباشه! شا تونهیم یکارم چ

 یزندگ نیتختم نشسته گوشهامو با دستم گرفتم. ا یرو یبلند شده بطرف اتاقم رفتم. در اتاقو باز گذاشتم ول آروم

رو کم داشت که خداروشکر اونم جنسش جور شده بود. فقط از حال خودم تعجب  ایسردرگم و پادرهوا فقط ورود پر

 خود داشت.  یقلبم هم که جا سوزش. زدیم رونیاز گوشامم حرارت ب کطرف،یکه تمام بدنم  کردمیم
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خانم دارن  ایخانومِ گلم. پر ییبود. منو صدا زده گفت: رزا جان، کجا 1هاتف سرمو بلند کردم که ساعت  یصدا با

 .برنیم فیتشر

برش رو خ ایپر یبا خودم گفتم: اله شدم،یم وونهیحسادت بود د هیشب شتریناشناخته که ب یداشتم از حس کهیدرحال

سرت  یتو ینه به رزا جان، خانم گلم گفتنت! که اله ده،یدر یای! نه به اون توجهت به پراقتیل یب یِبا خبر تو ارنیب

 خانوم گل بودنم!!! نیبخورم با ا

 لبام نشوندم و به هال رفتم.  یرو یتصنع یزور لبخند با

اومدم که ناهار مهمونت  نجایا دیام نیرفتن بود. با ناز رو به هاتف گفت: من امروز به ا یو آماده  ستادهیسرپا ا ایپر

 !یریاجازه بگ دیو با یخودتم مهمون  یانگار یباشم هاتف جان! ول

 یکه برگشته گفت: البته خونه  دید یو سوزانم چ نیدر چشمان خشمگ دونمیبصورتم انداخته و نم ینگاه هاتف

 فیخونه رو به رُزم دادم.  دعوت کردن مهمون جزو وظا اراتیمن اخت یول ،یبمون یتونیخودته، دلت خواست م

 نه من! شونهیا

ه و بچرخ یادیمبادا ز بصورتم کرد، که منم زبونمو با دندونام محکم گرفته بودم یباال داده نگاه ییبا ابروها ایپر

 موندن بود. یآماده  ایبکنه که پر یتعارف

 .نمتیب یم رونیبا همون لحن عشوه گرش گفت: پس من رفتم هاتف جان. بعدا ب ومدیاز من درن ییصدا دید یوقت

 رفت. رونیکنه ب یاز من خداحافظ نکهیا بدون

 یاومده، چرا گفت شیسوال برام پ هیمن،  یِهاتف گفت: رزمار کردمیجمع م زرویم یدر سکوت و با اخم رو یوقت

 برام موندگاره!  ایپر یدیعشقِ موندگارم!! تو از کجا فهم

 !فتهیحرفم براتون جا م نیبه رفتار و حرکاتتون دقت کن ست؟ین یعنیبهش کرده گفتم:  یتمسخر نگاه با

 شیاالن موندگار یعشقم بوده، ول یزمان هی دینـــــه! شا دونمیکه من م ییبهم کرده گفت: تا اونجا ینگاه متعجب

 درک کنم!! تونمیرو اصال نم

 نیتونیبمن نداره! اصال م یو تعداد عشقاتون ربط یقلب جنابعال یتو گرانید یگفتم: موندگار فتادمیراه م کهیحال در

 ........نیدل گنده تون پرورش بد یتو ارویدن یو کل عشقا نیراحت باش
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نوع  هیوسط احساس  نیمن ا ی! ولنیرو صادر کرد میممنونم که مجوز آزاد یلیادامه بدم و خوشحال گفت: خ نذاشت

 !!!!یکنیم یحسود ایتو به پر کنمیحسادت رو ازت دارم! فکر م

 یادکلن تلخ هاتف تو یخم شده بودم بو وانیبرداشتن ل یبرا یجواب دادن به هاتف از فکرم گذشت وقت بدون

 حسشش ینشسته بود براحت کشیهم که اونهمه نزد ایبودم، حتما پر حهیرا نیبود که من عاشق ا دهیچیمشامم پ

 یورو از باال ت ایپر یدست شیو پ وانیل کردم،قلبمو محکم فشرد. درِ سطل آشغال رو باز  یدست یکرده بود !!!! لجظه ا

 ی! گاهکنمیهم حسادت نم رمیبرت داشته آقاااااا!! بم االتیسطل انداخته بلند گفتم: منو حســــــــــادت!!!! خ

 باش! نووووی!!! استنین یجک و جونور که عدد کنم،یها حسادت م یهم بخوام حسادت کنم، به آدم حساب

باشه منم بدون برو برگرد حرفاتو قبول  یهاتف بلند شد که گفت: کاااااامال مشخـــــــصه!!! ول یخنده  یصدا

 ! قراره؟؟میکن نیتوه گرانیبه د ستیه نقرار ک یدارم! ول

 ها باشن!!! یک گرانید نیتا ا یول م،یکن نیتوه ستیگرفتم که گفتم: بله قرار ن شیآت یا لحظه

 ود. بهشون خورده ب ایکه دست پر بایز یگلها نیا فِیبهشون انداختم. ح یرفتم. برداشته نگاه ایدسته گل پر بطرف

 ! زنیقشنگ و خاطره انگ یلیآب بذارشون. خ یمرموزانه گفت: لطفا تو هاتف

بودن گلها  زیاز خاطره انگ یچرا لحظه ا دونمی. نمکردیبه چشماش کردم که مهربون و خندان منو نگاه م ینگاه

 ایپر یگلها ییبایچشمان هاتف رو نتونستم تحمل کنم که صدرصد بخاطر ز یخوشحال دیشدم! شا وونهید

 جوووووونش بود. 

 پرت کردم.  ابونیهال رفتم. پرده رو کنار زده، پنجره رو باز کردم و گلها رو وسط خ یپنجره  بطرف

 ن؟یندار یشیفرما ،یامر گهیخاطراتت باشه! د ادآوریهفته تازه بمونه و  هیآب برات  یگفتم: گذاشتمشون تو برگشته

 اون گال!!!! فِیآخه!! ح یداشت کاریتو؟؟ با گال چ یشد وونهیکه آروم گفت: د کردیو مبهوت فقط منو نگاه م مات

 یلیخ یلیکه خ دیبنده هستش! بهتره باهاش آشنا بش یاز شاخصها گهید یکیهم  یوونگیحرص گفتم: د یکم با

 !!! شمیخوشحال م

 نیا ! و منیشیتر هم م یخواستن یشیکه م وونهی! دریبگم تورو خدا به دل نگ یزیچ هیکرده گفت:  دنیبخند شروع

 یدفعه تو هی.............گمیادامه داد: م دیدرخشیم یکه از شاد یدوست دارم. و با چشمان یـــــلیهاتو خ یوونگید
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 ه،ــــــــــشی! نمیپرتم کن ابونیخ یگلها منم تو پشت بندِ یتونیها! اگه دلت خواست م ینکن ریگ یرودرواس

 بدتر به مردمک چشمام دوخت. باشویخدا جوووونم!! و خندان نگاه ز شهیمـــ یاگه بشه چ

 بخاطر حرفها و متلکهاش بود! دیفروکش کرد. شا تمیعصبان یهمه  هویچرا  دونمینم

و  ایحرص به اتاقم رفتم. چرا اونهمه به پر یکرده با کم دنیبلند شروع بخند یخودمو نگه دارم و با صدا نتونستم

 تحمل بود.  رقابلیحرفاش توجه داشت برام غ

 دلخواهم سرمو گرم کردم.  یبا آهنگا ارمیآرامشم رو بدست ب یمک نکهیا یبرا

 نه؟؟ یذاریغذارو دهنم م کنه،یم تمیاذ یلیهام خ هیناهار هاتف رو دادم گفت: بازم بخ یوقت

که در انواع و اقسام مختلف  ییهایدل گنده تون و با وجود حور نیگفتم: شما با ا یبراش جمع کرده کجک چشمامو

 هم نهمهیهاتون صدرصد جوش خورده! لطفا ا هیکه تا حاال بخ نیکسب کرد یحتما اونهمه انرژ ن،یدیتوش پرورش م

 !یدراومد یاز بچگ گهیکه ماشاا... د نی! لطف کرده خودتون بخورنیناز نکن

دور و برت نپلکم. چون قمه قداره هستش که بطرفم حواله شده!  یکردم نشست و با خنده گفت: بهتره کم کمکش

 ! خدارو شکر! هزاران بار شکر!یلــــــــــی........خ یلیخوشحالم....... خ یلیچرا خ دونمینم یول

 منم شکرگذار بودم! دیشکر کردنتون رو بپرسم؟؟شا ای یخوشحال لیدل تونمیتمسخر گفتم: م یکم با

رو  زیخوب و دل انگ یزایچ هیدارم!  ینوع احساس ذوق زدگ هی. فقط ستین یخاص زیگفت: چ دیخندیم کهیحال در

بصالح نباشه! چون حتما سرمو گوش تا گوش  دیشا طیشرا نیکه به زبون آوردنشون در ا کنمیجوّ احساس م نیا یتو

 هم یچکاریکاکتوس افتادم و ه یِتو ریکه گ مو تنها ه چارهیبرعکس بده! منه ب ی جهیو ممکنه نت یبریبا اره م

 منتظر باشم!! دیبکنم. فقط با تونمینم

 بغلش گذاشتم.  یرو تو ینیبودم و فقط چشمامو براش لوچ کرده س دهیاز حرفاش نفهم یچیه

 ! اونموقع منم تنها نبودم! میخوردیبا هم م نجایا یاوردی. خب غذاتو می: حتما تو هم گرسنه اگفت

 .خورمیتکون داده گفتم: نه! من بعدا م یسر

 رِیکارت گ یروز کنمیدعا م زیساعت عز نیقط به حق ا! فیگفت: هرجور راحت داشتیقاشقش رو برم کهیحال در

 !!!!...چکارهیتا کنم! فعال که دور دورِ شماست خانوم خانوما و ما هم ه یباهات چه جور دونمیمن باشه که من م یدستا
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 هیهان ی. روزرفتیهاشو برداشته بودن و حالش خوب بود، کم کم به فروشگاه م هیگذشت. هاتف که بخ یروز چند

و  جمع امیهارو ببرن. فردا هم م لیوسا انیب زنمیزنگ م هیریبه انجمن خ ست،یزنگ زده گفت: حاال که هاتف خونه ن

 بردن آماده باشن. یتا برا میکنیجور م

به من اصرار کرد گفتم: اصال دلم  یبعداز رفتن هاتف، خودشو رسوند و شروع به جمع و جور کردن کرد. هرچ فرداش

 !!ستمیخودت بکن. من ن یتونیم یهمسر مرحوم هاتف بکنم. هرکار لیبه وسا ینگاه ادینم

اتاق بچه  یرو جمع کرده تو لیوسا یاش داشت، همه  هیچشماش نشان از گر یکه سرخ نیو غمگ ییبتنها خودش

 . فتهیداد که چشم هاتف بهشون ن یجا

 اتاق خواب و اتاق کودک و لباسهارو بردند. لیاومدند و تمام وسا یونیف انجمن با کاماونروز از طر یفردا

 یبرا مدونستیبد بود. اصال نم یلی. حالم خختمیریاتاقم اشک م یفقط تو نیخون یو با دل ومدمین رونیاصال ب منکه

 یادیبودم که تا به امروز هم کار ز ختهیرو من بهم ر یخونه زندگ نیا دمیفهمیم نوی. فقط ازمیریدارم اشک م یچ

 گهیبودم، د یو من فرار دادیبطرفم نشون م لیکه اوا یبود هاتف اون کشش دهیرس ییبراش انجام نداده بودم. کار بجا

سوزانش نگام  یو با چشما گرفتیدستمو نم گهید ینبود. هرچند محبت و احترامش کم نشده بود، ول یازش خبر

 کرد،یم کتریو خودشو بمن نزد کردیم یاگه اشاره ا دیبهش عالقمند بودم و شا یاز کم شتری. االن من بکردینم

 رو شاهدش نبودم.  یحرکت چیاز طرف هاتف ه ی. ولودمب راشیپذ

هاتف از من شده! که سوزش دلمو بشدت  یداده و باعث دور یخودشو وسط مادوتا جا یحتما بخوب ایکردم: پر فکر

 احساس کردم. 

 یهم  در موردش سوال هیاز هان خواستمی! نممیکه بدونم چند چند خوردیبگوشم نم ایهم از پر یثیحرف و حد چیه

 !!دونستمیهراسانم، که واقعا کسرِ شانم م میاز بودنش دور و برِ زندگ ای دم،یم یتیاهم ایبپرسم فکر کنه به پر
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رو بردن. صورتمو پاک کرده  یوارد اتاق شد و کنارم نشسته گفت: تموم شد. همچ هیفکرا بودم که هان نیهم در

 . ادیتا حالت جا ب ارمیم ینه؟ دستت درد نکنه. االن برات شربت خنک یگفتم: خسته شد

تو که  ؟ینکیم هیچرا گر گهیدستش گرفته گفت: تو د ینگام کرده دستامو تو نیغمگ یلیخ یلیسرخ و خ یچشمان با

 !شیختشنا ینم

 دونمی! علتش رو نمسوزونهیجا م هیوجودمو  یقلبم دارم که همه  یتو یهام سرباز کرد. گفتم: سوزش هیگر دوباره

 ناراحتم! خدا رحمتش کنه.  یلیفقط خ

رقم  یاونم اونجور ری. تقدمیو سرنوشتمون خبر ندار ندهیما از آ چکدومیگفت: ه کردیچشماشو پاک م کهیحال در

حالش بدتر شده! خدارو شکر با  نطرفیتصادف به ا یبابام از ماجرا یکنیخورده بود که همه مونو داغون کرد. باور م

 . میو دوستت دار میهمه مون بهت عادت کرد وجاش پرشده  یبرامون سخت بود ول یمدت هیاومدن تو، هرچند 

 .ومدین رونیب گهیدرِ اتاقشون رو بسته و د د،یرو د یخال یناهار اومد و اتاقها یهاتف برا یوقت اونروز

هش اتفاقات خودشو ب نیمسبب تمام ا ومدیبدم. اصال دلم نم یبرم و بهش دلدار ششیکردم نتونستم پ یهرکار منکه

 ! یو بساز یبسوز دیکه تو هم فقط با خته،یبهم ر ینجوریصدقه سرِ من ا یخونه زندگ نینشون بده و بگه ا

 اومده گفت: حال رونیاز اتاق ب انیگر یتر از صبح با چشمها نیکنارش بود که اونم غمگ یرفت و مدت ششیپ هیهان

 کرد. هیهاتف! و گر نوایداداشم! ب چارهی. بستیهاتف اصال خوب ن

و از غصه هاش تونستمیبدم. کاش م شیدلدار دهیآغوشم کش یبرم و سرشو تو ششیپ تونستمیکردم: کاش م فکر

و آغوش گرم  یبه دلدار ازیحال خودم اصال خوب نبود. خودم ن ی.......... ول یو مرهم زخماش باشم. ول رمیدلش بگ

 . مدویاز دستم برنم یکار چیکنم! ه شداغونم کمک تیوضع نیبا ا تونستمیداشتم که کمکم کنه. چطور م یکس

 هاتف تخت یو برا میبه بازار بر دیت: باگف هیهاتف خونه رو ترک کرد هان نکهیناهار نخورد. بعداز ا چکسیه اونروز

 کنه!  یزندگ ییرایپذ یآواره تو شهیکه نم شهی. هممیبخر

 دهیاتاق کودک چ یتو لشیو شب قبل از اومدن هاتف اتاقش آماده بود. تخت رو بهمراه وسا میرفت دیخر یهم برا با

 . میبود

اون  یمن تو یواقعا قشنگ شده. ول ن،یدیزحمت کش یلیگفت: خ هیرو به من و هان دیهاتف اتاقش رو د یوقت شب

دست  و بالمو جمع کنم و خونه رو عوض کنم.  یهم دارم کم میبرام خوبه! تصم ییرایپذ نی. همخوابمیاتاقها نم
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ام  وونهیو خاطراتشون د وارین اتاقها با در و دیمجبورم. ا یجا بذارم ول نجایهرچند اصال دوست ندارم خاطراتمو ا

 ! کننیم

! یاتاق تو که راحت باش یتو رمیمن م ؟یاتاق من بخواب یمهربانانه گفتم: دوست دار یدلم گرفت که لحظه ا چنان

 من قابل تحملتره!  یخب برا یول شم،یاون اتاقها ناراحت م دنیالبته منم از د

 خوادی. نمیمدت به اتاقت عادت کرد نیا یحتما تو هم تو یمهربون و سپاسگذار بصورتم کرده گفت: ول ینگاه

 هال راحتم. نی! من همیکن تیبخاطر من خودتو اذ

نداره! پس اتاقهامون رو عوض  یبی. عکنمیاتاق هم عادت م یکیگفتم: خب به اون  دادمینگاهشو پاسخ م کهیحال در

 .میکنیم

 من شد. بینص دیجد یبا تشک و مالفه و روتخت دیبعداز شام اتاقها عوض شد و تخت جد اونشب

. ناخواسته پام کنهیصحبت م شیبا گوش دمیشن گذشتم،یاتاق هاتف م یخواب بعداز مسواک زدن که از جلو موقع

! حتما تا فردا  دیی: چشم خوشگل خانمِ وروجکم!! شما امر بفرماگفتیگوش دادم. م ستادهیا یسست شد و کنار

قربون صدقه رفتن  ینازگلکَم؟ که بعد از لحظات یستفریم امکیرو برام پ ستی. اون لرسونمیخودمو م 11ساعت 

 سست فقط تونستم خودمو به اتاقم برسونم. ییکرد .............. با پا یخداحافظ

بود که من داشتم؟؟؟ گوشه تختم کز کرده و بخت بد  یچه سرنوشت نی. اکردیم ینیدلم سنگ یبرو ایدن یغمها تمام

 !کردمیم نیخودمو  نفر

گو آهن نیا ادشیبود که به  نیانقدر براش دلنش ایپر یناز و اداها یعنیاز اتاق هاتف بگوشم نشست.  یآهنگ یصدا

 ...کرد؟؟؟؟یگوش م

 

 �👇�کردیکه هاتف گوش م یآهنگ

 

 ...... نازدارررررره
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 چشماش دلبر من راز داره تو

 دل آواز داره یباش کنارش

 ..... نازدارهنازداره

 

 نازداررررررررره

 حرفاش لذت پرواز داره تو

 چون ساز داره ینازک یصدا

 داره ...... ناز داره..... ناز

 

 کنارم ستشین کهیوقت قرارررررررمیب

 قرارمیب قرارمینداررررررررم ب یکار چیبه ه دل

     

 

                                .......................... 

 

 نازداره(_روزگار رضای)عل
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 و سوم ستیب قسمت

 

هرچه زودتر  دیافتاد انتخاب واحد دانشگاهها شروع شده و با ادمیتازه  ینرگس دنیماه بود که با زنگ وریشهر 23

منو به  یناهارشو بدم گفتم: هاتف، فردارو وقت دار نکهیناهار اومد، قبل از ا یهاتف برا یاقدام کنم.  اونروز وقت

 مونم.  یعجله نکنم لنگ م ده،؟ انتخاب واحدها شروع شبرم ثبت نام یدانشگاه برسون



 قسم به عشق

 
215 

 

 نیبا ا دونمیمنه و من م ریشکرت! االن کارش گ ایدستاشو باال برده بلند گفت: خدا کردیبا تعجب نگام م کهیحال در

 تا کنم! با اجازه ات خدا جوونم! یرزابانو چه جور

خونه دانشگاه و درس  نیا یگفت: تو دهیمرموز و کش یرو به من با حالت کردمیمبهوت به دعاش گوش م کهیدر حال 

 پلمیقبولت داشته باشم که دارم! مدرکت هم در حد د یکه دار یو با هر اخالق یهست ی. قراره هرطورمیخوندن ندار

 شنوم. ینم یحرف گهیدوتا چشمان لوچم! تموم! د یبرو

  ؟یچ یعنی ؟یگیم یدار ی: چدمیپرس ه،یگفت و منظورش چ یچ دمینفهم اصال

! االن که همه رقمه قبولت دارم، بدون مدرک هم نیدانشگاه هم یدانشگاه ب یعنیگفت:  زیتمسخرآم یلبخند با

 روش! وبطرف آشپزخونه براه افتاد. 

 مالتیام به تحص ندهیآ ی! من برایریدرس خوندن منو بگ یجلو یتو حق ندار یسرش رفته بلند گفتم: ول پشت

 دارم!  ازین یلیخ

 شنیبرآورده نم چکدومیدارم که شکر خدا ه ازین زایچ یلیکردن به خ یزندگ ینشسته گفت: خب منم برا زیم پشت

 نه! ای ادیخدارو خوش م نیبارم تو تحملم کن بب هیو مجبورم تحملت کنم!  

 قرارمون نبود!! یتو نیهاتف ا یگفتم: ول آروم

 بدم!  یشد که من قول یتو صحبت التیگفت: کدوم قرار؟؟ مگه اصال در مورد تحص تند

 ؟؟؟یدونستیمن دانشجوام، نم یدونستیتو م یدادم: نه نشد! ول جواب

 ! میدَرست رو نخواست ،ینیخونه بش خوادیاالن دلم م یول دونستمیلبخند گفت: بله م با

ط فق! اوردمیفشارم افت کرده بود. اصال سردر نم ایحالت سکته داشتم  دونمی. نمفتمیدارم پس م کردمیم احساس

 ! رمیمیدارم م دمیفهمیم نویا

 بطرف اتاقم راه افتادم.  حسیب یینگفتم و با دست و پا یچیه

 پشت سر گفت: پس ناهار؟؟؟ از

 چشمامو ببندم و با تبر کله شو از گردنش جدا کنم!  یدوست داشتم لحظه ا چقدر
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 ؟؟؟یگرسنه بمون یخواینزدم و وارد اتاقم شدم که دوباره بلند گفت: م یحرف

 شیاز پ یهم کار ییو داد و زورگو غیبکنم. با ج تونستمینم یچکاریشد. ه یاتاقو محکم بستم و اشکام جار درِ

سرتها ! تمام حمیبچرخ تا بچرخ ی! فقط گفتم: کرم خاکهیچه مارمولک دونستمیو م شناختمی. نسناس رو من مرفتینم

 !یبریو آرزوهاتو بگور م

 نهمهیهاتف ا یعنی شه؟؟یم یام چ ندهیبود فکر کردم: بدون درس خوندن و مدرک آ یاشکام جار کهیحال در

 سنگدل بود؟؟

ناهارت رو ببر بخور. دانشگاه اونقده ارزش نداره که بخاطرش  ایاتاق بصدا دراومد. جوابشو ندادم. گفت: ب در

 بخوره ها!  رهیدستم به دستگ یکنیو مجبورم م یکنی! ضعف میکن یخودکش

بخوره! اونوقت فاتحه ات  رهیانگشتت به دستگ ی........ خــــورم! تو هم اگه حق داریداد زدم: مـــــن نم یعصب

 رو بخون آفتاب پرست!!! 

 هیبا آهنگام انقده گر دونستمیبودم. فقط م دهیناهار خورده و از خونه رفته بود نفهم ی. کومدیازش ن ییصدا گهید

 بود.  کیتار کیردم اتاقم تارچشمامو باز ک یکرده بودم که وقت

 خودم خوندم با

 

 ؟یخریپردرد دارم ،م یا ،شانهیخشک نان

 ؟یخریناتوان و سرد دارم ،م ییها دست

 

 ناگهان خاموش شد میگلگون رو آتش

 ؟یخریصورت به رنگ زرد دارم ،م کی حال

 

 رنگ و رو یو ب ه،بشکستهیس یگردون چرخ
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 ؟یخریسرم صدها بال آورد دارم ،م بر

 

 شکن مانیپ یول بایز یدلبر خاطرات

 ؟یخریستم ها بر دل من کرد دارم ،م نیکا

 

 یول دارمیخر یاگر دار یآغوش کنج

 ؟یخریبغل با طعم دردِ طرد دارم ،م کی

 

 چکدیم می!من نمک از زخم هایخشک نان

 ...؟یخریدارم ،م بهیغر کیاز جنس  یا مرده

 

 ! نمیبب رونیب ایب ؟یکنیم کاریچ ینگذشته بود که هاتف صدام زد: رزا دار یادیزمان ز مدت

 زود برگشته خونه!  یلیخ دمیکردم که د لمیبه ساعت موبا ینگاه یندادم. ول یجواب

 ندارم!  یباهات کار گهیصدام کرده گفت: فقط بگو حالت خوبه، د دوباره

 یاز قلبم بخاطرش بشدت م یکوچک یگوشه  ی. ولدونستیشد. چقده ازش متنفر بودم خدا م یاشکام جار دوباره

 ! چقدر بدبخت بودم من! دیلرزیو م دیتپ

 سرم انداخته درو باز کردم.  یکوفت که بلند شدم و شال یشتریدرو با شدت ب ندفعهیا

 یا وونهیعجب د ؟؟یباعث شد تند چشمامو ببندم، که گفت: هنوز چراغتم روشن نکرد دیکه از هال به اتاق تاب ینور

 کارت دارم!  رونیب ایتو! ب یهست
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 ندارم!  یگفتم: من باهات کار محکم

 ! یزندان ی ووووونهیشرطهامو بگم د رونیب ایدانشگاه! ب یبر یخوایبرگشته بلند گفت: مگه نم بطرفم

ه ب دادینرم شده بود و اجازه م یدلش کم نکهی. کوچولو خوشحال شدم! مثل ادیقلبم بهمراه دست و پام لرز یا لحظه

 دانشگاه برم!

 رفتم.  رونیو بعد آروم ب ستادمیا یکم

بصورتم کرد و گفت: چشمها و صورتش رو نگاه!! چقده هم خوشگل بود  قیدق ینشست نگاه یم کهیحال در

 .دمیهاتف! ناخواسته خند نوایو ب چارهیشده! ب لیبود به غِلمان تبد یخوشگلترم شده شکر خدا! حور

 نه؟ یزیریاشک م یداد: حتما از ظهر دار ادامه

 نشستم و چشمام دوباره پراز اشک شد.  یا گوشه

........ از اون به یخب دانشگاه سرجاشه ول یخوب گوش کن سه تا شرط کوچولو دارم. اگه قبول کن هی: عوض گرگفت

 ! دمیبهت نم یبعدش رو من قول

 بصورتش دوخته منتظر موندم...... چشمامو

 !!!یفیدختر که ح یرینم یرفت! اله ادمیمشتاق نگام نکن که شرطهام  ینجوریداد: ا دامها

 .شنومی! شرطهاتون رو مفمیزده گفتم: خدارو شکر که ح یلبخند آروم

 ! یخوریلحظه به بعد با من غذا م نی: شرط اول: از اگفت

 و منم از خدا خواسته... فتادیاتفاق م نی. باالخره که استین یزیچ نکهیدلم گفتم: بجهنم! ا یتو

به من زنگ بزنه و با تعجب بگه، رزا که  هیهان دی! چرا بایکنیو شال سرت نم یمن روسر شیخونه پ یدوم: تو شرط

 ؟؟؟یدیم یجوابش رو چ یخودت باش ن؟یستیهم ن یشال سرشه! مگه شما عقدکرده  شهیهم

 قیشازده دوماد رو تحق یخواستگار پروندن،  ه ی! من حال و حوصله یکنیدستت م شهیسوم: حلقه تو هم شرط

ه تا س نیلحاف تشک بدوزم که جهازت ناقص نباشه! ا ستمیاصال بلد ن دیجهاز درست کردن رو ندارم. ببخش ایکردن، 

 !ی! خودداندانیم نیو ا یگو نیدانشگاه برا ثبت نام، وگرنه ا میریفردا م یکن یشرط رو عمل
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! خنده ریبزنم ز یو جهاز درست کردن رو نداشت پق قیخواستگار با تحق یمونده بود از شرط آخرش که حوصله  کم

 دمیو شا زدمیبصورتش م ی. چقده دوست داشتم بوسه ادمیبزور خودمو جمع و جور کردم و فقط کوچولو خند یول

 ...... یچلوندمش ول یم

خوشت اومده نه! باشه  یلیاز شرط سوم خ نکهیبا لبخند گفت: مثل ا داشتینگاهشو از صورتم برنم کهیحال در

بهم بِدن و پشت سرشونم نگاه نکنن!!!  یدست میزیچ هیکنم که  کاریبا خواستگارات چ دونمیخوشحال باش، خودم م

که پرنس  یشیخانم خوشگل آماده م زادهشاه هیو مثل  یشوریدست و صورتت رو قشنگ م یریم یشیاالنم بلند م

 . قبوله؟میگردیزده برم یو گشت میخوریشام م رونیب میری! مکنهیهاتف به شام دعوتت م

 ی! و لحظه ایدار فیروباه و زرنگ تشر نهمهیگر که ا لهیمار بوآ درسته قورتت بده پرنسِ ح یدلم گفتم: اله یتو

 لبام نشست.  یرو یلبخند

! پاشو که فک کنم االن از یکه شامل خودتم بشه اله یکنیم ریخ یدر حقم دعا یگفت: کامال مشخصه دار تند

 ... یدفه منو اشتباه هی یگرسنگ

 رفتم. سیبلند شده به سرو ینداد و منم با لبخند ادامه

 گفت: حلقه ت کو؟؟؟ کردیسراپامو با ذوق نگاه م کهیاومدم، در حال رونیاز اتاق ب یزدم و وقت یعال پیت هی

 یکتک حساب هیو  ومدیاومدم که گفت: کاش دلم م رونیرفته بود!! برگشتم و حلقه رو انگشتم کرده ب ـــــادمی

 به بعد رو افتادم!  نیآرزوم هم برسم، فکر کنم صدسال عمر از ا نی! باور کن اگه به ازدمیبهت م

مونه! تو که تمام خواسته هاتو به زورم که  یدلت م یدفعه تو هینکرده  یتعارف نکن ها! خدا ل،یو کوله گفتم: فس کج

 ! کنمیم کاریکتک زدنم روش، که باور کن فقط دنبال بهونه ام بدونم باهات چ ،یکنیحلقم م یشده تو

خوش  دیآ شیفردا رو هرچه پ م،یبگذرون ریو بخ میامشب رو دعوا نکن هی ایگفت: حاال ب فتادیخندان راه م کهیحال در

 .دیآ

 نگه داشت.  یکیرستوران ش یجلو خوندندیم نیماش یکه تو یقشنگ یآهنگا با

 م. همونو انتخاب کرد قیعم یافتاد. با لبخند یچشمم به چلو سلطان یجابجا شدن منو رو بدستم داد که لحظه ا بعداز
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ن و! چنان چهار ستیکه لنگه ندار یهست یبا لبخند گفت: زلزله ا دهیمنظورمو گرفته! جلوتر کش دمینگاهش فهم از

کنم!  کاریباهات چ ندفعهیا دونمیمن باشه که خودم م رِیکارِت گ گهیبار د هیکاش  کنمیکه بازم دعا م یلرزونیبدنمو م

 . گردمیگفت: االن برم شدیبلند م کهیصفحه انداخته، در حال هب یبصدا دراومد. نگاه شیتا خواستم جوابشو بدم گوش

 و دور شد..... زم؟یکه گفت: سالم نازدونه خانوووووم! حالت خوبه عز دمیشن شدیدور م کهیحال در

زود  نمکیم یو سع رمیم رونیسر ب هیاومده بعداز رسوندن تو بخونه،  شیپ یبعد که برگشت گفت: برام کار یقیدقا

 برگردم. 

وقت شب  نیزده ا گریجزج یای. فکر کردم حتما پرشدیو جزغاله م سوختینگفتم، فقط قلبم داشت م یچیه 

 دلتنگش شده! 

.....  !دمیترس یداره؟ ول یکارا چه معن نیا ؟یبر رونیشب از خونه ب دیبود؟ چرا با یدهنمو پر کردم بپرسم ک چندبار

. منکه هنوز نتونسته بودم شدمیقرار داره، که همون لحظه با تمام وجودم داغون م ایرک و راست بگه با پر دمیترس

 دمیشن یم یاگه روز تیوضع نی! با اتاختیکه چهار نعل م دبو ایزنشو براش پر کنم، پس دور دورِ پر یخال یجا

 . دیتمام بدنم لرز یباهاش ازدواجم کرده........... لحظه ا

 . کنمیچشم بصورتش دوختم و دارم فکر م دمیهاتف بخودم اومدم که د یصدا با

  ست؟یافتاده؟ حالت خوب ن ی: اتفاقدیپرس آهسته

 نشده، فقط گرسنمه.  یچیتکون داده گفتم: ه یسر

قتم اخال نینه؟ خوب شد ا کنهیهنگ م یقیگرسنه باشه دقا یگفت: پس هرک کردیبا تعجب و مات نگام م کهیحال در

 دستم اومد!

 که هاتف درِ خونه رو باز ادمهی یاحساس نکردم. فقط لحظه ا یمزه ا چی! هستین ادمیخوردم  یرو چه جور شام

 برم!  دیتا دوساعت برگردم. االن با کنمیم یکرده گفت: سع

نگاش کنم بطرف اتاقم رفتم که احساس کردم هاتف همچنان از پشتِ سر چشم به من  ایبزنم  یحرف نکهیا بدون

 دوخته! 

 برگشتن وارد اتاقم شدم که تازه در خونه بسته شد.  بدون
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 .دیترکیبشدت درد که نه داشت م سرم

 . ختمیبالش فرو کرده اشک ر یتخت افتادم و سرمو تو یپرت کردم. رو یدرآورده گوشه ا لباسهامو

خونه، نشان از عالقه  یمن تو یمگه رفتارها کرد؟ینم یتالش چیه گهیداشتنم د یچرا برا خواست؟یمنو نم گهید چرا

 اونهمه عالقه رو بهش نشون بدم، تونستمیمن نم یعنیام بهش نبود؟ 

چشم  شهیهم گفتمیبهش نم شدیقلبم تکه تکه هم م نیبود!!  اگه ا یکیبود و نبودِ من براش  گهیهاتف د ای

 بودم!  یدلش خواست بکنه، منکه رفتن یهرکار تونستیم خواستیانتظارشم! هاتف هم که منو نم

 شد...... ریافتاد بدتر اشکام سراز ادمیبودنم  یرفتن نکهیهم

 بودم، فکر کردم  دهیتخت کز کرده و خودِ تنهامو در آغوش کش یگوشه  همچنانکه

 

 عشق اول مهمه!!! میگن

 بیشتر که آدم فکر میکنه.  ولى

 از اون مهمتر عشق دومه. میبینه

 دوم وقتى میاد که براى اولین بار قلب آدم شکسته... عشق

 آدم گرفته شده... نفس

 هاى آدم از بین رفته... امید

 آدم فهمیده همه ى عشق ها تا ابد نمیمونن.  که

 وقتى آدم فکر میکرده و امیدواربوده...  حتى

 دوم وقتى میاد که اعتماد آدم عشق

 صد در صد نیست... دیگه
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 فاصله یکم بیشتر نگه داشته میشه.. همیشه

 آدم یکم مواظب تره.. همیشه

 باورها یکم بیشتر زمان میبره.. همیشه

 :دوم وقتى میاد عشق

 "\عشق"\همه ى تصویرهاى ذهنى آدم از که

 یک نفر خالصه میشده و تمام.. در

 تو  عاشق شدن هر چى آگاهى میره باال سخت تره.. میدونین

 چى دیده باشى و شنیده باشى و هر

 کرده باشى. از سادگیت کم میشه و میدونى دلتو باید تجربه

 بچسبى و به هر کسى ندى... دودستى

 کم آدم تشخیص میده. واقعى رو از الکى. سطحى رو از جدى. کم

 رو از موندگار... گذرا

 ))به عشق دوم باید خیلى تبریک گفت... باید دستشو گرفت و فشرد و بهش مدال تقدیر داد...(( 

 زمانى تو دل آدم جا گرفت چون

 آدم فکر میکرد.  مطمئن بود. شک نداشت.. که

 .دیگه هرگز عاشق نمیشه.. که

 

خواستنش بودم،  ایوجودم حاضر بودم، عاشقش بودم، دوستش داشتم، منتظر اشاره  یمن بودم، با همه  االن

د. هاتف فراموشم کرده بو خواست،یمنو نم گهینبود! هاتف د گهیهاتف د یقلبم منتظرش بودم، ول یهرلحظه با تپشها
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 مفتادیبه پاش نم چوقتیبودم ه یهرچ یول بودم،ده از چشمش افتا دیبا اخالق و رفتارهام دلشو زده بودم، شا دیشا

 بودم که بودم، عاشق اما منتظر! عاشق اما چشم براه! عاشق اما مغرور!  نی! من همکردمینم ییو عشق رو ازش گدا

در  نکهینداشت. هم یبیع چیه گرفتم،یفراموش شده ها قرار م یگرم بود و من کم کم در رده  ایهاتف سرش با پر اگه

 یروز نکهیبود، هم شهیبودم که هاتف هم یآسمون ریز نکهیهم د،یکشیکه هاتف نفس م  دمیکشینفس م ییهوا

 شیزندگ یازش نداشتم، چون برا یادیز ظاربود. انت یبرام کاف کردم،ینگاش م یکل یو دزدک دمشیدیدوسه بار م

 رپامیز یشاد بودنِ روز و روزگارش نکرده بودم، خواسته هاشو با کله شق یبرا یتالش چینکرده بودم. ه یچکاریه

 ازش داشته باشم!!!! تونستمیم یبودم! االن چه انتظار دهیگذاشته و فقط خودمو د

 باز شدن در داشتم.  یبودم و گوش بصدا داریهاتف بخونه برگشت، هنوز ب یوقت اونشب

چند ساعت چگونه به من  نیکَنده، وا یازش دل نم ایبود، چه خوش قول! حتما پر دهیساعت طول کش 4 اومدنش

 دیکرده و تنهام نذاشته بودن، وگرنه تا االن با ی! فقط آهنگام بودن که باهام همراهدونستیگذشته بود فقط خدا م

 .ستادیا یقلبم از حرکت م

براش  شیرو دوست داشت و دور ایچقدر پر از اتاق هاتف بگوشم نشست که تا ته قلبم سوختم!! یآهنگ یصدا

 و ..... کردیآهنگ گوش م ادشیسخت بود، که بازم ب

 

 ��کردیکه گوش م یآهنگ

 

 نشد فراموشت کنم زنمیحرفام م ریز

 اگه خواستم ترک آغوشت کنم رمیبم من

 

 طاقتم یبدون تو ب زنمیحرفام م ریز

 کالفم، از خودم ناراحتم یلیروزا خ نیا
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 شمیپ ایحرفامو باز ب ریبه دل نگ توروخدا،

 شرمنده شم نیاز ا شترینزار که من ب توروخدا،

 

 دهیترس یلیچشم تو خ یمال من بش نکهیا از

 رو باز به قلب عاشقم بده یو عاشق جرات

                                      .............. 

 

 (زیسورپرا _زادهی)محمدعل

 

 !دونهیو عشقِ هاتف سد شده ام خدا م یکردم چقدر مقابل زندگ فکر

 زیپشت م گذشتم،یاتاق هاتف که م یبه آشپزخونه زدم. از جلو یآب خوردن سر یبود. به بهانه  کیجا تار همه

 . شدیپخش م وترشیتمام از کامپ ینوشت. آهنگشم که با سوز یم یزینشسته با دقت چ وترشیکامپ

 ! کاش .......کردمینوشتن کمکش م ینشستم و تو یداشتم! کاش کنارش م ییاون اتاق جا یمنهم تو کاش

امکان نداشت! اگه  یبدون دغدغه وارد اتاقش بشم. ........ ول تونمیباشه شوهرمه، م یاز فکرم گذشت، هرچ یا لحظه

صال از ا نکارایبود. ا نهیگز نی! اون لحظه مرگ برام بهترکردمیم کاریاز اتاقش خارج بشم چ گفتیو م خواستیمنو نم

 چوقتیو ه موندمیمنتظر م دیبا کرد،یداشتنم نم یبرا یتالش و خواستیخودش منو نم کهی. تا زمانومدیعهده ام برنم

 ! شدمیوبال گردنش نم

قده شو چ داریدانشگاه. ب میثبت نام بر ی: رزا ..... رزابانو، مثال قراره براگفتیشدم که م داریهاتف ب یبا صدا صبح

 خوابالو!  یخوابیم
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 دم؟یکرده فکر کردم: مگه منه خوابالو چقدر خواب زونیپاهامو از تخت آو حالیب

 بمن کرد.  ینشسته بود که با تعجب نگاه زیشدم و بطرف آشپزخونه رفتم. پشت م آماده

 هم نکردم. حالم اصال خوب نبود.  یسوال یول دمینفهم یزیچ

 !نمیکه گفت: صبر کن بب گذشتمیداده و از کنارش م یسالم

 .ستادی. بلند شد و روبروم استادمیا

 اشبیکنه!  فقط مسحور چشمان ز کاریچ خوادیم دونستمیبصورتم دوخت که دلمو بلرزه درآورده بود. اصال نم چشم

 آروم و مهربون دست برد و شالمو از سرم برداشت.  دمیبودم که د

 ! ومدیدهنم م یبعد داشت تو ستاد،یا یاول لحظه ا قلبم

 . دیچشمام سر ینگفتم. فقط اشک بود که تو یزیآزرده و عاشقمو به چشماش دوختم و چ نگاه

 گهی. پس دیگفت: شرطمون بود مگه نه؟ تو هم قبولش کرده بود دیکشیموهام م یآروم دستش رو رو کهیحال در

صبحونه تو  ایموهام فرو کرده ادامه داد: االنم ب ی! انگشتاشو الیناراحت و اشک آلود نگام کن ینطوریا یحق ندار

 .......میبر دیبخور که با

 ....میباشه فقط عجله کن ادی. بعد ادامه داد: فکر کنم امروز کارمون زکردیام م وونهیکه د داشتیاز نگاهم برنم نگاهشو

ه ........فقط لحظیکه فقط لحظه ا کردمیدلم دعا م یبود. تو گهیو نگاهمون به همد میبود ستادهیا یهمونجور یلحظات

بود!  نی. چشماش چقده مهربون و غمگکردیو ........ نگام م کردیفقط نگام م یمنو بطرف خودش بکشه........ ول یا

کنم. عشق بود، نفرت بود، هوس بود، مهر بود، محبت بود .......  شیتونستم حالج ینگاهش بود که اصال نم یتو یزیچ

 . زنمیآغوشش بودن، دارم پرپر م یتو یلحظه ا یکه برا دمیفهمیم نوی. فقط ادادمینم صیرو تشخ یچیه

 اون ی.... ولیبود دستمو بطرفش دراز کنم ول یبخورم...... کاف یبود تکون یجلو بذارم ........ کاف یبود قدم یکاف

 یحت گهیپرکرده بود...... من د ایبا پر شویزندگ یخال ی....اون جاهاخواستیرو م ایانتخابش رو کرده بود .......اون پر

 !یچیبراش نبودم ....... ه یچیه گهینداشتم.....من د ودبراش وج گهینبودم...... من د اهاشمیرو یتو

اونهمه محتاجش بودم ازش  خواستمش،یداشتم، اونهمه م ازیاونهمه بهش ن کهیعقب گذاشتم در حال یقدم آروم

 فاصله گرفتم..... 
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 قلبم جا باز کرده بود! یخودش تو یمن چقدر دلتنگش بودم ..... چقدر هواشو کرده بودم..... چقدر برا یخدا

 . ختمیراستم ر یشونه  یرو کطرفهیموهامو جمع کردم و  ینشستم. همه  زیو پشت م ختمیر ییخودم چا یبرا

 متونستیاصال نم ی. ولکردیترم م وونهیکه سوزش و التهاب چشماش د دیچرخیصورت و موهام م یهاتف فقط رو نگاه

سته هم نش یخونه تنها روبرو یتو نگونهیبار بود ا نیچون اول کطرفیبصورتش بندازم. از  یسرمو بلند کنم و نگاه

 دهیازش رنج یلیخ گه،ید یشده بود، از طرف تبرعل دیبدون شال بودن هم مز دم،یکشیکه بشدت خجالت م میبود

! ..... نمیغمگ نهمهیداغونم! ..... چرا ا نهمهیچرا ا دیپرس ی! کاش مدیفهم یو م کردیبودم! کاش رنجشم رو احساس م

 . داشتیو چشم از من برنم خوردیبدون حرف آروم م یول

 آماده شم.  رمیکوچولو بزور خوردم و بلند شده گفتم: دستت درد نکنه. م یلقمه  دو

 گفت: رزا.... آهسته

 کردم.  نگاش

 نداره، یبیاگه بخاطر پوشوندن موهاته..... ع ؟یشونیپر نهمهیچرا ا ست؟یپرمحبت ادامه داد: حالت خوب ن یلحن با

 سرت کن!  یمن روسر شِیقبولت دارم! پ یاونجور یتو راحت یمن هرجور

 !یراحتترم. ممنونم که بفکرم ینجوریگفتم: نه هم میمال یبا لبخند یپراز اشک شد ول چشمام

مثل  یمنو کنار بزنه و به زن ومدیقلب رئوفش چطور دلش م نهمهیشدند. با ا یبطرف اتاقم رفتم و اشکام جار آهسته

 بچسبه!!! اصال انصاف نبود.....اصال نبود.  ایپر

اومده آروم دست چپم رو گرفت و نگاش کرد. حلقه  کتریرفتم خودشم آماده بود. نزد ییرایآماده شدم و به پذ یوقت

 د. ام دستم بو

 مطمئن باش!  کنمینرفته! بهشون عمل م ادمی: شرطها گفتم

و با تمام وجودم  رمیآرزو کردم بتونم دستشو بگ یدستش گرفته! لحظه ا یته دل خوشحال بودم که دستمو تو از

 دستها لمس و نوازشش کرده بود!  نیهاتف با هم شبیچشمم اومد که د یتمام قد جلو ایپر یصورتم بذارم. ول یرو
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 یو عاشقت نباشن! وجودت پراز محبت باشه، ول ی! عاشق باشیو نتون یکه بخوا طیشرا نیسخت بود تحمل ا چقده

از من بهش بود. لعنت بر خودِ  کترینزد ایازش دور بودم و پر ایدن ایدن ینباشه! من زن هاتف بودم ول نیدر ب یمهر

 خودم!!!

نگاش کرده  نیو غمگ دمیکش رونیدستش ب یآروم دستمو از تو شد،یتمام بدنم از غصه و اندوه خورد م کهیحال در

 !شهیم رمونید میگفتم: بر

 تکون داد.  ینگفت و فقط سر یزیچ ینگاهشو غم گرفت، ول یهم لحظه ا هاتف

و باالخره تونستم ثبت نام کنم و  میرفت نییپله ها باال پا یتو 2بودم تا ساعت  یدانشگاه، چون انتقال یتو اونروز

 . میبکش یهردو نفس راحت

ت دل یناهار هرچ یبرا ،یبصورتم انداخت که دلم ضعف رفت. گفت: رزمار ینگاه قشنگ میگشتیبخونه برم یوقت

  ؟یاملت درست کن یبرام کم یمنکه هوس املت کردم. بلد یول رم،یبگ خوادیم

! فقط خورمیو همونو م دوستمیبا خنده گفتم: فکر کنم بلد باشم! منم املت م کردیقلبم تاالپ تولوپ م کهیحال در

 ! میدونه داشت هیتخم مرغ هم فک کنم  م،یرقمه ندار چی. گوجه کمه، فلفل هیکن دیخر دیبا

فرمانده، تا اطاعت  دیگفت: شما فقط دستور بد کردیچشماش بود نگام م یکه تو یو شور یبا شاد کهیحال در

 کنم!.....

بنداز دور، خودم  ارویفرمانده بهت فرمان بدم پر هیمثل  تونستمیفکر کردم: کاش م کردمینگاش م کهیحال در

منتظرتم، خودم که با تمام وجود خواهانتم، خودم که با تمام داشته هام  میهستم،...... خودم که با تمام عشق و هست

 چشم انتظارتم.....

 ؟یکنینگام م ینجوریگفتم؟ چرا ا یبد زیگفت: چ واشی

 ! نکنه خرابش کنم؟ پزنیم یاملت رو چه جور کردمیزده گفتم: نه داشتم فکر م یلبخند

ملت ساده ا هی میتونینم مه،یمدرک نصفه ن یگریو د سانسیبا مدرک ل یکی یدونفر یعنیگفت:  دیخندیم کهیحال در

 !کنمیم تیبانی!! نترس خودم هستم و  پشتیکنیفکرم م یکه دار میدرست کن
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 دی! بامیمون یمطمئنم امروز گرسنه م یکه تو باش بانمیگفتم: پشت زدمیلبخند م کهیغنـــــچ رفت. در حال دلم

 جمع کنم.  یلیحواسمو خ

 یمو؟؟ عجب شانس یبانیپشت یحت یکنیرقمه پسندم نم چیبهم رفته گفت: مگه من چمه که ه یخنده چشم غره ا با

 کنه.  دیشد تا خر ادهیرو نگه داشته پ نیخداااا! و ماش یات رو شکرگذارم اشکرت. داده و نداده  ایدارم من!!! خدا

که  فیگذاشته بود! ح یخوب کس یدست رو ایبود. پر پیپشت سر با حسرت نگاش کردم که چه برازنده و خوش ت از

همچنان که ..... فیو فراموش شده بودم. ح دهیجنب رید یکه کم فیو از دستش داده بودم. ح دهیجنب رید یکم

الزم  یا گهید زیاومده گفت: چ نیاشچشمان حسرت بارم دنبالش بود، ناگهان بطرفم برگشت. دوباره به سمت م

 که بخرم؟  میندار

 . میداشته باش یتکون داده گفتم: نه فک کنم همچ یسر آروم

اس احس یلحظه ا ؟ینگرانم بود ای ،یدلتنگم بود یلیخ ؟یکردینگام م یگفت: چرا اونجور کردینگام م کهیحال در

 ! رمیکردم دارم بطرف پرتگاه م

 مطمئن باش!  نویا کردم،ینگات نم ی! اصال هم جور خاصیحتما خواب نما شد دیمحزون گفتم:  ببخش یلبخند با

 نگفت و لبها و چشماشو برام جمع کرده دوباره برگشت که لبخند زدم.  یزیچ

 داشتم گوش کردم. ابونیچشم به خ کهیداخل دستگاه گذاشتم و در حال فلشمو

 از ذهنم گذشت یباشه. ول شهیکنم و لباسامم بازتر از هم کیش یلیخ خواستیدلم م کردم،یلباسامو عوض م یوقت

رفتم، االنم رزا بانو بخاطر حسادتش داره از  ایندادم و دنبال پر تیبهش اهم گهیحتما م کنه؟یفکر م یهاتف چ

 ! ذارهیم هیخودش ما

 مزاحم پخت و پزم بشن.  خواستمیجمع کردم. نم ییبایو موهامو بز دمیپوش یا دهیو پوش کیش لباس

 بودم.  یهم که کرده بودم رنگ و روم بازتر شده بود که خودمم راض یمیمال شیآرا از

 یزیچ یخوشحال به سرتاپام کرد ول یشست که نگاه یآشپزخونه بود و داشت گوجه هارو م یجلوتر از من تو هاتف

  ؟یگرسنه ا یلینگفت. منم شروع به خورد کردن گوجه ها کردم که گفتم: مشخصه خ
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نفر خوردنو شروع  هی! فقط خدا کنه زودتر حاضر بشه و گرنه مجبورم از یــــــــــلیگفت: خ دهیخنده و کش با

 کنم! 

 ررتیدلم دعا کردم غذا د یکرده کارمو انجام دادم. فقط تو دنیکنم، آروم شروع بخند یبصورتش نگاه نکهیا بدون

 بخودم زدم.  ی......... لبخند یکیآماده بشه که خوردنو از 

 زیهم پشت م یاملت آماده شد و هردو روبرو کرد،یو چپ و راست دستور صادر م دیپلک یدور و برم م یه کهیحال در

 . مینشست

ها!  یخوریو مقابل من گذاشته محکم گفت: همه شو م دیاملت توش کش یادیبشقابش رو برداشته مقدار ز هاتف

 خونه دنبالت بگردم!  یبا فانوس تو دیبا گهی! دیشیالغرتر م یرفته رفته دار کنمیاحساس م

لقمه  نکهیزدم و بشقاب خودمو بهش داده شروع بخوردن کردم. واقعا خوشمزه شده بود. هاتف هم بعداز ا یلبخند

! ماشاا... ادیدرب ینجوریشــــــــــده!! اصال انتظار نداشتم ا یمون درد نکنه. چخورد، گفت: به به! دست گل یا

 !کهی کِی ممیبانیماشاا... پشت

را پخت و پز. ب ستمیبلد ن یادیز زیمن چ ی! ولکهی کِیدستور دادنِتم  یول دونمیرو نم تیبانی: تو و پشتخنده گفتم با

 بابت متاسفم! نیاز ا

 یبنظرم فقط قهر کردن و تو یمنم با اونا آشنا بشم. ول یبلد ییزایگفت: لطفا بگو چه چ گرفتیلقمه م کهیحال در

نباشه  یانصاف ی! آهااااااان بدمیازتون ند یادیز زیچ گهی! منکه دیکردن رو از همه بهتر بلد یاتاق خودتو زندون

 کیانصافا  یول ،یپرتم کن رونیمونده بود از پنجره ب منرفته که ک ادمی. محبتت هنوز یرو هم خوب بلد یپرستار

 !یبود

م: آوردم فقط گفت نییشده بود. آروم سرمو پا رهیچشمام خ یگره خورد که با دقت تو باشیلبخند نگاهم به نگاه ز با

 بود..... فهینکردم که محبت باشه، وظ یکار
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 و چهارم ستیب قسمت

 

 

 کالسهامون تق و لق نبود.  گهیبه روال خود افتاده بود. د یو همچ گذشتیهفته از شروع کالسها م سه

مشخص  شیو وضع ظاهر پیکالس که از ت انیاز دانشجو یکیاز کالس خارج بشم،  خواستمیم یوقت 2ساعت  اونروز

 دیودشو بمن رسونده گفت: ببخشبود، خ یهم پررو به تمام معن یلیدارن که خ فیتشر یپولدار یبود از خونواده 

 ستم؟یباهاتون داشتم. مزاحم که ن یکار دیاگه اجازه بد ،یاسیخانم ال

 .دیی. فقط من عجله دارم، بفرماکنمیگفتم: خواهش م آروم

 دوست یلی. خخواستمیهمراهتون رو م یفقط شماره  رمیگیوقتتون رو نم ادیگفت: ز فتادیکنارم راه م کهیحال در

 بشناسم.  شتریدارم شمارو ب
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 شناسم!  یشمارو نم یمن حت دی........ ببخشیآقا یگفتم: ول کردمیبا تعجب نگاش م کهیحال در

دانشگاه مخصوصا  انیدانشجو یوگرنه همه  د،یشناس یکه نم دیخنده گفت: خب نسبت به بنده کم لطف هست با

 دخترخانمها هواخواه منن. بنده بهراد هستم. 

باشه. چون من همسر  یجالب زیهم چ ادیما ز ییآشنا کنمیفکر نم یخوشحال شدم ول تونییگفتم: از آشنا آهسته

 که ازدواج کردم.  هیدارم و چند ماه

 ن؟یو ازدواج کرد نیمن باور کنم که همسر دار نیگفت: االن شما انتظار دار ییبا پررو کردیبا تعجب نگام م کهیدرحال

 ن؟یهنوز مجرد زنهیدخترانه تون کامال داد م ی افهیشما که ق

نداشته  یمن کار ی افهی. لطفا با قهیدنیشن یلیخ یتجارب جنابعال نکهیبهراد مثل ا یو محکم گفتم: آقا یناراحت با

 و منو بسالمت! خدانگهدارتون ریازدواج کردم، حتما کردم که شمارو بخ گمیم یوقت ن،یباش

 ازش دور شدم. یبتند و

 ،ستادهیدانشگاه ا یهاتف جلو دمیتازه از درِ دانشگاه خارج شده بودم که د سوخت،یلپهام گُر گرفته و م همچنانکه

 داده منتظر منه.  هیتک نشیبه ماش کهیدر حال

دلم خدارو شکرگذار بودم که بهراد  یخوشحال شدم که فکر کنم پروازکنان خودمو بهش رسوندم. فقط تو یبحد

 . فتادیم یچه اتفاق دونمیوگرنه نم اد،ینشد تا درِ دانشگاه باهام ب شیسر

  ؟یسرخ شد نهمهیگفت: چرا ا دهینگاه مخمورش رو بصورتم دوخته بود حالمو پرس کهیدر حال هاتف

پروندم و کم کم بفکر جهازم باش، که فکر کردم گفتنش  یرو م یدهن باز کردم بگم داشتم خواستگار سمج یا لحظه

 و جمعش کن!  ایو دِ ب شهیدفعه ناراحت م هی. ستیخوب ن

 خوب یبابا. حالش کم یخونه  میبر دیکه با میخونه ناهارمونو بخور می. گفت: رزا برمیشده راه افتاد نیماش سوار

 . ستین

ه اگه دکترش گفت یکرده بودند. ول شیبستر ییداد از صبح بخاطر قلبش سرپا حینگران شده بودم توض کهیحال در

 دیاکه منم ب کنهیخونه استراحت م ی. االنم تومارستانهیب طیبهتر از مح یلیخونه براش خ طیمح م،یمواظبش باش
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خونه  میناهار بر یاصرار کرد برا یلی: مامان خد. ادامه داکننیم دایپ ازیدفعه بهم ن هینکرده  یباشم خدا ششیپ

 که قبول نکردم.  یبخونه بزن یسر دیتو حتما با دونستمیم یشون، ول

 اونجا.  میریم دارمیبرم لمویتکون داده گفتم: باشه من وسا یسر

 آماده کرده بودم که تا من لباسهامو عوض کنم هاتف گذاشته بود گرم بشه.  شبیاز د ناهارو

 . کردیگرسنه ام م شتریبود ب دهیچیخونه پ یکه تو مهیخورشت ق یبو

 . میآماده کردم و در سکوت شروع بخوردن کرد زویم منم

 ؟یفکر یتو یلی: حال آقا جوون که خوبه مگه نه؟ خدمیفکر بود که پرس یتو یلیخ هاتف

بهتر از  ،یکن یدگیبه اونا رس ییخودت بتنها یبشه و مجبور باش یو تمام کارها هم قاط یدست تنها باش ی: وقتگفت

 .شدمیساقط م یفروشگاه باشن، وگرنه از زندگ ی! حاال خوبه دونفر هست توشهینم نیا

 ! گشتمی. خب خودم برمیایدنبالم ب یمجبور نبود دهیچیبهم پ نهمهیکارت ا یگفتم: وقت آهسته

سرمو شلوغ کردم که  ی! خودم کمیستی! مشکل من تو نریگفت: به دلت نگ کردیبه چشمام نگاه م کهیحال در

 کنم. با حسرت ادامه داد: کاش دوتا داداش داشتم!!  یدگیبه همه شون رس دیبا ییبتنها

 از ناهارخوردنمون!  نمیگفت: ا دادیابروهاشو باال م کهیزنگ خورد. در حال همراهش

 هیا... . فردا رو انشاامیامروز نتونم ب دیشا ضه،یبابام مر زدلم،یعز نیگفت: بب دمیرفت و جواب داد که شن ییرایپذ به

 . امروز اصال منتظرم نباش.  کنمیم شیکار

و جواب  رمیرو از دستش بگ یگوش خواستی. انقدر دلم مزدیو چشمام دو دو م ومدیم رونیام ب نهیداشت از س قلبم

 رو خودم بدم که ...... طهیاون سل

 .... ؟یشد ینجوریچرا ا ست؟یبصورتم کرده گفت: حالت خوب ن ینشست و نگاه زیپشت م هاتف

 دلم خوندم ینگفتم فقط تو یزیانداخته چ نییپا سرمو

 



 قسم به عشق

 
233 

 

 یکه گرم گفت و گو بود دمید یگریبا د تورا

 یسراپا محو او بود یرفتیاو آهسته م با

 ینظر کرد گانهیکردم و بر من چه ب نگاهت

 یگنه کرد یگنه کرد ینیریعهد د یشکست

 گناهت را بخشمیگناهت را نم بخشمینم

 تو سحر کردم  یتو برا یشبها را که من ب چه

 تو هدر کردم یبه پا هودهیرا که ب یعمر چه

 ؟یگفتیرا که م ییبود آن وفا نیهم

  ؟یگفتیرا که م ییبود آن صفا نیهم

 یکرد هیچرا روزم س یبود نینچنیکه خود ا تو

 گناهت را بخشمینم یگنه کرد یکرد گنه

 

 یمیجا بسوزه! االن باز اون حر هی امیو دن نیبشنوم که تمام د یبپرسم و جواب یسوال دمیترسینداشتم بگم. م یچیه

ه به آزادان ایپر یو پا شدیشکسته م میحر نیکه ا یبه روز یوا ی. ولکردیمالحظه م یبود حفظ شده و کم نمونیکه ب

 بشم. یچمدونم رو بردارم و راه تونستمیقابل تحمل نبود، که فقط م گهی. اون لحظه دشدیباز م میزندگ

 ارویرپ یبه اون بتونم حفظش کنم و پا زینکرده بودم که با دستاو یکار نیهم کوچکتر یزندگ نیا یشکر برا خدارو

 کنم!  یچیق

 !یاوهام یبپرس چرا تو یدار یاگه سوال کن؟یفکر م یبه چ یکه گفت: دار دمیهاتف رو شن یصدا

 آقاجوون بود و ناراحتش بودم.  شی! راحت باش. فکرم پستین یگفتم: نه مساله ا نیغمگ
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صورتم ب یینگاهها نیکه همچ هیعلتش  چ دونستمیکه نم کردیم تمیاذ شیاز پ شتریافسرده و ناراحت هاتف ب نگاه

.............  رفتمینم چوقتیو ............ ه کردمیکم کم خودمو جمع م دیتحمل بودم و با رقابلیبراش ع یعنی! ندازهیم

 که........ تند گفتم: خدا نکنه ... خدا نکنه! دیرسیاگه کارد به استخوانم م دی! شاچوقتیه

 بابامه؟ شیروخدا نکنه؟ نکنه بازم فکرت پ ی: چدیپرس دیخندیم کهیدر حال هاتف

کون ت یحرفارو بلند نگفته و پته رو به آب ندادم! سر ی هی. خدارو شکر کردم بقدمیبلند حرف زدنم خجالت کش از

 . خوامیداده گفتم: آره. معذرت م

اتاق داشت  یخودش بود و آقاجوون تو یخونه  هی. هانمیپدر هاتف رفت یبرداشته خونه  لمویشدم و وسا آماده

 دستشو بطرفم دراز کرد.  دنمیکه با د کردیاستراحت م

 با محبت دستشو بطرفم دراز کنه!  ینجوریبودم بابام ا دهیخدا ند چوقتِیچقدر دوستش داشتم! ه ایخدا

زدم. که منو بطرف خودش  به کف دستش یصورتم گذاشتم و بوسه ا یکنار تختش زانو زدم، دستشو گرفته رو آروم

اش  نهیس یشدن! سرمو رو یاشکام جار دمی. چقدر دلم گرفته بود خبر نداشتم. فقط ددیبوس مویشونیو پ دیکش

همه دوستتون دارن و چشم  نیگینم! نمیحال نب نیا یو شمارو تو رمیبم ی. گفتم: آقاجوون الهستمیگذاشته گر

 .ختمی! که زار زار اشک رنیکنیدلِ همه مونو خون م ینجوریکه ا نیستیبه شماست! چرا مواظب خودتون ن دشونیام

مواظب خودم هستم، فقط  زم،ینکن عز هیبصورتم انداخت. آهسته گفت: گر یاش بلند کرد و نگاه نهیس یاز رو سرمو

خونه تون شاد و خوشبخت  یو خسته شده! شماها تو دهیسال تپ 68 گه،ی. خب قلبه دکنهینم میاریقلبم  نیا یگاه

چه  میگرفت ادیاصال نگرانم نباش. من و قلبم  شهیمخدا حالم خوب  دیازتون راحت باشه، منم به ام المیکه خ نیباش

 !می. هردوتا عاشق هممیایبا هم راه ب یجور

 بطرفم گرفته شد.  یلبام نشست که دستمال یرو یلبخند

 کرده با دستمال صورتمو خشک کردم.  ی. تشکرکردیسرخ داشت منو نگاه م یبلند کردم که هاتف با چشمان سرمو

از گذشته هاش برام  خوادیدلش م یلیخ کردمیآقاجوون باشم. احساس م شیپ شتریب کردمیم یموقع خواب سع تا

 نوی: لطفا اگفتیکه آقا جوون م نداختیراه م ییو چنان سروصدا زدیبه اتاق م یسر یهم گاه هیکنه. هان فیتعر

 . کردیم رونشیو ب گرفتی. که هاتف دستشو مکنهیسروصدا م یلیخ نیکن رونشیب
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جلوتر از من برا  رفتمیامروز آفتاب از کدوم طرف دراومده که هاتف بمن سنجاق شده و هرجا م دونستمیخدا نم شکر

 . شدیم ریخودش جاگ

و  رفتی. چقدر ته دلم غنچ مدوختیهاتف هم چشم بمن م کردم،ینگاه م هیها به آقاجوون و بق یدورهم نیدر ا من

 خوشحال بودم. 

 مکنیم یکار دارم. سع رونیب یرو به ما گفت: من دو ساعت شیشب بود که هاتف بعداز جواب دادن به گوش 9 ساعت

 یونتیم یرموقع شب تو چه کا نی: ادی. مادر جوون پرسنیشام منتظرم نباش یراحته. برا نجایزود برگردم. فکرم از ا

 !رونیب یریم یخونه شون، تو دار گردنیهمه دارن برم ؟یداشته باش رونیب

کارامو انجام  رمی. مدمیاز کارام نرس چکدومیسرم چقدر شلوغه! امروزم اصال به ه نیدونیگفت: مامان شما که م هاتف

 . نی. نگران نباشگردمیو برم زنمیهم بفروشگاه م یبدم، سر

 .کردیم تمیاذ یلیو خ سوختیچشمام بشدت م یسرخ شده بودم، ول کنمیو فکر م کردمیداشتم نگاش م فقط

 ی. بوضوح نگراندیو سانت به سانت صورتمو کاو دیصورتم چرخ یرو یچشماش رو یلحظه ا کردیم یخداحافظ یوقت

 . ستادیشد و ا مونیپش نکهیمثل ا یکه دو قدم بطرفم اومد ول دمیچشماش د یرو تو

 ارم؟یبرات ب یالزم دار یزیگفت: رزا چ گشتیکه برم همچنان

 نگفت.  یزیچ یآوردم. دوباره نگاشو به چشمام دوخت ول یو ناراحت گفتم: نه ممنون. همچ آزرده

ازش  یتونیخب با خودت ببرش! چرا نم ینگران رزا هست نهمهیاگه ا ادگاریگفت: عمو  کردیکه نشسته و نگاه م هیهان

هم ناز منو بکشه،  آخه  یکم ادیلوله کش کجاست ب ریاون ام ای! خداایسوسول باز نیاز ا ادیانقد بدم م ؟یدل بکن

 !یفرار  ی دهیورپر یوَر نَپر یمُردم از حسادت! اله

 !....دیتپ یاصال به سازِ من نم گهیرفت که قلبمو هم با خودش برد. چون د رونیهاتف از خونه ب میدیخندیم کهیحال در

و  هریکار شبا م یبه بهونه  یکه گاه هیچ رونیهاتف ب ادیو مامانش بپرسم مگه کار ز هیاز هان خواستیدلم م یلیخ

 خبر ندارم! شیچیو از ه کنمیم یبگن با هاتف زندگ خواستمینتونستم! نم یول گرده،یبرم روقتید

 !!دلتنگ بود یلینگاهش بصورتم خ یول کردیاز سروصورتش فوران م یبخونه برگشت. خستگ 11.30ساعت  اونشب

 . نیراحت باش ی. شما همگخوابمیبابا م شیخورد و گفت: امشب خودم پ یچا یفنجان
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 دهیفکر کنم سرت به بالش نرس یخستگ نیکه خوابم سبکه. تو با ا خوابمیم ششیگفت: نه خودم پ مادرجوون

 . نگران باباتم نباش خودم هستم. نیاتاق خودت و اونجا راحت استراحت کن نی. بهتره هردوتون بریخوابیم

مسخره گفت: رزا  یگل و گشاد و لحن یبا لبخند هیبود؟ که هان یزدم که منظورش از هردوتون چ جیگ یا لحظه

پاهات بذار و خوب تکون تکونش بده قشنگ  یخسته ست. لطف کن مثل بچه ها رو یلیمن خ یداداش نیجوونم ا

 !ادگارمیبخوابه! گناه داره عمو 

هال  یجا تو نیمن هم یبصورتم مادرجوون کرده گفتم: ول یبدون بروبرگرد حالت تهوع داشتم. با خجالت نگاه گهید

 ! ستین یو راحتم. مساله ا خوابمیم

 هیهان ی! از حرفهانیاتاق و راحت باش یتو نی! بریهال بخواب یاتاق هست چرا تو یوقت زدلم،یگفت: نه عز مادرجوون

 !هیپاهام بخوابونم. خب تو هم مثل من! مگه چ یباباشو رو کنهیم هیهم خجالت نکش چون هرشب بهم توص

ه از من ک ی. کسنیصدام کن نیداشت ی. منم برم باال. کارریبخ یبلند شده گفت: شب همگ دیخندیم کهیدر حال هیهان

 بخوابم، پس رفتنم بهترتره!  نجایا خوادینم

 !خوابمیاونا م یخونه  رمیم هیگفتم: پس منم با هان تند

اال ب یایاتاق هست چرا ب نجایا ی! خب وقتکنمیمن مهمون ناخونده قبول نم دیمرموز گفت: ببخش یبا لبخند هیهان

 ه؟یازت فرار نهمهیا یکرد کارشیچ ادگاری: عمو دیپرس ی! رو به هاتف کرده شاکیبخواب

 دارم! کاری! من با اون چیچیلباش بود گفت: بخدا ه یرو نیدلنش یلبخند کهیدر حال هاتف

 هنکیاتاق بخواب بگو چَشم! ا یشوهرت تو شیبرو پ گمیتو؟ من م یکنیمحکم گفت: رزا چقده تعارف م مادرجوون

 نشنوم! یزیچ گهیخجالت نداره!! خواهشا د گهید

 بلند شده به اتاق آقا جوون رفت.  و

مو ع یِننه گل ی! تو هنوز رزا رو نشناختیازت برسم که حظ کن یچنان حساب یروز هیرفته آروم گفتم:  هیهان بطرف

 ! ادگاری
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! دمیمون رو هم د لکسیشدن عروس ر یدم گوشم گفت: اوووووووووووووه! نمُردم و عصبان دیخندیبلند م کهیحال در

! و بطرف خونه اش راه ریمونم، قبوله. شب بخ یخودت بخواب من منتظر مکافات م یشوشو شیباشه تو امشب پ

 افتاد. 

منو  قیعم یو با لبخند رقصندیم یکه از خوشحال یبا چشمان دمیبه هاتف کرده د یسرخ شده بودم نگاه کهیحال در

 . کنهینگاه م

شکمت هم بله برونه نه؟  یتو ،یقلبت عروس یمغزت حنابندون، تو یبراش لوچ کرده آروم گفتم: االن تو چشمامو

 تو! یهست یعجب مارمولک

 کارت دارم! ایبا قهقهه بلند شده گفت: ب که

نبود. مادرجوون اتمام حجت کرده بود!!! دنبالش راه افتادم که وارد اتاق شده درو پشت  یچاره ا یول ستادمیا یکم

 بازش بذار لطفا!  ؟یسرم بست. گفتم: چرا درو بست

 نیدفعه....... بب هیکه  یستین یادامه داد: نتــــــــــرس تورو خدا! خوردن دهی. کشذارمی: باشه االن بازش مگفت

 یتو رو خوابمیتخت م یمن رو ای! خوابمیم نیمن زم یخوابیتخت م یتو رو ای. میاتاق سه راه دار نیا یما االن تو

 یمورد عالقه  شتریب یجانانه ادامه داد: که سوم یبا لبخند ی.............. راه سوم رو نگفت ولنکهیا ای! یخوابیم نیزم

 منه!

نه. م یمورد عالقه  شتریکه اونم ب خوابمیمن همون هال م دیببخش یلیگفتم: خ رفتمیبطرف در اتاق م کهیحال در

 !ریشبتون بخ

موهام برده گفت:  یزدم. منو بطرف خودش برگردونده آروم دستشو ال خی یپشت سر بازوهامو گرفت که لحظه ا از

! کنمینکن مامانم نگرانمون بشه. خواهش م ی. فقط تورو خدا کارخوابمیم نیزم یتخت بخواب، من رو یباشه. تو رو

 بشم.  ضافهمنم بهش ا خوامیداره، نم الیبرا خودش فکر و خ یاون بقدر کاف

 . داشتیچشمام برنم یخواهنده شو از تو نگاه

وجب فاصله داشتم.  هیشده بودم. تا آغوشش تنها  رهیچشماش خ یتو نگاش کردم. فقط یکم جیو گ حسیب

من نمونده بود. آغوشش  یبرا ییجا گهیو د کردیم یسپر ایکنار پر شویهاتف لحظات خوب زندگ ی.......... ولیول

موندم و دورادور در آرزوش  ی! فقط بخاطر عشقم مکردمیعنوان تحملش نم چیبه ه چوقت،یآلوده بگناه بود و منم ه
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خابش انت نیآخر دونستمیفقط م دونستم،ینم کردیمنو تحمل م یچ ی! خودش براکردیم تمیکفا دنشی. دسوختمیم

 من نبودم!

تالش کردم خودمو عقب بکشم  یآرزوم بود. هرچ تینها تِیکه نها شهیم کیاحساس کردم صورتش بمن نزد هوی

 کهیکه اصال نبود! در حال یعقلم شده بودن. انگار الیخینکرد. تمام وجودمم که ب یرویعنوان از عقلم پ چیقلبم به ه

 آرزوهام در آغوشش فرو رفته ام.  ایدن ایمشتاقانه و با دن دمینداشتم، فقط د یاز حال و روزم خبر

و  یشد که با لوند داریچشمام پد ینحسش جلو ی افهیبا ق ایکه لبهاشو با تمام وجودم احساس کردم،  پر یزمان

 خاص خودش گفت: یعشوه 

 هستش!   یادیهاتف رو برات فرستادم که اونم برات ز یاز پس مونده ها یذره ا فقط

و عقب رفتم که هاتف  دهیکش رونیبود چنان خودمو از آغوش هاتف ب دهیکوبنده که ضربانش به هزار رس یقلب با

 خشکش زد. یلحظات

 ینم نجایلحظه هم ا هیوگرنه  ،یگفتم: بفکر مامانت باش که بخاطرش خواهش کردلرزان و نفس زنان  ییدستها با

 ! ستمیمن ن یاریاداها درب نیهم از ا یمونم! بخوا

 وا رفته نگام کرد و نگام کرد بعد آروم بازوهامو ول کرد.  یکم

 کنم!  دیبا کاریرفته بود چ ادمیلرزان از اتاق خارج شدم که اصال  ییپاها با

پهن کرده و روش دراز  نیزم یرو یرختخواب دمیوارد اتاق شدم د یلرزان، وقت ییشستن دندونام با دستا بعداز

 .کردیچشماش گذاشته و به اون گوش م یکه بازوشو رو کردیرو پخش م ییبایآهنگ ز لشمی. موبادهیکش

 

 ��کردیکه گوش م یآهنگ

 

 دل من تنها مونده چارهیب دوباره

 خونده یاز تو چشمات بد چشمام
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 تو دستانه میتموم زندگ یدیفهم

 باز باهاته یو بمون یبر حواسم

 

 رمیمیتو م ی......ب رمیمیتو م یب

 رمیگ یآروم م یشمیتو پ یوقت

 

 رمیمیتو م ی..... ب رمیمیتو م یب

 رمیگیآروم م یشمیتو پ یوقت

 

 (رمیمیتو م یب _زادهی)محمد عل

 

نگام کنه گفت:  نکهیتخت نشستم. بعداز تموم شدن آهنگ بدون ا یلرزان چراغ رو خاموش کردم و رو یدل با

 شد!  یچ یلحظه ا دونمینداشتم. نم ی.......... اصال منظور خاصخوامیمعذرت م

 رفت. رونیبلند شده از اتاق ب یکیتار در

 شب خوابم نبرد. یفکر کنم تا نصفه ها اونشب

 بود. دهیاونم نخواب نکهی. مثل اخوردیهاتف بود که هرلحظه سرجاش تکون م یدنهاینفس کش یبصدا گوشم

داغ  یبود.  فقط لبها نحلیافتاده بود برام ال یچه اتفاق ی. لحظه ادادیآغوش گرمش جوالن م یهرلحظه تو فکرم

 . کردمیو هر لحظه آرزوشو م رفتیهاتف از صورتم کنار نم

ها! چشم باز کردم که نگاهم  شهیم رتیشو، راهمون دوره، د داریب یدانشگاه دار: رزا گفتیهاتف که م یبا صدا صبح

 افتاد.  باشیبه چشمان ز
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 صورتمو برگردوندم و فکر کنم سرخ شدم.  تند

 . میآقاجوون زدم راه افتاد یشونیبه پ یبوسه ا نکهیخورده و بعداز ا ینداشتم، بزور صبحونه ا لیاصال م کهیحال در

. انگار هردو خجالت زده میکردیم یط روی. فقط با گوش کردن به آهنگا مسشدیرد و بدل نم نمونیب یحرف اصال

 . میبود

 یراباور کن من ب ؟یکنیاصال نگام نم یعنیکردم که گفت:  ینگاش کنم خداحافظ نکهیبدون ا شدمیم ادهیپ یوقت

و با قلب خودت قبولم  یمونم تا خودت بخوا یمنتظرت م یول یندارم! هرچند همسرم یحیاصال توض شبمیرفتار د

 حرف یفرصت برا شه،یم رتیچرا احساس کردم .......... باشه، برو د دونمینم شبید ی. ولستیمرامم ن ی! زور تویکن

 !ادهیزدن ز

 شیراه افتادم. اصال حواسم جمع نبود و تماما فکرو ذکرم پ زدیم رونیب شیاز تمام بدنم آت کهیشدم و در حال ادهیپ

 هاتف بود.  یحرفها

 از پشت سر صدام کرد: رزا جان!  یکی دمیکه شن کردمیم یحرفاشو حالج هیثان هر

. به عقب برگشتم رنیبطرف کالسها م یکم یلیخ یدانشگاهم که دانشجوها یوسط محوطه  دمیبلند کرده د سرمو

 که چشمم به بهراد افتاد! واقعا وا رفتم. 

 عشقولم! یدیدوبار صدات کردم نشن ؟یتو فکر نهمهیداده گفت: چرا ا یبمن رسوند که سالم خودشو

نه  ای یداریدست از سرم برم ه؟؟؟یگفتم: عشقولم ک یوارفته مو جمع کرده، نگاهمو به چشماش دوختم و عصبان خودِ

 ! تند برگشته راه افتادم. ینکبت عوض

 لحظه صبر کن!  هیاز پشت سر گفت: رزا  دوباره

! اوالً رزا نه، رزا خانوم! دوماً رزا خانوم نه، خانوم یجواب داد: هووووووووووووووووو یمنش یدخترونه و لوط یصدا که

 داشَم!  ی! شنفتیاسیال

 یوبودمش. با مانت دهیدوتا از کالسهامون د یافتاد که قبال تو یتعجب دوباره به عقب برگشتم و چشمم به دختر با

و  رونیمقنعه ب ریاز ز ییبایپسرونه و رنگ کرده اش بز یرنگ، که موها یتونیز دارِ بیکوتاه و شلوار گشاد و ج

 . ودرو که به پشتش انداخته  و با انگشتش نگهش داشته ب فشیک



 قسم به عشق

 
241 

 

و ! تکنمیصدا م یرو چه جور گرونینداره من د یآرزو اصال به تو ربط نیهم برگشته نگاش کرد که گفت: بب بهراد

 نشه!  یکالهمون قاطسرت بکار خودت باشه که 

 لُنگم وسط یندارم که ه فیجناب بهراد خان، من انقده فضول تشر نیوار گفت: بب یکه اسمش آرزو بود لوط یدختر

بهت گفت بدرد تو  روزیمن د یکوچولو یآبج نیا ی! ولندازمیهم وسط نم یباشه، خودمو برا هرکس گرونید یزندگ

باش که رزا رو من پشتش  تیقورباغه ا یچشمامواظب اون  یریراهتو م یبه بعد وقت نی! پس داشَم از اخورهینم

 !!ریوال غ ستادم،یا

 زونیزانوش آو یآورد که تا رو رونیب یریزنج بشیبطرف آرزو برداشت که آرزو با آرامش از ج یقدم یشاک بهراد

  شد

 

ن ادامه دارد و بصورت فروشی رو سایت رمانکده موجود میباشد جهت خرید این رمان به لینک زیر مراجعه امر نیا

 کنید 

 

romankade.com/1397/07/15www.عشق/ -به-قسم-رمان-/دانلود 

 

 

 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

http://www.romankade.com/1397/07/15/دانلود-رمان-قسم-به-عشق/
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