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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ 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 

 به نام خدا 

 

 دمیند نیتر از ا رو مناسب یمتن و شعر چیرمان ه نیمقدمه و خالصه ا یبرا

 ادرکساوناولها  یالساق هایا ایاال  

 افتاد مشکل ها یعشق آسان نمود اول ول که

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 دینافه کآخر صبا زان طره بگشا یببو 

 چه خون افتاد در دلها نشیتاب جعد مشک ز

 چون هردم شیدر منزل جانان چه امن ع مرا

 محملها  دیکه بربند داردیم ادیفر جرس

 دیگو رمغانیگرت پ کن نیسجاده رنگ یبم

 خبر نبود ز راه و رسم منزلها یسالک ب که

 لیها نیچن یموج و گرداب میو ب کیتار شب

 دانند حال ما سبکباران ساحلها  کجا

 کاخر دیکش یبه بدنام یکارم ز خود کام همه

 کز و سازند محفلها  یماند آن راز یک نهان

 مشو حافظ  بیازو غا یخواه یگر هم یحضور

 واهملها ایدع الدن یق من تهوما تل یمت

........................................................................ 

  تونستمیتکون بخورم اما نم خواستمیم ومد،یاما صدام در نم دمیکشیم غیج داشتم

 . مدیکش قیفس عمن هیعرق بودم،  سیام، به زور چشمامو باز کردم، خ نهیس یقفسه  ینشسته بود رو یکی انگار

که هرشب  ییکابوس ها نم،یرو دوباره بب ریچند ماه اخ نیهرشب ا یتکرار یمامان بود که نذاشت کابوس ها یصدا

 من .  یاهایکنارم بود، مرد رو شهیدخترانه ام هم یاهایکه تو رو یرمحمدیام گرفت،یرو ازم م رمحمدیام

 جلب شد  طیسم به محدوباره مامان که رو به روم نشسته بود حوا یصدا با
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تو خونست بخاطر وجود  یمشکل و اعصاب خرد یبرداره که هرچ مونیرو از رو زندگ رمحمدیام هیخدا سا _مامان

 اون پسرست 

 بزار چشمامو باز کنم بعدا شروع کن یمامان! اول صبح_

 کردن  هیشدم و شروع کردم به گر داریب رمحمدیو اسم ام غی! منم که با جیگیآره، راست م  _مامان

 کنمیمامان! خواهش م_

 

 رونیب رفتیکه داشت از اتاق م یدر حال مامان

  رمیپاشو برو صبحونتو بخور، منم دارم م زهیباشه، صبحونت رو م  _مامان

 ؟یکجا اول صبح _

 پور )طبق معمول( یمزون حاج میبر میخوایخونه مامان جون، از اونجا هم با خالت م رمیدارم م _مامان

 ه سالمتباشه، ب _

 یدر متوجه رفتن مامان شدم با ب یصدا دنیبا شن دم،یدیکه م ییرخت خوابم بودم و غرق در افکار و کابوس ها تو

 پاشدم.  یحوصلگ

خرما و آماده رفتن به  هیقرص مسکن خوردم واسه سردردم با  هیصبحونه ندارم،  لیم دمیشستن دست و روم د بعد

 دفتر شدم.

ام سارا  یمیمامان بابا وکالت خوندم و اآلن هم تازه مدرکمو گرفتم و با تنها دوست صم یامن با وجود مخالفت ه آخه

از  یکی یساختمون برا م،یواحد دو اتاقه دفتر وکالت گرفت هی ریام شنهادیدفتر داره به پ رمحمدیکه ام یتو ساختمون

 .میمشغول کار در اونجا شد با سارا یطبقاتش دفتر وکالت هستن، ما هم به تازگ یو همه  ریام یالیفام

 دفتر شدم. یلباسام راه یبعد عوض کردن سرسر خالصه،

  مشدیم الشیخیب دیجواب دادن بهش، با یبرا ارمیبه دست ب مویرو در رو نشم تا آمادگ ریکه با ام کردمیخدا م خدا
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 . شدمیم ریام یوشبختمانع خ دیکه تو سرنوشتم نبود، پس نبا ینبودم، عشق و خوشبخت ریکه تو سرنوشت ام یمن

 از سارا دارم  امیپ هی دمیبرداشتم و د لمویموبا میگوش امکیپ یتو فکر بودم که با صدا یحال رانندگ در

 سالم خانوم خانوما منتظرتما!_ سارا

بزنم پس بدون جواب دادن به اس ام اسش به طرف  امکیپشت فرمون پ تونستمیداشتم نه م یباز امکیحوصله پ نه

 اومد و سوار شد  عیسر نمیماش دنیسارا با د دمیرفتم، دم محلشون که رس نایا خونه سارا

 ضدحال مردم نباشم  یکم درست کنم تا اول صبح هی افمویکردم ق یسع

 !یمرد ینه نم ای یایکه م یدادیجواب م هی  _سارا

 امیحتما جواب بدم که م سی! پس الزم نام؟ین ایب یبگ یتا حاال شد_

 سرما رو برفا موندم حاال بدهکار هم شدم؟! نیتو ا نجایساعته ا هی-سارا

 زودتر برسم  امیم کنمیبه بعد پرواز م نی! از ایدیل دیببخش _

 !یضد حال، اول صبح ن،یبب افشویاه اه، ق_ سارا

  افمیق رییموفق نبودم تو تغ ادیز دمیحرف سارا فهم نیبا ا 

 افت؟یق نیمنو با ا یخوریم یکه دار یشد داریحاال هاپو خانوم از خواب ب_ سارا

با مامان حرفم شد، اآلن  نمیبیکه م ییسر کابوس ها یمن که شب و روز نداره، اول صبح یاه بابا، سارا بدبخت_

ها به  یکابوس ها و اعصاب خرد نیا دم،یکش یچند ماهه من چ نیا یدونیندونه تو که خوب م یاعصاب ندارم، هرک

 فشارها استرس و  نیکمه واسه ا یلیخدا خ

 بهت  کننیم یبگم واال! مامان بابات دارن ظلم بزرگ یچ کنم،یم ،درکتیگیآره راست م_ سارا

 

 به دفتر به سکوت گذشت دنینشد و تا رس چمیپا پ گهید دیکه حال خرابمو د سارا

 میرو در رو نشد ریبه دفتر و خدارو شکر با ام میدیرس
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 هیاز  غیاونو بخونم اما در خواستمیمثال م زیونده گذاشته بودم رو مپر هیرفت اتاق خودش منم تو اتاق خودم،  سارا

 کلمه که بفهمم فکرم مشغول بود 

 دفتر بود یمنش ،یدفتر به صدا در اومد برش داشتم، خانم مراد تلفن

 با شما قرار داشتن گنیآوردن م فیرهنما تشر یآقا یخانم نجات_ یمراد

 

 به بعد موکول نکنم، بهتره جوابمو بدم گهیاما با خودم گفتم د اد،یرم بعدا ببگه جلسه دا یبگم خانم مراد خواستمیم

 و سرنوشتش یزندگ یتا بره پ

 بعد بفرستشون داخل قهیچند د ،یبله خانم مراد _

 نیب خوامیقرار گرفتم که م یطیتو شرا خورمیکه بدون اجازه مامان بابام آب نم یدارم! من یچه حال دونهی)خدا م 

 !شم؟یپدر مادرم خوشبخت م تیرو انتخاب کنم اما... اما من بدون رضا ریام ر،یامخانوادم و 

 به پام گذاشتن خارج نشم!( شونویحاضرم تا آخر عمرم ازدواج نکنم اما از حرف پدر مادرم که زندگ 

 دمیرس یبه جواب منف جهیچند ماه رو دوباره با خودم تکرار کردم و در نت یحرفا نیا

 کنم!  یزندگ تونمیتا آسمون فرق داره نم نیزم دمونیان بابام که عقامن بدون مام آره

 کنم!  یزندگ تونمیبدون مامان بابام نم ارهیمرد تمام ع هی اهامه،یکه مرد رو یریبا ام من

 کردن! دایدوباره راه خودشونو پ اشکهام

 بستن! خیدوباره افتاده! دست و پاهام دوباره  فشارم

 گمیرو م دیبفرمائ شهیکه به زور از گلوم خارج م ییابا صد شهیاتاق زده م در

اه، خاطرات دانشگ شنیعطر، خاطراتم دوباره زنده م نیا یلعنت نییپا ندازمیسرمو م نم،یشیم شم،یاحترامش پا م به

 دورادورش، همه و همه . . . یتایحما اش،یمهربون دارامون،ید نیاول

 کننیاز ذهنم عبور م هیدر عرض چند ثان نایا ی همه
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 ذهنمو منحرف بکنم کنمیم یباال، سع رمیگیم سرمو

 کنمیو خودمو جمع و جور م امیزود به خودم م ساده،یکه سرپا وا نمیبیم

 نیسادیمتوجه نشدم سرپا وا ستیکم حالم خوب ن هیرهنما،حواسم پرته  یتورو خدا آقا دیببخش یوا یا _

 نیاسترس داشتم نتونستم تحمل کنم هم یدم، آخه کلبد موقع مزاحمتون ش دیشما ببخش کنم،یخواهش م  _ریام

 خدمتتون واسه جواب دمیمنم رس نیآورد فیشما تشر دمیکه د

 اتفاقا منتظرتون بودم کنم،ینه خواهش م _

 

 !!!مونهیم شیلحظات زندگ نیزتریچه احمقانه، آخه آدم منتظر نفرت انگ هه،

 رنگم مثل گچ شده . . .  زنمیشدن و حدس م دیلرزش دستام شد ختن،یاشکهام شروع کردن به ر دوباره

 دکتر؟! میبر نیخوایم سیحالتون خوب ن نکهیمثل ا یخانم نجات_ ریام

 

 کم مونده بود سکته کنه کنه،یو دلهره داره نگام م یبا هزارتا نگران چارهیب دمید 

 نه ،نه، حالم خوبه-

سکوت  قهیآرامش، بعد دو دق یاز ذره ا غیدر اما ارمیکردم آرامشمو به دست ب یصورتم سع یگرفتم جلو دستامو

 تونستم آروم حرف بزنم

 نکردم، حواسم سرجاش نبود  یکردم سالم و احوال پرس یادب یرهنما، من ب یآقا دیببخش-

  ن؟یاآلن خوب شد کنم،یخواهش م _ریام

 بله خوبم، ممنون _
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 مکث ادامه دادم  هیچند ثان بعد

 دیدونیپس م نیخبر دار یازدواج من به خوب یاز من، شما از مالک ها دیریب بگجوا نیرهنما شما اآلن اومد یآقا_

 اما . . . ن،یهست یهر دختر یشما رو داره، شما آرزو یها یژگیازدواجم و یآل برا دهیمرد ا هی

 که پدر مادرم موافق نیپدر مادرم هست اما خودتون مالحظه کرد تیمهمم هم رضا یاز مالک ها یکی دیدونیم اما

  ستنیازدواج ن نیا

  ؟یچ یعنی _ ریام

کنم هرچقدر هم  یچیسرپ شونیاز خواسته ا تونمیجواب پدرم هست من نم تی... جواب من در نهانکهیا یعنی_

 تا آسمون فرق داشته باشه  نیمن باشن  وحرف هامون زم دیمخالف عقا شونیا

 ه؟یجوابتون منف یعنی _ ریام

  

 چشاش غم داشتن رد،کیداشت نگاه م یبا ناباور ریام

 انجام بدم  یاونا کار تیبدون رضا تونمیاونا حق دارن به گردن من، من نم ه،یجواب پدرم منف_

مورد مزاحمت  یتو رو صدا نکردم! من تا حاال ب کیمن تا حاال اسم کوچ ؟یگیم یدار یچ یفهمیم رایالم_ ریام

رو به رو  یبا چه گل پاک دونستمیگ بزنم! چون، چون ممختلف بهت زن ینشدم! من به خودم اجازه ندادم به بهانه ها

دت اما خو ،یدرسته محرمم نبود ،یتو عقد من نبود هدرست رایالم شه،یم تیکارا باعث ناراحت نیا دونستمیهستم، م

 !یدل صاب مرده بود نیتو ا یچند سال یدونیخوب م

  بشم؟ الیخیب یراحت نیوندم . . .حاال به هممثل تو رو تو دلم پرور یچند سال رو عشق گل نیا یدونیخوب م خودت

 نیا دنینبود با شن یقبل خبر قهیاز سرما و لرزش چند دق گهید زد،یحرفا رو بهم م نیچشمام زل زده بود و ا تو

 ...  گرفتمیم شیداغ داغ شده بودم داشتم آت رمیحرفا از زبان ام

 ازت. . . کنمیخواهش م_

 نذاشت حرفمو ادامه بدم 
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که دخترشو  خورمیقسم م کنم،یبذاره قبول م یهر شرط کنم،یبخواد م یپدرت، هر کار شیپ رمیبازم م من_ ریام

 خوشبخت کنم. . .

 

 دفعه من نذاشتم حرفاشو ادامه بده نیا 

  دیبر گهید خوامیدفعه آخر پدرم من تا آخر عمرم شرمنده شمام، نم ینه، با رفتارا و کارا-

 سرت  یاگه بابات منو کشت هم فدا دم،یجونمم واست م بود ،من یلیس هیاون فقط _ ریام

 ازت نرو  کنمینه، نه خواهش م-

 ریرو ازم نگ رایفقط الم کنم،یم توینوکر کنم،یم تویغالم گمیبه بابات م رم،یمن م -ریام

 نیمن بش الیخیب د،ینر گهید نیبراتون مهمم، اگه... اگه دوستم دار ن،اگهیاگه واسم ارزش قائل هست-

 

 رو... یزنده مان نیتمومش کن ا ای! خدادمیدیم یچشماش نگاه کردم، چ تو

 هست. . . یزنده مان هی سین یبدون عشق برام زندگان یزندگ

 ...کردیم هیمن، مرد مغرور من...داشت گر ریام 

 گفت دینگاه متعجبم رو د یوقت

به  نکهیتو رو دارم، به ا نکهیور بودم به امگه تعجب هم داره؟ من مغر ؟یکنیهام نگاه م هیبا تعجب به گر یدار -ریام

 !یخوایاما تو منو م خوانیهمه پسرا خاطرتو م نکهیبه ا رسم،یکه عاشقم م یکس

 بدون تو؟ یمغرور باشم! به زندگ یاما اآلن به چ 

 !رن؟یعشقم رو ازم بگ زارمیدارم م یدست یدست نکهیا به
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 دیچرخیدور سرم م ایزاران حسرت نشسته بودم و انگار دنحرفا رو گفت و پاشد که بره، منم با اشک و ه نیا 

 افتاده باشه در رو دوباره بست و برگشت سمتم ادشی یزیچ هیدر رو باز کرد انگار  یوقت

آخرش بهت  ای دونمیکردم، م یدارم، اگه پاک موندم و پاک زندگ مانیرو بدون اگه من به خدا ا نیفقط ا رایالم -ریام

 از عذاب کنهیو خالصم م زیزندان نفرت انگ نیاز ا کنهیمخدا خالصم  ای رسمیم

 

 رو زخم قلبم، رفت و رفت... دهیپاش یچه نمک دیحرفا رو زدو نفهم نیا

شده بودن،  میمتوجه افسردگ انمیهمه اطراف شدم،یو منم هر روز افسرده تر از قبل م گذشتنیروزا پشت سر هم م 

ن عموش که روانپزشکه اما م شیپ میداد بر شنهادیپ یاموشش کنم، حترو فر ریکمکم کنه ام کردیم یسع یلیسارا خ

با قرص خواب و آرامبخش روزا و  دیکه با دونستمیندارم، م یاجیبه روانپزشک احت دونستمیقبول نکردم، من م

 شبامو بگذرونم...

 خواستیم نکهیل ادفترش، مث ومدیکه داشت م دمشید دمیرو کش ریام دنیبعد از جوابم، دو هفته که انتظار د 

 ...نهیمنو بب خواستیهم خودش نم دیشا نمشیو بره که من نب ادیب یجور

تنش بود با  کیمردونه ش یمرتب با لباس ها شیته ر شهیمن که هم ریچند لحظه نشناختمش ام دمشید یوقت 

 و ته خنده تو چهرش بود حاال... داشتیغرور قدم برم

ل که مثل دفعه قب ییالغر شده بود با لباس ها لویفتاده بود و انگار چند کچشماش گود ا نییبلند، پا یها شیبا ر 

 مرتب نبودن...

چهارخونه قهوه  رهنیپ هیاسپرت با  یکت شلوار مجلس یست قهوه ا هی رهیافتادم که اومده بود جواب بگ یروز ادی

 ...ادیبهش م یلیاون رنگ خ دونستیم نکهیبود... مثل ا دهیپوش یکرم یا

 !ریدر حقم کردن هم در حق من، هم در حق ام یسارا مامان بابام ظلم بزرگقول  به

 ...شهیبا گذشت زمان حالم خوب م کننیافتادم اما فکر م یبه چه حال و روز ننیبیم نکهیبا ا 

 فتر رود انیبا سارا حرف زدم و بهش جر گه،ید یجا هیگرفتم دفتر رو بفروشم و برم  میکلنجار با خودم تصم یکل بعد

 گفتم، 
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  فروشمشیم گهید یکیمن به  ایسهم منم بخره  تونهیاگه بخواد م گفتم

  فروشهیو اونم سهمشو م ادیهم گفت که با من م سارا

 گهید یجا هی میو بر میتا دفتر رو بفروش میبنگاه سپرد به

از  دمیداشتم داومد برش  میگوش امکیپ یصدا دمیکه د کردمیجمع و جور م المویرفته بودم دفترو داشتم وسا 

 هستش  ریطرف ام

 نوشته  دمیرو باز کردم، د امیپ دیناخودآگاه شروع کردن به لرزش و ضربان قلبم به اوج خود رس دستام

 یشد مونیگفتم که پش هیتا مزاحمت نباشم، به بنگاه رمیم نجایمن از ا ،یبر نجایتو از ا ستیالزم ن -ریام

 

 جز جهنم نبود برام... ییساختمون جا نیش ندادم اهم به یو جواب ارمینتونستم نه ب گهید 

با باباو مامان سر  گذره،یچند ماه از اون روز نحس جواب رد دادن من م میرو گفتم و موندگار شد انیبه سارا هم جر 

 که بابا گفت  میخوردیشام م میو داشت میشام نشسته بود زیبودم اما قهر نبودم سر م نیسنگ

  ارمیپسره دوباره اونجا مزاحمت شد بهم بگو پدرشو در باگه اون  رایالم -بابا

 

 دنباله حرف بابا گفت  مامان

 رهیدفتر بهتر واست بگ هی گهید یجا هیبابا تو  یخوایآره دخترم، اصال اگه م -مامان

کردن،  کردن، اونم با خانواده و با خود شما هم صحبت ینکردن و خواستگار جادیا یرهنما مزاحمت ینه، اوال که اقا-

 جواب رد رو ازم گرفت از اونجا رفتن  نکهینداشته باشه و بعد ا یمرد بوده که برام مزاحمت نقدریا شونیبعدشم ا

 حد و حدود خودش رو بدونه، بره به جهنم پسره پررو  دیبا یکرده، هرک یخوب کار-مامان
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کدوم از حرفاشون موافق نبودم  چیه با همامان بابا ک یها حتینص یاجبار دیشام کوفتم شد و بعد شن نکهیاز ا بعد

 رفتم تو اتاق خودم 

حس  شدم،یبود داشتم خفه م نمیرو س یبازم اون فشار لعنت دم،یقرص خواب تخت گرفتم خواب هیاز خوردن  بعد

  دمیبگم و از خواب پر یزیمامان بابا نتونستم چ دنیپشت سرمه خواستم ازش کمک بخوام اما با د ریام کردمیم

 ( موندمیچجور زنده م خوردمیتو شکمم،اگه اونا رو نم زمیریقرص خواب و آرامبخشه م یف حاال خوبه هرچ)اووو

دفتر شدم  یبخورم و بعد از خوردن قرص آرامبخش راه یزیداغون پاشدم و چون تهوع داشتم نتونستم چ یاعصاب با

  م،یبود دهینرس یا جهینت چیه هاما ب میزدیسر و کله م یپرونده ا هیبا سارا سر  میدو ساعت بود داشت

 با حرص پرونده رو پرت کرد سمت من سارا

 کردم  یدگیبابا، مردم از بس به پرونده چاه توالت رس ریبگ- سارا

 هردوتامون  می!دو ساعته هنگ کردیکنیم یدگیحاال چقدرم خوب رس_

 پوکهیکلمون م گهید شهیم نیهم ح،ینه تفر میمن نه گردش دار قیخب رف- سارا

 

 خنده و مسخره بهش گفتم  با

 یتو که از اول کله پوک بود-

 خوشگله  یلیو عمه محترمت،... اما نه من عمتو دوست دارم آخه خ یکوفت، کله پوک خودت-سارا

 اتفاقا عمم هم تو رو دوست داره-

 ازدواج کنم  گرهیفکر کن من عروس عمت بشم با اون ج رای! المایخدا یوا -سارا

 بعد چند لحظه مکث سارا گفت دمیخندیسارا م یها یمسخره باز نیداشتم به ا فقط

و هر روز با  نجایا یایچرا م یکه دار ییبابا جون پولدار و مامان جون با ادعا نیمن موندم تو با ا ،ی! راسترایالم -سارا

 خر مغزتو گاز گرفته؟  ؟یزنیچند تا دزد و کالش سرو کله م
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 دادمیو جواب م کردمیسارا هم گوش م یبه حرفا نداختمینده منگاه به پرو هیکه داشتم  نطوریهم

 پول داره و باکالسه کار نکنه؟  یمگه قراره هرک-

 مرفتیو مثل بچه آدم م کردمیباباتو قبول م شنهادیتو بودم همون اول پ یتا کار! اگه من جا میچرا، اما کار دار -سارا

م، ه ایو اون... تو خوشگذرون نیدستور دادن و امر کردن به ا دشیکارم هم م نیو مهمتر شدمیتو شرکت بابام پالس م

 شدمیمامان جونم م یهم پا

 نیپول و کالس گذاشتن و ا یتو زندگ یهمه چ یکنیخوشبختم؟ فکر م یکنیفکر م یستیمن ن یخب اآلن که جا_

ن هم به خاطرش و اآل دمیسر ازدواجم چه ها کش یدیاآلن من خوشحالم و خوشبختم؟ ند یکنیمزخرفاته؟ فکر م

 گرفتم؟ یافسردگ

 

 وسط حرفمو گفت  دیسارا پر زدمیسره حرف م هیکه داشتم  نطوریهم

  الیخیب ،یاعصاب خودتو خراب کن نکهیدر بره، نه ا مونیخستگ میکم حرف بزن هیخب حاال، من گفتم  -سارا

ابا اآلنش هم ب نیهم رفتمیو م کردمیبابامو قبول م شنهادیپ دیهمون اول با یگیکه م ستمین مونیدرضمن من پش-

ور  یناهپسر پ گهیم نا،یا یشرکت رو گسترش بده با پناه خوادیبخصوص که م کنم،یبرم شرکت اما من قبول نم گهیم

 کنار من باش  ایدستشه، تو هم ب

  ه؟یک گهید یپناه یبه بابات، راست ولیواقعا؟! ا -سارا

که باهم شراکت کنن و  یداده به پناه شنهادیکردن، بابا پ دایدوست دوران دانشگاهشه، بعد سالها تازه همو پ-

نه ک کاریچ خوادیم دونمینم ست،ین یاز وضعش راض چوقتیه ،یشناسیمارو م یشرکت رو گسترش بدن، تو که بابا

  کنهیکه داره شب و روز کار م نهمهیا

 گفت  دیگرفت با ترد یحالت نگران هیکرد  رییرنگ نگاه سارا تغ دمید

  را؟یالم -سارا
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 ه؟یچ-

 یچیه -سارا

  یکار، حرفو نصفه بزن نیاز ا ادیبدم م یدونیم گه،یبگو د-

  زهیبزنم اعصابت بدتر به هم بر یحرف ترسمیوضع اآلنت م نیخب تو ا -سارا

 شمیبدتر م ینه بگو، اگه نگ-

باشه  یاهصدش پسر پن! نکنه بابات قیبابات باش شیپ یوردستشه تو هم بر یپسر پناه گهیبابات م یگفت گما،یم-

 واسه تو؟!

 

اونا  تا کردیم یبابا بودن و بابا هرکار یدو مورد آخر خواستگارام افتادم که پسر همکارا و دوستا ادیحرف سارا  نیا با

 یهنوز نتونستم با زندگ دونستیم د،یدیو منو عروس خانواده پولدار اونا کنه، اما بابا که حال اآلن من رو م ننیمنو بب

 رو داشته باشه! یکار نینه امکان نداشت قصد چن ام،یکنار ب ریامبدون 

 از دلم خبر داره  نه،یبینه فکر نکنم سارا، بابا که وضع منو م-

 روبکنه یکار نیجرات چن یکه اآلن دار یاعصاب نیآره بابا، فکر نکنم بابات با ا -سارا

 مونیخستگ ارهیدبش ب یبگو دوتا چا یه خانم مرادحاال پاشو ب م،یکار کن ینزار یرو شکر موفق شد گه،خدایخب د-

 واقعا دربره گهیدفعه د نیا

 به ازدواج فکر کنم( خوامینم یحت گهیمن د کشم،یکنه من خودمو م یکار نی)اگه بابا واقعا بازم بخواد چن

 

 درو باز کردم  یخونه، وقت ومدمیمنوال گذشت، خسته و کوفته داشتم از دفتر م نیبه هم یروز چند

 گلنساء، نوه گلرخ خانم ، هم هست  زنهیمامان با گلرخ خانم، کارگر خونه ، داره حرف م دمید
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بنده خدا هارو احضار کرده تا  نیکه مامان خانم ا میدار شیمهم در پ یلیخ ایبزرگ  یمهمون هیکه بازم  دمیفهم

 باهاشون حرف بزنه  یحضور

که  یهنرو آشپز ینداره، گلنساء جون هم که به لطف کالس ها کارها حرف تیریخونه ومد یگلرخ خانوم تو کارا آخه

 زننیرفته غذاها و دسرهاش حرف اول رو م

  ن؟یطرفا!چطور نیبراتون تنگ شده بود،از ا ن،دلمیخوش اومد یلیخ یلیدلم،خ یزایسالااام عز-

 !یالغر شد ؟چهیسالم ننه جون،چطور -گلرخ

هت! ب گذرهیبد م ینیبیمنو نم نکهیا ؟مثلی!تو چطوریکنیاز ما نم یادیخودمون، شما  لیسالم خانوم وک -گلنساء 

 یپوست و استخوان شد

حاال  نه،کیوقتا الغر م یآدمو بعض گهیگفتم منم خوبم، روزگار د یخنده ا مچهیکه به مامان انداختم با ن ینگاه مین با

 ورا؟ نیچه عجب!از ا

 

 کرد و گفت  یشدستیپ مامان

  میرو دعوت کرد یواده پناهواسه فردا شب خان -مامان

 

 بود گفتم یپسر پناه یکه فکر کنم از حرف سارا نسبت به نقشه بابا برا یحرص با

 و شازدشو کم داشتم( یوضع فقط پناه نی! )تو ایبه به، به سالمت_

چند  سفارشکه  یمن رفتم اتاقم تا لباسامو عوض کنم و مامان رو در حال نایکم گپ و گفت و گو با گلرخ جون ا هی بعد

 ها تنها گذاشتم چارهیبا اون ب گفت،یم یو از مدل خانواده پناه دادینوع دسر و غذا م

 دادگاه شدم  یبعد، صبح زود رفتم دفتر از اونجا هم قرار دادگاه داشتم راه روز

  دیبه سفارش مامان خانوم رفتم دنبالش از خر یو کوفتگ یبا هزار خستگ بعدش
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ساده لباس  یمهمون هیواسه  دونمیتا واسه امشب لباس بخره برام، آخه من نم نجایه ابعله بنده رو کشوند دمید

 !کاریچ خوامیم

 خونه  میو برگرد رمیبگ دیجد یباالخره آخرش مجبورم کرد مانتو شلوار و روسر 

 دویا خرت ریکردن خونه بگ زیمشغول کار هستن از تم زیر هیگلرخ و گلنساء از اول صبح اومدن  دمید میبرگشت یوقت

 پختن شام 

و  یپسر پناه ادیوسط  نیکردن، اما همش ا یبعد عوض کردن لباس هام شروع کردم آشپز ،یکه عاشق آشپز منم

  رفتیم نیاز ب نایگلرخ ا دنیو د یگرفته باشه واسم حس خوب آشپز کهیخدا نکنه بابا اونا رو ت نکهیا

صورتم که بخاطر  یدگیرنگ پر نکهیواسه ا حیمل شیآرا هیدوش گرفتم و بعد  هیکردم، رفتم  یکم که آشپز هی

عوض  دیکه مامان واسم خر ییها یبره کردم و لباسامو با لباس صبح نیاز ب کنمیکه مصرف م یآرامبخش یداروها

 کردم و نشستم رو تختم 

  نجایردم اومدن اک یمادرش که من به زور مامان بابا رو راض رمحمدویکه سه بار ام یچند ماه قبل افتادم، وقت ادی

 کجا و امشب کجا؟! یمهمون اون

اضافست اما امشب انگار  نایا رمحمدیهم از سر ام نایبسنده کردن که ا ییو چا وهیظرف م هیاون دفعه مامان بابا به  

 خونمون  ادیب سیقراره ملکه انگل

  نییرفتم پا فونیآ یصدا با

 در رو باز کرد  دییبا گفتن بفرما نا،یرخ االزم به گل یسفارش ها زویمامان بعد چک همه چ دمید

 یسالم و احوالپرس ییرسوندم بهشون تا بعدا معذب نباشم تنها عیکه منم خودمو سر شوازشونیپ رفتنیم داشتن

 بکنم 

 پدرو مادر و پسر  ان،یخانواده سه نفره دارن م هی دمیچند لحظه د بعد

مادر خانواده  داشتیخانم که با افاده و آرام قدم برم کیت سرش بود پش یاز همه پدر خانواده اومد که خود پناه اول

 خانوم، بود  ای، لع
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 آوردن  فیبودن که تشر مایآقا ن کردیم فشویاز اونا هم پسر خانواده همون که بابا تعر بعد

ن با افتاده بود لیاز دماغ ف نکهیلباس ها مثل ا نیتر متیکه زده بودم همشون با گرون ق ییهمون حدس ها طبق

 افاده و با کالس بودن 

 گرفتن مامان و وارد خونه شد  لیدستش بود به سمت مامان گرفت بعد از تحو ینیریکه گل و ش ماین

  مینشست ییرایتو پذ یمعمول همگ یها یسالم و احوال پرس بعد

 گفت  دادیمنو با دست نشون م یکه پناه یچند لحظه در حال بعد

 هستن؟  شونیل دختر شما، اخانم، گ رایخب آقا جهان! الم-

  راستیدونه فرزندم و گل دخترم، الم هی شونیجان، ا یپناه گهیبله د-بابا

 ن!دونه بودنشو هی یکیبخاطر  گهید شنیخونه حساب م یما اآلن فرمانروا یماین یخدا حفظشون کنه، مثل آقا-ایلع

 ر لب داشتب یلبخند مغرور هیو  کردیافتاد که داشت منو نگاه م ماینگام به ن 

تا  ریکنما، نه، از اخالق و رفتار بگ فشیدختر خودم باشه تعر نکهینه ا ه،یدختر با کماالت یلیخ رایجون، الم ایلع-مامان

 تکه  یاحترام به من و باباش، تو همه چ

دفتر  مو اآلن ه یوکالت خوند نکهیمثل ا گفتیجان بابا م رایالم یخانوم هستن، راست یلیماشااهلل معلومه خ-یپناه

  ؟یوکالت دار

 گفت  عیبزنم و سر یاجازه نداد من حرف مامان

رو انجام  یکار مینباش یو اگه ما راض کنهیبا ما مشورت م شیزندگ یدختر ما تو همه کارا ،یپناه یبله آقا -مامان

کالت بخونم و در و دیهم اصرار پشت اصرار که اال و بال من با شونیو ا میکردیمورد ما مخالفت م نیفقط تو ا ده،ینم

 کنن  یآخر هم تونستن ما رو راض

 لبخند آروم جوابشو دادم  هیبعد مامان، با  منم

  ارهیرو که بخواد هرچند سخت به دست م یداره و هرچ یادیهم پشتکار ز مایاتفاقا آقا ن -ایلع
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جونش  مامان فیو داشت به تعار انداختم که غرورش چند برابر شده بود ماینگاه دوباره به ن مین هیحرفا  نیگفتن ا با

  کردیگوش م

 و پدر و رهیهم تونست مدرکشو بگ ادیداشت، بعد تالش ز یادیعالقه ز یخدا رو شکر به رشته داروساز ماین -ایلع

 پسر با هم کار کنن

 

با کار  و مخالفت من کنهیدارن که با باباش کار م یمثال به مامان بابا بفهمونه که چه پسر عاقل و بالغ خوادی)اه اه،حاال م

 با بابام رو به رخ مامانم بکشونه(

  ؟یبحث ،یحرف هین؟یساکت نقدریشما چرا ا مایآقا ن-بابا

 خنده گفت  هیبا  ماین

 شنونده بود دیچون شما با یخب در برابر بزرگان-ماین

 

 (ستیهم که هست، معلومه از ادبش ن ی)آدم زبون باز_

از بحث در مورد کار ب نایخارجشون و ا یخاطرات مسافرت ها ماشونویاز ن فیتعر یپا افتاده و کل شیپ یبحثا نیا بعد

 شد 

 شام دعوت کرد  زیکم که صحبت کردن، گلرخ خانوم همه رو به م هی

  ییرایبه پذ میشام در سکوت صرف شد، دوباره برگشت نکهیا بعد

 ،کننیدارن صحبت م طشونیشراکت و شراکه در مورد  دمیشنیطرف دورا دور م هی ونیطرف نشستن و آقا هی خانوما

  دادمیو گوش نم دمیشنیفقط م قتیاما در حق دم،یشنیرو م ایمامان و لع یهم صحبت ها نجایاز ا

دا من رو ص نایگذاشته شده بود هر دو طرف توافق کرده بودن که بابا ا انیکه در م یطیبا صحبت ها و شرا نکهیا مثل

 یقانون طیشرا دنیو پرس یجمع بند یکردن برا
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تنها  امیاز شانس خوب من، من و ن جهیرفتن، و در نت اطیبه ح دنیکش گاریس یبرا یکه تموم شد بابا و پناه کارشون

 .میشد

بهش نشون بدم که مبادا مامان  یتوجه خواستمیچون نه من م م،یپروندیمگس م میمدت که گذشت هر دو داشت هی

مغرور بود که افتخار بده سر صحبت رو باز  یبه قدر ماین نکهیهم ا ادیم داشته باشن که من ازش خوشم نویبابا توهم ا

 کنه

 غرور داره که رو اعصاب من راه نره و حد و حدودش رو بدونه( نقدری)خدا رو شکر ا_

 که مامان اومد تو آشپزخونه خوردمیم ییمنم پاشدم و رفتم تو آشپزخونه کنار گلرخ و گلنساء و داشتم کنارشون چا 

 ؟یخوریم ییچا یدار نجایا یو اومد یپسره رو تنها گذاشت چارهیواقعا که!  ب -مامان

کنارش و باهاش حرف  نمیدارم که بش یمن با اون چه حرف نا،یباباا شیمامان جان! خب به من چه؟ پسره پاشه بره پ-

 کنن؟! ییبزنم که مبادا آقا احساس تنها

 ! یومونو نبردمهمونا تا آبر شیپ ایخوبه خوبه! پاشو ب -مامان

 

جووون  ایلع شیهم هستن( از آشپزخونه و گلرخ و گلنساء دل کندم و اومدم پ یدلچسب ی)اوووف حاال چه مهمونا_

 نشستم

 ( خورهیخانوم داره مغز من و م نیکه  کننینم فیهمه از مدل ها و لباس هاشون تعر نیها ا گی)واال مدلن 

 گرفتیخوابم هم داشت م ا،یمزخرف مامان و لع ید از بحث هاشده بو یکه اعصابم کامل خط خط یمدت کم بعد

 دلشون به رحم اومد و خواستن رفت زحمت کنن.

  دمیقرص خواب تخت گرفتم خواب هیرفتنشون با خوردن  بعد

 و گرفتم گرفتمیکه از نماز خوندن نماز م یآرامش حساب هیاذان صبح بود که پا شدم و نمازم رو خوندم و  یدما دم

 که اال بذکراهلل تطمئن القلوب( یاست)به ر_

 خوردم و نون سنگک هم گرفتم و برگشتم خونه  ییهوا هی رونیرفتم ب 
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 وکالت شرکت شدم  یاسناد و شراکت نامه و کاراها میتنظ یشرکت بابا برا یخوردن صبحونه راه بعد

 خونه خارج شدم  یمربوط به شرکت که انجام شد از اونجا به سو یکارها

سالم مختصر کردمو رفتم تو اتاقم، بعد عوض  هیداره،  یبازهم مامان با دوستاش دورهم میدیخونه د دمیرس یوقت

 ادم د حیمامان پس تو اتاق موندن رو به بهانه استراحت ترج یاز دوستا ادیخوشم نم ادیز نکهیکردن لباسام بخاطر ا

تو  هینفر به اسم سم هیاددم کردن و از  یمین قدگروه به اسم دوستا هیتو  دمیکه د کردمیتلگرامم رو چک م داشتم

دوران  هیسم دیباشه اما گفتم شا رستانمیدوران دب یمیدوست صم هیبود سم ادیدارم احتمالش ز امیپ یو یپ

 باشه  یا گهیکس د هی ای ییراهنما

 !میام هم نشناخت یمعرفت،مطمئنم که هنوز بعد خوندن پ یخانوم ب رایسالااام الم -هیسم

 رستان؟یدب ای ییراهنما هیهست، اما سم هیکه اسمت سم دونمیم نویجون، ا هیم سمسال-

  

 کدوم قیدق دمینفهم نیچک کردم چندتا عکس دختربچه بامزه بود به خاطر هم لشویپروفا یجواب بده عکسا تا

 هست  هیسم

 - ادته؟یکنم،سامان رو  تییخب بزار راهنما -هیسم

  ؟؟؟یر؟واقعا خودتدخت ی،چطوریییفیشر هیسم یواااا_

 ! لمینه پس سه-هیسم

 !!!یخودت وونه،پسید یآ-

  ؟یازدواج نکرد نمیبله که خودمم، چخبرا؟ اول از همه بگوبب-هیسم

 دهیم ریش یهنوز دهنم بو ینه بابا!چه ازدواج-

 

 اومده  شیبراش پ یشدم فکر کردم کار الشیخیب ومد،ین یصبر کردم جواب قهید چند
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 گوش ریبا عشق ام شهیکه هم یتم تو گوشمو دل و ذهنمو سپردم به آهنگ مورد عالقم، آهنگگذاش امویهندزفر پس

  دادمیم

........... 

 داره؟  یداره! چ یچشمات چ تو

 خونه سرده باز دلم هواتو کرده  نیا یکرده، تو بر وونهیمنو د که

 بارون  ریهواتو کرده ز دلم

  امونیباز وونهیود ابونیتو و خ منو

 با تو دوباره، آروم آروم  شمیشق معا دارم

 رتمیگیتو رو پ خوامیوار م وونهیبگم د یبگم؟من عاشق چشات شدم به ک یچ هی

 من  یتموم زندگ یشد آخر

 رتمیگیتو رو پ خوامیوار م وونهیبگم د یبگم؟من عاشق چشات شدم به ک یچ هی

 من. . . یتموم زندگ یشد آخر

 دم  کی یازت جدا شم، حت تونمینم

 تموم فکرو ذکرم، عشقم یشد آخه

  رهینظی، کنارت بودن آخه ب رهیتو گ شیدل پ یدونیتو که م 

  رهینم ره،ینم ییجا چیتو ه یکه ب یاون عاشق شدم

  رتمیگیتو رو پ خوامیبار م وونهیبگم د یبگم من عاشق چشات شدم به ک یچ هی

 من  یتموم زندگ یشد آخر

  رتمیگیتو رو پ خوامیوار م وونهیدبگم  یبگم من عاشق چشات شدم به ک یچ هی
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 من  یتموم زندگ یشد آخر

 ( پریها یبگم)عل یچ هی

............ 

 کرده بودن  دایراه خودشونو پ یلعنت یاشکها دوباره

 کردم  تکرار

 دم( کی یجدا بشم ازت،حت تونمی)نم-

 

 با هزارتا فکر مزخرف خوابم برده بود  یک دمینفهم 

  دمیشن ری... اسممو از زبون امدمیشن دمیکش غیبکشتم... ج خواستیمهم بود  یکیبود...  ریام

 نترس  نجایمن هستم ا -ریام

 

 بکشتم  خواستیبود که م یک دمینفهم

 شدم  داریکه رو صورتم نشسته بود ب یعرق سرد با

 سالنه به طرف آشپزخونه راه افتادم  سالنه

  ومدیم ییرایکه از پذ دمیمامان بابا رو شن یصدا

 واقعا؟  -انمام

ا پول و ب یعنی ارن،یازش به دست ب ینتونستن تا حاال سرنخ یو قاض لیوک چیآره بابا، از اون دم کلفتاست، ه -بابا

  شنیو همه کاراو خالفاش مثل آب خوردن حل م خرهیهمه رو م یپارت

 هم از اون مارموزاست  مایزرنگه، پسرش ن یلیپس طرف خ -مامان
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و به ر نیاز ا یو شرکت و همه چ یپسره رو بپسنده، زندگ نیو ا ادیدختر به سنگ بخوره ب نیاآره، خدا کنه سر  -بابا

  شهیاون رو م

 م،ییپسره ازش خوشش اومده و ما هم راض نیکه ا میاریبه روش ب دیتو نگران نباش، بسپارش به من، فقط نبا -مامان

  وفتهیچون سر لج م

 نامرد! کشهیم رونیر رو از لونش بپسرست، ما نیفقط به ا دمیمن که ام -بابا

ه ب وفتهیباشه که ب یشیبشه آت دایگدا گشنه پ رمحمدیمثل اون ام یکیآره منم هر لحظه نگرانم بازم  -مامان 

 مونیزندگ

 

 لحظه اومد به ذهنم  هیهزار تا فکر تو  گرفتم،یم شیمامان بابا داشتم آت یحرفا دنیشن با

ونو، حرفاش دمیکه شن ارمینه اصال به روشون نم ای! کنمین تا آخر عمرم ازدواج نم)بزارم و برم؟ برم بهشون بگم که م

 (کنمیپسره راحت م نیاز شر ا یجور هیخودمو 

ارزش نبودم که بخوان منو بفروشن به  یب یکرده بودم، مطمئنا اونقدر دایبود که به مامان بابام پ یچه حس دونمینم

 باشم  شیکه تو آرامش و آسا خواستنیمنو م یفقط خوشبخت نایا نایپول و مقام و ا

 !س؟یطرف پول و سمتش در حد ما ن نکهیفقط به خاطر ا رهیبچش بگ یکه عشق رو از زندگ هیکدوم پدر و مادر اما

 آروم برگشتم اتاق خودم یلیدوباره خ 

 در کار نباشه  یدنش داریب گهیبخوابم و د خواستمیباهاشون رو در رو بشم، فقط م خواستمیوجه نم چیاصال به ه 

 بخوابم و تنها باشم  روقتیداشتم تا د میچون فردا جمعه بود تصم دم،یقرص آرامبخش خواب هیقرص خواب و  هی با

 موقع زنگ زده  نیتعجب کردم که چرا ا هیشماره سم دنیشدم با د داریب میزنگ گوش یبا صدا صبح

  دیبله، بفرمائ-

 بنده رو؟  نیبه جا آورد ،ریسالم خانوم خانوما، صبحتون بخ-هیسم
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  ؟یرو فراموش کرد با آقا سامان مجنونش، چطور یلیل هیسم شهیبله، مگه م-

خوشحالم که  شنوم،یخواب آلودتو م یمونده، خوبه خوبم اآلن که صدا ادتیخوب  یلیواااو، الحق والنصاف خ-هیسم

  ینذاشتم بخواب یصبح جمعه ا

 ماشاهلل ،خدا به داد شوهرت برسه یتانرسیدوران دب طونینه بابا، همون شرو ش-

ب خو یجا هی میهستم که بودم، حاال اآلن زنگ زدم دعوتت کنم بر یقیبله پس، من که عوض نشدم همون رف -هیسم

  نمتیتا بب

 اآلن؟-

 !ینداشته باش یدنبالت، البته اگه کار امیب گهیساعت د هیآدرس بده تا  گهیآره د -هیسم

که قراره  ییزحمت بدم بهت آدرس جا خوامیرو کرده بود، اما نم رونیندارم دلمم هوس ب یکار چینه اتفاقا اصال ه-

 امیم نیرو بفرست برام خودم با ماش یمهمونم کن

 حتما،اآلن  -هیسم

 نمتیبیپس م یاوک-

 دوش و صبحونه مختصر و حاضر شدن رفتم سر جعبه خاطراتم  هیجت از سرجام بلند شدمو بعد  مثل

و  میواسه هنر درست کرده بود رستانیتو دوران دب هیرو که با سم یو چوب یجعبه، اون دستبنده چرمباز کردن  بعد

 در آوردم 

 قرار گرفته بودن  یاز چوب در آورده شده بود و رو دستبند چرم یسی( انگلی)اس( و )ا حروف

 شهیم زیحتما سوپرا دونستمیبدمش، م هیکردم که بعد مدتها به سم چیدستبند رو کادوپ قهیذوق و سل با

 نکردم  ریتا د وفتادمیزودتر راه م دیساعت نگاه کردم با به

  میدردو غم و خوش زندگ یبه آدرس نگاه کردم دلم پر از حسرت شد، حسرت گذشته، حسرت دوران ب یوقت

  دادمیاون دوتا رو م یو منم نگهبان ذاشتنیاونجا قرار م شهیهم هیبود که سامان و سم یشاپ یهمون کاف آدرس



 با نقض قاعده عشق یلمس واژه خوشبخت

 
26 

 

شاپ و  یکاف ادیهمراه سامان ب نکهیبود و به شرط ا دهیرو فهم هیسامان و سم یدوست هیهم قض لیسه ادمهی خوب

 نگه  یزیبه برادرش قول داده بود به پدر مادرشون چ نهیمنو بب

 هیسمشدم  زیم کینزد یوقت م،یرفتیاونجا م شهیهم هیکه منو سم یزیشدم و درست رفتم سمت م ادهیپ نیماش از

 من بلند شد  دنیکه نشسته بود و با د دمیرو د

  ختمیو ناخودآگاه اشک ر دمیرو به آغوش کش هیسم

 برام تنگ شده؟  نهمهیدلت ا یعنی ؟یکنیم هیگر یدار وونهید -هیسم

 افتادم  میقد امیا ادیکه، واسه اون دورانه،  ستیواسه تو ن-

 پس دلت واسه سهبل تنگ شده؟! -هیسم

 کجا بود! میمن اون موقع ها بهش جواب رد دادم، حاال دلتنگ یدونیبخدا، خوبه خودت م یپر روئ یلیخ-

شده  ذره هیگرچه تو دلت برام تنگ نشده اما من دلم  نمت،یبب یمن درست و حساب مینیبش ایباشه حاال، ب -هیسم 

 برات 

 کردن  هیرد به گرمن شروع ک یاشک ها دنیهم با د هیسم م،یو چند لحظه به هم نگاه کرد مینشست

 از کجا شروع کنم بپرسم؟  نمیعالمه حرف دارم باهات، بزار بب هی -هیسم

 ؟یازدواج کرد یراست نطور،یمنم هم-

 فراق شد  نیکوچ کردن ما باعث ا ستایتو هم ن ری! البته تقصیکار یکجا ،تویییهع -هیسم

 کردن فیکه من نبودم شروع کن به تعر ییخب حاال از اونجا-

گرفتم با سامان ازدواج کردم،حاال بگو چطور شد که ما ازدواج  پلمید نکهیخب، جونم واست بگه من بعد ا -هیسم

 ! میکرد

 چطور شد؟-
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ده شما رو کر یسال که آقا هوا هیبعد  گه،یو قطع ارتباط ما با هم د ایتو به سه هیبعد جواب قطع گه،ید یچیه-هیسم 

 !کنه؟یم کاریچ لیوسط سه نیو تاپ هم زده بودن ا پیبودن و با داداششون که سامان باشه به ت

سامان هم که  ،یسرباز یریم ای یکنیازدواج م ای گهیکف دست باباش، باباش هم به سامان م زارهیرو م یهمه چ رهیم 

 حاال ... نیهم چکس،ویه ایسامان  ایو منم که گفتم  یخواستگار ادیاز خداش بوده م

 

 بودمو نشونم دادو گفت  دهید لشیامزه رو که تو پروفالحظه عکس همون دختربچه ب همون

 شینشده گذاشت رو بچم اسم اصل لیذل لیکه سه هیسراب اسم نکهیسراب خانوم حاصل ازدواج ما، و البته ا -هیسم

 سولماز 

خودت و سامانه، خدا حفظش کنه،  نیبامزست و خوشگل ع یلیخ یلیخ دمید لتیآره عکسشو رو پروفا ،یواااا-

 قربونش بره خاله 

  ؟یازدواج نکرد یخاله جونم، حاال تو از خودت برام بگو؟ گفت یییمرس -هیسم

باهم متفاوت بود،  دگاهامونیچقدر د یدیدیم اد؟یم ادتیهستم که بودم، نه تو که خانوادمو  یبگم من همون یچ-

 به ضررمه  یلیخ یو تو هر مسئله ا میحاال همون تفاوت تو زندگ

 چطور مگه؟  ادمه،یآره -هیسم

بگم  دشینبود م یزیبرداشتم، تازه اون چ یتا انسان دمیکش یچقدر بدبخت یدیتو انتخاب رشته که د گه،ید یچیه-

 افتادم  ریاآلن هم تو مسئله ازدواج گ خونم،یم گهیرشته د هیکه به زور  نهیفوقش ا

 به زور شوهرت بدن؟  خوانیم یعنیواقعا؟ -هیسم

 با درد و دل هام  کنمیرو هم خراب م اآلن حال تو ه،یسم الیخیب-

 گذشته برات  ینه بگو، دوست دارم بدونم چ -هیسم

 یمنم که از هرچ گردنیخانواده پولدار و به قول خودشون در سطح باالتر م هیمن دنبال  یمامان بابا گه،ید یچیه-

  ادیبدم م هیآدم با افاده و پولک
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 نشده باشن واسه ازدواج؟  یومده باشه و مامان بابات راضکه خوشت ا یداشت یحاال خودت خواستگار -هیسم

ر به س میاومد تو زندگ یکیبحث ها نبودم بعد مدتها  نیو اصال تو باغ ا شدمیمن عاشق نم یدونیآره، تو که خوب م-

ما  در حد ما نبود و کالسشون به شونیمال تیبود، اما چون وضع میپاک، خانواده دوست، اهل کار، هم دانشگاه ر،یز

 نکرد و مامان بابا قبول نکردن یافاقه ا نماصرارو خواهش کردم که باهاش ازدواج ک یهر چ خوردینم

 

 کالسشون در حد ما نبود با هزارتا نفرت و حسرت و غم گفتم( گفتمی)اونجاشو که م

م برات، شرمنده باشه، متاسف دیمثل تو با یو درد واسه دختر گل یسخت نهمهیمن فدات شم، آخه چرا ا یاله -هیسم 

 که ناراحتت کردم 

 میکردیچت م میحرفا رو وللش، تو تلگرام که داشت نیدارم، حاال ا اجیبه درد و دل احت ادیروزا ز نینه بابا، اتفاقا ا-

 زد؟ بتیکجا غ هوی

  

 زود گفت  یلیحرف دستپاچه شد، خ نیا دنیچرا با شن دونمینم

و هم کاش ت یا تار،یدارم برم کالس گ میتصم یراست د،ینم، ببخشکرد نتونستم حرف بز هیسراب گر زه،یچ -هیسم

 یالونیو ،یتاریکالس گ یکه بر میچقدر بهت اصرار کرد ؟یداشت یمعرکه ا یچه صدا رستانیتو دب ادتهی ،یایب

  ؟ینرفت

 دارم  ازین یلیخ میاآلن تو زندگ حاتیتفر نیاتفاقا به ا دمیکم فکر کردم د هی

باشه که من هر وقت دوست داشتم برم،  یجور دیفقط با م،یریچرا که نه! م ح،یدارم به تفر ازیباشه، اتفاقا اآلن ن-

 داره واسه همون  نایکه وکالت هزار تا کار مثل دادگاه و ا یدونیچون م

  ؟یلیمگه وک ن،یییآفر-هیسم

 رشته و کار وکالت  نیسر ا دمیچقدر جنگ سین ادتی گه،یآره د-
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ه مامان بابات ادام دیشد یو با وجود مخالفت ها یموفق بش یسر کار وکالت هم بتون دونستمیاما نم ادمه،یچرا -هیسم

  یبد

 آره، سخت بود اما موفق شدم -

 ؟یاز سارا چخبر؟ ازش خبر دار یراست -هیسم

  میکنیجا باهم کار م هیو  میآره بابا، اگه خدا بخواد اآلن همکار -

و حتما بهش بگ میکه باهم قرار داشت گهیدلم براش تنگ شده! دفعه د یلینامردا، فقط من تنها موندم، خ یآ-هیسم

  نمیاون رو هم بب ادیب

  گمیحتما بهش م نتتیبب شهیخوشحال م یلی! اونم خیاآلن بدهکارمون هم کرد یو رفت یخب تو تنهامون گذاشت-

 

پرو ما  یها یسه، مشترشاپ که ما زمان مدر یمعروف اون کاف یشکالت یچند لحظه سکوت و خوردن بست بعد

 دادم  هیخاطرات دستبند رو به سم دیکم حرف زدن و تجد هیو بعد  میقرصش بود

  ستیقبول ن دم،ینخر یزیمن چ میکه کادو هم دار دونستمینم یوااا -هیسم

  هیچ نیبازش کن بب دمینخر یزیمن چ-

  کنمیمن قبول نم شهیبه هر حال کادو حساب م -هیسم

  یخریبعدا تو هم برا من کادو ملوس نشو بازش کن، -

 چه پر رو! -هیسم

  یکنیبازش نم کنمیم یکنم! آخه هرکار کاریخب چ -

 

نگاه  هیشاپ برگشتن  یکه افراد تو کاف دیکش یکیکوچ غیج هیدستبند  دنیکرد به باز کردن کاغذ کادو با د شروع

 بهمون کردن  یمتعجب
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 ...ادتهی وونهید ،یوا -هیسم

  یخبر ندار یبهت گفتم گفت یو بعدا هرچ ی! آخرش تو ازم کش رفت میکرد دعوا نیسر ا چقدر

  دمیخندیم هیسم یفقط داشتم به عکس العمل و حرفا منم

 اآلن همونه  رسهیحق به حق دار م گنایم ینیبیم -هیسم

دش عب ؟یکنیحاال حقم حقم م یدیدستبندو من درستش کردم تو فقط زحمت اس رو کش شتریخوبه خوبه، نصف ب-

 کردم بهت  مشیآوردم تقد یکه من دو دست دیهم که حقت بهت نرس

 به فکرمه  نهمهیبشم من، که ا قمیدونه رف هی یکیقربون  یارزش داره برام، اله ایدن هی نیا ،یحاال هرچ -هیسم

 

که از طرف سراب بود  هیکه با زنگ زدن تلفن سم میحرف زد یو کل میشاپ نشست یهم تو کاف گهیساعت د هی

  میبرگرد میمجبور شد

 دور دور کردم و رفتم خونه  نیها با ماش ابونیکم تو خ هی منم

 کشیبود رفتم نزد اطیتو ح تیمامان که حاضر و آماده و با عصبان دنید با

 تو؟ یکنیبا خودت؟ چرا دق مرگم م یصاب مرده رو چرا نبرد نیا را؟یالم -مامان

  ؟یکجا به سالمتحاال  د،یرفته بود ببخش ادمی ،یواااا یا-

درست بعد رفتن تو زنگ زدن دعوت کردن، ماهم  الشون،یدعوتمون کردن و نایا یپناه چارهیب گه،ید یچیه -مامان

  میمونده خونه منتظر تو شد تیگوش میدید میبهت زنگ زد یوقت

  امیکه منم حتما ب سیالزم ن گه،ید نیرفتیخب م-

 !؟یشب رو تنها بمون یخوایم شمال، میبر میخوایم م؟یرو بر یچ یچ -مامان

 ! دینیچیواسه خودتون برنامه م نطوریمن کار دارم واسه فردا هم یگیمامان! نم یچ یعنی یواا-

  لهیفردا تعط د،یبه خاطر ع یالزم نکرده نگران باش -مامان
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 شب لباس برداشتم  هیندارم رفتم و به اندازه  یبهانه ا دمید یوقت

 که تو شمال بود نایا یپناه یالیبه سمت و میه افتادساعت حاضر شدم و را هی بعد

 مامان چرا دعوتمون کردن؟ آخه اونا که از خونه ما تازه رفتن!-

 سفر  نیشروع نکنا، نزار کوفتمون بشه ا رایالم -مامان

 گرفتم  دنیبه خواب میتو گوشم تصم امینزدم و با گذاشتن هندزفر یحرف گهید

 نگه داشتن واسه نهار  دمیشم پاشدم و د داریب کردیبابا که صدام م یصدا با

  میدوباره راه افتاد میرو که خورد نهار

 !کنهیداره اعصابمو خرد م ه،یکیعجب تراف -بابا

 ها از صبح منتظرمون هستن چارهیب شه،یبد م یلیآره اآلن خ -مامان

  مینبود تیوضع نیاآلن تو ا ومدنیو به موقع م کردنینم ریخانوم د رایاگه الم گه،یآره د-بابا

حداقل از  دیبا نایداشته باشه که چجور دعوت کنه، ا نویدرک ا کنهیکه مهمون دعوت م یکس دیوا به من چه؟! با-

  میخوردینم کیهم اآلن به تراف میکردیبهمون هم برنامه هامونو جور م گفتنیم روزید

 به مامان زد  یچشمک هی بابا

 دخترم  گهیخب راست م -بابا

 

 من بازم خوابم برد  میبود کیکه تو ترافساعت  دو

 دمیو کشر شهیبا عجله ش زدمیداشتم سکته م ماین افهیق دنیبا د دمیاز خواب پر شهیبه ش زنهیم یکی نکهیحس ا با

  نییپا
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 ترسوندمتون  نکهیمثل ا خوامیعذر م یلیسالم، خ -ماین

 

 شدم  ادهیاخم درو باز کردم و پ با

 ادر من کجا هستن؟پدر م کنم،یسالم، خواهش م-

شدن دنبال کمک که خدا رحم کرد من  ادهیپ دادیخط نم نجایهم ا یخراب شده، گوش نتونیماش نکهیمثل ا -ماین

 وگرنه راه رو گم کرده بودن  دمشونیبودمو د الیاز و رونیب

 آهان، اآلن کجا هستن؟-

 الیو میدنبال شما با هم بر امیمنم گفتم ب الیا آلن رفتن داخل و-ماین

 مامان بابام، بکش راحتم کن( نیاز دست ا کشمیم یچ ینیبیخودت م ای)خدا_

من رو بندازه  خوادیداره بابام م یریچه تقص چارهیب نیشدم آخه ا مونیکه کرده بودم پش یلحظه از رفتار و اخم هی

 فرستادن دنبالم ونیا ابونیوقت شب منو ول کردن وسط بر ب نیاآلن ا نایداره مامان ا یچه ربط نیبه ا ن،یسر ا

 مزاحمتون شدم  دیببخش-

  نجایا نیخوش اومد یلیحالتون چطوره؟ خ یراست ه،یچه حرف نیا -ماین

 ن؟یممنون، شما خوب هست-

  میرسینمونده اآلن م یراه ناینگران نباش ،یمرس -ماین

 

 داخل میرفتدرو باز کرد  ماین د،یمدرن و سف ییبزرگ و با نما یالیو هیبه  میدیرس قهیپنج دق بعد

 (قهیمدرن و خوش سل یلیخ یلیدارن، خ ییالی)عجب و_

 کردمو رفتم کنار مامان نشستم  یمامان بابا اخم دنید با



 با نقض قاعده عشق یلمس واژه خوشبخت

 
33 

 

  رن؟یتو ناکجا آباد و م کننیمامان وسط خواب آدم و ول م-

ز خواب ناز اونجا تا شما ا میبمون یانتظار داشت ،یطلبکار هم هست یاز صبح خواب یخرس قطب نیحاال تو ع -مامان

 گهیدنبال کمک د میومدیم دی! بایش داریب

 

شدن به  یرائیو وارد پذ نییطبقه پا انیدارن از پله ها م یو پناه ایلع دمیجواب مامان رو بدم که د خواستمیم

  ستادمیاحترامشون ا

 میدوباره نشست نایو ا یباهم جواب سالممو دادن و بعد احوالسالم پرس هردوشون

ت بهمون نشون داد و رف میکه طبقه باال بودن و قرار بود شب رو اونجا بمون ییاون اتاقا اینشستن لع قهیچند دق بعد

  نییپا

کم  هیتا بدنم  دمیبه دست و صورتم زدم رو تخت دراز کش یآب هی نکهیاتاق بودم و بعد عوض کردن لباسامو و بعد ا تو

  میا بودو گرم کیو تراف نیاستراحت کنه، آخه از صبح همش تو ماش

 نکهیپلو بود که مثل ا یشام ماه م،ینشست یغذاخور زیو سر م میواسه شام رفت نیپائ میصدام کرد تا باهم بر مامان

 سفارش داده بودن رونیاز ب

 (ی)اهههه،متنفرم از ماه_

 پارچ آب به زور چند قاشق از شام رو خوردم  هیبا  

  شدیچشاشون باز نم یبابا از خستگ مامان

 تو اتاق هامون میرو دادن و رفت یهم دستشون درد نکنه اجازه مرخص نایا یپناه

 اگراممونستیکردم نتونستم بخوابم، پاشدم نشستم تلگرام و ا یخواب بودم هر کار نیاز صبح تو ماش نکهیا بخاطر

 چک کردم 

  دمید لماشویفالوم کرده منم فالوش کردمو بعد اکسپت عکسا و ف نستایتو ا هیسم دمید



 با نقض قاعده عشق یلمس واژه خوشبخت

 
34 

 

 عکس هیکه  کردمیم کیال دمویدیکه امروز بهش داده بودمو هم گذاشته بود، داشتم عکساشو م یدستبند عکس

  دمیرو هم د لیبودن دقت که کردم سه ینفر ستیهم بود که توش ب

 شدم  الیخیبکنه پس ب یا گهید یفکرا دمیبپرسم اما ترس لیدر مورد سه هیصبح از سم خواستیدلم م یلیخ

 نوشته بود: یمدرسمونم گذاشته بود فکر کن تو کپشن چ یهاعکس ها، عکس  تو

 ما( ییالی)دوران گودز

 و کامنت گذاشتم  دمیخند یکل 

 (کردی! سامان خان به خاطرت غش میبود الی)حاال خوبه گودز-

  گرفتینصفه شبه، منم کم کم داشت خوابم م میساعت دو ون دمیهمشونو چک کردم د نکهیا بعد

  دمیار و خوابرو گذاشتم کن یگوش

 رفتن و خوردن صبحونه  نییکرد واسه پا داریرو نکرد و منم ب شبشیرو شکر مامان کار د خدا

 میو واسه نهار بر ایبازار شمال و از اونجا هم در میگرفتن که بر میتصم میصبحونه رو خورد نایا یبا پناه نکهیا بعد

 معروف شمال  یاز رستوران ها یکی

 را بهم زنگ زد که سا میبازار بود تو

 که دکمه اتصال رو زدم  نیهم

 دفتر  ومدمای! خوبه دو سه روز فقط نرم؟یم ادتیکال  ینیبی! منو نمشوریب -سارا

 ؟یتو چطور م،یسالم، ما هم خوب کیعل-

 یادآوریمانا رو  هیبخندم که بهت سالم کنم، زنگ زدم عروس یمن به عمه جنابعال اریدر ن یمسخره باز یالک -سارا

 ن من نه تو! یایم و بگم اگه نکن

 (ینداشته باش یبا عمه من کار گهیکه د رمیازت بگ یحال هی)خب سارا خانوم، اآلن _
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 یمن عروس شهبدونیمگه م زمیدرضمن نترس عز رسونه،یشمال، سالم م میبا هم اومد نجاست،یاتفاقا عمه هم ا-

 برگزار بشه 

 حرف نزن  ،یریدرمون بگ یدختر، درد ب یاله یخفه ش -سارا

 

 نگفتم  یچیه گهید منم

  یدیجواب نم ؟چرایمرد -سارا

 حرف نزن  یگیخب آخه م-

 فعال  ا،یرینره برام بگ ادتیدست دوز ها  فیاز اون ک نیاومد، بب شیپ یکار هیزهرماااار، من برام  -سارا

 کنم و قطع کرد  یخداحافظ نذاشت

  ایبه سمت در میرفت واسه سارا فیو گرفتن ک دیو بعد خر میبازار گشت تو

 جا اومد  یگرما، حالم حساب نیحال داد شنا تو ا یلیخ انصافا

 نشست  یبه دلم نم ایکم لع هیوسط  نیا فقط

 دایکردم ز یاما منم سع شهیراحت حرف بزنه و رفتار کنه از کالسش کم م کردیخشک بود خشک که فکر م یلیخ

 لذت ببرم  میبهش فکر نکنم و از مسافرت اجبار

 نایا یکه با پناه یمدت نیلذت داشت تو ا یلیدفعه هم خ نیو ا چسبهیم لیتو شمال خ یقاسم رزایم هیاز شنا  عدب

 بود ماین ینگاه ها ریهمش فکرم درگ میبود

 یتو نگاه هاش نه عشق کردمیفکر م یمسافرت حالت نگاه هاش عوض شده، اما هرچ نیتو ا کنمیچرا فکر م دونمینم

 هم نبود یبود که خنث نجایاما مسئله ا یهوتنه ش یبود نه نفرت

 آرامبخش توهم زدم( یو خوردن اون داروها یبابا،اصال من از افسردگ الیخی)ب_

  میکم استراحت کرد هیو  نایا یپناه یالیو میرفت
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 میکم که استراحت کرد هیبود  ایپنجره هاش رو به در شتریبود که ب نیداشت ا الشونیکه و یخوب یلیخ یژگیو هی

 غرق شدم  ایدر یساعت نشستم پشت پنجره و تو موج ها هیحدود 

 هم تو آشپزخونه ایمامان و لع کردن،یم یداشتن شطرنج باز یبابا و پناه میجمع شد ییرایاز ظهر دوباره تو پذ بعد

 نشسته بودن و داشتن

  رفتیور م شینشسته بود و داشت با گوش ییهم تنها ماین زدن،یحرف م 

 یلیرنج خشط ینگاه کردن به باز نا،یپا شدم رفتم کنار بابا ا رهیحوصلم سر م دمید نایستم کنار مامان اکم نش هی منم

 بود  نایمامان ا یبهتر از گوش کردن به حرفا

 ت بده بتونه تو شطرنج بابا رو شکس یتا حاال نشده بود کس بره،ینگاه کردم، مطمئن بودم که بابا م شونیربع به باز هی

 به نفع بابا تموم شد  یع، بازرب هی بعد

  کنهینگاه م نایبابا ا یو داره به باز کتریهم اومده نزد مایکه ن دمید برگشتم

  م؟یکن یدست باهم باز هی نیحاضر -ماین

 

واج به ازد یعالقه ا چیبفهمونم من ه نایبه بابا ا نکهیکنم تا ا یازش دور خواستیدلم م نکهیکم فکر کردم،با ا هی

درخواستشو رد کنم هم  دمیاما هم خجالت کش ما،یتازه ن یاونا بخصوص با نگاه ها یرسه به انتخاب اجبارندارم چه ب

  یچیبه از ه یکاچ نکهیا

 باشه،هستم -

  کنمینم یفقط من بدون شرط باز -ماین

 پدرم  نیباالخره من دختر هم ،یشما بگ یهرچ-

 

 گفت  دویبلند خند ماین
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 شام امشب با اون  یشستن ظرفا می... هر کدوممون باختنکهیشرط سر ا ،ینجات یخب پس دخترخانوم آقا -ماین

 قبول -

 کردن یبه باز میکرد شروع

 بکشن  گاریس رونیرفتن بودن ب یبابا و پناه بازم

م اول سر ریظرفا رو بشورم خ نکهیکردم، نه بخاطر ا ادیکم تالش خودمو ز هیکنه  یباز یحرفه ا نهمهیا کردمینم فکر

 برمیرو م یشده بودم که دختر بابام هستم و باز یمدع یباز

 خان در اومدم  مایاز خجالت ن یو مات حساب شیک هیپر اضطراب گذشت و بنده با  یساعت از باز هی 

 پنهون کنه  تشویعصبان کردیم یکه سع یزدو در حال رکیستیخنده ه هیقرمز شده بود،  ماین رنگ

اما  بمطلیم فیحر یواسه باز شهیمن هم ،یاعتراف کنم تو فوق العاده ا دیبا ،یکن یباز ینجوریا کردمیفکر نم -ماین

 شهینم فمیحر یکس

 (کنهیکه ازش م یفیتعر نهمهیبا ا دیدیبود و باخت پسرشو م نجایا ایدوست داشتم لع یلی)خ_

 بود  ساعت میشطرنج رو با شما زدم، رکوردش تا اآلن ن ینکردم، رکورد زمان در باز یمنم آسون باز-

  رونیاز آشپزخونه اومدن ب ایکه مامان و لع میکردیشطرنج بحث م یسر باز میداشت

 ینجات یمعروفت درست کن تا آقا یمامان، کم کم پاشو بند و بساط شام رو آماده کن، از اون کباب ها ماجون،ین-ایلع

  یزنیم ییچه کبابا ننیبب نایا

 چشم مامان جان، چشم -ماین

 

 نشستن  یرائیتو پذ نایهم اومدن و با مامان ا یو بابا و پناه اطیح پاشد رفت تو ماین

 هاج و واج اون وسط نشسته بودم  منم
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ما رو گوش  یحرفا کشهیتو حوصلت نم م،یزنیو حرف م مینشست نجایما چهار تا هم سن و سال ا راجون،یالم -ایلع

 تنها نباشه هم تو که رفت شام رو آماده کنه تو هم برو کمک دستش هم اون ماین ،یکن

 (نمیبب دیرو با ی)آخه من نخوام اآلن برم اونجا ک_

 چشم -

  کنهیداره ذغال هاروآماده م ماین دمیو د اطیتو ح رفتم

  ن؟یکمک الزم ندار-

 شام امشب با منه  د،ینیتاب بش نیرو ا دینه ممنون،شما بفرمائ -ماین

 رفتم طرفش رنگ خوشگل نگاه کردم و با ذوق  دیتاب دو نفره سف به

 بپرسم ازتون؟  تونمیسوال م هی -ماین

  د؟یبفرمائ-

  ن؟یشما دوست پسر ندار -ماین

 سوال رو ازم بپرسه  نیا ن،یاآلن ا دهیم یسوالش جا خوردم، چه معن از

 ندارم یکارها اعتقاد نینه من به ا-

  ادیمنم خوشم نم -ماین

 خنده اضافه کرد  با

ا و که هم پ گردمیم یکینکردم، دنبال  دایمورد نظرمو پ سیداشتم، اما تا حاال ک ادیگرچه تا حاال خواستگار ز -ماین

 هم سطح خودم باشه 

خودشون  نیآدم عشق رو ب نکهیطرفه و ا تیشخص س،مهمیآنچنان مهم ن یبه نظر من پول و سطح اجتماع-

 احساس کنه 

  نیگیبله درست م-ماین
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 دایز چیکم نداره که ه یزیر همون پدرو مادر و از اخالق و رفتار اونا چخان پس ماین دمید میکم که گفت و گو کرد هی

 هستن  یقابل تحمل ریغ یاز نظر من انسان ها نکهیا یعنی نیهم داره، و ا

 کباب ها رو هم آماده کرد  مایهمزمان ن میزدیحرف م میکه داشت یوقت

  میشام رو خورد شدیکباب م که واسه چهارتا یاز حد شیب یفایو با تعر میدور هم جمع شد یهمگ

 با هزارتا رنگ عوض کردن شروع کرد به شستن ظرف ها  مایاز شام ن بعد

  دمکریمتعجب مامان باباش نگاه م یو نگاه ها مایخندم رو به زور نگه داشته بودمو نشسته بودم رو تاب و به ن منم

  ؟یشوریظرفا رو م یجون تو چرا دار ماین -ایلع

که داشت به من نگاه  یامشب که شام دستپخت من بود ظرفا رو هم من بشورم درحال خوامیاره، مد یچه اشکال -ماین

  زدیحرفا رو م نیا کردیم

 امرزهیالبته خدا ب ،یبشور یشیبعد ازدواجت مجبور م ینداره، اآلن هم نشور یاشکال چیباباجان، ه ولیا -یپناه

  ینیفکر نکنم بب و میدیکه ما د ییرو، تو روزا ییظرفشو نیمخترع ماش

 یامشب همراه خانواده پناه نیاستراحت کردن هم ادیشد که چون صبح و بعد از ظهر ز نیبر ا میبحثا تصم نیا بعد

 خونه هامون  یبه سو میوفتیراه ب

 هم قبول نکرد  مایکردم که تو شستن ظرف ها کمک کنم، ن یتعارف هیکه رفتن داخل خونه  اونا

 جمع و جور کنم  المویم داخل تا وسامنم با هزارتا شکر رفت و

 که خسته شدم بعد منم بابا روند  ییرو من روندم تا جا نیراه ماش یاوال میآماده رفتن شد نکهیا بعد

 خونه  میدیصبح بود که رس یکاینزد

 تا شببودم، پس  کاریخواهر سارا بود تو خونه ب ینداشتم و تا شب که عروس یرو شکر که واسه امروز قرار خاص خدا

 متفرقه عقب موندم رو انجام دادم  یاساراحت کردم و کارها

 ساعت مونده به مراسم راه افتادم  هیشروع کردم به آماده شدن و  یچند ساعت قبل از رفتن به عروس شب
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و بزن بکوب  یعاشق عروس یروز هیو من رو برد داخل، من که  شوازمیبا زنگ زدن به سارا، اومد پ دمیرس یوقت

 گذشت یمراسم به چه صورت دمیاومده بود اصال نفهم شیکه برام پ یطیشرا نیحاال با ابودم 

 کم کم وقت رفتن شده سارا رو صدا زدم اومد گهید دمیساعت نگاه کردم و د به

 خودت  یو عروس یو شاد یبه خوش شهیهم شاالیخوشبخت بشن، ا شایا زمیعز-

  ؟یبر یخوایم یعنی یزنیحرفا رو م نیا-سارا

 من بمونم بعد رفتن عروس داماد برم خونمون؟  یخوایم رنیهمه دارن م نیبب گه،یره دآ-

  ؟یرفتینم یاوردیرو در نم یعروس گیتا ته د شهیتازه اول شبه! توکه هم شما،یناراحت م الیخیب رایالم-سارا

 دفتر؟  گهید یایم شایفردا ا یراست نم،یبش ستیبخدا اصال حالم مساعد ن ،یدونیسارا خودت که حالمو خوب م-

  امیاز فردا م شاهللیمنم ا گهیآره د گه،ید کنمینم یاصرار دونمیم طتویباشه چون شرا-سارا

 کردم و برگشتم خونه  یسارا و مادرش و خواهرش خداحافظ از

 اومد برام  هیاز سم امکیپ ایخواب  موقع

 و ثبت نام؟  طیشرا دنیواسه پرس تاریکالس گ میبر یندار یجون فردا کار خاص رایالم -هیسم

  م؟یبعد از ظهر ساعت پنج چطوره بر زم،ینه عز-

 فرستمیاآلن آدرس رو برات م ،یاوک -هیسم

هاش با شوق فراوان از مسافرت با عمم  یسارا رفتم دفتر و سارا بعد از گرفتن سوغات یها یصبح هم با سوغات فردا

 ند!بخ یخنده و اآلن نخند ک ریزدم ز یمنم پق د،یپرس نایا

 مینرفته بود نایعمم ا با

 پشت تلفن سکته رو زدم ؟یپس احتماال مرض داشت -سارا

  ینداشته باش یبا عمه من کار یبود، تا تو باش نیاتفاقا قصدم هم-
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  دی)پسر عمه من( از دستم پر وانیدختر، فکر کردم ک یاله یریبم -سارا

 عروس عمم  یشینداره، آخرش تو م یخاص یتو رو داره، مشتر طیجونت هم شرا وانینه نترس، ک-

  کشمیفکر کرده دارم سارا رو م یمراد چارهیگفتم اآلن ب دیکه سارا کش یداد با

اون صحنه خندم  دنیبود و با د سادهیکه سر پا وا دمیرو د یاومدم و نگاه متعجب مراد رونیخنده از اتاق سارا ب با

 شدت گرفت 

 هیاومد داخل و گفت  یبعد حرف زدن باهاش خانم مراد زدم،یوکالم حرف ماز م یکیاتاق دفترم نشسته بودمو با  تو

  دمونهیجد هیهمسا گهیاومده و م ییآقا

 ه؟یکدوم همسا-

 رهنما اومده باشن یآقا یفکر کنم به جا-یمراد

گذشت و  رمحمدیمثل ام یاز پسر شدیمگه م شد،یفراموشش کنم اما مگه م کردمیم یرو سرم خراب شد، سع ایدن

 ه موندزند

کنم و برم دورا  دایپ دشویآدرس محل کار جد تونستمیاآلن هنوز هم دوستم داره؟ کاش م کنه؟یم کاری)اآلن داره چ_

 (نمشیدور بب

 که مثل خوره افتاده بودن به جونم دوباره به ذهنم هجوم آوردن  ریافکار چند ماه اخ نیا 

  دهیداره دستشو جلو صورتم تکون م یمراد دمید

 نوم حواستون کجاست؟ خا-یمراد

 ؟یچ-

  ان؟یبگم بهشون؟ بگم ب یمنتظرن، چ ینماز یآقا گمیخانوم م -یمراد

 ارنیب فیآره بگو تشر-
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مرد چهل،چهل و پنج ساله  هی دیکه به در خورد با گفتن بفرمائ یرو جمع و جور کردم با تقه ا زیم یرو یالیوسا زود

 وارد اتاق شد 

 ل و هر دو باهم نشستن پشت سرش سارا هم اومد داخ درست

  میکرد یدر کار وکالت گفت و ما هم خودمونو معرف شیکار یکرد و از سابقه  یشروع کرد خودش رو معرف ینماز

هم از اخالق و  یفروش دفترش رو بهش داده و کل شنهادیخودش پ رمحمدیو ام شناسهیرو هم م رمحمدیکه ام گفت

 کرد  فیتعر رمحمدیخوب ام یرفتارا

 میدردو دل کرد یبا سارا کل یبحث رو عوض کرد و بعد رفتن نماز افمیق دنید با سارا

 حدست درست بوده  یدونیسارا م-

 کدوم حدسم؟  -سارا

 ماینقشه بابا واسه ازدواج من با ن-

 بودم که حدسم اشتباه باشه  دواریواقعا؟ ام -سارا

که اگه دختر کور و کچل هم داشته باشن  شنینم دایپ یپدرو مادر چیه یشناسیمنو م ینه تو که خوب مامان بابا-

 بخوان شوهرش بدن  ینجوریا

تو پول  زویمامان بابات همه چ دن،یشوهر نم ینجوریتو هم تو رو هم یمامان بابا ادا،یبدت ن گمیم یزیچ هی-سارا

 نداره  یهم داشته باشه مشکل یرادیو ا بیطرف اگه پول دار باشه هر ع کننیفکر م نن،یبیم

 قبول کنه  دیتلخه، اما آدم با قتیحق گنیناراحت بشم، م دیرا بانه چ-

 باشه... یداره اگه پسر خوب یچه اشکال دم،یجون رو ند ایلع ماخانیمن که جناب ن گمیم رایالم -سارا

 حرفشو ادامه بده  نذاشتم

 یهم پدر مادر خوب یلیتو خبد باشنا  نکهینه ا گذرونمیخونه روزامو م هیبس کن سارا، من با مامان بابام به زور -

نا با او کنمیخانواده من، من فکر م نیو خانوادش هم ع مایحاال ن کنهیمن با اونا فرق م دیهستن فقط اعتقادات و عقا

  ادیمتفاوتم از اخالقاشون خوشم نم
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 حرف حق حساب نداره -سارا

 برام فرستاده بود  هیشدم که سم یآدرس هیاستراحت کوتاه و راه هیاز دفتر و رفتم خونه، نهار خوردم و  بعد

  زیو من نشت پشت م هیگرم با سم یپسر جوون اومدو بعد سالم و احوال پرس هیکه  میبود یقیآموزشگاه موس تو

 نگفتم  یزیتعجب کردم اما فعال چ هیخاطر رفتار گرم پسره با سم به

دو روز کالس باشه، روزا و  ید هفته اش نیو قرار بر ا میو ثبت نام از آموزشگاه خارج شد طیشرا دنیپرس بعد

 انتخاب کردم میساعتاشم رو هم من بر حسب ساعات کار

 آقا آشناتون بود؟  نیا هیسم-

 دورمون بود یاز آشناها یکیآره  زه،یچ -هیسم

  نمش؟یمن بب یاریسراب جونو چرا با خودت نم یآهان، راست-

  زارمشیمامانم م شیپ رون،یب ارمشیا خودم نمب ادیواسه همون ز سوزونه،یم یشیچه آت یدونینم -هیسم

  کنه؟یم یحاال از بچت هم نگه دار یمامانت، تو بس بود چارهیب-

 جنگ داره  شهیبا من هم نهیبیسراب هم اونو مامان خودش م ره،ی! جونش واسه سراب در میگیم یچ-هیسم

 نمشیبب دیجونم، حتما با یا-

روز  هی گفتیم نه،یتو رو بب خوادیدلش م یلیسامان هم خ م،یکردیم توبتیبا سامان غ میداشت شبیاتفاقا د-هیسم

 شام خونه ما  یایب دیحتما با

سر خونه شما دعوت کن من م هامون و منم واسه پنجشنبه شب دعوت شدم  میو خنده راه افتاد یکم شوخ هی بعد

 البته همراه سارا  نایا هیخونه سم

 برنامه یمشغول تماشا یو یت یبعد عوض کردن لباسام اومدم جلو ستیخونه ن چکسیه دمیخونه د دمیرس یوقت

 کودک شو شدم 

 ساعت مامان بابا اومدن  هی بعد
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 ن؟یسالم، کجا بود-

 میبود رونیب نایا ایسالم دخترم با لع-مامان

  نایجون مچ شد ایماشاهلل خوب با لع-

  هیآره، نگاه به افادش نکن خانوم خوب-مامان

 رخدا حفظتون کنه واسه هم از دست تو دخت-بابا

 خونه؟  نیشما مگه اومد دم،یبابا ترس یوا-

 باهات زنمیحرف م اطینه دارم از ح-بابا

بعد از  تیزبونشونو بکشم و در نها ریکردم نتونستم ز یاما هر کار زننیمامان و بابا ناجور مشکوک م دمیدیم اونشب

  دمیعالقم خوابخوردن شام رفتم تو اتاقم و بعد از خوندن رمان مورد 

 کالس میو ساعت پنج بر هیقراره برم دنبال سم میدار تاریچهار شنبه ست و کالس گ امروز

 (چیه گهیسارا که د کشهیبفهمه منو م هیرو به سارا نگفتم، اگه سم هیمن کال سم ی)وااا -

 !(م؟گفتیم یک شهیدفترو سرشون آروم م ارنیم فیکنم! سارا خانوم تازه دارن تشر کاری)خب چ-

 دارن  فیخانوم تو اتاقشون خواب تشر دمیپا شدم رفتم اتاق سارا د زدم،یداشتم مثل خل و چال با خودم حرف م 

 به به، ساعت خواب!-

  یخوابیوب یاز خستگ رمیمیدارم م رایالم ،یوا یا-سارا

  گهیخب پاشو برو خونتون بخواب د-

 نمیونم بببم دیببرم، نه، با شینتونستم کارامو تو دفتر پ ادیم زه روزیاز دفتر رفته بودم، د یک یدونینه بابا م-سارا

  نجایچخبره ا

  نجایا یکنیجون م یاآلن دار نکهیحاال نه ا-
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 دیکال خوابم پر گهیخانوم بازرس اآلن د-سارا

 بهت بدم کال خواب چند ماهت بپره  یخبر هیحاال بزار -

 خب؟ -سارا

 دم؟ید ویبگو ک نکهیخب ا-

 حدس بزنم، خودت بگو  تونمیکه اآلن مغزم هنگه نم یدونیم-سارا

 دمیرو د هیسم ،یتو که هر روز خدا هنگ-

 نشست سر جاش  خیس نیع هویحرف  نیا دنیبا شن سارا

  ه؟یکدوم سم-سارا

 ؟یشناسیم هیتو چندتا سم-

 خودمون؟  هی! نه نه، همون سمنا؟یا لیهمون سه -سارا

 نایا لیآره، همون به قول تو سه-

  دیپرسیتند تند سوال م شیزدگ جانینشسته بود و طبق معمول ه جانیبا ه سارا

 شد؟  یازمون نگرفت؟سامان چ یسراغ گهیرفت که د یکجا بود؟ چطور بود؟ نگفت کدوم گور ش؟یدید یک -سارا

  کردمیهاج و واج و با خنده داشتم نگاش م منم

 دمشید شیچند روز پ-

 دیکشمعروفش  یها غیدوباره از اون ج سارا

 !!!یکنیم فیبا آرامش برام تعر یاآلن دار یدیرو د هیسم شیتو چند روز پ -سارا

دفترو سرت شلوغ بود بخاطر  یومدیکه تو نم ییکنم برات، همون موقع ها فیخب مجال حرف زدن به منم بده تعر- 

 ام داده بود  یخواهرت، پ هیعروس
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رو  هگیبهم گفته که امروز تو رو هم ببرم تا همد گرفت،یرو م سراغت ادیاتفاقا ز رونیب میرفت میهم قرار گذاشت با

  دینیبب

  م؟یکجا ببر -سارا

 میثبت نام کرد تاریباهاش کالس گ میآخه رفت-

 ماجرا رو بدونم؟!  نهمهیمن ا دیکه من دارم! اآلن با قنیرف نایخدددااااا ا ییییییا تختیبه قول بهتاش تو پا -سارا

 یایب یوقت نداشت یکنم جنابعال کاریخب چ-

 کنم برات فیشلوغ بود نتونستم تعر یلیچند بار هم که زنگ زدم سرت خ نجایا 

 کم کار کردم  هیکل کل با سارا رفتم اتاق خودمو  یکل بعد

 میو با سارا رفت مینهار رو خورد ینهار که شد، سفارش نهار دادم حال نداشتم برم خونه، با سارا و خانوم مراد وقت

 آموزشگاه 

کالس به سارا هم واسه اومدن به  میاونا که تموم شد رفت داریبود، مراسم د یدنیواقعا د هیسارا و سم دارید ی صحنه

 که نداشت قبول نکرد  یاما اون بخاطر عالقه ا میاصرار کرد یلیخ تاریکالس گ

 روزا  هیبود نسبت به بق میزندگ ریچند ماه اخ نیروز ا نیبهتر اونروز

  زدیواسم رقم نم ریهارو بدون ام نیبهتر وفتادیم میتو زندگ یفاقهر ات گهید اما

  نایا هیخونه سم میپنجشنبه است و قراره با سارا با هم، شام بر امروز

دادم  لیکه به برادرش سه یبخاطر جواب منف کشمیخجالت م یلیاز سامان خ گذرهیسال م نیکه چند نیوجود ا با

 نخواهد داشت  یرفتار ناپسند چیه مدونیو م شناسمیاما سامان رو خوب م

  نایا هیسم یکادو برا دیخر یبرا میشب با سارا بودم تو دفترو بعد دفتر هم رفت تا

 شکل  یبسته بزرگ شکالت قلب کیعروسک بزرگ واسه سراب گرفتم و سارا هم  هی من

  نایا هیخونه سم یجلو میدیرس یوقت



 با نقض قاعده عشق یلمس واژه خوشبخت

 
47 

 

 خونه شمام بزرگتره از  را،یخونه رو نگاه کن الم یوواااا -سارا

 بودن  یآره، اون موقع ها هم خانواده پولدار-

 هیکه با سم یکه با اونهمه دوست یداره هم پول، هم مردونگ افهیاز اول هم خرشانس بود سامان که هم ق هیسم -سارا

 داشت آخرش باهاش ازدواج کرد 

 نگو، خدا رو شکر که خوشبخته  ینطوریا-

  میخوشبخت بش ینجوریهم ا وانیخدا کنه منو ک گمیکه م گمینم یمنم از رو حسود -سارا

  هریتو د میباش، اآلن هم زنگ رو بزن بر تونیازدواج کن بعدا به فکر خوشبخت وانیدختر، حاال تو با ک یرینم-

  میو سامان و دخترشون سراب که شش سالش بود رو به رو شد هیداخل و با استقبال گرم سم میرفت

  خوردیواقعا حسرتشو م دیدیرو م یزندگ نیکه ا یو خوب هرکس یهنگ و اجتماعخانواده با فر هی

 یها یکار نیریو صد البته با ش نیریش یخاطرات و گفت و گوها دیدرش نبود، تجد یفاتیشام خوب که تشر هی بعد

  رونیب میو اومد میکرد یبخورمش همراه سارا باهاشون خداحافظ خواستمیسراب که م

ه ک میبود نیکم بود تو ماش ریثبت شد اما کم بود، وجود ام میزندگ یروزا نیروز ا نیوان خوش ترهم به عن اونشب

 سارا رو برسونم خونشون و بعدش برم خونمون خواستمیم

 اون دوران  میگشتیبود، کاش برم یخوب یلیشب خ-سارا

 خوش گذشت  یلیآره واقعا خ-

 ازش نگفتن؟  یزیازدواج کرده؟ چرا چ نه؟کیم کاریاالن چ لیبه نظرت سه رایالم گمیم -سارا

 نگفتن  یزیمراعات منو بکنن چ نکهیبخاطر ا دیشا دونم،ینم-

  کنهیم کاریشده و چ یچه شکل نمیدوست دارم بب یلیخ ید،ولیشا -سارا

 جوابشو ندادم و رسوندمش خونشون  گهید منم

  رنیو م انیماه ها و فصل ها م گذره،یچند ماه از اون روزا م اآلن
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  دمیرو ند ریام گهیگذره،دیدادم م ریبه ام یکه من جواب منف ییسال هم از اون روز کذا هی

نباشم  رشیگیگرفتم پ میتصم گهیاما د کردمیدنبالش م نستایو ا کردمیچک م لشویپروفا یماه قبل عکسا هی تا

 از روزگار نامرد  هیگالکردم و  هیگر ریدل س هی نکاریآنفالوش کردم، بعد ا نستایشمارشو حذف کردمو تو ا

  کنمینوشته بود رو کم م شیکه برام شش ماه پ یینظر روانپزشک هستم و دارم کم کم قرص ها ریز اآلن

ترک  خوردمویکه سر خود هر روز م ییعموش تا اون قرص ها شیبود که سارا با هزار تا زور منو برد پ شیماه پ شش

 داد گهیکنم و عموش چند تا قرص د

... 

بود از خواب  زمیعز تاریکه مخصوص آموزشگاه و گ یست با شوق کشنبهیافتاد که امروز  ادمی یداریاب و بتو خو 

 شدم  داریب

  رونیصبحونه مفصل که خودمو مهمون کردم زدم ب هی بعد

م برم دراه افتا نیو کاله و شال و پالتو بلند و پوت یبا روسر موهایاومده و منم مثل اسک یبرف به قول معروف مشت هی

 و سارا  هیسر قرار با سم

  یو برف باز رونیب میایب رستانیدب امیا ادیو به  میبش الیخیدفتر رو ب میگرفت میتصم امروز

ها  سیافسردم شده بودن مثل راننده سرو یدادن به من و عوض کردن زندگ هیمامور روح هیروزا انگار سارا و سم نیا

  میرفتیشونو با هم مدنبال رفتمیمن م میقرار بود بر ییهرجا

 ومدیسارا از خنده داشت از چشام اشک م یلباس ها دنید با

  هیسم دنبال میشد و نشست و با هم رفت نیتکون بخوره به زور سوار ماش تونستیبود که نم دهیلباس پوش یجور هی

  یبرف باز ادیتر از خودش دم در و خانوم داره با ما م چارهیسراب رو داده بغل پدر ب چارهیب میدید

  دیخند یسارا کل دنیسوار شد اونم مثل من با د یوقت

  ؟یتکون بخور یتونیسارا چه خبرته؟م-هیسم
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  ؟یبشم چ ضیاگه مر ،یبرف باز رونیزهرمار، من مثل مردم شانس ندارم که شوهرم بچمو نگه داره برم ب-سارا

  امیخونه خودم م نهیاما ناز کرد منم گفتم بش ادیبرو بابا، به سامان هم گفتم ب-هیسم

 شروع شد  نایجرو بحث ا دوباره

کس نبود تو اون برف فقط ما سه تا خل و چل  چیشهر ه یجا چیه یعنیپارک بزرگ که گربه هم اونجا نبود،  هی میرفت

  میبود

 قهوه و کیک هی میبر میگرفت میبرف تصم یبا گلوله ها گهیکردن هم د ریخورد و خاک ش یحساب یبرف باز هی بعد

 که خودشون خودشونو مهمون من کردن  مینوش جان کن

 با جمع دوستانه گرفته و من رو هم دعوت کرده  یمهمون هیهم گفت خواهرش مانا فردا  سارا

 رو رسوندم خونه هاشونو منم رفتم خونمون  هیسارا و سم ن،یاز دور دور با ماش بعد

 !خوش گذشت؟ ن؟یکردیم کاریسرما چ نیدخترم تو ا -بابا

 !میخوش گذروند یکل مایبابا،مثل قد یجات خال-

  نایا ایخونه لع میچون قراره فردابر ،یخدا کنه سرما نخور -مامان

 ! یمهمون باز نهمهیاز ا نیاه مامان خسته نشد-

  میکنیم یخونه زندگ هیتا شما ها که تو  نمیبیم شتریرو ب ایلع من

  ؟یشد مهمون باز رفتن و اومدن یدوبار مهمون یوا! دختر ماه -مامان

  نیخوش باش نیشما بر ام،یب تونمیخالصه که مامان جون، من فردا دعوتم خونه خواهر سارا، نم-

  م؟یدونستیدعوت بوده ما نم یمهمون میبگ میبابا، چند روزه دعوت کردن حاال بر رایزشته الم -بابا

 دیشما بر گهید هیشگیهم یکنسلش کنم که، مهمون تونمیبابا تو رو خدا، من نم-

 شد  رینکردن و ختم به خ یاصرار گهیرو شکر د خدا
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 کار داشته رفته منتظره که منم برم  ایکیهم زنگ زد که اون نزد هیسم

نکردم و به خاطر خلوت بودن  رینکنم، خدا رو شکر که د رید کیبرف و تراف نیساعت قبل تا تو ا هیراه افتادم از  منم

  دمیها زودتر هم رس ابونیخ

لند کم ب هیکه داشتن  دمیمرد شن هیرو با  هیسم یکه صدا یشگیتو کالس هم رفتمیآموزشگاه داشتم م دمیسر تا

  کردنیصحبت م

 دعوا کرده  یبا کس هیفکر کردم سم اولش

 شدم خکوبیمرد م یصدا و حرفا قیدق دنیکنم که با شن ادیسرعتمو ز خواستمیم

  ؟یدر ارتباط اریزنداداش اآلن چند ماهه که شما با الم -مرد 

 رو نداره! یاون فعال قصد ارتباط و ازدواج با کس شناسم،یرو م رایکه، من الم ستیحرف وقت و زمان ن -هیسم

 !!!(ل؟یبرادر شوهر داره، سه هیکه فقط  هیسم ه،یبرادر شوهر سم یعنی)زنداداش، زنداداش، 

 داره؟  یچرا قصدشو نداره؟ مگه مشکل -لیسه 

  ستیخوب ن شیداره، وضع روح یوادگآره، مشکل خان -هیسم

  یچونیپیمنو م ییجورا هی خوامیم حیهم من توض یهر چ ،یزنیحرفا رو بهم م نیتو اآلن چند وقته ا -لیسه

رو بلدم فقط بخاطر تو و  تاریگ نکهیبا ا رمیو م امیم نهمهیا کنمیتالش م نهمهیمن ا ل،یآروم باش سه -هیسم

  یساله تو تموم بشه و به عشقت برس نیدمنم دوست دارم زجر چن راست،یالم

 چارهیمال منه، ب نجاینفهمه ا رایتا الم امیو م رمیبه آموزشگاه خودم م یساله دارم دزدک هیمن اآلن  هیسم -لیسه

اما  ا،ریالم یتار مو هی یفدا نایا یهمه  ن،یو بر نیایتا شما ب نهیشیم نجایا ادیدوبار داره م یشهرام بخاطر من هفته ا

  شمیم چارهیو من ب شهیهم یبرا رهیم یتو بهش بگ نکهیروز بفهمه قبل ا هیه اگ

 وارد اتاق شدم  تیچطور شد که با عصبان دمینفهم

 ام شدت گرفت  هیگر وار،یبه د دمیرو محکم کوب در
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 چند لحظه سکوت کردم  هی لیسه دنید با

رنگش جذاب تر و سنش  اهیس یودن بر موهارنگش که غالب شده ب دیسف یخودش، البته موها یشده بود برا یمرد

  دادینشون م شتریرو ب

 متعجب هردوشون داد زدم  یها افهیق دنید با

 ،یردرو باهام ک نکاریا یقمیتو که رف ؟یداد یسال منو باز هی نیا ؟یدیتو برام نقشه کش ه،یازت انتظار نداشتم سم-

 چطور بترسم! هیاز بق دیبا نیبب

 من... ست،ین هیسم ریقصخانوم، ت رایالم-لیسه 

 صداش خفه شد  دمیکه کش یداد با

 کارا الزم بوده باشه  نیجواب شما رو داده بودم، فکر نکنم ا ن،منیبد حیتوض ستیالزم ن دم،یحرفاتونو شن یهمه -

 یچ دمینفهم هویکه  نیپائ ومدمیو عجله از پله ها م هیداشتم با گر رون،یب دمیرو پرت کردم وسط اتاق و دو تاریگ

دنم با ناله خواستم پاشم که دوباره ب د،یچیراستم پ یتو کل بدنم بخصوص تو پا یدرد بد ن،یشد و از پله ها افتادم پائ

 تحمل نکرد و افتادم 

چندتا از هنرجوها و  دمیبرگشتم د ستاد،یسرم ا یقرمز باال یهم با چشما لیخودشو بهم رسوند و سه هیبا گر هیسم

با اشاره دست بهشون فهموند که برن  لیسه کنن،یو ما رو نگاه م ستادنیوزشگاه با تعجب اآم یدم در داخل دیاسات

 داخل 

  ن؟یشد که افتاد یخانوم، حالتون خوبه؟ چ رایالم -لیسه

 خورد؟ غلط کردم من، اشتباه کردم  چیپات پ رایالم-هیسم

 دکتر  مشیمن ببر نیسمت ماش میکمکش کن ببر هیسم -لیسه

 رمیخودم م نیریبگ یتاکس هیس،ین میزیچ خوام،ینه نم-

 خونتون؟  یبر یخوایوضع م نیبا ا ینتونست یپا ش یاآلن خواست ؟یچ یعنی -لیسه
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و با  زدیو حرف م رفتیهمش با خودش کلنجار م لیسه ل،یسه نیهزارتا زور و اجبار من رو بردن سمت ماش با

که تو کل بدنم  یاما از درد بد کرد،یم یذر خواهو ازم ع کردیم هیگر زیر هیهم  هیسم روندیرو م نیسرعت ماش

 حرف بزنم  تونستمیبود نم دهیچیپ

د بستن و بع دهیند یجد بیعکس دکترا گفتن آس هیمسکن و  قیرسوندن و بعد تزر مارستانیب نیتر کیبه نزد منو

 داغون نشسته بودم  یو منم با اخم و اعصاب میبود نیپام مرخصم کردن تو ماش

  کنه؟یدرد نم ادیز ن؟پاتونیخانوم بهتر شد رایالم-لیسه

 نه بهترم به لطف شما!-

 یهفت سال من چ نیکه تو ا یبپرس هیاز سم یتونیاشتباه کردم اما مجبور بودم، م دونمیم را،یشرمندتم الم -لیسه

  دمیها که نکش

  میکارها شدنقشه ها و  نیبود که منم دلم سوخت و مجبور به ا یبخدا حالش طور را،یآره الم -هیسم

 کاراتونو بشنوم  هیتوج خوامیباشه، اآلن اصال نم-

 که مامان زنگ زد میکردیهمونطورر بحث م میداشت

  ؟یکرد رید نقدریچرا ا ،یدختر؟ مردم از نگران ییکجا-مامان-

  رسمیشد تو راهم دارم م ریرو برسونم خونشون د هیبردم سم ست،ین ینگران یمامان جا-

 واسه شام  میباشه، منتظرت-مامان

 د شده بو ادهیهم قبل از ما پ لیشدم،سسه ادهیپ نیگرفت و کمکم کرد از ماش ربغلمویز هیدم در سم دمیرس یوقت

 خواستم برم داخل که... هیانداختمو درو باز کردم و به کمک سم دویکل

  خوامیبازم عذر م-لیسه

به  میدیو به در ساختمون رس میگذشت اطیاز ح هنکیداخل، بعد ا میرفت هیبهش بدم با کمک سم یجواب نکهیا بدون

 گفتم  هیسم
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 نترسن  نایبرم داخل تا مامان ا ییتنها خوامیم ،یکمکم کرد نجایکه تا ا یمرس-

 باشه، پس مواظب خودت باش -هیسم

 رفت  یبوسه و بعد خداحافظ هیبا  دیمنو در آغوشش کش هیسم

 مبل نشستم  نیمنم رو اول خورن،یم وهیو دارن م یرائیکه نشستن تو پذ دمیداخل و مامان بابا رو د رفتم

 سالااام من اومدم -

  ؟یسالم، چرا اونجا نشست -مامان

  نمیهم بب هیزاو نیداره خواستم خونه رو از ا یچه اشکال-

 دخترم  یسالم، خسته نباش-بابا

 بابا جونم  یدرمونده نباش-

 کم تمرکز کردم هی

 کنم  فیعررو براتون ت ییماجرا هی خوامیم-

 اآلن! یزنیمشکوک م یلیتو خ را،یالم ریخ -مامان

 خورد افتادم  چیپ یپام وقت نییپا امیآموزشگاه ب یاز پله ها خواستمیبودم م تارینه بابا، امروز که کالس گ-

  کنه؟یخدا مرگم بده، اآلن پات درد م -مامان

 یچیدکتر گفت ه میدکتر نشونش داد میگاهه، بردآموزش ریکه مد هیبرادرشوهر سم ل،یو آقا سه هینه اصال، با سم-

 دردش واسه اونه  نیکم محکم خورده زم هینشده، فقط 

 گفت  دیشدم رو د یچیباند پ یمامان پاشدن اومدن نشستن کنارم بابا که پا باباو

قصه  ینشست سه ساعته میما نترس نکهیکردن واسه ا یچیباند پ ینجوریپاتو ا ،یدختر تو چقدر خانوم و آروم -بابا

 برامون  یکنیم فیمجنون رو تعر یلیل
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 راه نرم و از پام کار نکشم  ادیکرد تا ز یچیباند پ اطینشده، دکتر واسه احت یزینه بابا چ-

 ندادن  ریگ ادیشد و ز ریهم ختم به خ نباریرو شکر ا خدا

 ه،یو سامان و سم لیرش، سهمدت سارا و خواه نیشده تو خونه موندگار شدم، تو ا یچیباند پ یهفته با پا هی

 ادتیاومدن ع لیفام شتریب نا،یا ی،پناهیمراد

 (نمیطرفدار هامو بب کردمیزودتر امتحان م دیطرفدار دارم با نهمهیا دونستمی)نم 

  نایا یپناه یاز مهمون نایخواهر سارا موندم، مامان ا یمدت من از مهمون نیتو ا 

 بال ها به سرم اومد  نیا شهیم کم بهتر هیحالم داره  دیکه روزگار د منم

 از نو رفتم دفتر  یشد، رفتم باند پام رو باز کردم و روز از نو روز یهفته که تو خونه سپر هی

 آموزشگاه؟  یریم کشنبستیامروز -سارا

  رمینم گهی! نه دیهمه ماجرا من اآلن پاشم برم آموشگاه واسه چ نیسارا حالت خوبه؟ بعد ا-

بهش  ادیهمه سال به پات مونده، چطور دلت م نیچقدر دوست داره که تو ا نییق داره، خب بح لیسه رایالم -سارا

 ؟یتوجه باش یب

 نکهیساعت بود قطعا به خاطر ا هیداشته باشم، اگه حرف  یوسط باشه که منم عکس العمل نیا یعشق هی دیسارا با-

 کنم؟  ینقش باز دیعمر من با هیداشتم اما واسه  یدلش نشکنه عکس العمل

 ینیبیم یاگه بهش فکر کن ،یکن دایازش پ رادیا هی یتونینم یحت هیپسر خوب یلیخب تو بهش فکر کن، سام خ-سارا

  یکه دوستش دار

 ندارم  یاعتقاد ادیکه بعد فکر کردن به وجود ب یمن به عشق-

 نمیمنتظر بش دیبامنم  کنه،یقبول نم چکدومویه ادیخدا شانس بده، واسه مردم پشت سر هم خواستگار م-سارا

  ندازمیم یخودمو سر ک نمیبب

 قبول کردم، اما مامان بابا ازم گرفتنش  د،یرو که با یمن کس-
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 که  رونیپاشد از اتاق بره ب سارا

  هیپسر خوب یلیفکر کن که خ لیبهش فکر کرد، به سه دینبا ست،یکه ن یکس گهیخالصه از من گفتن، د-سارا

 بست و نذاشت جوابشو بدم  درو

 که گفت مامانم اومده دنبالم باهاش برم رهیبگ یگفتم واسم تاکس یو برداشتم و به خانوم مراد تلفن

 )چه عجب، مامان چه مهربون شده، نکنه شاخ در آورده باشم(

  رونیجمع کردم و از اتاقم اومدم ب المویوسا

  یسالم مامان جون،چه عجب! مهربون شد-

دارم که با  یچه اخالق کننیاآلن فکر م یخانوم مراد شیپ یگیم ینجوریا ،یسالم دخترم، خسته نباش -مامان

  یتعجب کرد ینجوریاومدن دنبالت ا

 دنبالم واسه همون یایآخه تا حاال نشده بود ب ،یدونه خودم هی یکینه بابا، تو مامان مهربون -

  میبر ایب ز،یخب حاال زبون نر-مامان

  رونیب میداز دفتر اوم یاز خانوم مراد یخداحافظ با

 شاپ  یکاف میاومدم دنبالت بر -مامان

 شاپ اآلن؟! یکاف می! منو تو بریکنینگرانم م یمامان دار-

 به نظرم چسبهیم یبعد از ظهر یداره؟ مادرو دختر یبیآره خب، چه ع -مامان

 (هیبگذرونه، مطمئنم خبر ری)خدا امروزمو به خ

  دمینتونستم تحمل کنم و پرس یبعد سفارش بستن م،یتشناخیشاپ دنج که م یکاف هی میمن رفت شنهادیپ به

  نجا؟یا میچرا اومد یبگ یخوایمامان نم-

 !یدیسوال رو ازم پرس نیاز بس ا یکرد جمیگ ،یمونیدختر تو مثل هفت ماهه ها م -مامان
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 هیخبر هیمنتظر بمونم، مطمئنم  تونمیخب بگو، نم-

  میخوایتو رو م یختکه منو بابات فقط خوشب یدونیتو م رایالم -مامان

 بر منکرش لعنت -

  ؟یو حتما به نظر منو بابات هم ارزش قائل -مامان

 سالمو... نیاگه ارزش قائل نبودم که عشق چند-

  کردمیحتما منو بابات موافقت م بودیمناسب سیادامه نده، اگه ک دونمیآره، م -مامان

 که برام خواستگار اومده دمیفهم نجایخب؟ پس تا ا-

  گرفتیوقت م یخواستگار یزنگ زده بود و برا ایلع ،یدیآره درست فهم -مامان

  ن؟یگفت یاونوقت شما چ-

 نظر تو رو بپرسم  زنمیاآلن دارم با تو حرف م یچیمنم ه -مامان

  ا؟یبه لع یگفت یشما چ گمینه مامان، م-

 که درو روش بست  شهی! نمگهیبگم؟ خاستگاره د یچ یانتظار داشت -مامان

  گهیمبارکه د دیباره بگ هیپس -

 نشستم رو به روت نظرتو بپرسم  یبود که من اآلن نم یاگه اونطور -مامان

ل و به زور من قبو نیکشتیمنو م نیشما داشت ومدنیم نایا ریاوال که اگه خداستگار خواستگاره، چرا اونموقع که ام-

 معلومه قراره نظرتونو بهم نیکه کرد ییها ینیمقدمه چ نی! با انیپرسی! بعدشم شما اآلن نظر منو نمان؟یب نیکرد

  دیکن لیتحم

 یبه نظر من و بابات هم ارزش بد دیکه با گمیمن فقط م وفته،یب یاتفاق نیچن ستیقرار ن رایالم -مامان

اما اگه من  کردمیو در صورت مخالفتتون ازدواج نم دادمیم تیحتما به نظرتون اهم رهیسر بگ یاگه قرار بود ازدواج-

 به زور باهاش ازدواج کنم  تونمینم ادیخوشم ن یکساز 
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 بده  یفکر کن بعد جواب منف مایحاال فعال تو در مورد ن -مامان

دم و بهش فکر کر میخواستگار ادیب نیکردیو آرزو م نیگرفتیمن در نظر م یرو برا مایمن همون موقع که تو و بابا، ن-

 وصلت کنم با اون خانواده  ستمیوجه حاضر ن چیبه ه دمیفهم

  ؟یفتگر ادی یسادیمنو بابات وا یتو رو نکهیکه اونم بعد ا یو بلد نبود سادنیچشمم روشن فقط فال گوش وا -مامان

منم موقع آب  نیزدیبلند حرف م نیلطفا بحث رو عوض نکن، داشت نستادمیبار هم فال گوش وا هیمن تا اآلن -

 نیه اب نیمنو مجبور کن ستیالزم ن یبه خاطر خانواده پناهدرضمن  رم،یکه گوشامو بگ تونستمینم دم،یخوردن شن

  ستیبه شما ن یاحترام یب یازدواج چون اگه دوست نداشته باشم به زور ازدواج کنم به معنا

 اون پسره  یبه خاطر ماجرا یکه با ما لج کرد نهیمشکل تو ا ه؟یمشکل تو چ یدونیم -مامان

  ادیخوشم نم یز خانواده پناهمن ا کنم،یوجه با شما لج نم چیمن به ه-

 یوت یمثل بحث ها یتکرار یحرفا یخونه، تو خونه هم کل میو رفت رونیب میشاپ اومد یجرو بحث از کاف یکل بعد

که طرف تو خارج از کشور شرکت داشت و  میقبل یاز خواستگارا یکیبابا گفت  تیدر نها میشاپ با بابا داشت یکاف

 رو انتخاب کنم  یکیما و اون پسره ین نیور هنوز سر حرفش هست و بو چند کش رانیا نیآواره بود ب

 ذاشتنیکه به من داشتن منو آزاد م یمسائل به خاطر اعتماد شتریمادر من هرچقدر که روشن فکر بودن و تو ب پدر

  ذاشتنیمن احترام نم دهیبودن و اصال به نظر و عق یریتو ازدواج تو اوج سختگ

 موندم و نماز خوندم و دعا کردم داریتا آرامبخش شب تا صبح ب 2با خوردن  یبیتقر یاز جرو بحث و دعوا بعد

گناه کردم اما توبه  دونمیو پا کج نذاشتم، تا حاال م ی! خودت کمکم کن، معبود من! تا حاال خودت کمکم کردای)خدا

 خوامیدر دلم نباشه، اما نم یارو فراموش کردم تا عشق ممنوعه  ریرو ندارم، ام یمن! من که جز تو کس یکردم، خدا

 ...(خوامیفقط از تو کمک م ایخدا ام،یدرب یبه زور به عقد کس

 بودم  نیتو اتاق انتظار دفتر منتظر من نشسته، هنوز باهاش سر سنگ هیسم دمیبرگشتم د یدادسرا بودم، وقت تو

  یسالم، خسته نباش-هیسم

 سالم، ممنون -
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 داخل؟ امیب تونمیم-هیسم

  ایآره ب-

 من نشست زیبه م یصندل نیتر کیاومدو درو پشت سرش بست و تو نزد هیسم

زنگ  روزید یآروم بش نکهیبه خاطر ا ،یپات رو باز کرد یچیکه باندپ دونمیم نمیو ا یهنوز ازم ناراحت دونمیم -هیسم

 نزدم واسه آموزشگاه اما چهارشنبه منتظرتم 

 شن؟  ییاجرا تا نقشه هاتون نه؟یمنو بب لیتا سه امیب یمنتظر-

 بهت بگم  میکه کرد ییکارا لینگو، من اومدم دل ینجوریا رایالم -هیسم

 کاراتون نیبا ا نیمنو مسخره کن دیتونیداشته باشه شما نم یلیهر دل-

 خانواده من برگشتن شهرستان و منم باهاشون رفتم  م،یرو تموم کرد یدانشگاه شیپ نکهیبعد ا -هیسم

 هی و میرفتن، رفت نیهمه مدارکمون از ب لمیو تو اون تصادف موبا میکرد یدیشد یلیختصادف  میتو راه بود یوقت

ه ک یدیشد یهفته از نگران هیشهرستان بعد  میقراره برگرد دونستیسامان هم که م م،یاونجا موندگار شد یسال

ر هم بخاط لیدار سه رویگ نیکنه، و تو ا دایما رو پ هخانواد تونهیشهرستان و بعد دو هفته م ادیداشته از نبود من م

تا از سامان زهر  زارهیمنو سامان رو کف دست باباش م یدوست انیجر یو همه  رهیکه با سامان داشته م ییدعوا

  رهیچشم بگ

منو سامان هم که از خدامون بوده ازدواج  ،یسرباز یریم ایو  یکنیباهاش ازدواج م ای گهیم فهمهیم یهم وقت پدرش

  م،یکنیم

کردم نتونتستم به خاطر عوض کردن خونتون  یهر کار نجایا میاومد نکهیبعد ا میمدت شهرستان موند هیاج ازدو بعد

 کنم،  دایازت پ ینشون

 کرد که ازدواج کنه قبول نکرد  یگرفت و مادرشوهرم هرکار یهم که بعد تو افسردگ لیسه

 یادرشوهرم هم ازم خواهش کرد تا هرجورکرد، م فیخودش رو واسه مادر شوهرم تعر یعاشق انیتموم جر نکهیا تا

 یاضتا ر میقبول کن یکه بذار یو هر شرط میبد شنهادیو پ میو دوباره باهات حرف بزن میکن دایشده دوباره تو رو پ

 لیواسه ازدواج با سه یبش
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 بخاطر من ازدواج نکرده؟  لیهمه سال سه نیا یعنی-

 آره  -هیسم

  ن؟یکرد دایمنو از کجا پ-

 دایکرده بود و پ دایکه واستون خونه پ یازشما اونجا آدرس بنگاه تونیخونه قبل میرفت بت،یهزار مصبا  -هیسم

  میکرد دایو پ یکه شما باش لیکارا ستاره سه نیبا ا م،یکرد

 ! کنهیو ازدواج نم نهیشیمن م یسال به پا نهمهیا لیکه سه دونستمیآهان، من نم-

 ،دادمیازدواج با سام رو بهش م شنهادیداشتم حتما پ یا گهین اگه خواهر دم ه،یپسر خوب یلیخ ایسه رایالم -هیسم

دست فرهاد و مجنون و  نیازدواجه، به خدا ا یآل برا دهیپسر ا هیکنم، واقعا  فشویبرادر شوهرم باشه و تعر نکهینه ا

  بوده؟ لیه شد کار سهبار از شماره من زد نیکه تو تلگرام اول یام یاون پ یدونیم یهمشونو از پشت بسته، راست

 واقعا؟!-

ه شمار قیطر نیو از ا میکرد دایتا دفترتو پ ریاز آدرس خونه بگ مویآره، از چندماه قبل اون ما دنبال تو بود-هیسم

  میکرد دایرو هم پ لتیموبا

  کرد؟یم کاریچ لیدست سه یجنابعال هیاونوقت گوش-

ر د ای یازدواج کرد نهیبب خواستیش رفته بود و فقط مک کردیم یاز دست بچم سراب که داشت باهاش باز -هیسم

 مونده؟  ادتیتو  نکهینه و ا ای یهست یارتباط با کس

 گرفته بود و به زور جمعش کردم  خندم

 شد که ادامه نداد؟  یپس چ د،یکش شیسوال ها و حرفا رو پ نیا عیسر یلیخ دمیآهان د-

منم گرفتم  کنه،یمن و به اسم من با شما چت م هیداره با گوش بعله آقا دمیو د دمیاونموقع بود که من رس -هیسم

 ازش 

 لمیپس بگو خانم داره دروغ تحو ،ی! تو هم دستپاچه شدیرفت گهیشد که د یاونروز چ دمیازت پرس یوقت دمید-

  دهیم
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 لهیتو و سه ریدروغ تقص یکارها و نقشه ها و حرف ها نیا یکنم؟ همه  کاریمن چ-هیسم

 یضرا گهیمن د تیاما در نها میکن یو آشت ارهیموفق شد دل منو به دست ب هیو باالخره سم میف زدحر یکم هیسم با

 یدرد و دل کردم و ماجرا یکل هیبا سم نیواسه هم دیترکیدلم داشت م ریاخ ینشدم به آموزشگاه برم به خاطر اتفاقا

گفت مادرشوهرش همچنان منتظر جواب از  هیآخر هم سم درگفتم و  هیخواستگارا و شرط بابا واسه ازدواجمو به سم

 جواب دادن  یبرا هیماه وقت گرفتم از سم هیاومدنشون و منم حدود  یخواستگار یطرفه منه برا

آروم و تنها  یجا هیتو  خواستمیم امیمدت رو نم نیو سارا هماهنگ کردم که من ا یماه هم با خانم مراد هی نیا یبرا

 ا فکرم واسه ازدواج باشه و تنه نمیبش یو بدون مشغله فکر

و منم دو هفتست خودم رو تو اتاقم حبس کردم ومغزم  گذرهیم شنهادشیبه دفتر و دادن پ هیهفته از اومدن سم دو

 از فکر کردن  شهیداره منفجر م

 و خانوادش  لیو خانوادش و به سه میو خانوادش، به خواستگار قبل مایبه ن فکر

 سه خواستگار کجا  نیکجاو ا ریاما ام کردم،یم سهیو باهاشون مقا ومدیبه فکرم م هم رمحمدیافکار ام نیا نیماب در

 گهیبرام م لیسه یها یو از خوب زنهیو زنگ م رهیو م ادیم یه انیروز درم کی ایمدت هم سارا هر روز  نیا در

 (رو نداشتم یچیتا آخر عمرم غم ه گهیمثل سارا واسه خودم داشتم، د یوص لی)کاش منم به وک 

 انهی انیاز مامان بابا هم فرصت گرفته بودم تا فکر کنم و بعد فکر هام به اون سه خانواده خبر بدن که ب 

خانواده که  نیهرچقدر هم پسرو خانوادش خوب باشن، پس ا ستمیدر غربت ن ی)من که اهل خارج رفتن و زندگ 

 داشته باشم تونمیباهاشون نم یراحت یو خانوادش هم خوب هستن اما من زندگ ماین چ،یه

شتم نذا ونیاون هم فعال با بابا و مامان در م لیسه مونهیم تیمجللشون، در نها یبخاطر اخالق و رفتار با افاده و زندگ 

نسبت بهش ندارم اما فعال  یباشن و من خودم هم حس بد یراض لیسه یو کار یمال طیاما فکر کنم به خاطر شرا

 (ستمیعاشقش هم ن

 دواریکه از ته دل و با عشق نبود اما ام یمیشد، تصم لیمن سه میو هشت روز فکر کردن تصم ستیببعد از  باالخره

 در قلب من جوانه خواهد زد  لیبه من منعکس خواهد شد و عشق سه لیبودم که از طرف سه یبه عشق

 نشستم  یخونه تو اتاقم بودم که مامان و بابا اومدن تو اتاقم و رو تختم نشستن و منم رو صندل تو
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 خانوم عروس، چخبرا؟  رایخب الم -بابا

 باباجون  یسالمت-

 منتظر جوابه  گفتیاآلن دوباره زنگ زده بود و م ایلع ؟یفکراتو کرد -مامان

 فکر کردن رو به هردوتاشون گفتم  یاسترس فراوان و کل با

 بزارم  ونیرو باهاتون در م یمسئله ا هی دیبله فکرامو کردم، من با-

 ؟ خب -بابا

 هم دارم  گهیخواستگار د هیمن -

  م؟یکه ما خبر ندار هیخواستگارتون ک نیاونوقت ا -مامان

  هیآشناست، برادرشوهر سم-

  ؟یرفتیکه م یهمون صاحب آموزشگاه -مامان

 بله همون -

 پدر سامان کارخونه چرم داره؟  یگفتیم رستانیتو دوران دب ادمهی -بابا

 خوبه یلیخبله هنوز هم داره، وضعشون هم -

 تهیپسره خوب و با شخص یلیخ دمیبار که د هیخود پسره هم من  -مامان

 (تی)حاال چون کارخونه دارن و وضعشون خوبه شد پسر خوب و با شخص 

 کدوم شد؟  تیخب انتخاب تو در نها -بابا 

  نایا هیبا اجازه شما خانواده سم-

 نایا یو که به صالحت هست رو نشونت بدم، انتخاب من پناهکردم راه درست ر یبهت اصرار کردم و سع ادیمن ز -بابا

  یخواستگار انیندارم ب یخوشبختت کنن من حرف توننیدارن و م یخانواده هم وضع خوب نیبودن، اما چون ا
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  انیبگم ن نایا ایبه لع تونمیمنم نم -مامان

  دمیو جوابمو بهش م زنمیحرف م مایمن خودم با ن انیشما بگو ب-

  ه؟یپسره چ لیاسم و فام یخانواده، راست نیاز ا قیتحق یپ رمیفردا هم خوب فکراتو بکن، منم م تا -بابا

  یعبد لی،سه لیسه-

منم خوشحال  دم،یدیرو نم دیکه با یکدومشون اون شاد چیبابا بعد از گرفتن جواب از من رفتن اما تو چهره ه مامان

که با ازدواج با  یمامان بابا، اما نه اون خوشحال یاجبار یر هاو خواستگا یبودم بخاطر خالص شدن از خانواده پناه

 ازدواج کنم  یا گهیپاک کنم اگه قرار باشه با کس د مرو از ذهن و روح ریام گهیکردم د یسع شدم،یم ریام

که  کردنیم یبودم اما قرص ها کار داریبودن سر کردم، ب میشگیهم اریماه ها و امسال  نیکه ا ییرو با قرص ها شب

پشت پنجره اتاقمو تا صبح به ماه و  نشستمیو مثل مسخ شده ها آروم م کردمیرو حس نم یو سخت یناراحت چیه

از امشب به بعد ماه و ستاره ها هم جزء ممنوعه ها  ماا کردمیبودن نگاه م ریستاره ها که تنها وجه اشتراک من با ام

خانواده رو  یکیاون  میزنگ زد یو خانواده عبد ینواده پناهبرام صبح بازم دفتر نرفتم و همراه مامان به خا شدنیم

 هم قرار شد خود بابا کنسل کنه

حرف زدم و واسه پس فردا شب  هیهم خودم با سم نایا لیبه سه انیرو مامان واسه فردا شب گفت ب یپناه خانواده

  انیگفتم ب

و دوباره به اجبار  ینیریو ش وهیم دیخر میهم رفترو دعوت کردو با  نایدوباره به تکاپو افتاده بود و گلرخ ا مامان

 نداشتم  یاخالق مامان مشکل آنچنان نیبا ا ومدویبدم نم دیمن و خودش، خدا رو شکر از خر یلباس برا دیمامان خر

کردن و مرتب کردن خونه و منم تو خونه بودم و از استرس داشتم  زیتم یاومدن برا نایدوباره از صبح گلرخ ا فردا

  دممریم

 بخورم یچیوزن کم کردم از بس قدم زدم و نتونستم ه لویک ستیب کیشب نزد تا

به  یاز خانواده پناه دنیکشیاز من نداشتن و بخاطر جواب رد دادن من هم خجالت م یو بابا هم وضع بهتر مامان

 یادیز یشغل یصت هاو فر دنیرو از دست م یماهشون، هم ناراحت بودن که خانواده به اون پولدار کیخاطر انتظار 

  رهیاز دست بابا م
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  افتی انیپا دنیجواب رد دادن و نفس آسوده کش یهشت شب زنگ در به صدا در اومده باالخره انتظارها برا ساعت

 ود آماده شده و نشسته ب ادیز یبود با خستگ دهیبا قرص خواب ایسر پا بود  ای یکه از صبح به خاطر فشار عصب مامان

  میزیتا ما به هم نر ارهیخودش ن یبه رو کردیم یاعصابش داغون بود اما سع کهنیهم با ا بابا

جواب رد دادن  یاعصابمو به دست آورده بودمو حرف ها و جمالتمو برا شیچند ساعت پ یکه به لطف قرص ها منم

 آماده کرده بودم 

 مهمونا  شوازین به پرفت یدرو باز کردو من و مامان رو صدا کرد برا فونیبا جواب دادن به آ بابا

متفاوت و گرون  یطبق معمول با لباس ها مایشدن و به طرف ساختمون اومدن، پدر مادر ن اطیوارد ح نایا یپناه

 یقهوه ا یچرم یرنگ و کفش ها یبا کت شلوار کرم مایقبل بود و ن یچهره شاد که اضافه بر دفعه ها هیو با  متیق

 بزرگ  دیقرمزو سف یها به دست، گل ینیریبا گل و ش متیگرون ق

شروع شد،  یمراسمات، صحبت ها از آب و هوا و مسائل کار یطبق معمول همه  م،یوارد خونه شدن و نشست یهمگ

 خانوم گفت  ایکه حرف زدند لع یمدت

 آوردن عروس خانومه یهم باشه نوبت چا ینوبت گه،یخب د -ایلع

هم نکردن شدم عروسشو  یمنظورش منم که هنوز خواستگارخونه!!!!،  مینه چونه عروسو آورد می)جانم؟ نه چک زد

 ادیز نکهیگفتنشون بله رو بگم، حاال نه ا یبار تلفن هیفکر کردن من موندم رو سر مامان بابام با  نایا ارم،یهم ب ییچا

 !(دمیزنگ بزنن منم بله رو م

 جان با هم حرفاشونو بزنن  رایو الم مایاول آقا ن نیاگه اجازه بد -مامان 

 دوتا وقت دارن تا آخر عمرشون باهم حرف بزنن نیا میو حلقه رو انداخت میرو خورد ییچا نکهیخب بعد ا -ایلع

 (نجایا جمی)نه بابا، منم هو 

 دارم  یصحبت مایمن با آقا ن نیاگه اجازه بد- 

ر و شیبا گوش ایراسم از اول م شه،یو در مورد اون صحبت نم ومدهین یهم که قربونم بره اصال انگار خواستگار ماین

 کردیمعروفش به من نگاه م یبا اون نگاه ها ایرفت 
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  میهست ییکه منتظر چا نیایزود ب نیحرفاتونو بزن نیبر نیباشه عروس گلم، حاال که اصرار دار -یپناه

  می نشستاالو طبقه ب میرو بکنم، باهم رفت هیمن قال قض میبهش فهموندم که اگه افتخار بده پاشه بر ماینگاه به ن با

  دییبفرما کنم،یخب من به حرفاتون گوش م -ماین

 اما من... ،یهر دختر یآل برا دهیمرد ا هیو خود شما  نیهست یتیخانواده خوب و باشخص یلیشما خ مایآقا ن-

  ؟یاما شما چ -ماین 

  میخوریاما من و شما به درد هم نم-

 چرا اونوقت؟  -ماین

  میندار یوجه اشتراک چیچون ما ه-

  ه؟یجواب شما منف یعنی -ماین

 متاسفم -

 گفت  یعصب شخندین هیبا  کندیو پوست لبشو با دندونش م دادیتکون م یکه پاشو ه یدر حال ماین

  ن؟یکش داد ادیجواب ز نیواسه دادن ا نیکنیفکر نم ن؟یدیرس جهینت نیماه فکردن به ا هی نیشما تو ا-ماین

 شرمنده شما و خانوادتونم  کردم،یفکرامو م دیبه هرحال من با-

 چیکه ما ه نیدیرس جهینت نیاآلن به ا نیخودتون کرد ریماه اس هیاز  شتریخانوم محترم شما منو خانوادمو ب -ماین

  ختمیچند ماهمو به هم ر یمسخره برنامه ها هیخواستگار نیمن بخاطر ا م؟یندار یوجه اشتراک

 نوهشیم یهم جواب منف هی یوقت ره،یواسش ارزش قائله که م رهیدختر م یبه خواستگار یکس یاما وقت دا،یببخش-

 رو سر طرف بزاره  ختشویبه هم ر یمنت برنامه ها دینبا

ز تو ا چارهیمن، ب یباشه برا یجوابت منف یهست یکه ک یتو فکر کرد ارم،یرو که بخوام به دست م یمن هرچ نیبب-

  رنیمیبهتراش برام م
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آدم  و سفر خارج متیلباس گرون ق دنیبا پوش یکنی! فکر میستین یترم! تو کسمثال مح یحرف دهنتو بفهم آقا-

 یرو داشت یجواب منف تیظرف یاگه آدم بود ؟یشد

 برگشت گفت رفتیکه داشت م یاز رو مبل بلند شد و در حال ماین

به ازدواج  یه او اآلن هم من عالق ارمیرو که دوست داشته باشم به دست م یزیفراموش نکن من هرچ زویچ هی -ماین

پول و شرکت بابات  یمن فقط بخاطر اصرار پدرم برا ارمت،یبه دستم ب تونستمیبا تو امل نداشتم، وگرنه خوب م

 فقط و فقط به خاطر پول باباته  ادیهم اومده و قراره ب یهرک نیو بعد از ا نی،قبل از ا میاومد

 و دارن با سادنیهمشون کنار پله ها وا دمیرفتم، دمنم پشت سرش  نیفرصت حرف زدن بهم رو ندادو رفت پائ گهید

  کننیتعجب به ما نگاه م

  ما؟یچه خبرتونه ن -یپناه

و  دوننیخانوم ما رو در حد خودشون نم نیمراسم مسخره اومدم، اآلن هم ا نیبابا من فقط به خاطر تو به ا -ماین

 کردن ما  ریماه اس هیبعد  دنیافتخار ازدواج نم

  دونه؟یما رو در حد خودشون نم یچ یعنی -ایلع

 نزدم  یحرف نیمن چن-

  ه؟یحرفا چ نیاآلن ا نیشما به ما جواب مثبت رو داد شیماه پ هیاز تو انتظار نداشتم  ینجات ؟یپس چ -یپناه

 رو دادم نه به ازدواج  یجواب مثبت به اومدن به خواستگار روزیمن د -بابا

حل  هیقض یو گفت یکن کاریچ یاز خوشحال یدونستیازدواج نم هیردن قضبود که با مطرح ک شیماه پ هیاما  -یپناه

 شدست 

 و دعوا دارن دنیبحث رو کش م نهمهیچرا ا یجواب منف هیواسه  دونستمینم من

 اشتباه متوجه شدن  میمنظور منو در مورد جواب منف مایآقا ن ن،یصبر کن-

هم  دایز یمن و بعد خوشحال یمایواسه ن نیزدیبال بال م شما از قبل نکهیمهم ا یداشت ،یکه داشت یهر منظور -ایلع

  هیو جوابتون منف نیاما اآلن ما رو مسخره کرد ن،یماه ازمون وقت گرفت هی
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واسه  ادهیاون که ز م،یگینم یچیو ه میداریما حرمت مهمون بودنتونو نگه م یه دیمواظب حرف زدنتون باش -مامان

 واسه دختر من  ختنیمثل پسر شما ر ییگرنه پسرادختره من خواستگار درست و درمونه، و

 از رفتارتون کامال مشخص بود  -ایلع

بکن  تیبه حال سهم شرکت فکستن یفکر هیتو هم  یدرضمن نجات ست،ین نجایا گهیما د یجا میبر نیایب -یپناه

 چون قراره من ازت جدا بشم 

 دخترم  یتار مو هی یابرو آقا، هزار نفر مثل تو و امثال تو با شرکتاشون فد -بابا

 نداشت ( یزشت نیبود رفتار به ا یو فرهنگ طیبا هر شرا یرو نداشتم، هر کس یبرخورد نی)واقعا انتظار چن

 رفتن تو اتاقشون  یحرف چیمن و حال بدم بدون ه یروح طیاونا رفتن و مامان بابا هم به خاطر شرا 

م ه یلیبابا خ یو هم به خاطر حرفا نایا یبخاطر رفع شر پناهبد نبود و هم  یامشب حالم آنچنان یبا وجود دعوا منم

و ساعت چهار کارمون تموم شد،تو راه  میکه از قبل داشتم با سارا به دادسرا رفت یخوشحال بودم صبح به خاطر قرار

 کردم  فیسارا تعر سهوا ازیتا پ ریرو از س شبید یکه ماجرا میبرگشت بود

  ؟یو به من نگفت یگرفت یمهم نیبه ا میاتفاق افتاده واست و تصمهمه  نیدختر، تو ا یرینم -سارا

 کردم  فیاآلن بوده و برات تعر دمتیکه د یفرصت نیبوده منم اول روزیاتفاقات فقط واسه د نیسارا باور کن ا-

  بابا مامانتم واقعا ازشون انتظار نداشتم شبیمن هنوز تو کف حرفا و رفتار د رایخب حاال! اما الم -سارا

  دنیبه خاطر پولطرف به زور شوهر م یطیمنو در هر شرا کردمیفکر م کردم،یمنم در موردشون اشتباه م-

  هیدنید لیسه افهیاآلن ق -سارا

 رو نسبت بهم داره رو داشته باشم و بتونم منم که مثل خودش عاشقش باشم  یعشق نیا اقتیآره، سارا خدا کنه ل-

 جانم قیرف یرو دار نایبهتر اقتیمن مطمئنم تو ل-سارا

ا اونو رسوندمو خودمم ب نا،یدم در خونه سارا ا میدیرس یک میدیکه نفهم میمنو سارا تو بحث و گفتگو غرق بود یجور

 کردنم زود رفتم خونه  ریکه داشتم واسه خاطر د یعجله ا
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 خونه شروع کردم به صدا کردن مامان  دمیرس یوقت

 مامان؟-

 نجایا ایجانم عروس خانمم ب -مامان

 عروس شدم رفت( ره،یمنو بگ یکی)اوه 

  کنهیم هینشسته رو تختشونو داره گر دمیرفتم د ومد،یمامان از اتاق خوابشون م یصدا

  ؟یکنیم هیگر یافتاده؟ چرا دار یشده؟ اتفاق یمامان چ-

 دخترم  دونهی یکینه دخترم، اشک شوقه، واسه عروس شدن  -مامان

 ت گرفت اش شد هیتو بغلشو گر دیکش منو

و  میترسیم ندنتیباور کن منو بابات از ازدواجت و آ ،یکه شد ییها تیمنو باباتو حالل کن بخاطر اذ رایالم -مامان

ز اما چون تو ا م،یباش دهیحق با تو بوده باشه و ما نفهم ییجاها هی دیشا م،یکنیم یریواسه همون تو ازدواجت سختگ

  یقرون دوهزار باش هیو تو خونه شوهر لنگ  یبر میوست ندارمنو بابات د یتو نازو نعمت بزرگ شد یبچگ

 رو با پول زایچ یلیشما پدر خ دیبدون نمیاما ا نیخوایصالح منو م نویمادر هست دونمیمامان خانوم، خوب م دونمیم-

 اد افت یاون دعوا راه نم شبیبود د یدنیبا پول خر نایو فرهنگ که اگه ا تیمثل ادب معرفت انسان دیخر شهینم

دو  یکیخب حاال! تو هم واسم معلم نشو ووروجک، پاشو برو آماده باش که اآلن شاهزاده سوار براسبت تا -مامان

  رسهیم گهیساعت د

  نییو بعد حموم آب گرم و حاضر و آماده شدم و رفتم پا رفتم

  کننیدارن صحبت م یگلرخ و گلنساء و بابا و مامان همگ دمید

 سالاام -

 باشه تیم خانوم خانوما عافسال کیعل -بابا

  ؟یسالم عروس خانم،چطور -گلنساء
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 رو بدم که گلرخ خانوم پاشد  نایجواب ا خواستمیم

  ایجلو ن سا،یوا سایوا -گلرخ

 وا چرا؟ -

رد تو و اسپند رو فوت ک ییزایچ هیشروع کرد به گفتن  رونویبا اسپند ازآشپزخونه اومد ب دمینشده د قهیدق هیو  رفت

 صورتم 

 ماشاهلل ماشاهلل، هزار ماشاهلل... -رخگل

 واسم  یمونیتو مثل گلنسا م کنم،یکار م نجایدو سالت بود اومدم و ا یکیکه تو  یدلم من از وقت زی! عزرایالم 

 کردن هیحرفاش شروع کرد به گر وسط

 بودن بهم دست داده( ازیپ کنه،حسیم نیبیمنو م یچرا امروز هرک دونمی)من نم

  ؟یکنیم هیمهربونه، حاال چرا گر نهمهیان بزرگم برم من که اقربون مام یاله-

  رهیو قراره بله رو امشب ازت بگ ادیخب نوه ام بزرگ شده واسش خواستگار داره م -گلرخ

 بله رو بگم که ننه جون، قراره سنگامو وا بکنم باهاش!  سیاما من هنوز قرار ن-

  هیپسر که پسر خوب -گلرخ

  ش؟یشناسیمگه م-

 کردن  فشوینکرده، همه تعر دایکوچولو هم ازش پ بیع هیکرده  قیآره جونم، بابات رفته تحق -گلرخ

 تعجب به بابا نگاه کردم  با

 آره بابا؟-

 فکر نکنم  یا گهید زیچ چیبه ه کردمیم یبا خنده سرشو تکون داد دل تو دلم نبود،سع بابا
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داشت رو همه رو  تارشیکه با گ ییها پیم و عکسا و کلکرده بود قیبودم خودم هم تحق دهیرو از هر نظر سنج لیسه

 فرستاده بود برام  هیسم

که تو قلبم جوانه خواهد  یبودم به عشق دواریکرده بودم، مطمئن بودم از انتخابم و ام بشیبار هم دورا دور تعق چند

 زد

 و مهمونا اومدن  میدر رو باز کرد فونیبا به صدا دراومدن آ گهیساعت د مین

  ینیریجعبه ش هیو  قیدسته گل شقا کیبا  لیو سراب، سه هیمسن، سامان و سم ینوم و آقاخا هی

اومد گل رو گرفت به سمتم و با خنده و  یداخل، وقت ادیبود که از در ب لیوارد شدن و نوبت سه بیبه ترت همشون

 که فقط من بشنوم گفت  یآروم جور

 کرد  دیبا یهست زندگ قیتا شقا -لیسه

 گفتم لبخند  با

  نیخوش اومد-

  سادیو سراب اومدو روبه روم وا مینشست یهمگ

  ؟یمنو بخل کن یخوایخاله زن عمو نم -سراب

  با خنده گفت هیسراب رو گرفتم بغلم سم عیخنده، منم از خجالت آب شده بودم سر ریحرف همه زدن ز نیگفتن ا با

  ه؟یسراب! خاله زن عمو چ-هیسم

 هم با اخم گفت  سراب

 گفت به خاله بگم زن عمو! مگه نه عمو؟ لیعمو سه ن؟یخندیم یواسه چ -سراب

  دمیخندیم لیمنم خجالت رو گذاشتم کنار و به سه حاال

  دیخندیو آروم م نییسرشو انداخت پا دیکشیکه هم خندش گرفته بود و هم خجالت م لیسه

 که داشت گفت  یو متانت باطن یبا مهربون لیسه پدر
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  ن؟یکه چند ساله دل پسر مارو برد نیخانوم شما هست رایخب، الم -یعبد یآقا

 کننیمامان و بابا با پرسش و تعجب به هم نگاه م دمیجمله د نیگفتن ا با

 دوست بودم و چند سال باهاش رابطه داشتم( لیمن با سه کننیاآلن متمان بابا فکر م ا،یخدا ی)وا 

 گفت  لیمن جواب بدم مادر سه نکهیا قبل

 بله آقا، نگاه کن عروسم لنگه نداره، تکه ماشاهلل  -یعبد خانوم

 گفت  یبا اخم تصنع هیسم

 دل آزار  شهیبه بازار کهنه م ادیگفتن نو که م مینداره مادرجون، از قد یاشکال -هیسم

 بود گفت  یمهربون یلیخانوم خ هیکه  لیسه مادر

 یخوب نیهم قراره به ا یکیداشتم  کیرجه عروس د هیخدا رو شکر  ،یدونه ا هی یکیتو هم  زمیعز -یعبد خانوم

 داشته باشم 

 با دست به من اشاره کرد  و

 بود واسه خودش گفت  یپاره ا شیکه آت سراب

 مامان جون منم تکم؟ -سراب

  یحرف ندار گهیتو که د زم،یآره عز-یعبد خانوم

 با اخم به سراب اشاره کرد و گفت  سامان

 نکن! یشلوغ بغل من، مگه نگفتم ایپاشو ب -سامان

 و رفت بغل باباش  نییپا دیسراب هم با اخم از بغلم پر 

شد و  یپدر بنده راض یحرف زدن و وقت نایوا هیمهر ش،یو در آمدش و دارائ لیساعت در مورد کار سه هی حدود

 گفت  لیپدر سه  دینپرس یسوال گهید
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 زنن دوتا جوون برن و حرفاشونو با هم ب نیا نیخب اگه موافق -یعبد یآقا

 بله حتما  -بابا

حبت ص مایبا ن شبیکه د ییبلند شد و منم همراهش به طبقه باال جا نایهم با گفتن با اجازتون رو به پدرم ا لیسه

  میرفت میکرده بود

 دادویجواب م یهمش به شوخ میزدیحرف م یبودم و وقت دهیشاد و خوشحال ند ینجوریرو تا حاال ا لیسه من

  کردیل مقبو گفتمیرو که م یهرچ

  ن؟یدینپرس یزیچ طمیو کارم و شرا التیچرا شما در مورد تحص-

 بوده که ازتون داشتم  یشناخت یهفت سال انتظار برا شناسمتون،یخب م-نایس

 و به تکون دادن سرم اکتفا کردم  نییخجالت سرم رو انداختم پا با

  ه؟یکه آوردم چ یینظرتون در مورد گل ها-لیسه

  نیطف کردهستن، ل بایز یلیخ-

 رو انتخاب کردم؟  قیچرا گل شقا نیدونیم -لیسه

 چرا؟ -

  نمیروز رو بب نیهفت سال زنده موندم تا ا نیکرد منم تو ا دیبا یهست زندگ قیتا شقا گنیچون م-لیسه

 ! یخوب ریعجب تعب-

  رسهیهم م رهایتعب نیمدت چشم انتظار بمونه بها نیآدم اگه ا-لیسه

 خند زدم لب هیدر جوابش فقط  منم

  میرفت نییبه طرف طبقه پا میحرفامونو زد نکهیاز ا بعد

 مبارکه؟  یشد داداش یچ-سامان
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 سامان داد  لیلبخند دندون نما تحو هی لیسه

 دست قشنگه رو به افتخار عروس داماد  دیپس بزن-سامان

 به سمتمون  دیو دو نیپائ دیاز بغل سامان پر سراب

 میدخملتونو بلد میو خولد لیپن نون و ه،یهوال هوال علوس -سراب

ز فکر کنم و ا تونستمیآروم، اصال نم ایشاد، نا آروم بودم  ایبودم  نیداشتم، غمگ یاون لحظه ها چه احساس دونمینم

به بعد  نیاز گذشتم باشه که از ا یاتفاقات ای یکسان ادآوریفکر کردن  دمیترسیخوشحال بودم، چون م یلیبابت خ نیا

 نداشتن  میزندگدر  یگاهیجا چیه

منم با خجالت و  نم،یکه کنارش بود اشاره کرد بش یخال یمن رو با لبخند صدا زد کنار خودش و به جا یعبد یآقا

 دم گوشم گفت  یآروم و با مهربون یعبد یآقا لیتعجب نشستم کنار پدر سه

 ،یهم اونو دوست داشته باشتو رو دوست داره تو  لیکه سه یتو هم به اندازه ا یروز هی دوارمیام -یعبد یآقا

 عروس گلم  نیبش ایزوج دن نیخوشبختر دوارمیام

 لیعاشق سه د،یکه با یمن به حد دونستیاز کجا از دلم خبر داشت و م دونمیحرفش تعجب کردم، نم نیاز ا یلیخ

  ستمین

  یعبد یممنون آقا-

 دخترم  بابا صدام کن ام،یبه بعد من پدرت به حساب م نیدرضمن از ا -یعبد یاقا

 خنده رو بهش گفت  با

 چشم باباجون -

و  کنارت ی! نشوندرهینم یینترس عروست جا مینیما هم عروسمونو بب نیخب حاال حاج آقا، فرصت بد -یعبد خانوم

  یزنیحرف م یبند دار هی

 ممنوع خانوم خانوما  یحسود -یعبد یآقا

 هم در جوابش چپ چپ و با خنده نگاهش کرد  یعبد خانوم
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  یبشر نجات داد نیو ما رو از دست ا یبه بعد زنداداشمون شد نیخانوم از ا رایالم گهیخب د-سامان

 لیتبد نیشخص کره زم نیدوستم به منفورتر نیتر یمیصم یروز هی کردمیفکرشم نم رایالم یوا -هیسم

 بعدا به حسابت یعنیبراش که  دمیمنم با چشمم خط و نشون کش مینسبت ها بازم دوست دار نی(، اما با ایبشه)جار

  رسمیم

 !؟یپوشیخاله زن عمو پس چرا لباس عروس نم -سراب

 لبخند بود و بس  هیهمه حرف و سوال نداشتم و فقط و فقط  نیبه ا یجواب منم

 داد و با خنده گفت  لیبه سه یانگشتر یصدامون کردو بعد روبوس لیسه مادر

 ا ندزدنش و همه بدونن نشون کرده توعه انگشتر نشون رو بنداز دست عروست ت نیا -یعبد خانوم

 آروم گفت  یلیرو به من و مامانش خ لیسه

  رهیرو ازم بگ رایبخواد الم یکس شکونمیقلم پاشو م-لیسه

روبه رو   لیسه طونیو با چهره ش دمیپس کش عیفشرد، دستمو سر یانگشتر رو انداخت و دستمو به آروم لیسه

 شدم 

 ازم؟  یترسیم -لیسه

  مانیا یب یآقا شهیمن حالل و حروم سرم م ترسمینم رینخ -

 تمومه  میمال هم شد گهیما د -لیسه

 سر عقد دبه کردم  یدیراحت نباشه ها د التیخ نیهمچ-

  رمیگیبه زور بله رو م یدبه هم کن -لیسه

  زدنیمن یمهمونا حرف یلحظه چشمم خورد به مامان بابا، ساکت نشسته بودن و بجز جواب دادن به صحبت ها هی

  دونستمیحال مامان بابا، ساکت بودنشون، چقدر من رو دوست داشتن و من نم نیگرفت، از ا دلم

  میخورد ینیریبود و آوردم و با ش ختهیرو که گلنساء ر ییو چا رفتم
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نو هم مکم کم عزم رفتن کردن، بعد رفتن مهمونا گلرخ و گلنساء کارهاشون رو انجام دادن و اونا هم رفتن، باز  مهمونا

 میتنها موند یمامان و بابا سه نفر

 نشسته بود صدام کرد  یکه رو مبل سه نفر بابا

  نجایا ایب رایالم -بابا

 (ریمن، پشت و پناهم رو ازم نگ ی)خدا دیو بابا منو تو آغوشش کش رفتم

 تیلتو دختر مسئو مدونیم ،یرفتیرو پذ یزندگ هی تیتو مسئول ،یستیفقط خودت ن گهیدخترم! تو از امروز د -بابا 

رو بدون تا زنده ام مثل کوه  نیفرق داره، اما نترس ا یلیبعد از ازدواج با قبلش خ یاما زندگ ،یهست یو خانوم ریپذ

 پشتتم 

  نایخلوت کرد یخوب پدرو دختر -مامان

 خونه بره! نیدختر از ا نیا یبشم وقت وونهیخانم فکر کنم من د -بابا

 از قبل ازدواج تو خونه باباشونن نگران نباش  شتریبعد از ازدواج ب یروزام یآره، اما دخترا -مامان

  میکنیم یطبقه باال زندگ ارمیرو هم م لیسه یآره بابا جون نترس، بعد عروس-

 خنده  ریحرفم بلند زد ز نیا دنیبا شن بابا

 خجالت بکش دختر از بابات  -مامان

  نمیبیدخترم رو م یشاد کنمیم فینداره خانوم، دارم ک یاشکال-بابا

  دیبوس مویشونیمنو محکم تر بغل کرد و پ بابا

 مامان دیاآلن با نی)درست هم ن؟یدونستیعاشق شما شدن؟ شما م لیخانوم خانوما! چند ساله آقا سه یراست -مامان

 !(دیپرسیسوال رو ازم م نیکنار بابا ا

 دوست بودن  هیون موقع ها که سامان با سماز هم رستان،یاز دوران دب نیبگم واال مامان، راستشو بخوا یچ-

  ن؟یبه ما نگفت یزیاونوقت شما چرا چ-مامان
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فکر کردم  دیخب مادر من، من که باهاش دوست نبودم و جواب مثبت بهش نداده بودم که به شما هم بگم، ببخش-

 بهتون بگم  ستین یازین

 و گفت  دیمهربون و با افتخار خند بابا

نکنه، واسه  کاریبکنه و چ کاریخوب، چ یبده و چ یچ دونهیخوب م ،یختر عاقل و بالغدختر من خودش د -بابا

 نکرده  مونمیاز اعتمادم سو استفاده نکرده و پش نمیبهش اعتماد کردم، ا یکه از بچگ نهیهم

که  یشب نیو اول میخوش و آروم و کنار هم با عشق و محبت شام خورد یبود که با دل یشب نیاول نیسال ا کیاز  بعد

 من بدون قرص خواب به خواب رفتم

 (؟ینصف شب هیک نی)اه، ا- 

 اومد بازش کردم و خوندم  امکیپ شناختمش،یشدم اما نم رهیچشامو با زور باز کردم و به شماره رو صفحه خ 

 بنداز رونینگاه از پنجره اتاقت به ب هیکردم اما  دارتیب دونمیسالم خانوم خوش خواب، م -ناشناس

 نه( ای میخونه ا نهیباشه بخواد بب یزیچ یدزد ه؟نکنهیک گهید نی،اخدا ای)

 شما؟ -

 ام یک نینگاه بنداز بب هی -ناشناس

نه صح دنینگاه کردم با د رونیبه ب دمش،یکه متوجه نشه د یترس و لرز از سرجام بلند شدم و از پشت پرده طور با

  دمیکنار کش شتریده رو بلبخند گشاد اومد رو صورتم، پر هیرو به روم نا خودآگاه 

  کردمیم یلب خوان دیبگه و من با یزیچ هی خواستیم لیسه انگار

 دقت منم زمزمه کردم  یکم هی با

 دو ست دا رم -

 اس براش فرستادم  هیدادم،  لشیلبخند تحو هی منم

  نجایا یایب بتیمص نیبا ا میبه زحمت نبود ینصفه شبه؟ راض 2که  یبه ساعتت نگاه کرد-
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 مثله من اآلن تازه اوله شبه  یواسه عاشق -نایس

 بابا عاشق!-

 راحت بخواب  الیحاال پرده رو بنداز و برو با خ -لیسه

 اآلن برو و بخواب  نیباشه تو هم حتما هم-

 داشتم رو هنوز نداشتم!  دیکه با یبود اما اون حس ندیجالب و خوش آ یلیبرام خ لیو رفتار سه اخالق

من  لیهفته طبق معمول گذشته با دعوت سه کی نیتو ا گذشت،یو جواب مثبت من م یارهفته از شب خواستگ کی

رو  تاریگ هیبودم سم دهیمن که فهم لیسه یو با استاد هیجالب، بدون سم یدوباره رفتم آموزشگاه، اما با تفاوت ها

 ه رو بر عهده گرفت کرد و آموزش بند کنسلرو  میهم خودش استاد قبل نایو س ومدیبلده و فقط بخاطر نقشه م

 لیسه و زدمیرو م تاریکه من گ میکردیرو م دیآهنگ جد هی نیتمر لیبا سه مینشسته بودم و داشت تاریکالس گ تو

  خوندیهم م

  دایاومده تو قلبم عاشقم کرده شد یکی دایجد

  دنیاز اون دو تا چشاش که پد نگم

  دنیداره به تو رس یکه چه حال یدونینم آخه

 هوامو داره  یکیداره  یچه حال یوا

 روز عاشق بشم دوباره  هی کردمینم فکر

 وار دوست داره  وونهید یکی یداره بدون یچه حس یوا

  ره،یگیدلم آروم م ره،یگیداره بارون م باز

  رهیگیباز کنارت دل من جون م یباش توکه

  رهیگیداره آسون م یتو که باش میزندگ یایسخت

  ره،یگیروم مدلم آ ره،یگیداره بارون م باز
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  رهیگیباز کنارت دل من جون م یباش توکه

  رهیگیداره آسون م یتو که باش میزندگ یایسخت

  یبا من چه کرد نیتو بب یو وابسته کرد من

  یروزا فقط با من بگرد نیتو ا خوادیم دلم

  یو با همه سرد یخوبه که با من خوب چقد

  دم،یند یبدروز ازت  هی یحت دنیبا تو پر وونهیشدم د دایجد

  ره،یگیدلم آروم م ره،یگیباز داره بارون م دمیعشق جد ییتو

  ره،یگیباز کنارت دل من جون م یباش توکه

 ...یتو که باش میزندگ یایسخت

  ره،یگیدلم آروم م ره،یگیباز داره بارون م 

  رهیگیباز کنارت دل من جون م یباش توکه

  رهیگیداره آسون م یتو که باش میزندگ یایسخت

  پریها ی( علرهیگی)باز داره بارون م

 اش گذاشت و نهیس یدستشو بر رو کینشست و  نیزم یزانو بر رو کی ش،یبه حالت نما لیآهنگ سه انیاز پا بعد

 گفت 

 پرنسس من  یتو ا میتقد -لیسه

 رو، رو دوتا دستام گرفتم و گفتم  تاریبه همون حالت نشستم و گ منم

  ویدر است موس دهیشما به ما رس از زیهنر ن نیسپاسگذارم، ا-
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که تو آموزشگاه  لیسه قیدر باز شد، آقا شهرام بود همون رف لیلحظه در کالس زده شد و با جواب دادن سه همون

  کردیم یرو برام باز رینقش مد  لیسه یبه جا

  دیسرمون رو برد تاریخودتون و گ یسالم بر دو بلبل عشق که با صدا -شهرام

 محل  یس بسالم خرو -لیسه

  ریمد یسالم آقا-

 خندم گرفت  لیسه یخنده منم با خنده  ریمظلوم شهرام زد ز افهیق دنیحرف من و با د نیبا ا لیسه

 حالتو نگرفته بود  تشیتو موقع یخوب نیبه ا یشهرام دلم خنک شد تا حاال کس -نایس

 به خندهیحاال هم داره م کنه،یخودش م ریرو اس چارهیمن ب کشهینقشه م گهید یکیواسه  یکیخوبه واال،  -شهرام

 شدنم  عیضا

 من که اصال شک نکردم  نیکرد یخوب نقشتونو باز یلیآخه خ د،یکردم آقا شهرام، ببخش یشوخ-

 حالتون خوبه؟ یراست زنم،یحرفا رو م نیا یمنم به شوخ کنم،یخواهش م -شهرام

  ن؟یممنونم،شما خوب هست-

خوشحال شدم که با  نقدریخبر ازدواجتون، ا دنیچقدرخوشحال شدم با شن دیدونیخانوم نم رایالم ،یمرس -شهرام

 شمیخوشحال نم ینجوریازدواج خودم هم ا

 خنده گفتم  با

 شما به ما  نیلطف دار-

و حسرت  دمیشن رایاز بس چند ساله فقط الم لیمو گرفتم از دست سه زشیر شدمینه واال، داشتم کچل م-شهرام

  دمیخوردنشو د

 رو به شهرام گفت  ناینگاه کردم، س لیبه سه و دمیخند

 حاال شر نکن که موهام در راه عشق شما رفت  ،یتو از اول کچل بود زمیعز-لیسه
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و راحت  کردمیاکثر شبا قرص هامو مصرف نم گهید شدویخوب گذشت، رفته رفته حال من بهتر م یلیروز هم خ اون

  دمیخوابیم

رو واسه شام دعوت کردن تا قراره عقد گذاشته بشه چون جمعه بود و منم ما  لیشب همون هفته خانواده سه جمعه

مخصوص و خوشمزم با  یها ینیریشدم و بعد از خوردن صبحونه شروع کردم به پختن ش دارینداشتم ب یکار خاص

ظهر رو ساعت رو نگاه کردم که دو بعد از  ر،رو آماده کردم و گذاشتم تو ف ینیریتمام عشق و حوصله و دقت ماده ش

 هیگذاشتم، رفتم که  خچالیروشون اونا رو تو  نیها رو از فر در آوردم و با تزئ ینیرینهار رو خوردم و ش داد،ینشون م

و ر یلبخند زدم و گوش هی لیاز طرف سه امکیپ دنیروشن خاموش شد با د میصفحه گوش دمیکم استراحت کنم د

 برداشتم 

 ازما نگرفته؟  یاز صبح سراغ کنهیم کاریخانومم چ-نایس

م واسه پختن بود ینیریمشغول ش دیببخش نکهیصدام کن، بعدشم ا ینجوریاوال بزار عقدمون بشه بعدا ا لیآقا سه -

 بزنم  امکیهمون نتونستم پ

 ؟یپزیها رو واسه ما م ینیریو ش یبابا به خاطر ما به زحمت افتاد -لیسه

 بگم بهش؟( یچحاال  ،یحرف بود تو زد نمیا را،یالم یریالل نم ی)ا 

 !ینه بابا چه زحمت- 

 یکاشتم و چجور یکه چه گل نمیها رو برداشتم بخورم بب ینیریازش یکیو رفتم  نییپا دمیبا عجله از پله ها پر 

 برداشتم بردم اونجا آبروم نره  یشدن تا شب وقت

شدن کردم، آماده که شدم نشده بود خدا رو شکر، مامان صدام کرد که حاضر بشم، منم رفتم و شروع به آماده  بد

پخته بودم  یمهمون هیبه اندازه  شهیخدا رو شکر مثل هم دمیظرف مناسب چ هیها و اونا رو تو  ینیریرفتم سراغ ش

 و اون بدم نیبخورم هم به ا ادیتا بعدا هم خودم ز

  کار؟یچ یخوایها رو م ینیریش نیا رایوا! الم -مامان

رد فکر ک پزمیم ینیریمنم گفتم دارم ش یکنیم کاریاس داد که چ لیختم سهها رو پ ینیریمامان...من که ش زهیچ-

 منم مجبور شدم  یدیکه ببرم اونجا! گفت چرا زحمت کش پزمیکه واسه امشب م
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آقا  نیا خرنیرو م ینیریکه ش میدیواال ما تا االن د بره؟یم پزهیم ینیریرفتن آدم ش یمگه واسه مهمون -مامان

  هیهم عجب آدم لیسه

  میرهسپار شد نایا یعبد یخونه آقا یبود و اومد و ساعت هشت شب به سو رونیهم ب بابا

  م؟یبخر ینیریش میخوایخانوم نم-بابا

 بده( حیواسه بابا توض ای!حاال بلینکنه سه کارتیبگم خدا چ ی)ا

اعت نه بود که س دیکرد و بابا هم سرشو تکون داد و خند فیرو واسه بابا تعر انیخدا رو شکر مامان خودش جر 

  میشد اطشونیو بعد از باز کردن در وارد ح میزنگ رو زد م،یدیرس

 طرفمون  دیدو جانیکه با ه دمیرو د سراب

 زن عمو، زن عمو! -سراب

 جانم! سالم خوشگل خانوم -

  گفت؟یم یعمو پشت سرت چ یدونیسالم، زن عمو م -سراب

  ؟یچ-

 بالس! یالیب ینیریو س یجالت بکستو لو مجبور کلده توخ گفتیو م دیخندیم -سراب

پشت سر سراب  شهیکه از سرشون دود بلند م یعصبان یاون غول ها نیکه ع دمیرو د لیپشت سر سراب سه 

 منفجر بشه  خواستیو از حرص م ومدیداشت م

 سراب! -لیسه

 بهت  گمیزن عمو نزار دعبام کنه، من بهس گفتم که م-

 نترس زن عمو -

  کننیابا با خنده دارن ما رو نگاه ممامان ب دمیو د برگشتم

  کنمیداخل خواهش م دیبفرمائ ن؟یسادیچرا اونجا وا ،ینجات یسالم آقا -لیسه
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که  لیهس کینزد میبدست بودم و سراب هم بغلم بود به طرف ساختمان به راه افتاد ینیریهمونطور که ش نایبابا ا با

 رو سمتش گرفتم و با خنده گفتم  ینیریش دمیرس

 ! البته نوش جان ارمیخجالت بکشم ب یکه به قول سراب مجبورم کرد ینیریش نمیا لیما آقا سهبفر-

 م گفت یتصنع دیهم واسه سراب رفت که با حالت تهد یزد و چشم غره ا یطونیلبخند ش لیحرف سه نیگفتن ا با

 و تو  دونمیمن م یبزن یبه سراب حرف-

 پخته رو بخورم المیکه ع ییاه ینیریکنم! منم دوست دارم ش کاریخب چ-لیسه

 خب منم پختم و آوردم بخور نوش جان -

  میموند اطیو سراب تو ح لیرفتن داخل و منو سه نایمامان ا میدیو د میبرگشت

 ینیریش لیو سه میکرد ی، سالم و احوال پرس میرو به رو شد تیداخل که با خنده جمع میما هم رفت ادیخجالت ز با

 گفت  ها رو به مامانش داد و

 دست پخت عروستون، خدمتتون  نمیحاج خانوم ا -لیسه

  گنیم شونیبه به عروس گلم، عروس هنرمند به ا -یعبد یآقا

  یدیدستت نکنه دخترم، چرا زحمت کش -یعبد خانوم

 بهش رفتم  یو چشم غره ا لیخجالت برگشتم طرف سه با

  اطیح میایب میخواستیداخل ما هم م نیاینم میدید لیسه -سامان

 ها  کنهیم کاریسراب چ مینیبب میایب نکهیالبته فقط واسه ا -هیسم

  م،یبهشون رفت یبا هم چشم غره ا لیدفعه منو سه نیا

 بحث در مورد عقد ما شروع شد  م،یو در مورد مسائل متفرقه حرف زد میکم که نشست هی

دو جوون اگه  نیدر مورد عقد ا میدیرس ییها جهینت هیو به  میکم فکر کرد هیما  ،ینجات یخب آقا -یعبد یآقا

  میبذار ونیبا شما هم در م نیاجازه بد
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  کنمیبله خواهش م-بابا

دخترخانوم شما بوده، و اآلن  شهیسال عاشق پ انیبه قول معروف سال ل،یآقا سه دیدونیهمونطور که م -یعبد یآقا

بگم اگه  خواستمیو مشغول کار هستن، مهر دو هم درساشونو تموم کردن  ده،یعشق به ثمر رس نیهم خدا رو شکر ا

  میاریعروسمونو ب و میریجا بگ هیرو  یبعد دو ماه عقد و عروس دیشما هم قبول کن

 با خانوم صحبت کنم  دیکه با دونمینم م،یحرف شما ما شوک زده شد نیبا ا ینجف یواال آقا -بابا

  دینداره، شما تا بعد شام صحبتاتون رو بکن یاشکال -یعبد خانوم

 عجله؟! نیحاج خانوم با ا -مامان

 !ستین یاستخاره ا چیحاجت ه ریگفتن تو کار خ میاز قد -یعبد خانوم

از اتاق هاشون تا مشورت  یکیتو  میرفت لیصحبت ها شد و مامان بابا و من با اجازه از پدر مادر سه نیکم از ا هی 

  میکن

 !میعقد ساده رو هم ندار هی یدگما که اصال آما گنیم ینطوریا نایجان، ا ینجات -مامان

  ؟یدار شویآمادگ ؟یزوده، دخترم تو خودت قبول دار یلیکه خانوم، دو ماه خ دونمینم -بابا 

  نیشما بگ یبابا جان، منم بدتر از شما تو شوک هستم هر چ دونمینم-

 ترشیدو سوته حله، ب هست که اونم هیزیجه هیقسمت سختش همون ته م،یندار یما که خدا رو شکر مشکل مال -بابا

 کارا هم که بر عهده خانواده داماده 

 جا بعد از دوماه شد  هی یو قرار بر عقد و عروس میاز شام حرفامونو زد بعد

و  عقد یحرفا نیساده خونده بشه، در ماب غهیص هیو تو محضر  میهفته سه شنبه بر نیشد که ا نیقرار بر ا البته

 مشخص شدن  قیل و دقبه طور کام نایو ا هیمهر ،یعروس

 خونه  میبرگرد میگرفت میتصم گهیدوازده شب بود که د ساعت

 کجا! یخانواده کجا و خانواده پناه نیا
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  کردیبود که آدم اصال گذر زمان رو احساس نم یمیو صم یخوب و خاک یجو خانه و خانواده به حد 

 که بابا گفت  میبود نیراه برگشت تو ماش در

 ین و وقتاشتباه هست شهیکه از بن و ر میریگیم ییها میو تصم میکنیم ییبزرگترا و پدر مادرا کارا وقتا ما یبعض -بابا

به حرفاشون  میکه به خودمون دار یاعتماد ایبه خاطر غرور  شنیبچه هامونو کوچکترا اشتباهاتمون رو متذکر م

  میدینم یتیاهم

 چطور مگه؟  -مامان

ر بچمون فک ندهیآ یمال تیمنو تو فقط به وضع کردم،یم سهیمقا یخانواده پناهخانواده رو با  نیامشب همش ا -بابا

پول نا  با شهیهاشون رو م یکمبود هاو بد هیبق میکردیفکر م دمیدیخوب م یمال طیرو با شرا یکس یو وقت م،یکردیم

  کنهآدم رو خوشبخت  یطیتو هر شرا تونهیگرفت و پول م دهید

بودن و وامان از  دهیکه با پول خر یینداشتن جز پول و فرهنگ و آبرو یزیچ یاهآره واقعا، خانواده پن -مامان

 که با پول باشه ییفرهنگ و آبرو

 کردم( دایبا مامان بابا تفاهم پ میمورد تو کل زندگ هی نی)خدا رو شکر تو ا

و سفارش لباس  دیراز خ ،یو عقد و عروس غهیص یدنبال کارا میاومد دنبال من و با هم رفت لیفردا صبح زود سه 

 م،یدییدویبه اونجا م نجایو تا شب فقط از ا مینهار هم خورد هیاون وسط  ،یتا لباس عروس و تاالر و کارت عروس ریبگ

 رفت  لیبه بابا و مامان، سه میکه کرد ییکارا حیخونه ما و بعد از خوردن شام و توض میشب خسته و کوفته اومد

 ات  هیزیجه دیدنبال خر میبر میتر آماده بشزود دیفردا صبح با رایالم -مامان

 حس شدن  یاآلن پاهام ب میبه اونجا رفت نجایاز ا نقدریمامان از صبح سرپام، کاش فقط سرپا بودم! ا یوا-

  مینکرد یکار چیما ه هیجنابعال هیعروس گهیکنم؟! دو ماه د کاریخب دخترم چ-مامان

  شمیا صبح زود آماده مچشم مامان استرس وارد نکن تو رو خدا من فرد-

هام، خدا رو هزاران بار شکر که مامان  هیزیدنبال جه میاز نو، با مامان رفت یاونروز دوباره روز از نو روز یفردا صبح

و  شناختیکه مامان م ییو خردمو از جاها کیکوچ لیوسا شتریب یاش خوب بودو به راحت قهیو سل دیدست به خر

   میکرد دیآشنا داشت خر



 با نقض قاعده عشق یلمس واژه خوشبخت
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .
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