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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

  

 

  

 

 

 

 یزیبقلم : الهام عز                                         

 

 

 یبخش زندگ یهست بنام

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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 ای: در رمان

 : عاشقانه ژانر

 یزی: الهام عز سندهینو

 

داستان بر اساس دو محور  نیا یها تی، شخص هیداره اما احساس ادیز نییرمان ، داستان باال و پا نیگلم در ا دوستان

 و آرام طونیهست ش

 زیخروشان و غم انگ ی، سرد ، درون یاز هر حس یآرام با چشمان خال یدختر ایداستان در یاصل تیشخص

 طونیش یمهربون و آرامش دهنده و کم یپسر حامد

  دیشو یها را در طول داستان با هاشون آشنا م تیشخص هیبق و

 یدر م ریرا به تصو ایدر یکه زندگ میفلش بک به گذشته دار یشود و گاه یم فینفر تعر نیداستان  از زبان چند نیا

 . دیرمان لذت ببر نیکه از ا دوارمیآورد . ام

 

 

 به خنده گفت : گل

 شکفتن است  یزندگ

 زبان سبز ، راز گفتن است با

 غنچه و گل از درون باغچه  یگفتگو

 رسد یبه گوش م بازهم

 ؟  یکن یچه فکر م تو

 درست گفته اند ؟  کیکدام  یراست
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 کنم یکه فکر م من

 اشاره کرده است یبه راز زندگ گل

 چه باشد او گل است هر

 رهنیدو پ یکی گل

 زغنچه پاره کرده است شتریب

 و

 یشاد شو یو بس ..... تو اگر شاد زن یساز نیساز دل است ..... تو نوازنده ا یزندگ

 

 مقدمه

 خورد  یرقم م یگریاما سرنوشت برات طور د یکن یزندگ یدوست دار یوقت

 شه یدل مهربون م نیگزیو غم جا یتون یاما نم یهمه را شاد نگه دار یدوست دار یوقت

 یشب باز مهیعروسک خ یشو یم یزن یحرف بزرگترت حرف نم یترس رو یاز رو یوقت

 یحرف زدن ندار یبرا ییجا گهید یعروسک شد یوقت

 ستیدست خودت ن تیزندگ گهید یعروسک شد یوقت

 عروسک چند کارگردان دارد  نیا ستین معلوم

 کردن ها ینقش باز نیدر ا یاریطاقت م ایآ

 شود یم یگریدستخوش سرنوشت د تیزندگ ای یش یاز گردونه خارج م ای

 نه ای یایاسارت در م یاز بندها ایآ

   یدان یرا م یزندگ یمعن ایآ
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 است به نام غم یمن گل یبرا یزندگ

 است به نام آه یبلند ادیفر

 است به نام اشک یغلتان دیمروار

 

 رمان : خالصه

که  یآرام ، دختر یخروشان و گاه یگاه ایرنگ ، همانند در یآب ایکه نامش و چشمانش همانند در یدختر ایدر

 دید دیشود حال با یرود و مجبور به ازدواج م یپدرش تمام آرزوهاش به فنا م یشود و به خاطر شرطبند یعاشق م

 نه .... ایدهد  ینشان م یرنگ خوش یزندگ ایآ

 

 اول فصل

 ایدر گذشته

 یهام ، با صدا یها ، از عاشق یکنم به نوشتن از خاطرات ، از دلتنگ یکنم و طبق عادت شروع م یرا باز م دفترم

و  میکن یغذا م رم به سمت آشپزخانه و شروع به خوردن یدارم و م یشام دست از نوشتن بر م ایگه ب یمامان که م

 را به سالن  یچاو  وهیکنم و ظرف م یرا جمع م زیبعد ازآن با کمک مامان م

 . میکن یبرم و شروع به صحبت کردن با هم م یم

دارم  الیبرادر به نام دان کیبزرگ شدم که  یبلند در خانواده ا یرنگ ، موها یبا چشمان آب ایبه نام در یدختر من

 یهست و کس کتاتورید یمهربان نیکه در ح یمامان مهربان و ساکت دارم و پدر کیاز من بزرگتره ،  یکه سه سال

خونه  یبرم حت ییاز مدرسه جا ریاجازه ندارم بغ لهمسئ نیبزند و من به خاطر هم یحرفش حرف یاجازه ندارد رو

 و چند  رونیب امیکه از مدرسه م ییروزها هیدوستام ، فقط 

 ریرسانم که مبادا دوباره بابا بهم گ یخودم را به خونه م عیکنم و بعد سر یم بایز ایبه در یاحل نگاهکنار س یا لحظه

بود  زود  ومدهیمعلم ن نکهیبودم ، امروز به خاطر ا ییکالس سوم راهنما نکهیگذرد تا ا یمنوال م نیبده . روزها به هم
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زل زدم و  اینشستم و به در مکتین یرفتم ساحل و رو نیبه خاطر هم هخواست برم خون یاصالً دلم نم میشد لیتعط

 کلمه  کیشده فقط به خاطر  یدرست و حساب یخانه دعوا یافتادم دوباره تو شبید ادی

که من برم خونه دوستم  دیدرس مشکل دارم امکانش هست اجازه بد یتو یدارم و کم یبابا پس فردا امتحان سخت -

 نجایا ادیاون ب ای

  یرفت و آمد کن ییجا ای ی، مگه من نگفتم اصالً دوست ندارم با کس شهی: نه نم بابا

 آخه چرا -

، نه درس خوندن ، نه کار  یندار یکار چیبهم حرف زد که اصالً تو عرضه ه یکلمه دوباره بابا کل هی نیخاطر هم به

شم و اشک  یچشمانش خورد م یبه من که جلو یتوجه ا یکرد که نگو ، حت دادیداد و ب نقدریو ... ا یخونه ، نه آشپز

کرد که مبادا بابا  ینداشت و فقط با چشمان نگران نگاه م یحرف چیرا نکرد . مامان که از ترس بابا جرات ه زمیر یم

 هیفقط  یخور یوسط ، بابا چقدر حرص م ادیپشت و پناهم بود دوباره م شهیکه هم الیمن بلند کنه ، دان یدست رو

گه  یده و م یم تیحرف باالخره بابا رضا یبا کل دادیداد و ب نقدریحاال چرا ا دیاجازه نداددرخواست کرد که اونم شما 

تخت پرت  یپر از غم وارد اتاق شدم و خودم را رو یاز جام بلند شدم و با دل یحرف چیچشمام برو ، بدون ه یاز جلو

 اتاق شد . وارد الیبه در خورد و دان یتق یصدا قهیکردم و زار زدم ، بعد از چند دق

  ید ی، چرا غم به دلت راه م یکن یخوشگلت را ناراحت م یچشما نیجونم چرا آخه ا یجان ، آبج ای: در الیدان

 رفتار کرد  ینجوریخواستم که بابا ا یگم مگه چ یبا همان حال زار و هق هق م -

، نگران نباش ، دوست ندارم خواهر  یریبگ ادیکنم تا درست را  یاصالً خودم فردا کمکت م زمی: غصه نخور عز الیدان

 ، بخند نمیبب ینجوریکوچولوم را ا

 یبهش انداختم پسر یدر کنارم نشسته سرم را باال آوردم و نگاه یافکار خودم غرق بودم که احساس کردم کس در

 خودم جمع شدم انگار متوجه شد و شروع کرد به حرف زدن یتو ینشسته بود ، کم مکتیدر گوشه ن

 یزن یزل م ایو به در نجایا یایم شهی: هم پسر

 رهیگ یوقت ها که دلم م ینه ، گاه -

 داشته باشه یغم دیبه سن و سال تو که نبا یهمه غم داره ، آخه دختر نی: چرا صدات ا پسر
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 یدلم را براش بگم ، بعداز کم یتونستم حرف ها یبود که م یداشتم انگار کس یدونم چرا احساس خوب ینم -

 صدات غم داشت یمن بود یسکوت گفتم اگه جا

و  دمیراحت خواب الیدرس خوندم و کل اشکاالتم را گرفت و با خ الیو بعد رفتم خونه و با دان میحرف زد یکم آنروز

 یو کم دمینشد ، روزها گذشت که دوباره آن پسر را د یفردا بعد از دادن امتحان رفتم کنار ساحل و قدم زدم خبر

 هام بود . یآرامش داشتم و دور از همه دلخور رشاسمش حامد هست ، چقدر در کنا دمیحاال فهم میصحبت کرد

نشد ، رفتم سمت  یاومد مامان را چند بار صدا کردم خبر ینم ییصدا چیخونه و در را باز کردم ه دمیرس یوقت امروز

 یشده وقت یکرد ، چ یم هیکه داشت گر حرف را خوردم کنار مامان نشستم هیاتاقش در را باز کردم سَ ...)الم( بق

بهش دادم  یو قرص دیتخت دراز کش یکمکش کردم رو بودگرفت دوباره کتک خورده  شیسرش را باال آورد ، دلم آت

نزد و  ی، حرف یو کتک بخور یقراره ساکت باش یتا ک یگ یبه بابا نم یزیدردش کم شه ، مامان چرا چ یکم دیکه شا

 . دیخواب

، اصال دلم  ادی یبر نم یکردم اما از دست اون هم کار فیو ماجرا را براش تعر دمیرا د الیکه دان رونیاتاق رفتم ب از

قبل از اومدنش غذام را خوردم و به بهانه خسته بودن رفتم داخل  نیخواست امشب با بابا روبرو شم بخاطر هم ینم

 کجاست  ایبابا اومد ، در یکه صدا مردک یبه سرنوشتم فکر م دمیتخت دراز کش یاتاق و رو

  دی: خسته بود ، شام خورد و خواب مامان

 میهمه دورهم غذا بخور دیکار را کرده ، مگه من نگفتم شب با نیا ی: به چه اجازه ا بابا

 بود و درس خوند  داریتا صبح ب شبی: امروز امتحان داشت ، د مامان

 یسرم دست انداخت تو یباز شد و بابا اومد باال یبد یخودم را به خواب زدم ، در اتاق با صدا عیسر دمیشن ییصدا

  دیموهام و کش

  یزود شام خورد یبلند شو به چه اجازه ا دی: چشم سف بابا

م زد به صورت یلیبه حرفم نکرد و س یخسته بودم بابا توجه ا یلیچشمانم را از درد باز کردم و گفتم سالم ، آخه خ -

نظاره گر بود و  سیشد و به باد کتک گرفت ، نگاهم به مامان افتاد که با چشمان خ یجوابش را دادم عصبان نکهیو از ا

خواستم  یو گفت دفعه آخرت باشه ، منم که نم دیبرادرم که دستاش مشت کرده بود . باالخره بابا دست از زدن کش

 . بعد از رفتن بابا ، مامان هم باالجبار دنبالش رفت  شه یتکرار نم گهیدوباره کتک بخورم گفتم چشم د
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 کنم  یخوام که نتونستم کار ی: معذرت م الیدان

رفت و  عیهم سر الیکرد و دان یرا صدا م الیداد بابا اومد که دان یزدم و گفتم نگران نباش خوبم ، صدا یلبخند -

 خواب رفتمبه عالم  یدونم ک یو نم دمیتخت دراز کش یمن با تمام درد رو

زل زده بودم حامد در کنارم نشست و سالم  ایکه به در نطوریدلم گرفته بود هم یلیمدرسه رفتم کنار ساحل خ بعداز

 یافتاده ، آه یسرم را برگردوندم که جواب سالمش را بدم ، نگاهش در صورتم قفل شد و گفت اتفاق یکرد ، وقت

شروع عشق ما شد . در  نیناراحت شد و شروع کرد به صحبت کردن و ا یلیکردم ، خ فیو کل ماجرا را تعر دمیکش

داد و  یم یمشاور ، دوست در کنارم بود و من را دلدار کیو حامد مثل  میدید یم گرویطول هفته دوبار همد

 دو سال شد . کیما نزد یکرد که راحت تر مسائل را تحمل کنم . دوست یم ییراهنما

. منتظر حامد شدم  یشگیقرار هم یجا ایامتحان را دادم و رفتم کنار در نکهید و بعداز اروز امتحان بو نیآخر امروز

 اومد بنظرم ناراحت بود . قهیدق 5بعداز 

 یستین شهی، امروز مثل هم یحامد چرا ناراحت -

ازه نداده دارم ، هنوز پدرت اج یرا بهت بگم اما قبلش ازت سوال یمسئله ا دیبا ایسکوت کرد و گفت در ی: کم حامد

 یبخر یگوش

 نه ، چطور مگه -

 تونم با تو در ارتباط باشم ی، آخه من چطور م ینطوری: دوباره سکوت ، هم حامد

 یشده ، چرا مدام سوال م یزیکردم ، حامد چ ینگاهش م ی، فقط با تعجب و گنگ دمیفهم یحرفاش را نم یمعن -

 ، خوب حرف بزن ی، چرا ناراحت یکن

 میشهر بر نیاز ا میجان راستش ما به خاطر کار پدرم مجبور ای: در حامد

 یحامد مثل ماه دمید ینداشت ، فقط م دنیشن یاری میسرم آوار شد و گوش ها یرو ایحرف دن نیا دنیبا شن -

 بار تکونم داد نی، حامد چند دمیفهم ینم یزیکنه چ یدهانش را باز و بسته م

 ، باتوام یخوب ای: در حامد

 آخه کجا یبر دیکه با یچ یعنیبا بغض گفتم خوبم ،  -
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کن ، من هر موقع که  یمدت را صبور نیفقط به مدت دو سال ، ا ادی یبر نم ی: تهران ، از دست من هم کار حامد

 مونه یمن محکمه ، صبر داره ، منتظر من م یای، فقط بهم قول بده در نمیب یو تو را م نجایا امیبتونم م

کنم و به آغوش  یتونم زندگ ی، بدون تو نم چمیشد و گفتم حامد من بدون تو ه ریگوشه چشمانم سرازاشکام از  -

 در آورد بشیاز ج یصحبت کردن باالخره ازم قول گرفت که تحمل کنم و جعبه ا یگرم حامد رفتم و بعداز کم

 نگاه کن نیکه هر وقت دلت تنگ شد به ا ریاز من بگ یادگاری نی: ا حامد

 عبه را باز کردم و اول نوشته آن را خواندم در ج -

 چشمها و نگاهت  با

 عشق خواهم رفت یایدر یکران آب یب تا

 یمست دهیدر سپ و

 صدف شعر باز خواهم برگشت  یمشت با

، گردنبند را در دست گرفتم و سمت قلبم  ایبه نام خدا بود که پشت آن حک شده حامد و در ینگاهم به گردنبند و

را که به  یگردنم گردنبند یکنم و بعدش انداختم گردنم و از تو یاز خودم دورش نم نویبردم و گفتم تا عمر دارم ا

 شهیقرآن هم نیمن ، انشااهلل ا یادگاری نمیو داخل آن قرآن بود در آوردم و دادمش به حامد گفتم ا فیشکل ک

 محافظت باشه .

 یچشمانش پر از اشک و غم بود اما جلو نکهیبه آن زد و انداخت گردنش و با ا یگردنبند را گرفت و بوسه ا امدح

 گهیبه ساعت کردم و گفتم من د یکاغذ بهم داد که توش شماره تلفن همراهش بود . نگاه کیخودش را گرفت و 

 برم . دیبا

 برگشتم بتونم باهات در ارتباط باشم  یقتجان حداقل خونتون را بهم نشان بده که و ای: در حامد

 کاغذ نوشتم و دادم یآدرس خونه را رو -

 

  حامد
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تنهاس و  یلیبگم ، آخه اون دختر خ ایرفتن تهران را چطور به در عهیدونم قض ی، نم رمیدو روزه که با خودم درگ االن

 یکس یحت ارهیکنه ، چطور طاقت م یدوسش دارم ، اگه بهش بگم چطور برخورد م یلیبه من عادت کرده و من هم خ

که در  نطوریتونم با پدر خودم مخالفت کنم ، هم ینم یحت ،کنم  کاریچ ایرا نداره که بخواد باهاش صحبت کنه ، خدا

راحت تر  کمیکار  نیبا ا دیبخرم که بهش بدم شا ایدر یبرا یادگاری کیگرفتم  میزدم تصم یها قدم م ابانیخ

 یشدم که چشمم به پالک خدا خورد ، همان لحظه از خدا یداشتم رد م یمغازه طالفروش یبرخورد کنه ، از جلو

 دختر برسم .  نی، بعدش خودم به داد ا ارهیدو سال را طاقت ب نیکمک کنه تا ا میایکه به در استمخودم خو

کارش تمام شد  ی، وقت و از فروشنده خواستم که پشت پالک نام هر دو را حک کنه دمیداخل مغازه و پالک را د رفتم

و  ششیرفتم پ قهیدق 5اومد و بعد از  ایکردم که در یرا حساب کردم و رفتم سر قرار از دور داشتم نگاه م نشی، هز

اومد او را در آغوش گرفتم و ازش قول گرفتم که  مانشاشک از چش یناراحت شد و قطره ها یلیموضوع را گفتم خ

قلبش گذاشت و  یپالک را بهش دادم رو یرا آرام کنم ، وقت ایخودم را کنترل کردم که بتونم در یلی، خ ارهیطاقت ب

 وقت از خودم جدا  چیگفت ه

برم اصالً دوست نداشتم که  دیبه ساعت کرد و گفت با یقرآن داد و نگاه کیکنم و انداخت گردنش و به من هم  ینم

زده شد قطره  شی. بعد از رفتنش دلم آت میاعت ها در کنار هم بودشد و ما س یخواست زمان متوقف م یبره ، دلم م

 یبود آهنگ ایخودم کنم . نگاهم به رفتن در یرا برا ایخودم عهد بستم که در یاز چشمانم خارج شد و با خدا یاشک

 باز کردم و همزمان با آن شروع کردم به خواندن میگوش یرا از گالر

 شگون نداره هیسر مسافر گر پشت

 نازت بارون اشک بباره یچشا فهیح

 اشک بباره آخ بارون اشک بباره بارون

 اشک بباره بارون

 ریشب و روزت بخ ریبه خ شب

 ریخ ینیبب تیاز زندگ یاله

 ریشب و روزت بخ ریبه خ شب

 ریخ ینیبب تیاز زندگ یاله
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 من بمون و منتظر باش ادیسفر مواظب خودت باش ب رمیم

 سفر نیا ییبرام بتنها سخته

 کاش یا یجاده ها تو بود فانوس

 گردم یرم و برم ینکن م هیبشه درد و رنجم گر شتریکه ب نذار

 گردم یرم و برم ینکن م هیبشه درد و رنجم گر شتریکه ب نذار

 ریشب و روزت بخ ریبه خ شب

 ریخ ینیبب تیاز زندگ یاله

 ریشب و روزت بخ ریبه خ شب

 ریخ ینیبب تیاز زندگ یاله

 شگون نداره هیسر مسافر گر پشت

 نازت بارون اشک بباره یچشا فهیح

 گم یصد دفعه گفتم باز م نیچشام ب یعشق و تو نیواکن نازن اخماتو

 نیرو زم نمیتر عاشق

 

  ایدر

کردم آخه چرا من ؟  یراه همش فکر م یبرگشتم خونه ، تو عیحالم بد بود سر یلیکردم خ یاز حامد خداحافظ یوقت

 کرد ، آرامش بهم  یبود که درکم م یحت باشم ، کسبود باهاش را یحاال که کس

کنم بدون حامد  کاریسرنوشت من شده ، حاال چ نیاز ازت خواستم که ا یداد ، آخه خدا جون چرا من ؟ مگه چ یم

خونه ، درب را باز کردم و به  دمیرس یک دمیفکر بودم که نفهم یدو سال ، آنقدر تو ی. اونم برا ارمیچطور طاقت ب
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طبق معمول بابا خونه نبود و  میآشپزخانه که نهار بخور تملباس هام را عوض کردم رف نکهیمامان سالم دادم ، بعداز ا

 . میدر سکوت و آرامش مشغول خوردن بود یما سه نفر

دفعه مامان  کی،  ستین یزیم چکردم و گفت یو چشات قرمزه ، نگاه یچرا ساکت ایبهم کرد و گفت در ینگاه الیدان

آب دهنم را قورت دادم و گفتم  یبگم به سخت یکنم و چ کاریحاال چ ی، وا یاون گردنبند از کجا آورد ایگفت در

ازش داشته باشم ،  یادگارین پالک را بهم داد که بعنوان یا نیرفت به خاطر هم نجایدوستام از ا نیاز بهتر یکیامروز 

 قرآنم را بهش دادم . فی، منم ک میدباهم جور بو یلیآخه خ

 یکرد ی، کار خوب زمیعز ی: آخ مامان

 یکه ناراحت نهیهم ی: پس برا الیدان

جور بودم حاال تنها  یلیدوستم خ نیدر ارتباط باشم اما با ا یآره ، درسته که من بعداز مدرسه اجازه نداشتم با کس -

 . دمیتخت دراز کش یشدم ، بعداز نهار رفتم داخل اتاق و رو

کنم ،  هیباران و هق هق گر ریخواد برم ز ی، دلم م ادیم دیآسمان هم مثل دل من دلش گرفته و باران شد امشب

کردم ،  هیو مانند آسمان هق زدم و گر اطیآرام رفتم داخل ح یلیبه خونه انداختم همه خواب بودن ، خ ینگاه

 پتو به خواب رفتم . رینشه و رفتم ز همتوج یض کردم تا کسلباس هام را عو عیصبح رفتم داخل و سر کینزد

  ینیخواست بلند بشم احساس سنگ یشد اما اصالً دلم نم یم دهیشن رونیاز ب یادیز یو صدا سر

، دوباره  چهیسوزش در برابر سوزش قلبم ه نیسوزه اما ا یکرده و م ریسنگ بزرگ گ کیکردم انگار درون گلوم  یم

تا  یگه دخترم بسه بلند شه لنگ ظهره ، آخه ک یباز شدن در و مامان که م یبندم تا بخوابم اما صدا یچشمانم را م

که  نیکنه هم داریکه با نوازش ب ادیتخت م کینزد مامانشنوم اما توان حرف زدن ندارم ،  یخوابه م یموقع م نیا

 شهیمامان درب اتاقم باز م یادهایازکن ، با فرجان چشمات را ب ایدر ایگه ، در یابوالفضل م ایکشه  یدست به سرم م

 شن . یو بابا داخل م الیدان

 یکن یم دادیشده مامان چرا داد و ب ی: چ الیدان

 کنه یسوزه ، چشماش را باز نم ی: داره تو تب م مامان

 کنم ینم یحرکت چیاما من ه دهیتکونم م ادی: خودش را لوس کرده ، م بابا

 ، مامان لباس تنش کن مارستانیب مشیببر دی: با الیدان
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 سوم شخص  یراو

زاره ،  یم نیره و داخل ماش یم اطیبه سمت ح عیو سر رهیگ یجان خواهرش را در دستانش م یجسم ب الیدان

کردنه  هیکنن . مادرش در حال ذکر گفتن و گر یحرکت م مارستانیو به سمت ب نهینش یپشت فرمان م عیپدرش سر

  مارستانیتر حرکت کنه ، باالخره به ب عیه سرده ک یو شوهرش را قسم م

 دنیزنه کمک ، پرستار با د یم ادیره و فر یم مارستانیخواهرش را به آغوش گرفته و به سمت ب الیرسن . دان یم

تبش  دیگو یم نهیبعد از معا ادیسرش م یگذارند و دکتر باال یتخت م یکنه و دختر را رو یم ییراهنما عیسر الیدان

معلومه  میکن یکنه ، بعد مراحل درمان را شروع م یم جتشن نصورتیا ریدر غ ادیب نییتبش را پا دیاول با دهیشد

خورد و همه نگران هستن .  یسر م واریکنار د الیزند و دان یحرف مادر در سر خود م نیکرده ، با گفتن ا هیذات الر

 یداو از خ دیگو یزند و ذکر م یسر تک دخترش زار م یزنن و مادر باال یو پدر پشت در اتاق در راهرو قدم م الیدان

چشمانش را باز  ادیم نییتبش پا نکهیبود و بعداز ا هوشیروز ب کیبه مدت  ایخواد . در یدخترش را م یخودش شفا

 اتفاق . نیکند و همه خوشحال از ا یم

  ایدر

 یاندازم من کجام ، دستم را تکان م یبه اتاق م یدونم چند وقته خوابم ، نگاه یکنم ، نم یباز م یرا با سخت چشمانم

کنم و مامان  یحرف تعجب م نی، با ا یشکرت باالخره بهوش اومد ایخدا دیگو یکند و م یدهم که مادرم چشم باز م

و شروع  یخوب باالخره بهوش اومد دیگو یگردد . دکتر م یم رب یاز اتاق خارج شد و بعداز چند لحظه با دکتر عیسر

 سوزه یو چرا گلوم م دمیگم مگه چقدر خواب یزنم و م یلب م یکنه ، به سخت یم نهیبه معا

 ، از االن هم داروهات را شروع  ادتیبخاطر تب ز یبود هوشیروز کامل ب کی: دختر خوب تو  دکتر

  یش یزود خوب م یلیبا استراحت کردن خ یکن یم

مدت  نیا یگذشت تو یمنوال م نیبودن و حالم بهتر شد و باالخره مرخص شدم . روزها به هم یچند روز بستر بعداز

وجود نداشت دلم براش تنگ شده بود به  یکنار ساحل قرار گرفتم حامد یوقت رونیاز خونه برم ب کباریفقط تونستم 

ا گرفتم بعد از دو بوق جواب داد شماره حامد ر االخرهدل دل کردن ب یخودم را به تلفن رساندم و بعد از کل یسخت

 اول خواستم قطع کنم

 . الو الو دی: بله بفرمائ حامد
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 سالم حامد -

 یخوب زمی، عز ییتو میای: در حامد

 ، تهران خوبه یبهم داد چقدر ذوق کردم و گفتم خوبم ، تو چطور تیآخر اسمم مالک میبا م -

 است بودممنتظر تم یلی: من خوبم فقط دل تنگ تو بودم ، خ حامد

مدت مجبور بودم  هی رونیاومدم ب یتونم زود به زود زنگ بزنم ، االن هم با سخت یکه نم یدون یخودت خوب م -

 خونه باشم

 جان ایافتاده در ی: آخه چرا ، اتفاق حامد

 شدم یبستر مارستانیب یبودم و چند روز ضیمر ینه کم -

 میایدر یگفتم االن خوب نییپا یو با صدا نییپا ختیر یتک تک کلمات دلم هر دنی: با شن حامد

 خوبم یلیکردن ، االن هم خ میداشتم بستر ادیگرفته بودم چون تب ز هیاره خوبم نگران نباش فقط ذات الر -

 یبهم قول بده مراقب خودت باش زمی: باشه عز حامد

 کنم دوباره زنگ بزنم یم یراحت ، سع التیهستم خ -

 دارید دی: باشه به ام حامد

 خداحافظ -

حرف  نیدونستم که کلمه خداحافظ آخر یگرفتم و برگشتم خونه ، اما نم یادیز یبا حامد حرف زدم انرژ نکهیا بعداز

تهران  میبر میپدر بعداز شام گفت به خاطر کارش مجبور نکهیگذشت تا ا یموضوع م نیماه از ا کیما باشد ، درست 

زنه ، مشغول جمع  یرقم م میبرا یا گهید زیچ رنوشتدونستم که س یخوشحال شدم اما نم یلیحرف خ نی، من از ا

با  دیو خونه جد میو به حامد خبر بدم . باالخره به تهران رفت رونیو اصالً نتونستم برم ب میبود لیکردن وسا

 ریقددونستم دست ت یو منتظر اتفاقات خوب بودم اما نم میدینیخونه را چ الیبا کمک مامان و دان ادیز یخوشحال

 . ستیگرید زیچ
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ثبت نام کردم و  دیمدرسه جد ینگران شده ، باالخره تو یلیموفق نشده بودم به حامد خبر بدم حتماً تا االن خ هنوز

روز موفق شدم خودم را به تلفن رساندم و به حامد زنگ زدم بعداز خوردن  هی نکهیمشغول درس خواندن بودم تا ا

 حامد من نبود  یاومد اما صدا دیبفرمائ یبوق صدا نیچند

 با حامد کار داشتم  دیببخش

 شناسم ینم یتلفن را دارم اما حامد نیهست من ا ی، چند روز می: حامد ندار بهیمرد غر یصدا

کردم که بتونم از  یناراحت شدم و برگشتم خونه و مشغول درس خواندن شدم و دعا م یلیکلمات خ نیا دنیشن با

زد ، خسته شده  یداد و کتک م یم ریبدتر شده بود مدام گ یلیمدت رفتار بابا خ نیا ی، فقط تو رمیبگ یحامد خبر

 خواست فرار کنم . یبودم دلم م

 

 

  حامد

نتونسته  یافتاده که حت یبراش اتفاق یعنینه ،  ایدونم حالش خوبه  یخبر ندارم ، نم ایهست که از در یسه ماه االن

 ایبرم سراغ در میدیرس یگرفتم وقت میشمال ، تصم میاز دوستان برادرم قرار شد بر یکیزنگ بزنه ، به خاطر مراسم 

از دور داشتم به خانه  رمی، حاال چطور خبر بگ ایسراغ خونه در و. بعداز چند روز رفتم شمال  رمیازش بگ یخبر دیشا

 پسر کوچولو  یم سالم خوبرفتم جلو و گفت عی، سر رونیاز خونه اومد ب یپسر بچه ا دمیکردم که د ینگاه م

 ی: سالم ، مرس پسرک

 یکار داشتم تو داداشش هست ای: با در حامد

 : نه پسرک

 نجاسیا یمحمد یمزاحم شدم منزل آقا دیاز در خارج شد و سالم دادم ، ببخش یلحظه خانم همان

 شود  یم یرفتن ، االن سه ماه نجای: از ا خانم

 دیدار یشماره ا ای: آدرس  حامد
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 : نه متاسفانه خانم

 یکنم اما موفق نم داشیکنم پ یم یو سع اسیدر شیگردم و تمام فکرم پ یکنم و با غم راه آمده را بر م یم تشکر

 شم

 

  ایدر

 چیشده بودم که توان ه فیضع نقدریشدم ، ا دیبار با شماره حامد  تماس گرفتم هر دفعه خاموش بود و ناام نیچند

رفتم  ادیدست پدر در حال کتک خوردن بود با داد و فر ریکه ز دمیباز مامان را دنداشتم . وارد خانه شدم  یکار

شدم ،   هوشیسمتش مامان را از چنگ آن ظالم در آوردم و خودم را کردم سپر بال و تا تونستم کتک خوردم و ب

 یبه خاطر کتک هاکرد اما دردش از قلب شکست خورده من کمتر بود  یچشمانم را باز کردم تمام بدنم درد م یوقت

 یمثل سابق نباشم ، م گهیگرفتم د میمدت تصم نیا یو تو امدمین رونیاز اتاق ب یکه خورده بودم چند روز یادیز

 ینم یکردم و حرف یگفت قبول م یکه بابا م یزی، ساکت بدون حرف ، بدون حس . از آنروز هر چ آرام یایشم در

 میرا انتخاب کردم و چون طراح یرشته معمار الیکه نفر اول کنکور شدم مثل دان یزدم و فقط درس خواندم طور

 لباس را هم خواندم . یبود در کنارش طراح یعال

 

 دوم فصل

 حال  زمان

 ی. خسته از کار راه میامسال بود یقرار بودم و با شرکت بزرگ رز در حال مذاکره در مورد طرح لباس ها یصبح ب از

خودم قهوه  یرفتم داخل آشپزخانه برا میمواجه شدم و مستق کیه در را باز کردم و با خانه تارخانه شدم ، دوبار

 وریشهر 20خورد  میقرار گرفتم و نگاهم به تقو زیقهوه تلخ پشت م وانیلباس هام با ل ضیدرست کردم ، بعداز تعو

قبل ، دفتر خاطراتم را باز کردم شروع قرارتر از  یروز مرگ من ، دوباره خاطرات گذشته به ذهنم هجوم آوردند ، ب

 کردم به نوشتن

و  یکرده بهتره آماده باش یپسرش تو را خواستگار یآقا کامران برا ادیصبح بابا گفت شب برات خواستگار م امروز

خوام ازدواج کنم ، من اصالً از اون  یحامد افتادم بغض کردم و گفتم من نم ادیبابا گفت  ی. وقت یشب جواب بله را بد

باد کتک بابا  ریبه گوشم خورد و ز یلیس نیحرف اول نیبا گفتن ا ادیخوشم نم ارشیبود آهان ک یپسره اسمش چ
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نداشت ، حداقل تا  یا دهیگفتم و التماس کردم فا ی. هر چ یجواب بله را بد دیدونم امشب با یافتادم که گفت من نم

و  فتمرفته بود خارج از کشور( باز هم جواب نه . در آغوش مادر قرار گر لیادامه تحص ی)برادینصبر ک الیاومدن دان

 یکنم لج نکن م یکنم گل دخترم ، خواهش م یتونم کار یگفت نم یکرد و م یم هیهق زدم مامان هم با من گر

 . ارهیب ییترسم سرت بال

 بدم که اصالً دوسش ندارم من فقط حامد را  قرار یکس اریتونستم قلبم و عشقم را در اخت یمن نم اما

 میرفت ارشیخانواده آقا کامران آمادن و صحبت ها آغاز شد و طبق رسوم من و ک دیخواستم ، باالخره شب رس یم

  میوارد اتاق شد یصحبت وقت یبرا

 ، درسته    یستیازدواج ن نیبه ا یکرد و گفت فکر کنم راض ی: نگاه ارشیک

 با سر اشاره کردم بله -

که هر دو جواب  میبزار یو به خاطر پدرم مجبورم ، بهتره با هم قرار ستمیوصلت ن نیبه ا ی: من هم راض ارشیک

و .... فقط ازت  رونیبکن ، درس بخون ، برو ب یکه دوست دار یندارم هرکار یو بعداز ازدواج من با تو کار میمثبت بد

مثل دو تا همخونه در  امیم رید ایهستم ، چرا زود  ی، با ک رم یکجا م ینداشته باش یارمن هم ک یخواهم با کارها یم

  یکن یقبول م هیکنار هم ، نظرت چ

دونم  یشم و قبول کردم فقط نم یجهنم راحت م نیحرف ها به فکر رفتم و گفتم بهتر حداقل از ا نیا دنیبا شن -

 نبود یچرا اونم راض

باشه که  گهیماه د کی یو عروس میو بابا تمام قرارمدارها را گذاشت ، قرار شد که عقد کن رونیب میاز اتاق رفت باهم

 یباهام نداشت و برا یخوب بود اصالً کار ارشیماه رفتار ک کی نیا یبرگرده . مراسم عقد برگزار شد و تو الیدان

، انگار مثل دو دوست در کنار هم  رونیب میرفت یاومد و م یمدنبالم  یهم متوجه قرارمون نشه هرزگاه یکس نکهیا

و خانوادش هم اومدن  ارشیک یفرودگاه حت میهمه با هم رفت دمید یرا م الی. امروز باالخره بعد از مدت ها دان میبود

. 

به آقا  نکهیکرد تا ا یبا همه احوالپرس الیرفت . دان نیچند سال دور از هم بودن از ب یقرار یبغض و ب الیدان دنید با

جان  الیمشخصه که تعجب کرده که بالفاصله بابا گفت دان افشیکرد اما از ق یو احوالپرس دیکامران و خانوادش رس

مراسم  گهیبا خواهرت نامزد کردن و چند روز د ارشیکه ک ددارم بدون مکث کردن ادامه دار زیسوپرا هیبرات 

 . میدار یعروس
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 الیدان

و  ارشی، دوست بابا هم با خانوادش اومده بود تعجب کردم که بابا گفت ک دمیرا د فرودگاه خانوادم میدیرس یوقت

 ایدر شیرفتم پ دنیهمه رفتن و مامان و بابا هم خواب نکهیگفتم ، شب بعد از ا کیباهم نامزد کردن به هر دو تبر ایدر

.  مینداشت یتا االن مشکل هیسوال کردم که گفت پسر خوب ارشیبه صحبت کردن و در آخر در مورد ک میشروع کرد

برگزار  رترید یرا کم یشه و فقط مراسم عروس یاما بابا گفت نم یخواستم تو هم در مراسم حضور داشته باش یمن م

 یسکوت کرد و گفت آره ، من هر چ یکم ای، در ی. ازش سوال کردم بابا مجبورت کرد ازدواج کن یکرد که توام برس

 نداره خودتو ناراحت نکن . بیاالن قصد ازدواج ندارم قبول نکرد اما ع فتمگ

 

  ایدر

دنبال  ارشیدور ، از فردا با ک ختمیهام را ر یو تمام غصه هام و دلتنگ میبا هم صحبت کرد یکل الیاومدن دان بعداز

گرفته و پر از غم و قلب  یبا دلمراسم تمام شد  نکهی. بعد از ا دیفرا رس ی، باالخره روز عروس میبود یعروس یکارها

بودم که باالخره اومد و گفت اتاق سمت راست  ارشیمنتظر ک وسالن نشستم  یشدم و تو ارشیشکسته وارد خانه ک

 . یو استراحت کن یلباست را عوض کن یهم مال من ، بهتره بر شیمال تو و اتاق کنار

 یشد که من هم م یاز چشمانم خارج م یبا هر حرکت اشکاز تنم خارج کردم و  یاتاق شدم و لباسم را به سخت وارد

من برعکسه کاش االن حامد در کنار  یرا دارن باشم اما برا یروز نیهمچ یاز دخترها که آرزو یلیتوانستم مثل خ

 سمیکه نتونستم سر قولم وا دیکردم شرمنده ، ببخش زمهلب زم ریزدم و ز یادگاریبه گردنبند  یقرار گرفته بود چنگ

 با هزاران فکر و غصه به خواب رفتم . دمیتخت و دراز کش ی. رفتم رو

 

 حال زمان

در  یزد ، چه موقعه ا یخونه را نم نیوقت در ا چیه یتونه باشه آخه کس یم یک یعنیدر به خودم اومدم  یصدا با

پشت درب بود که گفت  ییبلند شدم و درب را باز کردم آقا ستیزده شد اصالً حوصله ندارم اما انگار دست بردار ن

 سالم 
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 سالم لکیع رمیگ -

 خواستم یم هیچارپا ایروبرو شما هستم ، نردبان  هی: من همسا مرد

و بدون  نیرا انتخاب کرد یبعد ی، جا دیخونه را نزن نیوقت در ا چیه گهینردبان را آوردم و بهش دادم و گفتم د -

 در اومد ، باز کردم  یدرب را بستم که دوباره صدا یحرف چیه

 تان هست  ییخوش آمد گو ی: پس چطور نردبان را بدم و بعدش هم به جا مرد

و رفتم  دمیرا شن یگوش امکیپ یرفت داخل خانه و در را بست . تعجب کردم و برگشتم داخل ، صدا بالفاصله

 یخوردم بفرستم برام درستش کننقشه به مشکل بر هیرا باز کردم نوشته بود در مورد  امکیبود پ الیسراغش ، دان

درسش  نکهی، بعد از ا دیخودش رس یاون به تمام خواسته ها الی، خوش به حال دان دمیکش یرا دادم و آه جوابش

 سیخودش شرکت تاس یو بعداز برگشتن هم برا لیادامه تحص یبابا رفت خارج از کشور برا دیتمام شد و بدون تائ

 بود . الیبا بابا مخالفت کنه فقط دان ستکه تون یازدواج کرد ، تنها کسکرد و با دختر مورد عالقه خودش 

خودش ،  یهم دنبال کارها ارشیخودم بودم و ک یمن دنبال کارها یشد بعداز عروس یتداع میخاطرات برا دوباره

کردم و  یرفت و آمد م شتریکه اسمش نسترن بود و از ترم اول باهاش دوست شده بودم ب یمدت با دختر نیا یتو

حالش بد شد و  ارشیکه ک میپدر شوهرم بود امرانروز خونه ک کی نکهیمن قرار گرفته بود تا ا یتمام زندگ انیدر جر

داد و آن  ارشیقرص به ک هی عیبودم که کامران بلند شد و سر دهیترس یلیداد و من خ یرا نشون م یخاص یرفتارها

را زد که شکستم ،  یبدونه و حرف دیکس نبا چیگفت موضوع امروز را ه تیرا به اتاقش برد ، بالفاصله اومد با عصبان

 را نداشتم زیچ چیه اقتط گهید

 یقمار سر تو شرط بند یدهد که پدرت تو یازدواج تن داد ، بدون مکث ادامه م نیچرا پدرت به ا یدون ی: م کامران

 ارهیکه باخت مجبور شد که تو را به عقد پسرم در ب یکرد و زمان

  ادی یسر من م ییدونست که چه بال یداد و نم یکامران شکسته شدم و اون همچنان ادامه م یبا حرف ها -

 .  دمیشدم و رفتم به سمت اتاقم و خواب خسته

 

 حال زمان
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 شیزنگ در آمد فکرم رفت پ یو رفع اشکاالت طرح ها که صدا دنیشروع کردم به کش دینقشه ها بدستم رس صبح

زن مهربان روبرو شدم و سالم کردم و جواب سالمم را داد و نردبان را به  کی افهیاز کردن در با قبا ب هیمرد همسا

 سمت من گرفت و تشکر کرد .

 به خانه روبرو کرد یو اشاره ا میاومد نجایو با دخترم و دو پسرم تازه به ا حانسی: اسمم ر زن

 ایرا فراموش کردم و گفتم خوشبختم و من هم در زیزن همه چ نیا دنیدونم چرا با د یزبانم تلخ بود اما نم نکهیبا ا -

 داخل ادیهستم و تعارفش کردم که ب

 دخترم ییشم ، تنها یمزاحم نم زمی: نه عز زن

 نداره  یحس چیچرا ه استیدر هیکه آب یینداره ، چشا یزد چرا چشات نور یلب حرف ریز زن

 کنم یم یبله ، تنها زندگ -

، اون چه  حانهیفکرکردم ر یبود کم یکرد و رفت و من هم برگشتم به داخل و به حرف زن اسمش چ یخداحافظ زن

و  دمیکش یو عشق و حرف بود ، آه دیدانست من قبالً چشمانم پر از ام یرا باختم ، اون چه م میدانست من زندگ یم

 ش من هم مادر داشتم .هست و کا هیداشت حتماً مادر فوق العاده ا یدر دل گفتم اما چهره مهربون

را  میخودم قهوه درست کردم و دوباره دفتر زندگ یرا بفرسته ، برا کشیدادم که نقشه ها آمادس و پ امیپ الیدان به

 ارشیگذشته و از آنروز رفتار ک یهفته ا کیکه خونه کامران افتاد  یباز کردم و شروع کردم به نوشتن از اتفاق میجلو

 ارشیاز ک کامرانشد از  ادیاز بابام ز کرد و من هم نفرتم رییتغ

خواند  یگرفت ، خسته شده بودم نسترن مدام در گوشم م یکرد و من را به باد کتک م یم یبداخالق ارشیروز ک هر

بزنم خانوادم به دردسر  یکرده بود اگه حرف دیبگم چون کامران تهد یزیتونستم چ یکه به خانوادم خبر بدم اما نم

که  یشب باز مهیرا تحمل کنم بازهم شدم عروسک خ زیافتن . بازهم به خاطر خانوادم مجبور بودم همه چ یم

 چند نفر ؟  اینفر بود  کیکارگردانش  ایبود آ یگریکارگردانش کس د

ز و بعد ا  دمیغذا را کش عینداشت بدون حرف سر یاومد اصالً حال خوش ارشیشام را آماده کردم و ک زیبود که م شب

وارد اتاق شد  ارشیکردن آشپزخانه رفتم داخل اتاق ، خواستم در را قفل کنم که ک زیخوردن شام و جمع کردن و تم

داد ،  یالکل م یرا نخورده و بو شیبود که قرص ها ومصداش کردم جواب نداد معل یو من را به عقب هل داد هر چ

وباره بلند شدم و به سمت درب رفتم اما در لحظه تخت پرت کرد ، د یخواستم برم سراغ قرص هاش که من را رو

دونم باهات  ی، م یکن یو به سمت تخت پرت کرد ، حاال در رو من قفل م دیرا کش میو از پشت موها دیآخر فهم
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شکسته  نیاز ا شتریوجود نداشت که کاش بود و من ب یکتک اما کتک یرا آماده کرده بودم برا خودمکنم .  کاریچ

 قلبم تکه تکه نشود . نیاز ا شتریاومد که ب یبه دلم راه م کباریشدم ، کاش خدا  ینم

زدم و ضجه  ادیکردم ، صدا کردم ، فر هیگر یرا پاره کرد هر چ میلباس ها انهیسمتم حمله کرد و بصورت وحش به

افتادم و من بصورت  ریآن گ یو کتک ها ارشیک ینداشت و در چنگ ها یا دهیخودم را صدا کردم فا یکردم و خدا

 تکه دستمال رهام کرد و رفت .  کیمثل  شدکارش تمام  نکهیخودم خارج شدم و بعداز ا یاز دخترانگ هانهیفج

 یکس نییپا نیبود در دل گفتم خدا حواست بود که ا ریکرده بودن و از چشمانم سراز دایراهشان را پ میها اشک

 یرا هم از دست دادم ، خدا صدا دمیتنها ام ینیکه بب یکرد ، خدا بود یم هیزد ، گر یکرد ، ضجه م یصدات م

، خدا مگه ازت کمک نخواستم مگه نگفتم باهمه  ینکرد یو کار یدیشکستن و تکه تکه شدن قلبم و روحم را شن

 یزندگ یبرا یینا یحت گهید ی، حاال چ داکنمیاما بزار پاک باشم تا بتونم حامدم را پ امیکنه کنار م یکه م ییکارها

 کشته شد . شیزندگ یبه خاطر کارگردان ها ایمرد ، در ایکردن را هم ندارم . در

از جام بلند شدم و به حمام پناه  یکنم  ، به سخت یبزنم و کار یتونم حرف ینم نکهیخورد ، از ا یازخودم بهم م حالم

کردم به شستن هر چقدر که خوردم را  خودم گله مند شدم و شروع یکردم و هق زدم از خدا هیآب گر ریبردم و ز

 نشدم ، پاک نشدم . زیتم وزکردم هن یگرفتم ، احساس م یم شیآت شتریکردم ب یم زیتم

زنده  دیحاال چرا با ستمیمهم ن یکس یبودم و با خود فکر کردم که من برا رهیبه آن خ یافتاد ، مدت غیبه ت نگاهم

کنن ،  یتونن کار یهم که نم الیکنم ، مادرم و دان یزندگ ارشیباشم ، بابا که بخاطر خودش من را مجبور کرد با ک

خود افتادم  یکودک ادیرا برداشتم  غیرا گرفتم ت ممی. تصم رارمونتمام قول و ق ریهم که از بابا بدتر بود زد ز ارشیک

 که چقدر با شعر عروسکم شاد بودم

 دهیقشنگ من قرمز پوش عروسک

 دهیخواب یرختخواب مخمل آب تو

 عروسکه یاز هرچ شهیم شتریو نفرتم ب شهیکلمه عروسک حالم بد م دنیشن نیبا ا حاال

خط را  نیبا دست لرزون اول نمیش یم واریکنم و کنج د یکنم دوباره دوش آب را باز م یدر حمام را قفل م شمیم بلند

 ادیو حرفهامون را ب دارید نینشد مال تو باشم ، باختم ، آخر گهیگم د یکشم و م یم یحامد آه ادیاندازم و به  یم

 کنم یآورم و زمزمه م یم

 قرارمیقلب ب یرو سربذار
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 دارم یتو چه حال یکه ب یدون ینم

 مثل ماه آسمون مهربون

 نشون از تو دارم کیقلبم  یرو

 تنهام نذار گهیبسه د انتظار

 مونمتو ب یسخته  ب یستیکه ن تو

 گذرن اما هنوز از تو دورم..... یصدا ..... م یهام ...... آروم آروم ..... ب لحظه

 یم یزنم خون بصورت ففاره ا یخط م گرمیدست د یخداحافظ و رو شهیهم یگذره برا یلحظه هام نم گهید اما

 گهیو کامران ازتون متنفرم خط د ارشی، ک گهی، بابا ازت متنفرم خط د گهیدوستون دارم خط د الیپاشه ، مامان و دان

به کف حمام کردم که همجا را خون گرفته بود ،  یکنم نگاه یخط هم به خاطر خودم که نتونستم زندگ نیو آخر

 خوندم ییخودم الال ینمانده ، در ذهنم برا یتوان گریسردمه ، د

 مهتاب در اومده وقت خواب گلم الالال

 خانم رفته  دیخورش الالال

 اللم گل الالال

 الالالال

کردم که در حمام شکسته  یتموم شد ، خنده تلخ گهیزد که بازکنم ، د یاومد که به در حمام م یم ارشیک یصدا 

 بسته شد .  شهیهم یوارد شد نگاه آخرم به چشمانش شد و چشمانم برا ارشیشد و ک

 دمیسوخت ، به زور دستم را تکان دادم که د یبه اطراف کردم ، دستم م یسرم احساس کردم ، نگاه یتو یبد درد

 یتمام بشه ، من که گفتم حاضرم عذابتو بکشم ول یسرم وصله ، پس تموم نشد ، بازهم زنده ام ، خدا چرا نذاشت

االن دکتر  یاومد تو ، تا نگاهش به من افتاد گفت خداروشکر که بهوش اومد یزنده نباشم . در اتاق باز شد پرستار

داد و گفت خوشحالم  یبود . سالم ارشیبعد با دکتر وارد شد ، دوست ک یرفت و مدت رونیو بالفاصله بکنم  یخبر م

 چیبه حرف دکتر زدم و ه یخواب و خوراک نداره ، در دل پوزخند ارشیهفتس که ک کیاالن  یکه بهوش اومد
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 یافتاد هوشیهفته ب کی نیهمبخاطر  یاز دست داده بود یادیندادم ، دکتر ادامه داد خون ز ننشا یعکس العمل

 کرد و رفت . نهیخبر دادم تو راه ، معا ارشی، به ک یکن تیخودت را تقو دیتخت ، االن هم با یرو

چشمانم  دید یاومد وقت ارشیگذشت که ک یبرام درست کرده بود ، مدت یقشنگ یادگاریبه دستانم افتاد که  نگاهم

 یانجام ندادم ، مدام با خوشحال یعکس العمل چیاما من ه یکار را کرد نیبازه خوشحال شد و گفت چرا باخودت ا

کردم  یبود ، فکر م یگرید زیچ ارشیک ماریبو  فیدونستم که در ذهن کث یتعجب کردم اما نم دیچرخ یدورم م

 اما  دهیهاش کش تیدست از کارها و اذ گهیبخاطر من ناراحت شده و د

در  ی. دو روز یه خانوادت نگفتم که نگران بشن بهتره زود خوب بشگفت ب ارشیدونستم همش نقشس . ک ینم

 خونه . میدکتر مرخصم کرد و برگشت نکهیماندم تا ا مارستانیب

خونه و  نیبه بعد کلفت ا نیرنگ عوض کرد و گفت از ا ارشیوارد خونه شدم ک یفرق کرد ، وقت یآن روز همه چ از

زارم .  یزندت نم نصورتیرایدر غ یم را بدون چون و چراه انجام بدگ یکه م ییهمه کارها دیبا یخونه پدرم هست

هر جور که  یشب باز مهی، شده بودم عروسک خ تک، ک ادیآورد هر روز داد و فر یسرم م ییبال کیهر روز  ارشیک

شدم ، از  یبرد و من هر لحظه از خودم به شدت متنفر م یآورد و لذت م یخواست من را به حرکت در م یدلش م

 و ..... ارشیپدرم و کامران ، ک

 یساعت کیدادم ، سر  یانجام م دیخونه را با یشد ، تمام کارها یسر ساعت صبحانه ، نهار ، شام آماده م دیروز با هر

خونه خودمون که تمام  یقهوه آماده باشه ، کارها دیو بعداز آن با رهیدوش بگ ارشیکردم تا ک یحمام آماده م دیبا

شدم مستخدم خونه  یها م یرا اجرا کنم . زمان مهمون رشوهرمکامران پد یها شیرفتم خورده فرما یم دیبا شد یم

 کرد . یم میزد و زندان یشد کتکم م یجابجا م کیمورد کوچ کیکردم اگه  یو کار م

 

 حال زمان

افتاد و با تعجب به او نگاه کردم و  الیدان زمیزنگ در آمد ، درب را باز کردم و چشمانم به چشمان برادر عز یصدا

 باالخره سکوت شکسته شد 

 تو امیب یاجازه بد یخوا ی: سالم نم الیدان

 اومد داخل  الیسالم دادم و از کنار در فاصله گرفتم که دان -
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 ارمیب یخور یم یچ -

 خورم  ینم یزی: چ الیدان

 برگشتم عیو سر دمیومد و من به خودم لزراز پشت ا الیبرداشتم ، دان وانیرفتم سمت آشپزخانه و دو ل -

 ایشد در ی: چ الیدان

 نشو کیوقت از پشت بهم نزد چیه -

 خواستم بترسونمت ینم دی: باشه ، ببخش الیدان

 امیمنم االن م نیبرو بش ستیمهم ن -

 : باشه الیدان

 نشستم الیدان یگذاشتم ، روبرو زیم یشربت درست کردم و رو -

 یدیزحمت کش ی: مرس الیدان

 کنم یخواهش م -

 : نقشه ها آمادس الیدان

 یرا بفرست چرا خودت اومد کتیبله آمادس گفتم که پ -

و از  یتنها باش یخانه ، خواست نیا ی، تو یخودت بود یاز بس تو یخسته نشد ای، در می: اومدم حرف بزن الیدان

 نمیب یم نکهی، خسته شدم از ا یدار یگذشته ور نم، چرا دست از  یرفتار کن ینجوریکه ا رونیب ارمتیب شگاهیآسا

تنهات بزارم  ی، خواست یگرد یبرنم تیچرا به زندگ دش ی، پس چ یمگه به من قول نداد یستیاصالً به فکر خودت ن

 یکه بدتر بش

 کنم  یم ینگاه کردم و گفتم خوبم االن هم دارم زندگ الیفقط به دان یبا همان چشمان خال -

 بده نقدریحالت ا روزی، چرا از د یکرد یچرا خودت را زندان نمیب ی: آره دارم م الیدان

 نگاه کردم الیبا تعجب به دان -
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 یبا من زندگ ایب ایهمش از دور مراقب تو بودم ، در زمیمن تو را ول کردم نه عز کسالی نیا یتو ی: فکر کرد الیدان

 شهیکن بخدا سارا خوشحال م

 ستیحالم خوش ن روزیکه من از د یدیتو از کجا فهمراحت ترم  نجایمن ا -

 ی، اصال ً متوجه اطرافت نبود یتو خودت بود یلیخ نکهی، از ا تیحواص ی: از ب الیدان

از خونه  یفقط نگاه کردم و باالخره خسته شد و با ناراحت یبا چشمان خال شهیحرف زد و من مثل هم یکم الیدان

 رفت .

 

  الیدان

کنم ، رفتم سمت واحد روبرو و زنگ را  کاریدونم چ یدختر نم نیاز دست ا دمیکش یو پوف رونیاومدم ب ایخونه در از

 درب را باز کرد و سالم دادم دیزدم که حم

 تو ای: سالم داداش ب دیحم

 یزیبه چ نمیبزنم بب یاومدم به خواهرم سربزنم)اشاره به واحد روبرو کردم( گفتم به تو هم سر ی: نه مرس الیدان

  یدار اجیاحت

 : نه داداش دستت درد نکنه دیحم

 مادر هیک دی: حم حانهیر خاله

  الی: دان دیحم

 در چارچوب در قرار گرفت و گفت سالم پسرم  حانهیر خاله

 دیجابه جا شد ی، بسالمت دی: سالم خاله خوب الیدان

 تو ای، دستت درد نکنه حاال چرا دم در ب زمی: آره عز حانهیر خاله

 خاله اومده بودم به خواهرم سر بزنم ی: مرس الیدان
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 : خواهرت کدوم واحد هست حانهیر خاله

 : واحد روبرو الیدان

 خواهرته ی: پس اون دختر تنها با چشمان خال حانهیر خاله

 دمشیخانم گفت خوب صبح که نردبان را بردم د حانهیبه مادرش کرد که ر یبا تعجب نگاه دیحم

 کردم یم و خداحافظتکان داد ی: سر الیدان

دختر  نیا نقدریخوره چرا ا یداره ، اصالً بهش نم یبه واحد روبرو کردم و در دل گفتم عجب خواهر ی: نگاه دیحم

 را دادم و رفتم داخل  الیدان ینچسبه ، جواب خداحافظ

 

  حامد

کمک  ادیهم نتونستم ز نباریبودم حتماً تا االن خانوادم جابه جا شدن ، ا رانیفرودگاه و منتظر اعالم پرواز به ا داخل

واحد را به  دیبده دوست حم رشیداداش بزرگم و مادر و خواهرم ، خدا خ یحالشان باشم همه زحمت ها افتاد رو

خونه را  نیداد که ا شنهادیبهمون پ میبلند ش یمستاجر هاز خون دیکه با دیفهم یبهمون فروخت وقت نییپا متیق

خودش  فهیپدر وظ کیداشت داد تا خونه را برامون گرفت مثل  یو تالشش را کرد و هر چ یتمام سع دیحم میبخر

رفتم  انیاز آشنا یکیبه اسم  یگشتم حت ایشدم و به گذشته ها فکر کردم چقدر دنبال در مایدونست ، سوار هواپ

سراغ خانشان رفتم اما بازم نبود ، به خودم قول دادم  گریمرتبه د نینگرفتم ، چند یمدرسش و سوال کردم اما جواب

 کنم .  داشیهر جور شده پ

شدم و در  لیدانشگاه تهران فارغ التحص نیها گذشت و من دکتر روانشناس )رشته مورد عالقم( از بهتر سال

 ایبنام در قاًیدق یوز دخترر کیکرده بودن مشغول بکار شدم .  سیاز دوستانم و استادم تاس یکیکه  یمارستانیب

تونستم  یشکسته و داغون بود و نم یلیخ رمن بود اما آن دخت یایشد ، اون چشمها مثل چشمان در ضمیمر یمحمد

کردم و  زیبراش تجو ییمرتبه با او صحبت کردم و داروها نینبود . چند یمناسب تیپرس و جو ، موقع ایکنم  یسوال

 برم .  کایمهم بود مجبور شدم اون را به استادم بسپارم و به آمر یلیخ میبرا که یو دوره ا ناریسم کیبه خاطر 

من نبود و با حال زار به  یایو رفتم سراغش ازش سوال کردم اما در دمید ایدر هیشب یروز تو دانشگاه دختر هی ادمهی

کنه اما  یم هیزدم که مرد مگه گر یکردم و به خودم تشر م یم هیحالم بد بود که فقط گر نقدریخونه رفتم . آنروز ا
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 دیوارد اتاقم شدن ، حم یو مامان ک دیگفتم مگه مرد دل نداره ، حالم خراب بود اصالً متوجه نشدم که حم یبعدش م

 امیبگم اما به خاطر در یحالم بده ، مونده بودم که چ نقدریکرد که چرا ا یو مامان سوال م نمیمجبورم کرد بش

کنم و  داشیپ دیبود که هر جور شده با نیحرفم ا نیتم و کل ماجرا و راز دلم را گفتم و آخرسکوت چندساله را شکس

شدم و  ادهیپ مایو از هواپ دمیکردن و هوام را داشتن ، باالخره رس یدرک م شتریمن را ب زانمیاز آنروز به بعد همه عز

پدر نگران و چشم انتظار بود . بعد از گرفتن چمدان در آغوش برادرم قرار گرفتم و  کیهمانند  دمیرا از دور د دیحم

من فرق  یخانه برا نیگفت ا یدونم چرا ته دلم م یزد ، نم یحرف م دیجد انهو در مورد خ میباهم به سمت خانه رفت

 . انهیسخت در حال پا یگفت تمام روزها یبهم م یاحساس هیداره ، 

 

 دیحم

 میبخاطر کار بابا اومد یکردم وقت یاه و منتظر حامد برادر کوچک تر بودم و به کارها و مشکالتم فکر مفرودگ رفتم

معامله و  یرفت پا میکن دیخانه خر میپول پس انداز کرد که بتون یبابا کم یبعداز مدت میموندگار شد گهیتهران د

مبلغ را پرداخت کنه اما  یار را تمام کنن و مابقمحضر و ک نپس فردا بر یپول را پرداخت کرد قرار شد برا یمقدار

 ما رفت . شیشد و از پ دیشه یاتیروز قبل از محضر بابا در عمل کیرقم خورد . درست  یگریسرنوشت طور د

از  میرا که داده بود یو اون پول زیهمه چ ریسراغ فروشنده اما اون زد ز میمراسم بابا تمام شد رفت نکهیا بعداز

کردم که  یکار م دیبا میدر بساط نداشت یچیه گهید میاون هم که بابت مراسم داده بود یچنگمون درآورد ، مابق

رفتم  یصبح ها م نیو من درس بخونم به خاطر هم دتونستم قبول کنم مادرم کار کن ینکشن ، نم یخانوادم سخت

. باالخره باهم  دیزحمت کش یلیکه برام خ الیخواندن البته به کمک تنها دوستم دان یسرکار و شب ها درس م

رفت خارج و من مشغول  لیادامه تحص یبرا الی. دان میشد لیو فارغ التحص میو درس خواند میدانشگاه قبول شد

و خواهرم کم نزارم و اجازه ندادم حامد کار کنه از اول دوست داشتم که دکتر بشه و حاال هم  برادر یکار شدم که برا

 ره . یرا انتخاب کرد و دانشگاه م یهم که رشته معلم ثیکه داشت و حد یوقفه ا یب یش هاشد با تال

از آن خانه  دیبا دیکه فهم یو مشغول به کار شدم ، زمان ششیشرکتش دوباره رفتم پ سیو تاس الیبرگشت دان بعداز

 یبهم داد و قسط نییپا متیلطف کرد با ق یلیرا داد بهم خ میکه ساخته بود یآپارتمان دیخر شنهادیبهم پ میبلند ش

راحت شده باالخره  المیکار کنم بابت حامد خ شتریب دیهم باشم ، با ثیحد لیخانه ، تحص یها نهیفکر هز دیاما با

ها کمک کنه  نهیدم که بابت هز یداشته باشه اما اصالً اجازه نم یخودش پس انداز یتونه برا یمشغول کار شده و م

 خودش مطب بزنه .  یبرا دیبا
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هست و از اون  یغم هیچشماش  یخوب چرا تو یکه داره و زندگ ییدونم با اون همه دارا ینم الیدان شیرفت پ فکرم

فکرها بودم که باالخره  نیا ی. تو هینطوریبداخالق داره ، خودش مهربونه اما چرا خواهرش ا یمهمتر که خواهر

 رفت .و همه فکرها پر زد و  دیچشمم حامد را د

 

 ایدر

 ونیبرادر مد نیکردم که چقدر من به ا یفکر م الیدان یو به گذشته و حرف ها یرو ادهیپ یرفتم پارک برا صبح

خانم و آقا در حال بحث بودن  کی دمید یسابق باشم ، دلم گرفته بود . وقت ایتونم مثل در ینم گریبودم اما چه کنم د

زندان  یافتاد و راه سیخالف دست ماموران پل یکارها خاطردر شوهرم به آنروز که کامران پ ادیگذشته افتادم  ادی

 گهیکردم حاال د یخودم فکر م شیاز بد ، بدتر هم شد پ ارشیشد و بعدهم حکم اعدام صادر شد . از آنروز رفتار ک

 وگفتم اون فقط من را به باد کتک گرفت  ارشیکه به ک یتونم ازش جدا بشم اما اشتباه کردم ، زمان یم ستیپدرش ن

 نهیآ یبلند شدم و رفتم جلو یبودم بسخت نیزم یکه به هوش آمدم همچنان رو یشدم . زمان هوشیآنقدر زد تا ب

را گفتم قرار  ارشیک یرا بگم و به مامان زنگ زدم و رفتارها یگرفتم به خانوادم همه چ میصورتم داغون بود ، تصم

 کنه .شد با بابا صحبت 

،  ید یمن را م یکه راپرت کارها دهیرس ییراه انداخت که حاال کارت به جا ادیاومد خونه داد و فر ارشیشب ک یوقت

و با لگد افتاد به  نیزم یزد که افتادم رو یلیو آنقدر س گرید یلیس کیبه گوشم زده شد با هر حرفش  یلیس نیاول

 یزنگ م یمسافرت و هر موقع که تونست میر یم میجونم و در آخر هم گفت بلند شو به خانوادت زنگ بزن و بگو دار

را  لمیتلفن را قطع کردم تلفن خونه را جمع کرد و موبا نکهیبلند شدم و به مامان خبر دادم بعداز ا ی، بدون حرف یزن

 مهیخ سک، از آنروز دوباره مثل عرو یانجام بد دیمن بگم با یهر چ یریخونه اس نیا یبه بعد تو نیهم گرفت . از ا

داد حق  یخواست باهام رابطه داشت ، هر وقت اجازه م یآورد هر وقت دلش م یمن را به حرکت در م یشب باز

 خارج شدن از اتاقم را داشتم و ....

و مدارک جمع کنم ،  ارمیگرفتم از کارهاش سر در ب مینداشت تصم یبهم کار گهیبه حرفش گوش دادم که د نقدریا

کردم  یم هیته یرفتم اتاق کارش از پرونده ها و مدارک کپ یخونه نبود م یدونستم او هم مثل پدرس هست وقت یم

شده بود به  ضیبود که پدرم مر یبرد چند وقت یم دمخانوا دنیمن را به د یدادم . هرزگاه یو مدارک را به نسترن م

گفت  یاز بابا متنفر بودم اما باز ته دلم م نکهیتنها رفت با ا ارشیماندم و ک میاصرار مادرم من آنشب را در خانه پدر

. باالخره بابا به حرف اومد و گفت  نمیبب نحالیخواست او را در ا یکرد ، دلم نم یمحبت م ییزمان ها هیبابا  نیهم

را گرفته بود و  میهم اهل دست بلند کردن ، بغض گلو ارشیکامران اهل خالف باشه و ککردم  یجان اصالً فکر نم ایدر
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گفتند و در آخر حرف  یکه م ییگفتم از دروغ ها ارشیکامران و ک یها یشروع کردم به حرف زدن از بد یبه سخت

 یجان نم ایو گفت در انداخت نییشدم . بابا سرش را پا ارشیکامران که گفت من در قبال قمار و باختن به عقد ک

 بود اما فکر  یاولش به خاطر شرط بند دیخواهم شا یبگم واقعاً معذرت م دیبا یدونم چ

اجازه را دادم  مثالً  نیکرده بود و شغل مناسب داشت و پولدار بود که ا لیتحص ارشیباشن ک یکردم خانواده خوب یم

و گفتم حاللت کردم و  دمیحرف ها از زبان بابام او را بخش نی، دخترم حاللم کن با گفتن ا ینکش یخواستم سخت

وقت بلند نشد ،  چیرفت که ه یرا بست و به خواب مانشزد و چش یحرف را زدم بابا لبخند نیا یدوست دارم . وقت

  یبرگزار شد و من دوباره برگشتم به خانه جهنم یبابا بصورت آبرومندانه ا یمراسم خاکسپار

 

 حال  زمان

با آن پسر  یخوش خنده در حال خداحافظ یدختر دمیکه از آسانسور خارج شدم د یبرگشتم و هنگام یرو دهایپ از

 یلیم یو شما ، با ب ثمیدادم و به سمت واحد خودم رفتم که دخترک جواب سالمم را داد و گفت من حد یبود سالم

در حال قدم زدن  رونیرفتم ب دیخر یبرا میاکاره مداخل آپارتمان رفتم و بعداز انجا یهستم و بدون حرف ایگفتم در

رد بشم  ابانیاومد ، خواستم از خ ادمیهام  یکرد ، تمام بدبخت خیو تمام بدنم  دمیرا د ارشیبودم که احساس کردم ک

نشون بدم فقط احساس کردم  یعکس العمل چیتونستم ه یاما نم دمیرا شن ینیبوق ماش یرفت و صدا جیکه سرم گ

 مطلق یاهیبود و بعد س بهیغر کیاما عطر تنش اون نبود  ارشهیفکر کردم ک دیرا از پشت کش ندست م کی

 

  دیحم

 الیخواهر دان ایشم در نیخواستم سوار ماش یکه م یگذاشتم زمان نیکردم و آنها را داخل ماش دیخانه خر یبرا رفتم

با سرعت به  ینیماش دمیلحظه د هی تسیبود احساس کردم حالش خوب ن ابانیکه در حال رد شدن از خ دمیرا د

عقب که همان لحظه چشمانش را  دمشیرفتم و از پشت کش عیسر ستادهیا یحرکت چیو اون بدون ه ادیسمتش م

خبر دادم  الیرسوندم و در همان حال به دان مارستانیگذاشتم و به ب نیاو را داخل ماش عیشد ، سر هوشیبست و ب

گفتم  الیراحت شد که به دان المیرساند و خواهرش باالخره بهوش اومد ، خ مارستانیخودش را به ب عیسر الیکه دان

باهم  یتیسنخ چیرفتارش اصالً ه یازم تشکر کرد مونده بودم تو ایبرم که همان موقع در یارند یاگه با من کار

صحبت کنم ،  الیسرفرصت با دان دیلحظه خروشان اما چشمانش پراز غم بود با کیلحظه آروم ،  کینداشت 

 خارج شدم . مارستانیکردم و از ب یخداحافظ
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 ایدر

طرف و آنطرف  نیا یجیدر دستم احساس کردم با گ یکردم و سوزش بد دیبه سقف سف یرا باز کردم و نگاه چشمانم

کلمه را  نیا یوقت مارستانیگفت ب الیکجاست ، دان نجایسرمه ، من کجام ، ا یباال الیدان دمیرا نگاه کردم که د

گفت  الیکه برام آشنا بود به دان ییصدا کیچشمانم قرار گرفت همان لحظه  یتمام اتفاقات مانند نوارجلو دمیشن

، تعجب کردم که  سیپسر هما دمیکردم که د یبرم . نگاه یندار یراحت شد داداش اگه با من کار المیخوب خ

و آوردن  دنیشما را د شونیا میکن یمن که باهم کار م یمیاز دوستان صم یکی دیآقا حم نیجان ا ایگفت در الیدان

سرمم تموم شد با کمک  نکهیازش تشکر کردم و رفت . بعد از ا دیکه من را عقب کش یهمون کس س، پ مارستانیب

 برس . تیراحت ، حاال برو به زندگ التیازش تشکر کردم و گفتم حالم خوبه خ یرفتم خونه و کل الیدان

در خدمتت  یو چند روز نجایا ادیسارا هم داره م میر ینم ییرسم ما جا یم میگفت االن هم دارم به زندگ الیدان

 .  میهست

 شده دایپ یدوست از ک نیا الیدان -

  می: از زمان مدرسه با هم الیدان

 برخوردمون خوب نبود نیچه جالب ، اول -

 ده  یکنه و خرج خانه و خواهر و برادرش را م یکتم کار مهم تو شر می، هم دوست هی، پسر خوب ستی: مهم ن الیدان

از  یچشمانم بود و دوباره رفتم به گذشته چند روز یجلو ارشیک افهیمدام ق دمیرفتم اتاق و دراز کش یحرف بدون

 دمیفهم یمدارک جمع کردم و دوباره دادم به نسترن ، وقت یخودم بودم کل یمراسم بابا گذشت و من در خانه جهنم

کنه .  یاقدام کنن تا نتونه کار عیمامان خبر دادم که سر هبابا را صاحب بشه ب یخواد تمام امالک و دارائ یکه چطور م

از خانوادت  میمسافرت پس بهتره بر میبر میخوا یبود بهم گفت م یدوباره عصبان ارشیگذشت ک یچند روز

جمع کنم اما  لیخونه که وسا میکردم و برگشت یاحافظخد الیخونه من از مامان و دان میبا هم رفت میکن یخداحافظ

... 

بود که  دهیکش شیمسئله مسافرت را پ نیبشه به خاطر هم میتونه صاحب اموال پدر ینم گهیباخبر شده بود که د آقا

 یاما نم دمیشن یخودش خونه بود صداها را م یاتاق شدم ، دستانم را بست و چند روز یمسافرت من زندان یبه جا

  انتیبود پس معلومه داره بهم خ گهیزن د کی یکنم صدا یتونستم کار
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 یاومد و شروع م یکرد . در طول روز چند بار م یدستانم را باز م ییکنه فقط موقع غذا خوردن و رفع دستشو یم

ره انداخت اونطرف و دوبا یدستمال م کیداد و من را مثل  یکرد به کتک زدن و هر شب کار خودش را انجام م

 یعنیخانوادم فرستاده که  یکرده بود و برا یچند روز چندتا عکس را با فتوشاپ طراح نیبست . ا یدستمانم را م

 من حالم خوبه

دستش بودم ،  یعروسک تو کیخوردن صبحانه اومد داخل که گفت بلند شو برو داخل حموم ، رفتم مثل  بعداز

شروع کرد به شستن که باالخره دوش گرفتن  مارشیآن با نگاه بو  زمیفرو نر نیاز ا نیشتریچشمانم را بستم که ب

با  رونیب یایب یخوا یکرد و گفت م ینگاه مانگار خودش خسته شده بود به دمیو لباس پوش رونیتموم شد و رفتم ب

م رفتم دکتر باخبر شدم که باردار ستیکردم حالم خوب ن یسر گفتم آره ، بهم اجازه داد  بعد از آنروز احساس م

 میبرا یگرید زیدونستم که سرنوشت چ یخودم گفتم از دست کتک هاش راحت شدم اما نم شیخوشحال شدم پ

از وجود خودم دارم  یکیاالن من  ستیخودم گفتم مهم ن شیاصالً خوشحال نشد اما پ دمخبر دا ارشیرقم زده . به ک

 که باهاش صحبت کنم .

 

 حال زمان

جوابم را داد ،  ییو سالم کردم ، سارا با خوش رو رونیکرد رفتم ب یصحبت م الیسارا بود که داشت با دان یصدا

هستم خودم غذا  نجایکه من ا یدرست کنم که نذاشت گفت تا زمان یزیشام چ یخواستم برم سمت آشپزخانه که برا

 تاقکردم و دوباره برگشتم داخل ا یکر، تش یدم بهتره استراحت کن یکنم و کارها را انجام م یدرست م

کرد و بعدش گفت  یبود که سالم و احوالپرس دیزنگ اومد رفتم در را باز کردم ، حم یگذشته بود که صدا یروز دو

، به اصرار  رونیخواستن شب برن ب یکه م دمیسالن اما صداشون را شن یرا صدا زدم و رفتم تو الیهست ، دان الیدان

 دمیبود و فهم دیکه اسمش سع گهید یپسر کیو  ثیو خواهرش حد دیحم رونیب میو سارا قبول کردم و رفت الیدان

کرد که شلوغ  یم یبود سع یدختر خوب و خونگرم ثیکنه بودن . حد یشرکت کار م یو تو الیدان یمیدوست قد

 یداشتن اما من همچنان در سکوت بودم فقط در چند کلمه حرف زدم . شب وقت ی، جمع شاد ارهیدر ب یباز

، آخه داداش من که کار  یتو شرکت کار کن یایب دیبا یتونم بهت اجازه بدم تنها باش ینم گهیگفت د الیدان میبرگشت

 الیراحتم اما دان ینجوریخونه ا یفرست یکنم و بعدش هم که تو نقشه ها را م یلباس م یشرکت رز طراح یدارم برا

 قبول نکرد و من را مجبور کرد برم شرکت .
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و خوردن صبحانه  عیدوش سر کیو بعداز  یرو ادهیپ میرفت الیحس خوب داشتم با دان هیشدم  داریاز خواب ب صبح

جلسه  گهیساعت د کیرا داد و گفت اتاق کنار خودش را آماده کنن و  یجواب منش الی، دان میشرکت شد یباهم راه

 میو رفت ، ماهم رفت گفت یچشم یباشن . منش ادهبه همه اطالع بده که در اتاق کنفراس آم یو طراح یگروه مهندس

اتاق  میرفت میساعت بلند شد کیبعد از  میصحبت کرد یو مهندس یو در مورد شرکت و گروه طراح الیاتاق دان

 نیگفتم که همچ نیآفر الیدلم به دان یتو یطراح میت دنیوارد اتاق شدم با د یکنفراس تا با بچه ها آشنا شم . وقت

رسم کل نقشه  یو من نم ادهیشرکت ز یشروع کرد به صحبت و اعالم کرد کارها الیانداخته ، دان راه یشرکت بزرگ

نقشه  شانیا دیهستن و با تائ یقسمت طراح ریکه خواهرم هستن مد یمحمد ایبه بعد خانم در نیها را چک کنم از ا

گفتن و  ییوهمکارها خوش آمد گ مهشود . ه یم هیته شانیخاص هم توسط ا یها یباشد و طراح یها قابل اجرا م

 شروع کردم . دمیبعداز آن کارم را در اتاق جد

 

 دیحم

شه ارتباط  یدختر م نیاعالم کرد گفتم خدا به داد برسه آخه چطور با ا یطراح ریرا بعنوان مد ایدر دمید یوقت

 دمیشن نیتا ا میکن کاریدختر بداخالق چ نیحاال با ا دیگفت حم دیفکر بودم که سع نیا یبرقرار کرد و کار کرد . تو

رفتم اتاقش در مورد  نیصحبت کنم به خاطر هم الیبا دان دیزاره ، با یبفهمه زندت نم الیخندم گرفت و گفتم اگه دان

کنم اما  یدخالت تیخواد اصالً تو مسائل خانوادگ یدلم نم الیو در آخر گفتم دان میشرکت صحبت کرد گریمسائل د

ترسم  ی، م یکرد یکار اشتباه یکن یشه باهاش ارتباط برقرار کرد فکر نم ینمناراحته ، اصالً  نقدریچرا خواهرات ا

سر و  یو گفت نگاه به زندگ دیکش یبلند شد و رفت سمت پنجره آه زیاز پشت م الیبچه ها به مشکل برخورن . دان

( بود طونیروشان)شبود هم آرام ، هم خ ایهمانند در یدختر ایخودم را دارم ، در یسامان گرفته من نکن منم دردها

کرد ، از  تشیبه ازدواج ناخواسته شد و شوهرش اذ بورآرام شد ، مج شیتمام زندگ یموضوع کیسر  نکهیتا ا

نبود و بچش را از دست  اریباهاش  یاما باز زندگ دیبابا را بخش نکهیبابا متنفر بود تا ا یشوهرش ، پدرشوهرش ، حت

 یلی، خ خی، حس سرما و  یاز هر حس یدرخشه ، خال ینم گهیهم مرد چشمان قشنگش د ایداد و از آن به بعد در

داغون  یلیکنه قبول نکرد من هم از دور مراقبش بودم اما خ یخواستم با ما زندگ یخودشه ، هر چ یو تو حتهنارا

برگشت ،  یزندگ دوباره به دیآوردمش شرکت تا سرش گرم شه و کمتر به گذشته فکر کنه شا نیشده به خاطر هم

با خبر  شیاز زندگ یدوست نداره کس کنصحبت ن ایوقت با در چیموضوع ه نیکه ازت دارم در مورد ا یفقط خواهش

بگو  ادیاز دست ما بر م یتکان دادم و گفتم داداش اگه کار دنیسرم را به نشانه فهم الیشده . در جواب حرف دان

 هم هستن نگران نباش . ثیباالخره مامان و حد
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 ایدر

متوجه شدم  نیب نیافراد شرکت بودم تا با آنها بهتر آشنا شم ، در ا تیاتاقم مشغول خواندن مدارک و مسئول یتو

با آنها  شتریو من هم ب دیو سع الیدان یعنیسخت نقشه و اجرا بعهده دو دوست برادرم هست  یها تیکه تمام مسئول

 چینقشه ها شدم ، آنروز بدون ه ی، مشغول بررس اصمهندسان مگه در جلسات خ هیدر ارتباط هستم و کمتر با بق

اما  ستیبرگشتم خونه ، سارا به استقبالمون اومد احساس کردم که حالش خوب ن الیتمام شد و همراه دان یمشکل

سارا  کدفعهیکه  میعصرونه را آماده کردم آنها را صدا زدم و همراه هم مشغول خوردن شد نکهینزدم و بعداز ا یحرف

گفت سارا  یهم پشت سرش رفت و همش م الیبار عوق زد دان نیرفت و چند ییبا تمام سرعت به سمت دستشو

واقعاً شرمنده ام ،  رمیخودم را بگ یخوام اصالً نتونستم جلو یمعذرت م الیآرام سارا بود که گفت دان ی، صدا یخوب

 لش بد بشه . االن متوجه بشه دوباره حا ایخواست در یدلم نم

با من و مشکالتم راه  نکهیاز ا یلطف کرد یلیتو تا االن هم خ زمیدونم عز یهمسرش را بغل کرد و گفت م الیدان

 یکنم اگه آنها نبودن معلوم نبود سر من چ یم یو سارا االن دارم زندگ الیطاقت نداشتم من بخاطر دان گهی، د یاومد

وروجک چند وقتشه ، سارا و  نیا شمی، دارم عمه م شناومد ، بلند شدم و رفتم داخل سالن وگفتم چشمم رو یم

 کردن و گفتن حدود سه ماه  یبا تعجب به من نگاه الیدان

 گذشته  ادیخواستم دوباره  یخوام اما نم یمعذرت م میتا االن بهت نگفت نکهیجان از ا ایگفت در الیدان

کوه  کیمثل  شهیمنم االن زنده نبودم و خوشحالم که هم نیو گفتم اگه شماها نبود دمیفش پروسط حر یافت یب

و رفتم جلو و هر دو  یبد ینیریش دیشما را بهم بزنم پس حاال که عمه شدم با یخوش ستیاما قرار ن یپشتم هست

سارا به خانشان  یراحت یخواستم برا الیدان ازو من  رونیب می. آنشب باهم رفت دمیآنها را در آغوش گرفتم و بوس

 شد . یاصرار باالخره راض یبرگردن با کل

 

  حامد

را  یمحمد ایعقب افتاده بودم باالخره وقت کردم پرونده در یهست که از سفر برگشتم و مشغول کارها یروز چند

را  ایگفت که در یم یساساح هیان را هم از پرونده خواندم  یخبر داشتم و مابق شیاز زندگ یبخوانم البته تاحد
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کنه . آدرس و شماره تلفن را از پرونده  کمکمقرآن و از خدا خواستم  فیکنم دست بردم سمت ک یم دایپ یبزود

 من باشه . یایهمان در ایدر نیا دیکنم شا قیبرداشتم که سرفرصت تحق

 

 ایدر

 یحال درونم بد بود مدام احساس م گذشت و به کارها مسلط شده بودم اما یاز کار کردنم در شرکت م یوقت چند

متوجه حال من شده بود مدام  الیکنه همش فکر گذشته بودم . دان یم بینفر من را تعق کیرم  یکردم که هر جا م

 رونیب ایشدم از اون پوسته خودت ب خسته ایشرکت گفت به خدا در نگیپارک یداد امروز صبح تو یم ریبهم گ

رباط سرده  کیمرده ، االن شده  ایگذشته باشم ، در ایتونستم آن در یبساز اما من نم یخودت زندگ یکن برا یزندگ

که  دمیو به سمت آسانسور رفت و سرم را باال آوردم و د دیسرم هوار کش الیکه فقط در حال حرکت هست . دان

 ماندم و بعد رفتم . نگیپارک یتو یبه آسانسور و رفتن ، کم دیهم رس دیهمزمان حم

 یمعذرت خواه الیاز دان دیتونم برم جلسه ، اول با یحال زارم که نم نیکنم با ا کاری، حاال چ میجلسه داشت امروز

 نیوارد اتاقش شدم و سرم را پائ دیبفرمائ یآروم بشم ، رفتم سمت اتاقش در زدم و با صدا ینجوریا دیکنم شا

خوام ، دوست نداشتم ناراحتت  یکنان گفتم معذرت م من. من  یدار یبهم کرد و گفت کار ینگاه الیانداختم . دان

و رفتم  رونیبزنم از اتاق اومدم ب یحرف نکهی، بدون ا یحاال برو مگه جلسه ندار ستین یگفت نه مشکل الیکنم . دان

در اومد  یرفتم که صدا یسرد برخورد کرد داشتم با خودم کلنجار م الیسمت اتاق خودم حالم بدتر شده بود چرا دان

به  یرا بهم داد و گفت مربوط به جلسه امروز هست بهتره قبلش نگاه یوارد اتاق شد و نقشه ا دیحم دیگفتم بفرمائ و

 یکردم که مرس یبا سر اشاره ا یآن بکن

 حالتون خوبه ی: خانم محمد دیحم

 الیچرا دان کالم گفتم هیشود فقط  ریناخودآگاه از چشمانم سراز یبود که قطرات اشک یکلمه برام کاف نیا -

به خاطر تو گذشته  شیکنه از زندگ کاریبرات چ دیبا گهید الی، دان ینیب یم گرانی: بس کن همش مقصر را د دیحم

 خودش برسه  یکه اونم به زندگ یکن یکار یکن ینم یچرا سع یاونو عذاب بد یخوا یم یپس تا ک

 کنم یکار هی دیبودم با الیحرفها را زد و از اتاق خارج شد و من مات و مبهوت به رفتار اون و دان نیا دیحم
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 الیدان

 دمیرا د دیکنه ، حم یسر اون داد زدم احساس کردم قلبم درد م نکهیبودم از ا یحرفم شد عصبان ایبا در یوقت صبح

جواب سالمم را داد و گفت غصه نخور درست  دیون . حمزد که ناراحتم و داغ یبهش سالم دادم ، حال و روزم داد م

وارد اتاق شد و  ایرفتم اتاقم و مشغول کار شدم که در شکردم و گفتم انشاا... و بعد یکن ، نگاه یصبور کمی شهیم

 کاریچ ای، خدا رونیاز اتاق رفت ب یحرف چیبدون ه ایکرد اما نتونستم باهاش گرم برخورد کنم و در یمعذرت خواه

دوستش نسترن افتادم و زنگ زدم و موضوع را بهش گفتم و  ادیدفعه  کی رمیتونم از سارا کمک بگ یکنم االن نم

تلفن را  نکهیشرکت . بعداز ا ادیبمونه و اون هم قبول کرد و گفت االن م ایدر شیرا پ یازش خواهش کردم چند روز

 یاز تو دیحم یلند شدم و رفتم به سمت اتاقش اما صدابا اون حال بره سرجلسه ب ایکه در اوردمیقطع کردم طاقت ن

خارج از  یکیو گفت شرمنده داداش اما  رونیاومد ب هزد و بعداز چند لحظ یحرف م ایاومد که داشت با در یاتاق م

شدم و گفتم  ایو وارد اتاق در یبه خودش اومد . دست به شونش زدم و گفتم مرس دیزد شا یبهش حرف م دیگود با

و رفتم  ارمیاز دلش در ب نکهیا ینگاه کنم برا دینقشه را با نیبهم کرد و گفت فقط ا ینگاه ای، در یجلسه آماده ا یبرا

، خدا به دادم  نهیافتاده نقشه بب ادشیسرش گفتم خانم مهندس تازه  یسمتش و نقشه را گرفتم و با نقشه زدم تو

را  یحاتیرا بغل کردم و در مورد نقشه توض ای، در نجایا ایفتم بو نقشه را باز کردم و گ شهیبرسه االن شرکتم نابود م

 زد و گفت بله یدلبخن ایسرجلسه ، در یبر یدادم و گفتم حاال حاضر

 

 ایدر

هم بودن ، جلسه  یشرکت اصل ندهیاز افراد شرکت خودمون نما ریمهم شرکت برگزار شد و داخل جلسه غ جلسه

در مورد کارها داشتم  میرفت یکه به سمت اتاقم م یدر حال دیو سع دیبود بعداز جلسه با حم ینیفوق العاده سنگ

گفت سالم عشقم ، سرم را باال آوردم و با نسترن  ییصدا کدفعهیدادم و در اتاق را باز کردم که  یالزم را م حاتیتوض

تمام سالم دادم و رو کردم به بچه ها  تیاز تاسف تکون دادم با جد یلحظه شک بهم وارد شد و سر کیمواجه شدم 

 دیو سع دی. حم میکن یزارم و در موردش صحبت م یجلسه م گهیساعت د کیو  دیگفتم لطفا موارد را آماده کن

 دیتو محل کار نبا یدون ی، نم یگفتن و از اتاق خارج شدن و روکردم به نسترن و گفتم تو هنوز آدم نشد یچشم

دوست و  نیخوام . دلم براش سوخت آخه بهتر یتکون داد و گفت معذرت م یسر، نسترن  یصحبت کن ینطوریا

در خدمتش  یچند روز امخو یعشقم و م شی، اومدم پ یکن یم کاریچ نجایلبخند گفتم حاال تو ا هیخواهرم بود با 

 شبانه .  یباشم ، حوس کردم به گفت و گوها
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به حرف  میبگذرونه و شروع کرد ریتو را تحمل کنم خدا بخ چند روز دیبهش کردم و گفتم از دست تو حاال با ینگاه

کردن و  یبا هم احوالپرس دیاومد تو اتاق و نسترن را د الیمدارک را آماده کردم و دان نیح نیمتفرقه و در هم یها

داخل اتاقم و  ادیب دیو ازش خواستم با سع دیزنگ زدم به حم و میبزار جلسه را برگزار کن یبعدش گفتم حاال که اومد

 نکن یمدت خواهشاً کار نیا یخونه فقط تو میر یرو کردم به نسترن و گفتم بعداز جلسه م

 

 

 

 

  دیحم

 یحرف م ایو در دیهمانطور که با سع میداد یم ییاجرا یدر نقشه ها و کارها یراتییتغ دیجلسه تموم شد با یوقت

 یلحظه عصب کی ایو با نمک گفت سالم عشقم ، در طونیدختر ش کی میوارد شد یوقت ایسمت اتاق در میرفت میزد

 ی. وقت میکن یجلسه برگزار م گهیساعت د کیو  دیگفت مدارک را آماده کن عیشد اما خودش را کنترل کرد و سر

دوسته و به سمت اتاق  ایبا در یطونیخودم فکر کردم که چطور دختر ش شیگفت عجب و پ دیسع رونیب میاومد

 ی، دلش م رونیب میگرفته ازم خواهش کرد بر یلیبود گفت دلش خ ثیرد و جواب دادم حدتلفن زنگ خو میرفت

گفتم  دیقطع کردم به سع نکهیکنم بعد از ا یم یبهش گفتم باشه برنامه را اک میباش مخواست دوباره با بچه ها دور ه

  رونیب میبر ایب یرندا یاگه کار میخواسته امشب دوباره جمع ش ثی، گفت چطور ، حد هیامشب برنامت چ

 خوام مزاحم شما بشم ی: کار که ندارم اما نم دیسع

 فتهیو بعد هم زنگ زدم به حامد که گفت ش دمیگفتم و بهش خند یبهت نم ی، اگه بود هی: چه حرف دیحم

اتاقش ،  میزنگ زد و گفت بر ایساعت بعد در کی قاًیبه ساعت کردم و بالفاصله مدارک را آماده کردم که دق ینگاه

و در موردش  میو مدارک را باز کرد میکنفراس رفت زیو دوستش هم بودن ، به سمت م الیدان میوارد شد یوقت

بود و برام هم جالب  یبیانداختم دختر عج یم یکردم و به دوستش نگاه یسرم را باال م ی. هرزگاه میصحبت کرد

 میخوا یکردم و گفتم ما امشب م الیها تمام شد رو به دان صحبت نکهیدر ارتباط هست ، بعداز ا ایبود که چطور با در

 میوقته که دور هم جمع نشد یلیخواد خ یدلم م یلیگفت خ الی، دان انیتو و سارا هم ب یندار یاگه کار رونیب میبر

 یداشت حرف م دیبا سع ای. در انیو مشغول زنگ زدن شد و بعد گفت م امیسارا حالش خوبه که ما هم ب نمیبزار بب
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هم تعجب کرد و  ایو در دنیهمه خند کدفعهی، که  ایدر میگفت الیکه صحبتش تمام شد هم زمان من و دان یزد زمان

 لبخند زد  کی

 ایبا ما ب یندار یاگه کار رونیب میبر میخوا یجان ما امشب با بچه ها م ای: در الیدان

 من باشه شیقراره پ یجان اما من امشب مهمون دارم نسترن چند روز الیدان ی: مرس ایدر

دست زد و گفت آخ جون  هی عیحرف را زدم دختره سر نیکه ا نی، هم دیاریب فی: خوب با دوستتون تشر دیحم

کرد و بالفاصله  یاخم اینرفتم . در رونیوقته ب یلیبخدا خ زمیعز میرا گرفت و گفت بر ایگردن در دیگردش ، پر

کار  طیتو مح نکهی، بدتر ا ادیخوشم نم کاتحر نیدست دوستش را باز کرد و با تشر گفت نسترن چندبار گفتم از ا

کرد و  یناراحت به خودش گرفت و معذرت خواه افهیکه نسترن هست ق دمیباشه . حاال که اسم اون دختر را فهم

 .     یحرکت چیو نشست بدون ه ایدر زیرفت به سمت م

 یکه داشت برگه ها را جمع م یکرد و همانطور یتکان داد و از ما معذرت خواه یبه نسترن کرد و سر ینگاه ایدر

که چشمانش  دمیرا د الیلحظه دان کی امیتو خودش بود ، بعدش گفت باشه م یلیکرد که خ الیبه دان یکرد نگاه

 لینزد . وسا یحرف ایاز ترس در شده اما الخوشح یلیخ دمیبه نسترن کردم که د یو خوشحال شد ، نگاه دیدرخش

،  شتیپ امیجان کارت تموم شد بگو تو را برسونم و بعدش برم دنبال سارا و بعد ب ایگفت در الیکه دان میرا جمع کرد

 تکون داد و گفت باشه  یسر الی. دان یچرا راحت را دورتر کن انیبا ما ب یکردم و گفتم اگه اجازه بد الیبه دان ینگاه

کرد و  یتشکر ای. در میکه باهم بر دیسمت خونه لطفاً آماده باش میر یم گهیساهت د میو گفتم ن ایدرکردم به  رو

 .  نییپا میایگفت چشم م

 

 ایدر

بودن ،  نیدر کنار ماش دیو سع دیکه حم نییپا میرفت الیبه همراه نسترن و دان رونیب میتموم شد از اتاق رفت کارم

 نیسوار ماش میو رفت میکرد ی، خداحافظ مینیب یم گرویو بعد همد نیخونه آماده ش نیبر دیبا حم ایگفت در الیدان

که آماده  میتکان دادم و رفت ی، سر میتا بر نییپا نیایب گهیساعت د کیگفت  دیحم میدیکه رس یزمان میشد دیحم

باهم جور شدن و همش در حال حرف  یلیآشنا کردم خ ثیو نسترن را با حد نییپا میساعت رفت کی، بعد از  میش

 آنها  یقاط یهم گاه دیبودن و حم طنتیزدن و ش
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، نسترن با  دیبا سع ثیحد دمیکه د میقدم زدن ، در حال راه رفتن بود یپارک برا میشد بعداز خوردن شام رفت یم

که بچه  یداشتم آخه چرا من ؟ چرا زمان یاریکاش من هم  یگرم گرفته بودن ، دلم گرفت ا الی، سارا هم با دان دیحم

به اطراف کردم بچه ها  ینبود ، دلم پر از غم شد نگاه اریکه ازدواج کردم همسرم  ینداشتم ؟ وقت یبودم دوست

و همان  دمیبه خودم لرز دمیرا د ارشی، بزرگترها مشغول بگو و بخند بودن ، دوباره احساس کردم ک یمشغول باز

که با مادرش گرم حرف زدن بود دلم گرفت و بغض کردم و اشک لجوج از گوشه چشمم  یترلحظه چشم خورد به دخ

 پاک کردم و به سمت آنها رفتم .  عیناراحت نشه سر الیدان نکهیا یاومد برا نییپا

کردن اونقدر هق زدم که  هیقرار بودم و شروع کردم به گر یاما من ب دیخونه نسترن رفت خواب میبرگشت نکهیا بعداز

خوام با  یبا همان هق زدن گفتم مامانم را م یقرار یچرا ب ایشد و اومد در کنارم نشست و گفت در دارینسترن ب

دادم که مامان زنگ  یبود داشتم مدارک را بهش م خونمگذشته افتادم درست اون زمان نسترن  ادیکلمه  نیگفتن ا

اومد و من مجبور شدم  ارشیحرف زد که همان موقع ک یبود و کل نجایا ارشیمواظب خودت باش ، ک ایزد و گفت در

شده بود و شروع  ونهیبازم د رونیاز خونه رفت ب عیمتوجه بشه سر ارشیک نکهیتلفن را قطع کنم نسترن هم بدون ا

 کردم اما آرام نشدم . هیحالم بد شد ، زجه زدم و گر دیآنروز خبر فوت مامان بهم رس یزدن ، فردا کتککرد به 

بحثم شد و  ارشیخونه با ک میرا از دست دادم بعداز مراسم مامان که برگشت زانمیسال دوتا از عز کی یتو درست

ندارم ، تعجب کردم  یانتقامم را گرفتم و با توهم کار گهیبا تمام نفرت شروع کرد به حرف زدن و گفت حاال د ارشیک

حاال که باردارم حاال که از تو  یندار یباهم کار گهید یچ یعنی یزن یحرف م یدر مورد چ ارشیزد . ک یبهم پوزخند

 .  ی، انتقام چ یزن یحرف را م نیا یبچه دار شدم دار

سر و سامان  شیکارها نکهیکرد و گفت پدرم عاشق مادرت بود که رفت سفر و خواست بعد از ا یخنده ا ارشیک

کرده و ازدواج  یاز معشوقش خواستگار شیمیبرگشت تهران متوجه شد دوست صم یوقت یخواستگار ادیگرفت ب

زن گرفتن اما هر بار پدرم که  براش عیسر دنیحال پدرم را د یو داغون شد . خانوادش وقت ختیکردن ، پدرم بهم ر

منتظر  دمیموضوع را فهم نیکه ا یزد و از زمان یگرفت و کتک م یرا به مادر من سخت م یزندگ دید یمادرت را م

پدرم انتقامش را از پدرت گرفت و من از  دیو حاال درست زمان آن رس رمینتقام مادرم را بگبودم که ا تیموقع کی

 .  رونیب یبر یزندگ نیبهتره از ا یمادرت و حاال تو نابود شد

را از  زانمیبرسه که عز نجایبه ا میعالقه زندگ کیشد به خاطر  یمثل پتک تو سرم زده شد باورم نم ارشیحرف ک هر

برام مهم نبود از دست دادن  گهیحمله کردم و د ارشیشدم و به سمت ک یدست بدم و خودم هم نابود بشم ، عصبان

به باد کتک گرفت  ارشی، ک یپست یلیکه گفتم خ اکلمه ر نیبعداز مدت ها سکوت خواستم حرف بزنم تا اول یزیچ

نرسه اما اونقدر زد که  بیمم کردم که به بچم آسکمربندش را در آورد و شروع کرد به زدن دستم را حائل شک
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محمد بود .  ارشیدوست ک یو بعدش صدا دمیزنگ شن یمحکمش افتادم ، صدا یلگد ها ریدستانم شل شد و ز

، مگه نگفتم  یکن کاریچ یخوا یم رهیبه سمتم اومد و گفت اگه بم یکرد یارش چه غلطیوارد خونه شد گفت ک یوقت

 از حال رفتم . دمیحرف را شن نیا ی، وقت مارستانیب شیکنم بهتره برسون فیارت را ردچند روز تحمل کن تا ک

 حامد

که  شهیکنم نم کاری. موندم چ نمیب یرا نم ایرم و ساعت ها در انتظار اما اصالً در یهست به اون آدرس م یروز چند

 یکه گوش م یرا کرده هر آهنگ عاشقانه ا ایدر یدلم هوا یمسئله حرف بزنم . بدجور نیبرم زنگ بزنم و در مورد ا

قول داد  دیدادن و حم میدلدار دنیو مامان من را د دیحم یتافتم با همان حال خراب رفتم خونه وق یم ایدر ادیدم 

 که کمکم کنه .

 

 دیحم

همون لحظه نگاه اول از  یدونم چرا تو یکنم نم یگذره و من دارم بهش فکر م یم ایدوست در دنیاز د یروز چند

و گفت خدا بداد  دیموضوع را گفتم خند یصحبت کنم وقت الیگرفتم در موردش با دان میدختره خوشم اومد ، تصم

اطالعات داد و ازش خواستم  یو در موردش کل هتر طونیش یلیکنار هم البته بگم نسترن از تو خ طونیبرسه دوتا ش

 نزه که گفت باشه ایبه در یفعالً حرف

 

 ایدر

خواد معلوم بود که گم  یکنه و مامانش را م یم هیگر یدختر بچه ا دمیکردم که د یم یرو ادهیپارک پ یتو داشتم

 دمیکش یآه یصندل یازم تشکر کرد و رفت ، نشستم رو یکنه اون خانم هم کل دایشده کمکش کردم تا مادرش را پ

بود ، دوباره رفتم به گذشته چشمانم را  ترهدخ نیه بود االن هم سن اخودم گفتم اگه دختر من هم زند شیو پ

اومد داخل  یبه اطراف کردم برام آشنا نبود همان لحظه در اتاق باز شد و پرستار یباز کردم درد داشتم نگاه یبسخت

هفتس  کین اال مارستانیگفتم من کجام ، پرستار گفت ب جایگ نی، مثل ا یبهوش اومد زمیگفت عز دیتا من را د

و در مورد بچه سوال  یاستراحت کن دینداره فقط با یگفت مشکل نهیدکتر را خبر کرد و بعد از معا فاصله، بال یهوشیب

گرفتم  میکمکم کرد تصم یلیمدت پرستار خ نیا یاز بهوش اومدنم گذشت تو یکردم و گفت متاسفم ، دو روز

 . کنه ینم یکمک چیه نیبخاطر هم ارشیدونستم دکتر دوست ک یباهاش صحبت کنم چون م
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از ماجرا  یخوش جوابم را داد و گفت بله ، کم یکنم با رو یازت خواهش شهیپرستار اومد بهم سر بزنه گفتم م یوقت

 نیرا بهم بده چون مطمئن بودم دکتر دروغ نوشته و همچن یپزشک یرا براش گفتم و ازش خواستم اطالعات اصل

کرد شماره نسترن را دادم بهش و ازش خواستم به  ولبود و قب یرار کنم ، دختر مهربونف مارستانیکمکم کنه که از ب

هست نسترن اونجا منتظرته و بعدش  ییدستشو کیراهرو  یآنروز گفت انتها یاون خبر بده تا کمک کنه ، فردا

کر کردم و رفت تش ی، ازش کل یهم مدارک بهتره ساعت مالقات بر نیفلش داد و گفت ا کیو  بشیدست کرد تو ج

راهرو شلوغه رفتم به سمت  دمید یوقت دیتمام شد و ساعت مالقات رس ییساعت کذا الخره، دلشوره داشتم با

کمک کرد تا لباس بپوشم و بعد چادر بهم داد و گفت سر  عیکرد و سر یم هیفقط گر دمیاونجا نسترن را د ییدستشو

 نیتا به ماش میابان را رد کردیو دو خ میخارج شد مارستانیزد و از ب دی، بعدش داخل راهرو را د رونیب میکن تا بر

 نگه داشت  یابانیکه در شهر گشت زد کنار خ یو نسترن حرکت کرد و بعداز مدت میو بالفاصله سوار شد میدیرس

 زمیبه روزت اومده عز یچ ای: در نسترن

 که باختم ینیب یم -

 رمیبرات بم ی: اله نسترن

 گم یرا برات م یبعداً همه چ الیخونه دان یشه من را ببر یم ستیحالم خوش ننسترن اصالً  -

 دنبالت گشت یلیمنتظرته چون خ الیدونم دان یم زمی: باشه عز نسترن

 مینزن تا بر ی، بهش گفتم زنگ بزن اما در مورد من حرف میدیرس یرا به حرکت در آورد و بعداز مدت نیماش نسترن

داخل ،  مینسترن در را باز کرد و رفت دید یبا سر اشاره کرد باشه ، زنگ را زد و سارا جواب داد و وقت یباال ، نستر

 دیسارا دو یبا صدا الی، دان ایو تو صورتش زد و گفت در دیشک غیج دیبه در خونه سارا تا من را د میدیرس یوقت

 داخل  میتو و رفت نیایمن خشکش زد بعداز چند لحظه سارا گفت ب دنیسمت در و با د

 نجایو افراد اون خبر نده که من ا ارشیکنم اصالً به ک یافتاده خواهش م یبگم چه اتفاق نکهیجان قبل از ا الیدان -

 کنم یتونم زندگ ینم گهیکنم فقط کمکم کن د یم فیرا برات تعر یهستم همه چ

مدت بهش زنگ زدم و  نیا یتو یلیخبر ندارم خ ارشیهست که از ک یگم االن دو روز ینم زمی: باشه عز الیدان

 مسافرت اما من باور نکردم نیرفت یایبا مسائل کنار ب یبتون نکهیا یبرا یگفت خوب یحال تو شدم اما همش م یایجو

 مسافرت کدوم مسافرت همش دروغه -
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 رهبچه ضرر دا یبرا ستیاصالً اوضات خوب ن یاستراحت کن یجان حاال بهتره کم ای: در سارا

 اغون گفتم سارا کدوم بچه ، بچم همه کسم رفت من باختمبغض کردم و با حالت د -

 یخودم بگو چ کهیکوچ یخودم ، آبج یایتو شک بود و اومد کنارم و بغلم کرد در الیکردن و دان هیو نسترن گر سارا

 یم یکه بگ یاز هر کس تویشده ، شرمنده که اصالً از حال و اوضات خبر نداشتم حاال بگو که پشتتم تا تقاص زندگ

 . رمیگ

روزگار  نکهیاما فارق از ا میرا دوست داشتم قرار بود مال هم ش یکیقبل  یبغض شروع کردم به حرف زدن سال ها با

و قمار به  یهران و بعد از مدت ها به اصرار بابا که من را سر شرط بندت امیما را جدا کرد ، بابا ما را مجبور کرد ب

 میهمخونه باش میقرار گذاشت ارشینزدم با ک یدرآورد و فروخت . از ترس بابا حرف ارشیکامران باخته بود به عقد ک

 شیم زنش اما با نو من شرعاً شد ختیبهم ر زیمشکل اعصاب داره و از آنروز همه چ ارشیک دمیفهم یاما بعد از مدت

 ابطهخوردم و ر یآورد ، کتک  م یبود سرم م ییشدم . هر بال ارشیک یشب باز مهیخند گفتم زن که نه عروسک خ

مدارک جمع کردم و دادم دست نسترن  ینکبت بار فرار کنم و کل یگرفتم از اون زندگ میتصم نکهیهام قطع شد تا ا

 یعاشق نهیک کیبودم از مرگ بابا و مامان گفت که بخاطر  جیزد که گ ییاومد خونه بهم حرف ها یروز وقت کی، 

هفته بهوش اومدم بچم را از دست دادم به  کیشدم االن هم بعد از  هوشینابود شد آنقدر کتک زد که ب مونیزندگ

کم کن تا فرار کردم ، حاال کم مارستانیپرونده را گرفتم و با کمک اون و نسترن از ب یکمک پرستار اطالعات اصل

 و پدرش تو کار قاچاق مواد بودن . ارشیعملش برسونم ،ک یرا به سزا ارشیک

 

  الیدان

 گرفت که چطور مواظب خواهرم نبودم ، چطور به  یحرف زد قلبم درد م ایکه در یهر کلمه ا با

کمک به خودم اومدم کردم تا داد نزنم و آوار نشم با کلمه آخر  یبابا گوش دادم هر لحظه دستام را مشت م یها حرف

 ادیاز خودم بدم م دمیو من نفهم یدیکش یهمه سخت نیکه ا رمیبم تیکنم برا یو گفتم تا جون دارم کمکت م

 رفته ادتی یمن را داشت یهوا شهیتو هم الی: نگو دان ایدر
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 حال زمان

خنده ،  یبه آن انداختم شماره ناشناس بود جواب دادم ، صدا یو نگاه رونیزنگ تلفن از گذشته اومدم ب یصدا با

 قهه قهه زدن اومد ، قلبم فشرده شد .  یصدا

  یریگ یطالق م یابیغ گهیخانم حاال د ای: سالم در ارشیک

 زدم یخودش بود ناباورانه پلک م یصدا -

 یعذاب بکش یکارم را انجام بدم حاال مونده که بخوا هیاومدم بق یچرا الل شد هی: چ ارشیک

 یبکن یتون ینم یکار چیتو ه -

 از گردونه خارج بشه دیهست که با الی: چرا عروسکم حاال نوبته دان ارشیک

 یزدم و گفتم خفه شو عوض غیبا تمام توانم ج -

کنم همانطور که  یتونم هر کار یکه م یدون یهمه بداخالق نبود ، خودت م نیعروسک من ، عشقم ا یوا ی: ا ارشیک

 تو هستم کیاالن نزد

 مشیو از دور د دینگاهم به اطراف چرخ -

 باش یگفتم حاال منتظر اتفاق بد یدی: د ارشیک

 راه افتادم تو راه همش  عیرا نداشتم بلند شدم و سر یکار چیانگار توان ه دمیترس به خودم لرز از

 سرعت به سمت خانه پرواز کردم و رفتم داخلو با  دمید یگشتم پشتم را م یبرم

 

 دیحم

 ره و مدام  یهراسون و با عجله راه م ایدر دمید شهیاز ش نگیبردم داخل پارک یرا م نیماش داشتم

رفت  عیوارد شد و سر ایرا پارک کردم و رفتم سمت در همون موقع در نیماش عیکنه سر یگرده عقب را نگاه م یبرم

را  دهایرا برداشتم و رفتم باال و خر دهایو خر نیلحظه خشکم زد و تعجب کردم دوباره رفتم سمت ماش کیباال 
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رفتم  ادیصدا م ایلحظه احساس کردم از خونه در کیزد دوباره در را باز کردم  یگذاشتم داخل خونه اما دلم شور م

خبر دادم تا خودش را برسونه  الیه به دانزنگ زدم جواب نداد بالفاصل یداد و شکستن بود هر چ یتر صدا کینزد

 قهیدرب را باز کرد و رفتن داخل ، من هم برگشتم اما بعد از چند دق دیو سارا اومدن با کل الیساعت دان میبعد از ن

در ، خاله ترو  یرا گفت مامان اومد جلو نیهراسون گفت مامانت خونس تا ا الیزنگ اومد در را باز کردم دان یاصد

 ثیشد من و حد یقطع نم ادیفر یاما صدا ایره ، مامان بالفاصله رفت خونه در یداره از دست م ایم کن ، درخدا کمک

هراسون ، سارا  الیآرام نبود ، دان ایشکسته ، در لیبود و وسا ختهیوارد شدم خشکم زد خونه بهم ر ی. وقت میهم رفت

 تو شک و ترس بود .

هم جواب داد اره قرص دادم اما آروم نشده ، همون موقع  الیکنه  ، دان یمصرف م یقرص ای، در الیگفت دان مامان

 . ستیحالش اصالً خوب ن مارستانیب میورش دار بر الیگفتم دان عیزنه سر یبه گلوش چنگ م ایدر دمید

 قهیدق 10اومد که گفت تا  ثیحد یبه حامد زنگ بزن بگو خودشه برسونه خونه ، صدا عیسر تیگفت حد مامان

 رسه . یم گهید

 

 ایدر

گفتم  یم راهیبد و ب ارشیکردم و به ک یدستم بود پرت م یجلو یخونه شروع کردم داد زدن و هر چ دمیرس یوقت

 دنیبا د الیو سارا وارد شدن ، دان الیدر باز شد و دان دمید ینکردم بعداز مدت یاومد اما توجه ا یزنگ در م یصدا

شده ، حرف بزن با هق هق  یآروم باش چ ایاوضاع خونه وحشت کرده بود اومد سمتم و بازوهام را گرفت و گفت در

 رهیترسم اون اومده ، اومده انتقام بگ یگفتم م

 

 الیدان

کار خودش را کرد به  ارشیگفتم باالخره ک ادیداد و شکستن م یصدا ایبهم زنگ زد و گفت از خونه در دیحم یوقت

 . میدیساعت رس میو بعد ن میگفتم بمون تا من برسم و با سارا بالفاصله راه افتاد دیحم

 یرا در آغوش گرفتم و تکون م ایدر یدرنگ چیکردم بدون ه یخونه را باز کردم و با وحشت به اوضاع خونه نگاه م در

وقته برگشته من  یلیخ ارشیشدم و بهش گفتم آروم باش ک ایگفت اومده متوجه حرف در یدادم که حرف بزنه ، وقت
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کرد به کمک سارا  یم یقرار یب ایها دنبالشن اما در سیپلاما انگار نشد اصالً نگران نباش  یکردم تو باخبر نش یسع

 . رمیکمک بگ حانهیو از خاله ر دیقرصش را دادم اما بازم آروم نشد و مجبور شدم برم در خونه حم

 

 ایدر

قرار گرفتم احساس  ینداشت تو آغوش کس یا دهیقرص ها هم فا یزدم حت یبدترم کرد فقط داد م الیدان یها حرف

و  دمیتخت خواب یرو الیبه کمک دان یزدم و چنگ به گلوم بعداز مدت یکردم و داد م یم هیکردم مامانه ، فقط گر

 دمینفهم یچیه گهیبهم آمپول زد و د یکی

 

  حامد

گردم  یم ی، چرا هر چ ییشد ، آخه دختر کجا یچشمام ظاهر م یجلو ایدر یو صدا افهیقرار بودم مدام ق یصبح ب از

از  نی، اصالً حوصله کار را نداشتم بخاطر هم یکن یسر م ی، با ک یمن االن در چه حال یایکنم ، آخ در ینم داتیپ

زمزمه کردم و به سمت  ایدر ادیعاشقانه را گذاشتم و به  یشدم آلبوم آهنگ ها نیو سوار ماش رونیزدم ب مارستانیب

 خونه حرکت کردم .

 شدم  یتر م کیکنم هر چقدر به خونه نزد یم دایگفت امروز گمشده ام را پ یبهم م ییروین انگار

. گفتم  ییهول کرده گفت داداش کجا یبود با صدا ثیزنگ خورد حد میشد ، گوش یم شتریمن هم ب یقرار یب

مامان گفت بهت زنگ بزنم  ستیحالش خوب ن مونیگفت آره همسا ثی، حد افتاده یشده اتفاق یخونه چ کینزد

خودم را رسوندم خانه همه  عیسر گذاشتمپدال گاز  یاونجام . پام را رو قهی، گفتم باشه تا ده دق یخودتو زود برسون

.  ستیحالش خوب ن ایدر ایدادم و وارد شدم . مامان جواب سالم را داد و گفت پسرم ب یبودن سالم هیخونه همسا

خودم بود . همون  ضیکرد ، کردم اره خودشه مر یم هیبغل مامان گر یزد و تو یم ادیکه داشت فر یبه دختر ینگاه

دکتر شما ، تو رو خدا  یگفت آقا دی، خانم)سارا( من را د رونیاز آشپزخانه اومدن ب گهیخانم د کیو  ثیموقع حد

 کمک کن

تخت گذاشت و رفت  یآن را رو الی، دان اریرا ب فمیگفتم برو ک ثیبخوابونن و به حد تخت یرا رو ایگفتم در بالفاصله

گردنش  یکردم گردبنبد خدا را تو یرا باز م شیداشتم راه تنفس یکردم ، وقت قیآرامبخش تزر کی. بالفاصله  رونیب

نگاه کردم  ایو ناباورانه به کلمه حک حامد و در ردوندمبود پالک را برگ یلحظه خشکم زد با هر سخت کی دمید
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 دمید یکردم . وقت یگشتم اصالً باور نم یو من به دنبال تو م یبود کیهمه به من نزد نیمن ، تو ا یایخودش بود در

 آروم شده و به خواب رفته از اتاق خارج شدم و رفتم داخل سالن همه اونجا بودن  ایدر

 دکتر یشد آقا ی: چ سارا

 شه یاستراحت کنه بهتر م کمیکردم  قی: بهش دارو تزر دحام

 رفت یپسرم ، دختره داشت از دست م ینیبب ری: خ مامان

 

  الیدان

داداشته ، چقدر بزرگ شده و بعد رو  نیو گفتم ا دیدادم ، رو کردم به حم یو واج داشتم به حرف ها گوش م هاج

 یلطف کردکردم به سمت حامد و گفتم بابت کمکت ممنون واقعا 

 که حالش خوب شده بود چرا دوباره بهش حمله دست داده شونینکردم ا یکنم کار ی: خواهش م حامد

 مارستانیکه بهتر شد از ب یکم دیخبر دار شیاز زندگ یتا حد دیدکترش بود ی: االن متوجه شدم شما مدت الیدان

امروز متوجه  نکهینبود تا ا یخودش بود اما از اون حالت ها خبر یخونه تا االن خوب بود فقط افسرده و تو شیآوردم

 ختهیبهم ر نیبخاطر هم ردهک دشیشده و االن هم تهد دایسرو کله شوهر سابقش پ شهیم

 ادیاز دستم برب یکمک دیشده ، شا ینطوریاوضاع خواهرت چرا ا نمیجان بگو بب الی: دان حانهیر خاله

 کجا بگمو گفتم از  دمیکش ی: آه الیدان

 بدونم دیکه با یی: از هرجا حانهیر خاله

در اون نبود و  یاحساس چیه گهید یدونم سر چه موضوع یبود اما نم یبا احساس و نشاط یلیخ یدختر ای: در الیدان

مجبورش  نکهیکرد تا ا تشیاذ یلیبابا خ شیزندگ یکرد تو یزد قبول م یم یشد و بابا هر حرف ریکرد گوشه گ رییتغ

تونست سر  یکه م ییکردن و شوهرش هر بال تشیاذ شکه ازدواج کرد پدرشوهرش و شوهر یکرد ازدواج کنه ، زمان

و مرگ بابا پدر شوهرش و مرگ مامان  یباعث برشکستگ دیبچش را از دست داد و در آخر هم فهم یآورد حت ایدر

مدت  نیم و شوهرش هم فرار کرد و حاال بعداز اطالقش را گرفت میموضوع را متوجه شد یهم شوهرش بوده ، وقت

 کنم . کاریچ دیدونم با یکرده . حاال نم دیتهد دوبارهرا  ایبرگشته و در
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 کرد  یفکر اساس هی دی، با ستی: اصالً حالش خوب ن حانهیر خاله

و  ایطرف در کیبرام مهمه ، از  ای، فقط حال در شهیم ریدستگ ارشیدونم که ک یخبر دادم و م سی: من به پل الیدان

 تیوضع نیطرف هم سارا با ا کیاز 

 یمدت تنهاش گذاشت نیا ی: چرا تو حانهیر خاله

را براش آماده کردم و از دور مراقبش بودم و  نجایا نیبخاطر هم ادی: خواست تنها باشه تا با مسائل کنار ب الیدان

 داد .  یهم خبر مرا ب ایزد و اوضاع در ینسترن دوستش هم مدام سر م

 یمدت تنهاش گذاشت نیا یکه تو ینکرد ی: کار درست حانهیر خاله

 یما به مشکل بر م یما زندگ شیپ ادیخودش خوب بشه ، اگه ب دیگفت با یکرد ، م یوجه قبول نم چی: به الیدان

 خورده

 هم دختر خودمه هر روز بهش سر  ایبه بعد در نی: نگران نباش تو به زنت برس . از ا حانهیر خاله

 مراقبش هست شتریبه بعد ب نیزنم ، تازه حامد هم که دکترش بوده از ا یم

 دیکن یدر حق من م یاز شما تشکر کنم ، شما لطف بزرگ دیدونم چطور با ی: خاله نم الیدان

 کنم پسرم ، خدا بزرگه ینم ی: کار حانهیر خاله

 ردن و رفتن و رو کردم به سارا که نشسته بود ، بسمتش رفتم ک یو حامد خداحافظ حانهیخاله ر بعد

 ی: سارا خوب الیدان

 از تو بپرسم دی: خوبم ، من با سارا

 : با لبخند گفتم خوبم الیدان

 در چشمانت داد  یاما غم و نگران یخوب یگ یو م یخند یبظاهر م یستیکردم و گفتم ن ی: نگاه سارا

 زنه  یم

 یشکه شد یلیدونم خ ی: بخدا خوبم ، تو نگران نباش ، م الیدان
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 کرد یم دای، تازه داشت خودش را پ ختسیبهم ر یلی: اوضاعش خ سارا

 دونم ی: م الیدان

 میکن یکاریبراش  دی: با سارا

 کنم ، تو فکر نازگل بابا باش یم شیکار هی: تو نگران نباش ، خودم  الیدان

 یچقدر تو فکر دمیمدت د نیا یتو گم یزنم و م یم ی: لبخند سارا

 بد باشه شیکردم زندگ یقافل شدم ، اصالً فکر نم ای، من از در سی: دست خودم ن الیدان

 یکن یکار یتونست یچطور م یخبر نداشت ی: وقت سارا

 کردم یشدم و حواسم بهش بود ، کوتاه یاز اولش که بابا محبورش کرد با خبر م دی: باشه من با الیدان

 میباش ششیمدت پ هی نجایا میایب یخوا یحواست بهش باشه ، م شترینگو ، بهتره االن ب ینجوریا الی: دان سارا

،  یو کمک کرد یباهام راه اومد یلیجاش هم خ نی، تا هم ستیاصالً درست ن تتیوضع نی، تو با ا زمی: نه عز الیدان

 مرخص بشه شگاهیشد و از آسا یبهتر نم ایکه در یاگه نبود

 میکار را کن نیا دیبا یپس ک میخواهر تو و خواهر من هم هست ، اگه االن کمکش نکن ایحرف را نزن در نی: ا سارا

 شهیهردومون هم راحت م الیچشممونه و خ یجلو ایدر میباش نجایتازه اگه ا

 زدم . شیشانیبر پ یکردم و بوسه ا یدر چشمان سارا نگاه ادی: با محبت ز الیدان

 

 حامد

 یبغضم را قورت دادم و گفتم چند ساعت یکرد به سخت یام م وانهیقلبم درد گرفت بغض داشت د دمیرا شن نیا یوقت

، سارا  دیاستراحت کن یشما هم کم میکنم . مامان گفت بهتره ما بر نشیمعا امیب دیشد خبر بد داریب یخوابه ، وقت

 صدا کن . یداشت یکار شهحواست به خانمت با شتریجان ب الیهم هنوز تو شکه ، دان

من ، چرا  یایرفتم چرا خدا جون ، چرا در یخونه و من رفتم سمت اتاقم با خودم کلنجار م میرفت یخداحافظ بعداز

شد و در آخر هم شکسته شد با  یم شتری. هر لحظه بغضم ب یشنو یروز افتاده ، خدا صدامو م نیدختر به ا نیا
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داد  یتکونم م دیوارد اتاق شدن ، حم مهیسراس نو ماما دیزدم . حم یکردم و خدا را صدا م یم هیبلند گر یصدا

آروم شدم گفتم  نکهیاز جواب دادن ، تو آغوش برادرم قرار گرفتم و هق زدم بعداز ا غیگفت اما در یحامد حامد م

 دیروز افتاده ، حم نیکه من سالهاست دنبالشم چرا به ا یهمون دختر ایخودش بود . در یخودش بود . مامان گفت ک

 یچرا تا االن حرف یدل بسته بود الیتو از اول به خواهر دان یعنیگفت  دیکردن و حم یبهم نگاه م ناباورانهو مامان 

 دمیرا باز کنم د شیخواستم راه تنفس یدوستت هست ، امروز وقت الیدونستم اون خوهر دان ی. من اصالً نم ینزد

، خودش  دمیرا برگردوندم و نشانه آن را د الکپ یدادم بسخت ایکه من به در یاون پالک هیگردنش هست شب یپالک

  میریگ یم میتصم کیو  میکن یاوضاع بهتر بشه باهم صحبت م کمیگفت داداش بزار  دیبود . حم

،  ایخونه در میبشه به مامان گفتم و ازش خواهش کردم بر داریب ایگذشته بود هر لحظه امکان داشت در یساعت چند

هم داخل سالن مشغول حرف زدن  الیو من و دان ایدر شیهنوز خواب بود مامان رفت داخل اتاق پ ایدر میرفت یوقت

 دادم که جواب داد یو رفتم داخل سالم رونیب اومدمامان  یاما آروم اومد بعداز مدت هیگر یکه باز صدا میبود

 یخانم بهتر ای: خوب در حامد

 : بله بهترم ایدر

 یتا سبک بش یحرف بزن یخوا ی: م حامد

 بلند نشم گهیخواد بخوابم و د یخسته ام ، دلم م یلی: خ ایدر

 یبد لمیرا تحو یقبل یبه قبل و حرف ها ی: قرار نشد که دوباره برگرد حامد

 ارشی، حاال هم که دوباره ک شهیم یدوباره گذشته برام تداع یکنم با هر اتفاق یزندگ امیکنم تا م کاری: چ ایدر

 برگشته

 کنه یتونه کار یهم نم ارشی، ک یزیگذشته را دور بر دیبا نهیهم تیزندگ یکه در گذشته هست ی: تا زمان حامد

 تونم یخوام اما نم ی: م ایدر

 فکر کن بخاطر اونها هم که شده  یکه دوسشون دار ییبه کسا یرا بکن نکاریا دی، با یتون ی: م حامد

 شو بلند
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گفتم بهتره چند  الیکردم و موقع رفتن به دان زیتجو گهیدارو د کیصحبت کردم براش  باهاش یکم نکهیاز ا بعد

 ادیحالت درب نیکنم تا از ا یزنم و باهاش صحبت م یتنها نباشه ، من هر روز بهش سر م یروز

 یحامد جان واقعاً لطف کرد ی: مرس الیدان

 

 ایدر

 هی، کاش مادرم االن زنده بود با گر هیمادر بودم چقدر حس خوب کیچشمانم را باز کردم در آغوش و نوازش  یوقت

مادرت قبول کن ، حاال  یشدم گفت منو به جا دهیدر آغوش کش شتریب یدیمادر م یخواد ، بو یگفتم دلم مامانم را م

و بعد هم  رونیدخترم و رفت ب یبش نهیمعا دیگفت با شدمکردم و آروم  هیگر نکهیبعداز ا یکن تا آروم بش هیهم گر

داد تعجب  یاول در کنارم بود و آرامش بهم م یکه روزها یدکتر دنیتقه در آمد ، سرم را باال آوردم و با د یصدا

دونم  یزنه ، نم یکردم ، شروع کرد به صحبت کردن و باهاش حرف زدم ، آروم تر شده بودم و گفت هر روز بهم سر م

االن در کنارش بودم . بعداز رفتن  دینابود نشده بود شا میحامد افتادم اگه زندگ ادی،  دهیبهم آرامش م نقدریا چرا

کردم  یکردن خونه بودن ، رفتم جلو از هر دو آنها معذرت خواه زیو سارا مشغول تم الیدکتر از اتاق خارج شدم دان

 عسل عمه ناراحت بشه . قندو  یبش تیو به سارا گفتم شرمنده باعث شدم که اذ

رفته ، قرار بود از قند  ادتیقولت  نکهیکه حالت خوب باشه مثل ا میبهم زد و گفت ما هر دو دوست دار یبخندل سارا

بعد در  یآمد و در آغوش خواهرانش جا گرفتم و کم میلبها یبه رو ی. با لبخند سارا لبخند یعسلت مواظبت کن

به سرم زد و گفت  یدلم تکون بخوره ، بوسه ا یتو آبتا االن  یکه نذاشت یآغوش برادرم قرار گرفتم و گفتم مرس

رسه و به سرگرد زنگ زدم با  یعملش م یبه سزا ارشیراحت ک التینکردم خ یقربون دل مهربونت بشم ، من کار

 برات فرستاد تا از دور محافظت کنه . روین هیکنن و تازه  یم داشیمطمئن باش که پ یکه تو بهش داد یمدارک

اونطرف  دییایکه گفت مامان شام درست کرده ب دمیرا شن دیحم یدرب را باز کرد که صدا الیزنگ در آمد دان یصدا

وارد شدم با  یخانم ، وقت حانهیخانه ر میو سارا رفت الیرا عوض کردم و به همراه دان میو بعد هم رفت . لباس ها

 دیرا داشتم تازه آنجا متوجه شدم که دکتر برادر حم مخانواده گر کیکردن ، احساس  ییرایازم پذ یاستقبال گرم

خانم من را در  حانهیکردم و بابت کمکشان تشکر کردم که دوباره ر یازشون بابت رفتارهام معذرت خواه یهست . کل

،  یباهام حرف بزن یایب یخواد هر وقت دوست داشت یبه بعد من دو تا دختر دارم دلم م نیآعوش گرفت و گفت از ا

و دکتر کرد و دو  دیو حم الیکه اشاره به دان ی، شما که سه تا پسر دار یگفت پس خاله من چ یبا حالت بامزه ا اسار

خنده و  ریز میحرف همه زد نیبا گفتن ا ستیو من کرد ، من تک شدم اصالً قبول ن ثیتا دختر که اشاره به حد
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 الیاست . سارا با لبخند به دان یگرید زیچ گاهتی، پس جا یخانم دست سارا را گرفت و گفت تو عشق پسرم حانهیر

 خاله جون . ینگاه کرد و گفت مرس

که خاله  ی. از زمان میکرد یبا هم صحبت م یاومد و چند ساعت یم دنمیبه د حانهیآنروز به بعد هر روز خاله ر از

 دیبا نکهیالت ، حس ا، حس خج یحس را باهم داشتم حس همدم ، حس مادر و فرزند نیاومد خونم چند یم حانهیر

کرد .  یوادار م دنیهاش من را به خند طنتیبا ش هم ثیحد انیم نیکارهام را انجام بدم و در ا عیزرنگ باشم و سر

 با دکتر هم هر شب قرار داشتم و تحت درمان بودم . 

نوشتم اما نه از خاطرات  نبارینشستم دوباره دفترم را باز کردم ا زیمعمول با قهوه تلخ وارد اتاقم شدم و پشت م طبق

 یوقت خوب نم چیدونم ه یکه بر قلب وارد شد که م ییکه پر از حسرت بود ، پر از درد و دل ، پر از زخمها یاز زندگ

 هست . یحس چیه بدونکه به گفته همه  یسرد ، از چشمان یشه از زندگ

، به  یدور حوض آب یدوران بدو بدو کردن ها میبه دوران خوش زندگ میخواد برگردم به کودک یدلم م ییوقت ها هی

من جز  یکه برا یبنام حسرت افتادم ، زندگ یشده و در گودال رید گریکه د فیکودکانه اما ح یها یقهر و آشت

، کامران و من عروسک  ارشیپدر ، ک یها مکارگردان داشت بنا نیکه چند ینداشت ، زندگ یگرید زیچ یبدبخت

ساز دل من  یبودن و نبودن ، جدال عقل و احساس ، زندگ نیچقدر تکانم دادن ، جدال ب آن بودم ، یشب باز مهیخ

 یحاال که به خاطر دو نفر فقط زنده ام بازم زندگ یباختم حاال چ تینبود و من چرخ خوردم و چرخ خوردم و در نها

  ینداد باز هم در گذشته ، غم ، حسرت ، دوست داشتن ، عشق و عاشق نخوش بهم نشا یرو

بخدا طاقت  یکن یباهام باز یخوا یبازم ، م ید ینم یو نشان ید ی، درد و دل هامو گوش م یشنو یصدامو م خدا

 روحم ،  یزنم که باختم ، سردم ، ب کیداره ، من  یبامن باز نقدریا یندارم چرا زندگ

 مانند قهوه تلخ تلخ ، دلم آغوش مادرانه  میرا گرفته ، زندگ یهمه چ یاحساسم ، غم و حسرت جا یب

 خواد  یمادرانه م ییخواد مانند کودک در بغل مادر بخوابم ، دلم الال یخواد ، دلم م یم

 بود چرا من ایهمه آدم تو دن نیا

 تنها بود چرا من یلیکه قلبم خ من

 دلم خونه خسته از عشقم من

 اشک تو چشمم چرا من یاورد بازم
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 تنها جیخسته بودم گ ایند هیاز  دمیبر دل

 ایکردم من خدا هیبغض ابرا گر یصدا هم

 داغون یلیدل شکسته خ ابونیرفتم تو خ یم راه

 بارون ریز نجایبود غصه هامون باز من ا اشتباه

  

 شم دلم مادرم را  یخورم و بازهم آرام نم یآن را م میخورد که تلخه مانند زندگ یبه قهوه م نگاهم

که  ییگم ، از حسرت ها یم میمامان ، از زندگ شیرم پ یو م رمیگ یپوشم و آژانس م یرا م میخواد ، لباس ها یم

و سالم  نمیب یدر م یرا جلو حانهیگردم خانه ، خاله ر یبرم یشم با حال بد یخوردم ، از سرنوشت ها اما باز آرام نم

 دم یم

 یکه دوباره اشک ها هیکلمه کاف کی نیهمشده ،  یزیجان چ ایگه در یدهد و م یخوش جوابم را م یبا رو خاله

خونه ، من را  میخبر داد و باهم رفت ثیخواد ، خاله به حد یدلم آغوش مادرانه م میو بگو ادیلجوج از گوشه چشمانم ب

 دمیعروسک شدم و اسارت کش نکهیگفتم ، از ا میزندگ یها یحرف زد و من از سخت میدر آغوش گرفت و مادرانه برا

جدا شدم اما همچنان در گذشته ام ، در غم ، از مادرم و پدرم  یریندارم ، از بند اس یچیرا باختم و االن ه می، زندگ

 هکه تا االن تجربه نکرد یرفتم خواب نیریبه خواب ش حانهیخاله ر ییگفتم و سبک شدم و با الال یگفتم از همه چ

زد و رفتم در را باز کردم  .  یهستم ، لبخند حانهیه رهمچنان در آغوش خال دمیشدم و د داریزنگ ب یبودم . با صدا

خاله رحانه اومد جانم پسر ،  یکه صدا نجاسیمامان ا دیبود سالم دادم و جواب سالم گرفتم و گفت ببخش دیحم

چقدر  دمیمن شد نفهم ریتقص دیر انداختم و گفتم ببخشی، سرم را به ز میهالک شد یگفت مامان ما از گشنگ دیحم

و  امیب دیکه من با نیکیکرد و گفت خجالت هم خوبه ، بچه کوچ یخنده ا حانهیو خوابم برد . خاله ر میحرف زد

 غذاتون را بدم .

 ی، بعد هم نگاه ستیبد ن زمی. خاله گفت نه عز میو گفت نه ، اما بده به فکر شما هم بود دیبه سرش کش یدست دیحم

 .  اریخونه را از پشت در ب دیکل دی، حم میشام بخور میجان بر ایدر ایکرد و دست من را گرفت و گفت ب دیبه حم

 شم یخاله مزاحم نم -

 هیچه حرف نی: ا حانهیر خاله
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 ثیسالم حد -

 میجونم ، آخ جون که امشب مهمون دار ی: سالم آبج ثیحد

و  میرا جمع کرد زیم نکهی، بعداز ا میشام را خورد دیو حم ثیحد یها طنتیو با ش مینشست زیباهم پشت م همه

 کردم و بعد رفتم خونه . یخداحافظ نایاز خاله ا میظرف ها را شست

 

 حامد

کارم تموم  نکهیشام نرفتم خونه ، بعداز ا یوقت بمونم و برا ریمجبور شدم تا د نیکار داشتم به خاطر هم یکل امروز

 ندنشیبا د رونیب ادیاز خونه ما داره م ایدر دمید دمیرس یکردم . وقت یفکر م ایراه به در یخانه شدم و تو یشد راه

 زدم و سالم کردم یلبخند

 دیدکتر ، خسته نباش ی: سالم آقا ایدر

 ، سالم مامان ی: مرس حامد

 دی: سالم پسرم خسته نباش حانهیر خاله

 : با اجازتون من رفع زحمت کنم ایدر

 دخترم  یدار اری: اخت حانهیر خاله

 : کجا ، قدم من بد بود  حامد

 امروز مزاحم بودم  یمن کل دیدار اری: اخت ایدر

 دیندار یخواستم امروز باهاتون صحبت کنم ، اگه مشکل ی: اتفاقاً م حامد

 ستین ی: نه مشکل ایدر

 شمیمزاحم م گهید قهیدق 15: پس من  حامد

 ری، رو به خاله کردم و گفتم شب بخ دی: مراحم ایدر
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 زمیعز ری: شب بخ حانهیر خاله

 دکتر در زد و وارد شد . یآقا قهیدق 15به سمت خونه و قهوه ساز را روشن کردم که بعداز  رفتم

 : دوباره سالم حامد

 دی: سالم ، بفرمائ ایدر

 : چه خبر ، اوضاع خوبه  حامد

 بهترم  کمی، امروز  ستی: بد ن ایدر

 دور یزی، مگه قرار نشد گذشته را بر کمی: خوب خداروشکر ، اما حاال چرا  حامد

 کنه یترس ولم نم نی، ا شهی: نم ایدر

 یکن یکار یتون ینم گهیده اون موقع د یروز کار دستت م هیترس  نی، ا ی: چشمات را بازکن دختر ، ترس چ حامد

 از دست دادن یندارم برا یزی: چ ایدر

را برات باز  تشیمدت پشتت بوده و چتر حما نیکه ا یدار یبرادر یتو خانوادتو دار یزن یحرف را م نی: چرا ا حامد

برادر و  نیهم یرفتار کن یطور نیخودش بازهم حواسش به تو هست ، اگه ا یزندگ یها یبرادر با سخت نیکرده ، هم

اما بدون  یایبرب تیکه از پس زندگ یسیخودت وا یپا یرو دی، من قبول دارم که با ید یدوستت را هم از دست م

 فقط به خاطر رفتارات مشکل داره  ستیادرت نوقت سربار بر چیه

 برادرم بود نی: اگه تا االن زنده موندم همش بخاطر هم ایدر

 که در گذشته بودن را فراموش کن ی: پس به خاطر برادرت ترس از گذشته ات و همه افراد حامد

 : ترس ترس گذشته گذشته ایدر

 رفتم یحرف چی، بدون ه هیامشب کاف یابه خودش رفته احساس کردم بر ایدر دمید ی: وقت حامد

 کردم  ریترس و گذشته و حال گ نیحرف ها را زد به فکر رفتم و ماب نیدکتر ا یآقا ی: وقت ایدر

  ایبازهم فرار خواهد کرد ؟ آ ایشد ؟ آ یم یبود حاال چ دهیترس ایبه پا شد ، در ییغوغا ایذهن در در
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دکتر افتاد ، فنجان ها را جمع کردم و به  یخال یقهوه افتاد و جا یبود ، نگاهم به فنجان ها یجنگد ؟ حس بد یم

دادم چه بر  یو سارا را از دست م الیمن بود اگه دان تیشب حکا نیکردم ، ا کیبه شب تار یآشپزخانه بردم و نگاه

دارم . من  اجیارا احتو وجود خواهرانه س الیدان تی، من به حما دمن را تنها بگذار الی؟ نه امکان ندارد دان دیآ یسر م

که دست نوازش بر سرم بکشد . هر چقدر با خودم فکر کردم اما آرام نشدم اگه قرار  یدارم نه پدر ینه مادر گهیکه د

به سمت  لقرار از قب یشود . ب یاضافه م میزندگ یحسرت ها هیبه بق یرا نداشته باشم حسرت بزرگ الیباشه دان

 تماس  الیبرم و با دان یتلفن هجوم م

 دهد . یجواب م الی. بعداز خوردن سه بوق دان رمیگ یم

 دی: بله بفرمائ الیدان

 : سالم داداش ایدر

 یجان ، خوب ای: سالم در الیدان

  دی: خوبم ، شما چطور ایدر

 افتاده ی، اتفاق می: خوب الیدان

 الی، فقط زنگ زدم حالتون را بپرسم ، دان زمی: نه عز ایدر

 : جانم الیدان

 دوست دارم یلی، خ یکن یم تمیو حما یهست نکهیاز ا ی: مرس ایدر

 : قربون خواهر خودم بشم . الیدان

 ، به سارا هم سالم برسون ری: شبت بخ ایدر

 یخواهر ری: شبت بخ الیدان

 

 الیدان
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 یباهم احوالپرس اسیدر دمیکه تلفن خونه زنگ خورد و جواب دادم د میکرد یصحبت م ایبا سارا در مورد در داشتم

که بهم  یفقط خواسته حالمون را بپرسه ، زمان یطور نیگفت هم دمیپرس یکردم تعجب کردم که چرا زنگ زده وقت

 کردم . یرا دادم و خداحافظ وابشلحظه هنگ کردم و بعدش ج کیبابت بودنم و دوسم داره  یگفت مرس

 یشد رهیافتاده ، چرا به تلفن خ یاتفاق الی: دان سارا

 سرم را برگردوندم ی: با خوشحال الیدان

 و اشک باهم در چهرش مشخص بود یبرگشت خوشحال الیدان ی: وقت سارا

 بود ، بعداز مدت ها زنگ زده حالمون را بپرسه ای: در الیدان

 که خوبه ، اما ... نی: خوب ا سارا

 تتیبابت بودن و حما یبعداز چند سال بهم گفت دوست دارم ، مرس یدون ی: آخه م الیدان

 هم به سراغ من اومد یحرف خوشحال نیا دنی: با شن سارا

 شده یدونم امشب چ ی: نم الیدان

 بلده یلی: حتماً دکترش حرف زده ، معلومه کارش را خ سارا

 شهی: حتماً ، خداروشکر که داره خوب م الیدان

 

 

  ایدر

شد اما  شتریب ارشیک تتیمدت هم آزار و اذ نیا یم و توکه من دوباره تحت درمان قرار گرفت شهیم یماه کی حدود

تونستم  حانهیبرادرم و خواهرانه سارا و حاال هم آغوش مادرانه خاله ر یها تیزد و حما یکه دکترم م ییبا حرفها

 به اعصابم مسلط باشم . یکم

به سمتم  عیمتوجه حضور من شد سر ی، وقت دمیخونه د کیرا نزد ارشیگشتم خونه ، ک یکه داشتم برم یزمان امروز

کردم همچنان  رونیبه ب یرفتم داخل . از پشت پنجره نگاه عیسر یلیحرکت کرد اما موفق نشد که بهم برسه و خ
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تونم محکم باشم که نتونه  یکه م ییتا جا دادمخسته شد و رفت . به خودم قول  یکرد و بعداز مدت یداشت نگاه م

سرم با کار گرم بود  یخودم قهوه درست کردم و مشغول طرح زدن لباس شدم بقدر یرابرسونه . ب بیدوباره بهم آس

 . دمیبه ساعت کردم و بعداز خوردن شام سبک خواب یشب شده و نگاه یاصالً متوجه نشدم که ک

 دمیرس یرفتن شرکت . وقت یشدم بعد از خوردن صبحانه ، آماده شدم برا داریاز خواب ب یخوب یلیخ یبا انرژ امروز

صدام  دیکه خواستم خارج بشم آقا حم نیکردم . هم یو سالم و احوالپرس دمیرا د دیحم الیدوست دان نگیبه پارک

 کرد 

 دیر یخانم ، شرکت م ای: در دیحم

 : بله ایدر

  میباهم بر دیاریب فی: خوب تشر دیحم

 خوام مزاحم بشم ی: متشکرم ، نم ایدر

 نیبر نیراه بخوا نیرم ، شما چرا با ماش یرا م ریمس نی، من که دارم ا دی: شما مراحم دیحم

 جلوم سبز شد ارشیک میخارج بش نگیاز درب پارک میخواست یم نکهیشدم ، هم نی: سوار ماش ایدر

 دیکرد یکنار کار خطرناک دیداد و گفت آقا لطفاً بر نییرا پا شهیش دیحم

 نییپا ایکنم ، ب ی، نابودت م ایکشتم در یزد و گفت م یادیفر ارشیک

 شدم ی، عصب دیلرز یداشت م دیکه مثل ب ایبه در یبه فرد مقابل کردم و نگاه ی: نگاه دیحم

 ارشیلب زدم ک یافتاد و به سخت دی: نگاهم به حم ایدر

  دیاین رونیوجه ب چیو به ه نیتو ماش دی: شما بهتره بمون دیحم

  ارهیسرتان ب ییترسم بال یرحمه ، م یب یلی: نه ، اون خ ایدر

 شدم ادهیو بالفاصله درب را باز کردم و پ دی: نگران نباش دیحم

 کرد  یم دیزد و تهد یم ادی: همچنان فر ارشیک
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 میشد زینداشت و باهم گالو دهی: جلو رفتم و شروع کردم به صحبت کردن ، اما صحبت کردن فا دیحم

، همون  هیشده و در حال کتک کار ریدرگ ارشیبا ک دیکه حم دمید یرا نداشتم و فقط م یحرکت چی: توان ه ایدر

 را گرفتن و بردن ارشیموقع چند نفر اومدن و ک

 یکالنتر میرا بردن و گفتن بر ارشیکه چندتا مامور اومد و ک می: در حال دعوا بود دیحم

کار کنم  یدونستم چ یپاره شده از خجالت نم یو لباسش کم هیگوشه لبش خون دمیشد و د نیسوار ماش دی: حم ایدر

 خوام یلب زدم معذرت م یو به سخت دمیلرز ی، همچنان م

 الیکنه ، اگه االن دان یم یخواهرش هر کار یبرادر برا کی دیمون یحرف را شما هم مثل خواهرم م نیا دی: نگ دیحم

 میندار الیکرد من و دان یکار را م نیبود هم نجایا

 سرمه یدادش تو یهنوز صدا چشمانم بود ، یمثل نوار جلو می: تمام زندگ ایدر

 ، آنها مامور بودن یکالنتر میبر دی: با دیحم

 : با سر اشاره کردم باشه ایدر

 انیو حامد هم خبر دادم که آنها هم ب الی: به دان دیحم

شده بود ، کنار سوپر نگه  دیو رنگش مثل گچ سف دیلرز یکردم ، اصالً حالش خوب نبود همچنان م ایبه در ینگاه 

 یحرکت چیذل زده بود بدون ه رونیشدم همچنان به ب نیسوار ماش یگرفتم ، وقت وهیداشتم و آبم

 نیبهتره ا ستیبه او کردم که گفت حالتون خوب ن یکرد نگاه یکه مدام صدام م دمیشن یرا م دیحم ی: صدا ایدر

 م، آن را گرفتم و با سر تشکر کرد دیرا بخور وهیآبم

رفت و برگشت ، همچنان ذهنم مشغول بود  رونیب ینگه داشت ، ک یمتوجه نشدم که ک یحالم خوب نبود حت اصالً

هنوز تو دستمه ، به  وهیآبم دمیبه دستم کردم که د ی، نگاه دیشد ادهیپ میدیصدام کرد که رس دیکه دوباره حم

 میشد ادهیدر را باز کردم و پ یسخت

 باشن دهیو حامد رس الیکردم که دان یبودم که حالش بدتر نشه ، خدا خدا م اینگران در یلی: خ دیحم

 و دکتر هم بودن الیدان میشد ی: وارد کالنتر ایدر
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 تمام شد زیاو را در آغوش گرفتم و گفتم همه چ دمیرا د ایدر ی: وقت الیدان

کردم که هنوز تو شک بود و  ایبه در ی، نگاه دنیهم رس دیو حم ایکه در میدر حال صحبت بود الی: با دان حامد

 چیتمام شد ه زیاو را در آغوش گرفت و گفت همه چ الیکه دان یزمان یحت ستیمعلوم بود که اصالً حالش خوب ن

 دهنشان نداد ، نگران بودم که دوباره بهش حمله دست ن یعکس العمل

معلوم نبود  ی، اگه تو نبود یدن من گذاشتحق را بر گر نیتو بزرگتر یلطف کرد یلیجان ، داداش خ دی: حم الیدان

 واقعاً شرمنده یبخاطرش کتک هم خورد یاومد حت یسرش م ییچه بال

 خواهر من بود یاگه برا یحت یکرد یکارو م نیا یخانم هم مثل خواهرم ، تو هم بود ایحرفرو نزن در نی: ا دیحم

 شده یخون یورتت را پاک کنرفتم و گفتم بهتره ص دیکردم و به سمت حم سیخ ی: دستمال حامد

 ، نگران نباش  کهیداداش کوچ ی: مرس دیحم

  ی: مرس حامد

و در  دیکه شما به ما داد یو گفت با توجه به مدارک میگذشت که صدامون کردن و وارد اتاق سرگرد شد ی: مدت ایدر

و پرونده را کامل  میاعتراف کامل گرفت نکهیاز موارد اعتراف کرده ، بعداز ا یکسریبه  ارشیک هیاول ییبازجو نیهم

،  دیبرگه ها را امضاء کن نیا دیزندان ، فقط شما با ستنشفر یحکم تا آن زمان م یدادگاه برا میفرست یم میکرد

 تکان دادم و برگه ها را امضاء کردم یسر

کارمون تمام شد از  نکهیکنه بعداز ا یم یراحت زندگ الیبا خ ایبه بعد در نیخوشحال بودم که از ا یلی: خ الیدان

  رونیب میاومد یکالنتر

مامان باشه  شیخانم را من ببرم خونه خودمون تا باهاش صحبت کنم و پ ایدر دیجان اگه اجازه بد الی: دان حامد

 بهتره 

کت بهتره با شر یایخواد ب یرفتم و گفتم امروز نم ایگه ، بسمت در یحامد درست م دمیفکر کردم و د ی: کم الیدان

   شتیپ امیو بعدش استراحت کن غروب م یدکترت بر

 : با دکتر همراه شدم و دکتر مدام در حال صحبت کردن بود  ایدر

 گذشته را  دیبه بعد با نیشد ، از ا ریهم دستگ ارشیخانم ، خداروشکر باالخره ک ای: خوب در حامد
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 کنه دایگفتم تا آرامش پ دیرس یکه به ذهنم م ی، هر چ یفکر کن ندهیکنار و فقط به حال و آ یبزار

 شد اما بازهم توان صحبت نداشتم یم قیبهم تزر یدکتر آرامش ی: از حرف ها ایدر

 خانه ما  دیایخانم االن بهتره شما ب ای: در حامد

 : فقط با سر گفتم باشه ایدر

 : سالم مامان حامد

 رهی: سالم پسرم ، خ حانهیر خاله

 گفتم بفرما ایو از کنار در رفتم کنار و به در می، مهمون دار رهی: خ حامد

 : سالم ایدر

 : سالم مادر  حانهیر خاله

 گم یرا م یو به مامان اشاره کردم که همه چ می: باهم وارد شد حامد

 ی: سالم به همگ ثیحد

 خانم را ببر تو اتاقت که استراحت کنه ای، لطفا در ی: سالم آبج حامد

 : چشم  ثیحد

 اتاقش یرفتم تو ثی: همراه حد ایدر

 قدر داغون بود نیدختر ا نیشده مادر ، چرا ا ی: چ حانهیر خاله

 رشیکنه و بعدش دستگ یم جادیخونه و مزاحمت ا یجلو ادیم ارشیرفته سرکار ک یداشته م ی: صبح وقت حامد

 میایم یکردن ، االن هم از کالنتر

 ، تنها بود چارهیدختر ب ی: وا حانهیر خاله

خونه ،  میرفتن شرکت و ما هم اومد الیو دان دی، حم میباهاش بوده و تا االن هم باهم بود دی: نه خداروشکر حم حامد

 داره اجیاالن به شما احت ششیپ نیلطفاً بر
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 راحت التی، خ زمی: باشه عز حانهیر خاله

 

  الیدان

 خوشحال شد  یلیکردم ، سارا هم خ فیبه سارا زنگ زدم و کل ماجرا را تعر میخارج شد یاز کالنتر یوقت

 تموم شد  زی: واقعاً خوشحالم ، باالخره همه چ سارا

 : آره خداروشکر الیدان

 ایدر شیرم پ ی: پس من االن م سارا

 ، حامد هم همراشه حانهیخواد ، فرستادمش خونه خاله ر ی: نه نم الیدان

 ششیپ میبر ایب زود ی: پس عصر سارا

 : چشم الیدان

 رونیب می، اگه حالش خوب بود شب باهم بر ادیبه نسترن هم خبر بده که ب الی: دان سارا

 حتماً  ی: فکر خوب الیدان

 : پس برو به کارت برس ، خداحافظ سارا

 : خداحافظ الیدان

 ایخونه در ادیب یبا سارا صحبت کردم به نسترن زنگ زدم و کل ماجرا را گفتم و ازش خواستم عصر نکهیا بعداز

 

 ایدر

 یاومد و من را در آغوش گرفت و مادرانه برام خوشحال شد و کل حانهیبودم خاله ر ثیکه تو اتاق حد یاز مدت بعد

 کردم و گفتم خاله االن احساس  دایبهم آرامش داد که توان حرف زدن پ نقدریحرف زد ، ا
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حرف را زدم خاله  نیا یخواب راحت داشته باشم . وقت کیتونم بعداز مدت ها  یآرامش دادم حاال م کمیکنم  یم

 خوند و من به آغوش خواب رفتم . ییبرام الال

همه مدت ،  نیم بعد از ااون دمیهمه خواب نیاومد چشمانم را باز کردم و به ساعت نگاه کردم ، من ا یکه م ییصداها با

 ثیتازه متوجه شدم تو اتاق حد دیو سارا به گوش رس ثیحد یبودم صدا جیکجاست . هنوز گ نجایچطور ، اصالً ا

 و به سمت سالن حرکت کردم . دمیکش مبه لباس ها و شال یدست نهیآ ی، بلند شدم جلو دمیخواب

سالمم را دادن و در آغوش برادرم ،  یدادم که همه به گرم ی، سالم هیچه خبره ، مهمون نجایسالن بودن ، ا یتو همه

نشستم که  یبودم ، با آرامش خاص یماجرا خوشحال بودن . خودمم راض نیسارا و نسترن قرار گرفتم و همه از ا

رستوران خوب . همه گفتن  کیشام همه مهمون من  ههمه مسائل تموم شد نکهیاعالم کرد امشب به خاطر ا الیدان

 کیمشکالتم حل شده بود  نکهیبخاطر ا الیقبول کردم و دان یچونه ا چیبار بدون ه نیاول یو من هم برا آخ جون

 رنگ مورد عالقم را بهم کادو داد . ییآلبالو 206 نیماش

 

  دیحم

 یبعداز مدت نکهیکه رفتم خونه نسترن هم بود از ا یخونمون ، عصر انیو سارا م الیدان یمامان خبر دادم که عصر به

کردم و تمام حرکاتش را تحت نظر داشتم ، دختر  ینگاهش م یرکیخوشحال شدم ، مدام ز دمید یدختر را م نیا

 میباش الیو مهمون دان رونیب میشد که شام بر رارخودش را هم در دل مامان جا کرده بود . ق یبود حت یخون گرم

 و نسترن رفتن اماده بشن ایدر نیبخاطر هم

 

  ایدر

هماهنگ کرده بود .  الیکه دان یبه سمت رستوران مینسترن رفتم خونه و آماده شدم و بعد هم با هم رفت بهمراه

به همه  ینشستن و نگاه زیبه رستوران و همه پشت م میدی. رس ادیهم زنگ زده ب دیراه گفت به سع یتو الیدان

تک  ثیجمع فقط حد یتو حانهید با خاله ربا نسترن ، حام دیبا سارا ، حم الیبود دان یکردم که هرکس مشغول حرف

 بود در گوشش گفتم اری

 یمنتظرش هست -
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 یکردم و گفتم منتظر ک ینگاه یجی: با گ ثیحد

 دی، آقا سع اریمنتظر  -

 دارم کاری: نه ، اصالً من با اون چ ثیحد

 یدختر خوب من متوجه شدم که دوسش دار -

 نداره یا دهیطرفه هم فا کینداره ، عشق  یانداختم و گفتم اما اون عالقه ا نیی: با شرم سرم را پا ثیحد

  یاز کجا مطمئن -

 دونم ی: نم ثیحد

 بهش زنگ زده  الی، دان ادیحاال نگران نباش ، م -

 یکردم و گفتم مرس ی: خنده ا ثیحد

 میزن یبعداً در موردش حرف م -

 ییو هرکس برام آرزو میدوستانه و شاد خورد طیزد  ، شام را در مح یبرق م ثینگاه حد دیهم رس دیسع یمدت بعداز

 شد یکیو حامد باهم  الیکرد فقط حرف دان یم

 برس دتیجد یگذشته را رها کن و به زندگ سمانیتمام شد و ر یهمه چ گهیجان د ایدر

 

 

 حامد

تونستم  یمهم بود حداقل م یلیمن خ یآرامش برا نیوجود دارد ، ا یآرامش کی ایته چشمان در دمیباالخره د امروز

بهم  یگذشته را رها کند ، نگاه سمانیر دیلحظه آخر بهش گفتم با نیبرگردونم به خاطر هم یاون را دوباره به زندگ

 داده شد . منبه  ییایحرف دن نیا دنیکنم ، با شن یم یکرد و گفت سع
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 سوم فصل

 ایدر

خوشحال بودم که  یلی، خ دیصادر گرد شیو حکم اعدام برا دیرس فرا ارشیگذشت باالخره روز دادگاه ک یروز چند

را  ایخواست کل دن یبود که دلم م یحس شاد بودن بقدر نیبودن . ا دهیعملشان رس یو کامران بسزا ارشیک

کرده  یتشکر انمیاطراف یاز محبت ها و کمک ها یگرفتم فردا شب همه را دعوت کنم تا کم میبدم ، تصم ینیریش

 داخل اتاقش شدم . دیزدم و با کلمه بفرمائ الیبه در اتاق دان یباشم ، تقه ا

  یداشت یزدم و گفتم کار یلبخند ایدر دنی: با د الیدان

 خوام یم یلبانم بود سرم را تکان دادم و گفتم مرخص یکه بر رو یبا لبخند -

 یکردم و گفتم مرخص ی: با تعجب نگاه الیدان

 تشکر فردا همه را دعوت کنم یتموم شد برا زیحاال که همه چ خوام یآره ، م -

 من هستم یخوا ی، اگه کمک م زمیتمام گفتم باشه عز ی: با خوشحال الیدان

 داداش جونم یمرس -

 دعوته ی: حاال بگو ک الیدان

 جون و نسترن حانهیشما و خانواده ر -

 زمی: خوبه عز الیدان

 برم یندار یپس فردا شب منتظرم و اگه با من کار -

 ایدر ی، راست زمی: نه عز الیدان

 کردم و گفتم جانم الیبه دان یبرگشتم و نگاه -

 تو جمع ما بوده شهی، اونم هم یرا هم دعوت کن دیازت خواهش کنم سع شهی: م الیدان

 من زنگ بزنم ای دیکن ی، شما دعوت م ستین یآره مشکل -
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 یگم ، مرس ی: خودم بهش م الیدان

 نیفردا شب دعوتشان کردم ، بعداز ا یو رفتم سمت اتاق خودم به سارا و نسترن زنگ زدم و برا رونیاتاق اومدم ب از

جون و آنها را  حانهیکه کردم رفتم خونه ر یکار نیخونه اول دمیکه رس یکردم ، زمان دیکه کارم تموم شد رفتم خر

خونه را انجام  یشدم و بعدهم کارها دهایخر ییجابجا لکه برگشتم مشغو یفردا شب دعوت کردم . زمان یهم برا

 کار کنم .   یشتریب یکه ته دلم نشسته بود به آغوش خواب رفتم تا فردا با انرژ یدادم ، با خوشحال

و دوباره به  رونی، رفتم ب زیز همه چلبخند به لبم اومده بود خوشحال ا کیکردم بعداز مدتها  نهیبه خودم در آ ینگاه

 ییرایو مشغول پذ دنیآماده بود ، باالخره مهمان ها از راه رس زیکردم همه چ ینگاه ییرایموارد پذ هیغذاها و بق

 دیحم یشدم چقدر آنها خوش بودن ، هرزگاه دیبه سع ثیز حدیآم طنتیش یمتوجه نگاه ها یشدم و در طول مهمان

و همه  ندمیرنگارنگ شام و دسر و ساالد را چ زیهست ، م ییدلم گفتم فکر کنم خبرا ید توکر یبه نسترن م ینگاه

 تمام شد .  دیو حم دیسع یها طنتیو ش ی، با قرار گرفتن آنها شام در آرامش و خوشحال زیرا دعوت کردم سر م

جون قرار گرفتم در گوشم گفت خوشحالم که چشمانت از اون  حانهیرفتن همه ابراز تشکر کردن و در بغل ر موقع

به حرف  میبودن در اومده ، با لبخند نگاهش کردم و رفتن ، بعد از رفتن مهمان ها با سارا شروع کرد یو خال یسرد

 جان ایگفت در الیزدن که دان

 کردم و گفتم جانم ینگاه -

اون  یگرده ، دلم برا یداره بر م تیرنگ چشمانت دوباره به دوران کودک نمیب یم نکهیخوشحال از ا یلی: خ الیدان

 آمد تنگ شده بود ، از چشمانت  یبوجود م بایرنگ ز کی یزیکه با هر چ تیآب ینگاه ها

 رنگ عوض کرده تیهمه سال چشمان آب نیرا خواند و حاال دوباره بعد از ا یشد هر احساس یم

 یم کیکردم و حاال دارم از نزد یضعف م دمید یرا م تیکودک یهر وقت عکس هاگه ، من  یراست م الی: دان سارا

 رنگ نگاهت شاد باشه  شهیهم دوارمی، ام نمیب

هر دو آنها را بغل کردم و گفتم اگه نگاهم ، اگه رنگ چشمانم عوض شد فقط فقط بخاطر حضور شماهاست که  -

 از بودنتون ی، مرس دیکرد تمیحما شهیهم

 کنم دخترم رنگ چشمانش همانند عمه خوشگلش باشه یبر سرم زد و گفت آرزو م ی: بوسه ا سارا
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 کیچشمانم را کوچ ی، کم دنیشن یمهرهاش را همه م یحرف چنان گردنم را باال کردم که صدا نیا دنیبا شن -

 شد یحاال چ دیبدون دیخوا یو نم ستیبچه مشخص ن تیجنس دیکردم و گفتم شما که گفت

تا  میبهت بگ میاما تو حالت خوب نبود نخواست میدونست یوقته م یلیبه سارا کردم و گفتم راستش خ ی: نگاه الیدان

  یهم بدتر بش نیاز ا

 یسمونیس دیخر یایفندق ب نیا یبرا دیبا ی: حاال هم که با خبر شد سارا

هم خوشحال شدم که دختره ، دختر مونس مادره و  یلیتمام گفتم چشم ، عمه قربونش بشه ، تازه خ یبا خوشحال -

 دست یباباش عصا یپسر که برات کوه باشه و برا یبچت دختر باشه و بعد نیهمه کس پدره ، آرزو داشتم اول

 

 حامد

رفت و  یلبانش کنار نم یکرد و لبخند از رو یم ییرایبا لبخند پذ ایدر میکه رفت یزمان میدعوت بود ایخونه در امروز

 یبرا دیو حاال با دیشد آرامش را د یکرده و مثل گذشته ها شده بود ، ته چشمانش م رییچشمانش دوباره تغرنگ 

 با خانوادم صحبت کنم . دیو تا االن دنبالش گشتم حال با مخواست یرا م ای، من که در رمیبگ یاساس میتصم میزندگ

 

 

 

  ایدر

 ینشستم و دفترم را باز کرد احساس خوب زیقهوه پشت م وانیبا ل میبعداز رفتن مهمان ها و انجام کارها امشب

 کردم یرا پاره م سمانیر نیا دیداشتم ، احساس نوشتن ، با

  یغم بود میسال برا انیکه سال یروزگار یا

 یزد یکه شد زخم که هر روز بر جانم م یغم

 نداشتم یکه مرهم سالهاست
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 ادمکه تنها مونس و همدمم ، عشق را از دست د سالهاست

 شد شتریب دمیکه د ییگذشت زخم ها روزها

 مطلق برسم یاهیسرنوشت نذاشت به س اما

 سالها بلند شدم نیبعد از ا حال

که بهم  یحضور دکتر ایحضور تنها دوستم نسترن  ایحضور برادرم و ساراس  ست؟یدونم علت آن چ ینم حال

 کنه . علتش کار هست که با آن اخت شدم . یمادرانه خرج م میکه برا حانسیحضور خاله ر ایده  یآرامش م

خواهم راه  یبر گردم ، م یخواهم به زندگ یگذشته را پاره کنم ، م سمانیخوام ر یکه هست م یعلتش هر چ حال

 دهم  انیرا پا انیپا یب یها

 انیپا یراه ب کی دلم

 آسمان پر از باران کی و

 خواهد یآغاز م دلم

 بن بست یکوچه  کی دلم

 در آن پا گذارم مست که

 ییتو در آنجا نمیبب

 دست تو ، در دست رمیبگ

 خواهد یهمراز م دلم

 آمدن از تو کی دلم

 ماندن تا ابد از تو و

 دیخانه پر از ام کی و

 خواهد یاعجاز م دلم
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 که چشم در راهم ایب

 خواهد یپرواز م دلم

دگرگون شود ،  میزندگ دیتا شا سمینو یحامد و آرامشش م ادیگذارم ، با  یکلمه ، گذشته را کنار م کینوشتن هر  با

 . امیب رونیرنگ دهم و از آن جلد غم ب میبه زندگ انمیبا کمک اطراف رمیگ یم میتصم

 

 حامد

مسئله را در  دیفرصت بود تا با خانوادم صحبت کنم ، با مامان و حم نیگذشت امروز بهتر میاز گرفتن تصم یوقت چند

بهتر شد  ایدر طیشرا یکم نکهیصحبت کنم بعداز ا الیموضوع هستن با دان نیستم اگه موافق اگذاشتم و خوا انیم

 کنن . یراه کمکم م نیو گفتن در ا دنهم استقبال کر دی. مامان و حم میموضوع را اعالم کن نیا

که اون هم قبول کرد . امروز روز قرار بود از صبح دل تو  میو ازش خواستم تنها با هم حرف بزن الیزدم به دان زنگ

اومد و باهم  یا قهینشستم بعداز چند دق زیو پشت م میکه با هم قرار داشت یبه رستوران دمیدلم نبود ، رس

 میکرد یاحوالپرس

 کرده دایپ یمشکل جد ای، نکنه در ینیمن را بب یافتاده که خواست ی: چه خبر حامد جان ، اتفاق الیدان

در  نمیب یدارم م نکهیخانم حالشون خوبه ، خداروشکر به درمان خوب جواب داده و خوشحالم از ا ای: نه در حامد

  رییحال تغ

 شد یداغون م نیاز ا شتریب ای: خوب خداروشکر ، از توهم ممنون اگه کمک ها و مشاوره هات نبود در الیدان

 نکردم یکار یدار اری: اخت حامد

 هیا گهید زی: خوب پس موضوع چ الیدان

 دیبکن نیکه خواست یکل حرف هامو بزنم و بعد هر کار دیکنم اجازه بده ی: بله ، فقط ازتون خواهش م حامد

 کردم و سرم را تکان دادم ی: با تعجب نگاه الیدان
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بود  بایز ایدر آشنا شدم که اسمش همانند ایدر یجلو یسال قبل با دختر نیکردم به حرف زدن ، درست چند شروع

که  دمیکادو براش خر کی نیتهران بخاطر هم امیب میگذشت که به خاطر کار بابا مجبور شد مانیاز دوست ی. دو سال

نکردم با هزار  داشیاما پ نمشیماه برگشتم شمال تا ب دقرآن بهم داد . بعد از چن کیخاص بود و بهش دادم و اون هم 

 خونش چون  یمکافات رفتم جلو

کنم اون را گم  دایرا پ ایدر نکهیا یداد اما به جا یبه دخترشان نم یرابطه ا ای یدوست چیدونستم پدرش اجازه ه یم

 شگاهیآسا دیخانم را آور ایدر نکهینداشت تا ا یا دهیدنبالش گشتم اما فا یلیکردم ، نبودن از آنجا رفته بودن خ

برگشتم دنبال  یرا برم خارج از کشور و وقت یند وقتشناسم اما به خاطر کارم مجبور شدم چ یکردم م یحس م

 یگفتم ، همش احتماالت بود ، مدتها منتظر م یم یاومدم چ یبزنم ، م یتونستم حرف یآدرس شما اومدم اما نم

 خانم حمله دست داد . ایآنروز اون اتفاق افتاد و به در نکهیاما باز هم نشد تا ا نمیخانم را بب ایدر دیشدم که شا

من بود .  یادگاریخورد که همانند  یرا  باز کنم نگاهم به گردنبند شیکه آرامبخش را زدم و خواستم راه تنفس یزمان

با  دیکنم اجازه بد یهست که من سالها دنبالش بودم ، االن هم ازتون خواهش م ییایخانم همان در ایمتوجه شدم در

 زمیر یرا به پاش م میباشم ، تمام زندگ ایدر

 گهیعاشق کس د ایو دوستش افتادم که گفت در ایحرف در ادیدادم  یحامد گوش م ی: ناباورانه به حرف ها الیدان

 فکر بودم یازدواج شد ، تو نیبود اما به خاطر پدرش مجبور به ا یا

 نشونه دارم که به شما  کیگم اما من  یدروغ م دیفکر کن دیدونم براتون سخته و شا ی: م حامد

از  شهیهم یبرا دیکنم و اما اگه اجازه نداد یتا عمر دارم فراموش نم دیونم درست بود و قبول کردگم اگه نش یم

 خانم متوجه نشه . ایرم تا در یم رانیا

خانم  ایخدا گردن در ریپالک و زنج هیبود و  ایدر هیهد نیقرآن را در آوردم و گفتم ا فیبردم به گردنم و ک دست

 حک شده ایهست که پشتش اسم من و در

 شیمیافتاد که گفت داده به دوست صم ادمی میبود دهیقرآن افتاد اره خودش بود باهم خر فی: نگاهم به ک الیدان

 دم یموضوع از چه قرار بوده بعد جوابت را م نمیبهم اجازه بده تا بب ی، حامد جان مدت یادگاریبعنوان 

 : باشه من منتظر هستم حامد

کردم که آنها هم گفتن  فیتعر دیمامان و حم یبه سمت خانه رفتم و کل ماجرا را براکردم و  یخداحافظ الیدان با

  رهیخ
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  الیدان

کردم و دوباره به نسترن زنگ زدم تا در  فیسارا تعر یبا حامد حرف زدم رفتم خونه و کل ماجرا را برا نکهیاز ا بعد

شدم با هزار  یخودم مطمئن م دیبود با ریدرگ یلیموردش حرف بزنم که نسترن اسم آن پسر را حامد گفت ، ذهنم خ

گرفتم به حامد کمک کنم تا به  میدرست بود . تصم امدح یتمام حرف ها میدیرا د ایو کمک سارا پالک در  یسخت

 خوشحال بشه . یکم کمیخواهر کوچ ینطوریا دیبرسه شا ایدر

بزنه و  یمشاوره خودش حرف یقرار شد توکنم  یو کمکش م دهیحامد زنگ زدم و گفتم تمام حرف هاش مورد تائ به

 سمت باهاش صحبت کنم . نیکه به من اعالم کرد من هم از ا یآمادش کنه و هر زمان یکم

 

 دیحم

داشته  یعشق سرانجام نیکنم ا یکه داشتم فکر نم یطیکردم اما با شرا یاتاقم بودم و داشتم به نسترن فکر م یتو

 میباهم صحبت کن یدارباشه ، که مامان وارد شد و گفت وقت 

 دی: بله بفرمائ دیحم

 خوام حرف بزنم  یم ثی: در مورد حد مامان

 شده یزی: چ دیحم

 : نه ، براش خواستگار اومده مامان

 : مبارکه ، چه زود بزرگ شد دیحم

 : اره  مامان

 هست ی: ک دیحم

 : پسر دوستم مامان

 گه یم ی، حامد چ هی: خودش راض دیحم
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 دونم یصالح بدونه ، اما در مورد خودش نم دی: حامد که گفت هر جور حم مامان

 یچیاگه نه که ه مید یجواب مثبت م دیاگه قسمت بود و موافق بود میآشنا بش کیتا از نزد انیبگم ب یاجازه بد اگه

 دیدون ی: باشه هر جور شما صالح م دیحم

 یخواستگار میتو بر یروز برا هی: انشاا...  مامان

 : حاال زوده دیحم

 هم خوبه  اینسترن خانم دوست در نی، ا ستی: زود هم ن مامان

 : با تعجب به مامان نگاه کردم دیحم

 متوجه شدم که دلت را برده هی: چ مامان

در مورد  الی، درست امروز هم با دان رونیاز اتاق رفت ب یفکر رفتم و متوجه نشدم که مامان ک یحرف مامان تو نیا با

تونم به فکر  یرا نفرستادم خونه بخت نم ثیبهش گفتم تا مشکل حامد حل نشده و حد میمسئله حرف زد نیهم

به موقش حل  زیگفت غصه نخور همه چ الیرا بگردونم که دان یبرام سخته بخوام دوتا زندگ ینجوریخودم باشم ا

 یهم به حال خود کن یبهتره فکر شهیم

مشغول کار بودم که تلفنم زنگ خورد مامان بود ، سالم دادم و گفت قرار  گذشت و من یماجرا م نیاز ا یروز چند

پنج  یکنم و زنگ زدم به حامد و گفتم برا یگفتم باشه و خودم با حامد هماهنگ م انیپنج شنبه شب خواستگارها ب

 یگفت به مبارک داداش حاال ک دیقطع کردم سع یوقتکه گفت باشه .  هیقرار نزار ، برنامه خواستگار ییشنبه جا

،  یخواستگار انیم ثیحد یکدوم برا چیحامد ، گفتم ه ای یخواستگار یر یخودت م یبرا میبخور ینیریش

موهاش  یو مدام دست تو هیعصبان دیکردم که سع یدم و مشغول کار شدم . فقط نگاه م یهم به موقع م شینیریش

 رونیو از اتاق رفت ب شدکنه و بعدش هم بلند  یم

 

 ایدر

آقا  دمیوارد شد که د الیدر اتاق بلند شد که با اجازه دان یکه صدا میزد یباهم حرف م میداشت الیاتاق دان یتو

 بود . یناراحت و عصبان یلی، خ دیسع
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 خوام یم یمرخص الیمزاحم شدم دان دی: ببخش دیسع

  هیچه حال نی، ا یچ یبرا ی: مرخص الیدان

 برم دیبا ستی: حالم خوب ن دیسع

 شده یاما چ ستیدونم حالت خوب ن ی: م الیدان

 فقط باختم یچی: ه دیسع

 درست حرف بزن یچ یعنی:  الیدان

 نداره یا دهیفا گهید ستی: مهم ن دیسع

 میکن یکار میتونست دیشا دیکنم ، بهتره حرف بزن یحالتون را درک م نیمن ا دی: آقا سع ایدر

 مبل نشستم یو رفتم رو دمیکش ی: آه دیسع

 شنوم ی: م الیدان

 ادیخوشم م دیخانم خواهر حم ثی: راستش من از حد دیسع

 که من هم متوجه شدم نوی: خوب ا الیدان

  ادی، داره براش خواستگار م نجاسی: مشکل هم دیسع

 دی: خوب چرا تا االن اقدام نکرد ایدر

 دمیترس یم دینه بعدش هم از حم ایخانم من را قبول داره  ثی: آخه هنوز مطمئن نبودم که حد دیسع

 نبود لیم یحرف زدم و اون هم ب ثی: من قبالً در مورد شما با حد ایدر

 دیگ یم یحرف سرم را باال کرد و ناباورانه لب زدم جد نیا دنی: با شن دیسع

 حرف بزنم ثیبا حد دی: بله ، حاال هم اجازه بد ایدر

 و خانوادش صحبت  دیصحبت کن اگه اون موافق بود من با حم ثیتو با حد هی: فکر خوب الیدان
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 کنم یم

 دیکن یلطف م یلیخ ی: مرس دیسع

 یکن یمنو خراب م یحالت تمام نقشه ها نیبا ا ی: حاال هم بلند شو برو مرخص الیدان

را  یعکس العمل چیزنگ زدم و باهاش حرف زدم و گفت تا االن منتظرش بوده اما ه ثیرفت به حد دیسع نکهیا بعداز

بزنه که بهش قول دادم با خانوادش  یحرف خانوادش حرف یخواد رو ینشان ، االن هم نم کی ینشان نداده حت

گفت پس بهتره امروز عصر  الیشد دان محرفم تما یهم جواب رد به خواستگارش بده ، وقت ثیو حد میصحبت کن

 ول کردم .و خاله حرف بزنم که قب دیخونت  تا من با حم ادیب ثیحد

  ییحدس ها هی، البته  هیکنم که گفتم خبر یکار دیحم یبرا دیگفت اگه قبول کنن بعدش با الیدان

 گه اول خواهر و برادرم بعد خودم  یگفت درسته اما م الیاز نسترن خوشش اومده که دان دیزنم که حم یم

 

 

 

 

 دیحم

دل همه جا کرده بود و  یخودش را تو یدختر حساب نی، تعجب کردم ا ایرفت خونه در ثیکه حد دمید یعصر امروز

اومد و گفت باهام  الیدان دمیفکر بودم که د نیا یشاد شده بود خوشحال بودم تو یگشت و کم یم ثیبا حد نکهیاز ا

 کار داره

 : سالم خاله الیدان

 ، سارا جان خوبه ی: سالم پسرم ، خوب حانهیر

 می: الحمداهلل خوب الیدان

 یدار کارمیو چ: خوب بگ دیحم
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  دینی: خاله لطفا شما هم بش الیدان

 پسرم رهی: خ حانهیر

دلش را بدجور باخته و از  دیآقا سع نیخانم صحبت کنم ، ا ثی، راستش مزاحم شدم در مورد حد رهی: خ الیدان

بخاطر رفت و آمد اعتماد شما را  دیترسه فکر کن یکشه م یخجالت م دیخانم خوشش اومده اما از شما و حم ثیحد

 سوال برده که چرا عاشق شده ریز

 پسرم هیچه حرف نی: ا حانهیر

 یخواستگار عصبان دنی، پس بگو چرا با شن ستیحرف ها ن نیشناسم اصالً اهل ا یپسر را خوب م نی: من ا دیحم

 رونیشد و از شرکت زد ب

 زنهحرف هاشو ب ادی: حاال پسرم بهش اجازه بده ب حانهیر

و بعد  هیخواستگارش منف نیموضوع بود که خوب جواب ا نیصحبت کنم اگه اون موافق ا ثیبا حد دی: اول با دیحم

 همه حرف هاشون را بزنن اگه خدا خواست که چه بهتر دیهم با سع

حرف  یرو نکهیباخبره که اونم دلش رفته ، فقط به خاطر ا ایدر نکهیا یبرا یصحبت کن ثیخواد با حد ی: نم الیدان

 ادینزنه قبول کرده که خواستگار ب یشما حرف

 خبر بده دیبچه ها ، پس مادر به آقا سع نی: از دست ا حانهیر

 یننداخت نیکه رومو زم ی: چشم خاله ، مرس الیدان

 دهیگفت که در جواب گفت خجالت کش یاز اول بهمون م دیبا میو گفت میبرگشت باهاش حرف زد ثیحد یوقت

 

 ایدر

. بعداز  میو منتظر اومدن فندق خانم بود ندمیاتاق چ یو تو میدیدخترش را خر یسمونیتمام س الیسارا و دان با

زنگ پشت سرهم اومد و رفتم در را باز کردم که  یکه در را بستم صدا نیکارم تموم شد خسته رفتم خونه هم نکهیا

کرد و گفت به عروس  یسوخت ، خنده ا زنگبهش کردم و گفتم چه خبره  یبود نگاه طونیخوشحال و ش ثیحد

بغلم  یگفتم که خودش را تو کیلبانم نقش بست و تبر یلبخند بر رو کیحرف  نیا دنیبا شن یگ ینم کیخانم تبر
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دوتا  نکهی. خوشحال بودم از ا میدیرس یما بهم نم دینبود الیاگه تو و آقا دان یبگم مرس دیانداخت و گفت من با

 افتاد .  ییجدا نشیچند که عشق من و حامد ب هرعشق را بهم رسوندم 

. امروز هم  میلباس خوشگل گرفت کیو  میکمکش کنم که باهم رفت یلباس نامزد دیخر یازم خواست برا ثیحد

و  دیحم یجشن متوجه نگاه ها یشده بود تو یعال تیال شیبا اون لباس و آرا ثیهست و حد شیجشن نامزد

دو عاشق را هم بهم  نیا شدهجبران هم که  یبرا دیخودم گفتم با شینبود ، پ لیم ینسترن شدم ؛ نسترن هم ب

 برسونم . 

 

  حامد

در  شهیهم یهواش را کرده بود تا برا شتریشده بود دلم ب رینظ یب ایکه در دمید ثیحد یجشن نامزد یتو امروز

من هنوز  یایخوشحال شدم در یلیشدن خ نهایا دنیباعث رس الیو دان ایهم متوجه شدم در یکنارم باشه ، وقت

وارد موضوع خودم بشم و  واشی واشیگرفتم  میکرد . امشب تصم یم یهمه هر کار یبود که برا یهمان دختر مهربان

 باهاش حرف بزنم .

 

 

  ایدر

حالم بده خودتو برسون هر  ایگفت در یاومد بسخت یشرکت مشغول کار بودم که سارا زنگ زد ، صداش در نم یتو

، بسمت اتاق کنفراس رفتم با  امیکنم و م یبر نداشت که گفتم باشه اون تو جلس االن خبرش م الیزنگ زدم دان یچ

  میباش سارادر کنار  دیکردم با یکار را م نیا دیبود با یجلسه مهم نکهیا

که بهش گفتم  یانو زم رونیب ادیب عیخواستم سر الیاز دان یخواستم مثل خودم بشه ، در را زدم و با عذرخواه ینم

خونه ، سارا  میسپرد و باهم رفت دیو سع دیکرد و جلسه را به حم یاز افراد داخل جلسه عذرخواه عیحل کرد و سر

 .  میرفت مارستانیدردش شروع شده بود کمکش کردم و به سمت ب

خوشحال تر از  الی. دانبه دلم آورد  یادیز یاومد و با خودش شاد ایباالخره فندق عمه بدن یدو ساعت انتظار بعداز

ماه باالخره رفتم خونه خودم  کیدر کنارشون داشتم ، بعداز  یخوب یداد . روزها ینیریبود و به کل بخش ش شهیهم
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را پاره کردم و به خاطرات  سمانشیخوب ، خاطرات بد را ر وخاطرات برام زنده شد خاطرات بد  یکه با وارد شدن کل

 خوب فکر کردم .

 

   حامد

از موارد  یکه بعض دمیو باهاش شروع کردم به حرف زدن و د نمیب یرا م ایبعداز حدود دو ماه باالخره در امروز

 گذشته را باهاش کنار اومده خوشحال شدم

 ید یم تویاجازه ورود به زندگ ینیروز دوباره اون پسر را بب هیخانم اگه  ای: در حامد

 بشه داشی: از کجا معلوم که پ ایدر

 نبود نیبم ا: جوا حامد

 تا االن ازدواج کرده باشه دی: شا ایدر

 : اگه نکرده بود حامد

 همه سال گذشته نیموضوع فکر نکردم ، ا نیدونم تا حاال به ا ی: نم ایدر

 کاش  یگفتم من همون حامدم ، ا یشد االن م یدلم گفتم کاش م ی، تو میحرف زد گهید یکم

 

 ایدر

 نی، ا یدر مورد روزمرگ یحت میو باهم حرف بزن ادیهاست هر روز منتظر ساعت شبانه هستم که دکتر ب مدت

من  یشدم اما اصالً برا یحضورش  م ایزنگ  کیبودم منتظر  الیکه خونه دان یمدت یشده حت دیها شد یوابستگ

کم کار  یشب ها با نور و صدا ایبودم  الیخونه دان ایاوقات  شتریب نیکنم به خاطر هم یدور شتریب دیخوب نبود با

 رفتم . یم ثیو حد حانهیخاله ر دنی. در طول روز هم به د ادیبودنم باشه و سراغم ب داریکردم تا مبادا متوجه ب یم

دو تا را هم بهم  نیوا میصحبت کن حانهیبا خاله ر میتا بر ادیب ستیخونه ن دیکه حم یگفتم زمان الیبه دان امروز

خوشش اومده بود فقط منتظر فرصت بود تا  یلیبود و از نسترن خ یاون هم راض میکه به خاله گفت ی. زمان میبرسون
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باهاش  یلیکه خاله زنگ زد گفت خ یبده . زمان خبرصحبت کنه و  دیمورد صحبت کنه ، قرار شد با حم نیدر ا

زود خونه  یلیخ دیود چون آقا سعهم خوب ب نشیکه هم یبرن خواستگار ثیحد یصحبت کرده و گفته بعداز عروس

،  هیزیجه دیخر میرفت یم حانهیو خاله ر ثیمدت هم من با حد نیا یرا به راه کرد و تو یکرد و بساط عروس هیته

و  رهیکمک بگ یکرد از کس یاصالً قبول نم دیوام داد که بعداً از حقوقش کم کنه آخه آقا حم دیحم قاهم به آ الیدان

 . ارهیها را در ب نهیسخت مشغول کار بود تا بتونه هز یلیخ

 دیفهم ثیکه حد یشرکت رز تا براش آماده کنه زمان اطیکردم و دادم به خ یرا هم خودم طراح ثیعروس حد لباس

 نیافتادم و باعث تعجب همه شد که بعداز ا دنیکه از حرکات اون به خند دیپر نییکرد ، باال و پا یخوشحال یبقدر

 . دمید یم الیاشک شوق را درون چشمان دان یو از ته دل ، حت دمیطور بلند خند نیبار ا نیاول یمدت براهمه 

دلخور دکتر بود که زوم کرده بود  ینگاه ها انیم نیا یخوب بود ، فقط تو زیو همه چ دیفرا رس یروز عروس باالخره

 یفرصت مناسب گفت کار کی یو تو اوردیداد که ناراحته ، باالخره هم طاقت ن صیشد تشخ یمن ، قشنگ م یرو

 یکردم و بعد گفتم نه ، شما کار یدستام باز گشتان؟ با ان دیکن یم یازم دور ینطوریکردم ، ناراحتتون کردم که ا

 کیو با  دیبزن تونیزندگبخاطر من از کار و  ستیاز اندازه مزاحم شما باشم ، قرار ن شیخوام ب یفقط من نم دینکرد

 ازش دور شدم . دیببخش

 

 

 آخر فصل

 ایدر

 شی، من هم از صبح پ یدادن برن خواستگار تیرضا دیگذشت که باالخره آقا حم ثیحد یاز زمان عروس یمدت

غم بود ، غم از دست دادن عشق ، غم از دست دادن حامد ، چقدر  کینسترن بودم براش خوشحال بودم اما ته دلم 

اومدن و  حانهیهمراه خانواده خاله ر به الیداشت . دان ییرسن اما عشق من جدا یعاشق ها بهم م ینیسخت بود بب

 .  یعروس یتا بعد از مدت رنیبگ یجشن نامزد کیمراسم برگزار شد و نسترن هم جواب بله را داد . قرار شد 

 

 دیحم
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 یکردم چون نم یدوسش داشتم اما قبول نم یلیخ نکهیکه مامان در مورد نسترن باهم صحبت کرد با ا یزمان

 ریدرگ شیکه از اول زندگ ستیها و خانوادم بودم ، قرار ن نهیوارد کنم که همش به فکر هز یزندگ یتونستم اونو تو

تا اون موقع  دیگفتم شا یخواستگار میبر ثیحد یکردم بعداز عروس یمامان را راض یمسائل من باشه ، بسخت

خودم و مامان همش  یو پس اندازها الیبود که بازهم به لطف دان ادیز هیزیجه دیخر نهیفراموش کنه ، باالخره هز

 حل شد . 

خونه  می. باالخره رفت یکن ینم یکار چیرا گذاشتم اگه با تو باشه ه یچند روز مامان گفت برنامه خواستگار بعداز

 نسترن و باهاش صحبت کردم 

 نه ای یمن خبر دار یدونم در مورد زندگ ی: نم دیحم

 کرده فیرا برام تعر زیهمه چ ای: بله خبر دارم در نسترن

 ستیهمسرم برام مهم ن مویگم زندگ ی: من بعداز پدرم تمام تالشم را کردم که خانوادم راحت باشن ، نم دیحم

 هم هستنهستن اما خانوادم هم برام م

شما مهم  یهمانطور که خانواده شما برا یکن یمورد فکر نیدر ا دی: منم خانوادم برام مهم هستن ، پس نبا نسترن

 کنم یم ادیهم که از دستم بر ب یخانواده من ، هر کار نطوریمن هم مهم هست هم یهست برا

 تنها خواهرم دادم یداشتم برا یرا جمع کنم هر چ یعروس نهیتا من بتونم هز مینامزد بمون دیبا ی: مدت دیحم

 زیاز اول همه چ ستیقرار ن میرا شروع کن یزندگ کیباهم  میتون یکنم م ی، منم دارم کار م ستی: مهم ن نسترن

 میداشته باش

 تا بعد  میریبگ یجشن نامزد کیو نسترن جواب بله را داد قرار شد  میصحبت کرد زیکه از همه چ یزمان

 

 ایدر

لباس و قربون صدقه رفتن فندق عمه و خوابوندش  ضیخونه و بعداز تعو میبرگشت الیبا دان یاز مراسم خواستگار بعد

  میسالن و باهم مشغول حرف زدن شد میرفت

 عروس بشه دیکه با اسیبار نوبته در نیا دنیهم که بهم رس نایخوب ا الیدان
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  یدار یکردم و گفتم چه دل خوش یکیستریخنده ه -

 یدوباره باهاش باش یبرگرده حاضر یکه دوسش دار یاگه اون کس ای: در الیدان

 با تعجب بهش نگاه کردم -

 یو دوسش داشت یبه اسم حامد آشنا شد یبا پسر یشمال بود یکردم و گفتم خبر دارم وقت ی: خنده ا الیدان

 کرده فیرا تعر زینسترن همه چکلمه گفته بودم اما  کیفش جانانه نثار نسترن کردم درسته خودم در  کی -

 سوال را کرد  نیهم دکتر ا شیسوال را کرد ، درست چند وقت پ نیا کدفعهی الیفکر فرو رفتم چرا دان به

 کمک سارا ایکم زودتر ب هی یندار یجان اگه کار ایرا دعوت کردم ، در دی: آخر هفته خانواده حم الیدان

  امیباشه م -

 

 حامد

به  ایکردم و در ییبهم زنگ زد و صحبت کرد و گفت طبق قرارمون اشاره ها الی، دان دیحم یمراسم خواستگار بعداز

گفته بود که ما را شام دعوت کرده قرار شد همان روز در فرصت  ایگذاشت اما  به در یفکر افتاده و قرار خواستگار

 مسئله عنوان شود .  نیا یمناسب

گذاشته بود که همه متوجه شدن و  ریمن تاث یمورد رو نیا یقدرشناختم ب یخوشحال بودم ، سر از پا نم یلیخ

 کردن . یم تمیاذ ثیو حد دیحم

 

 ایدر

سرقرار  دمیرس یو ازم خواست باهاش برم ، وقت دیخواد بره خر یچهارشنبه بود که نسترن زنگ زد و گفت م روز

، بنظرم رفتارشان  میکن دیفردا خر یبرا میچه خبره ، هر دو باهم گفتن اومد نجایسارا هم هست تعجب کردم ا دمید

 بود . بیعج
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و در  یکن دیخر دیسارا و نسترن هم شروع شد که با یرهایگ نیح نیو در ا میمغازه ها شد دنیهر سه مشغول د 

 یبود همخون یبخرم که با رنگ چشمانم که آب یاسیکت و دامن  کیمجبور شدم  دادیغر و داد و ب یآخر با کل

 یبه خواب رفتم . از صبح با سارا کل سهبشمار  یو از زور خستگ نایخونه سارا میرفت دیداز خرداشت بع یقشنگ

 . میکردن خونه بود زیمشغول درست کردن غذا و دسر و تم

 یدیتدارک د ینجوریکه ا هیسارا امشب خبر -

درست  نجایا انیهست که دارن م یبار نیاول دینسترن و حم یباالخره بعداز نامزد ی، چه خبر زمی: نه عز سارا

 باشه یقبل یمثل دفعه ها ستین

دوش گرفتم و آماده شدم ،  کیکارها تمام شد رفتم تو اتاق و  یکارها شدم ، وقت هیتکون دادم و مشغول بق یسر

دست اگه  نمیبب نیبش شهیذوق کرد و گفت حاال نوبته آرا یکل دنمیبه در خورد و بعد سارا اومد داخل با د یتقه ا

که  یاعتراض کردم قبول نکرد که نکرد و مشغول کارش شد زمان ی، هر چ یزن یبرق لب م کیخودت باشه که فقط 

 دی، سارا گفت شا هیتعجب کردم و گفتم مگه عروس یخودم کل دنیقربون صدقم رفت ، با د یکارش تمام شد کل

 . رونیب میو از اتاق رفت دیباشه و خند

 یشونیکنم و اومد جلو پ کاریخوشگل چ یخانم ها نیشروع کرد به سوت زدن و گفت من با ا دنمانیبا د الیدان

 میرسن ، سحر فندق عمه را بوس کردم و رفت یکه االن مهمونها م دیهردومون را بوس کرد و گفت خانم ها بفرمائ

 بال .استق یبرا میرفت و  دنیزنگ آمد و مهمان ها رس یصدا میکه وارد شد نیداخل سالن هم

و در آخر  دیو سع دی، نسترن با جعبه کادو و بعداز آن آقا حم ینیریبا جعبه ش ثیوارد شد بعد حد حانهیخاله ر اول

دکتر سبد گل را بهم داد و با تعجب سبد  یکه آقا میکرد یدکتر با سبد گل وارد شد و با همه سالم و احوالپرس یآقا

شروع کرد به  حانهیخاله ر میکه دوباره دور هم جمع شد اموردن شو بعد از خ میشد ییرایرا گرفتم و مشغول پذ

حامد  یکه دختر گلمون را برا میاومد نجایسر اصل مطلب ما ا میبهتره بر دیاگه اجازه بد الیصحبت ، خوب آقا دان

 دهیشن یگردنم به خوب یشکستن مهره ها یکلمه چنان سرم را باال آوردم که صدا نیا دنیبا شن میکن یخواستگار

 نگاه کردم . الیچه خبره با تعجب به خاله و بعد سارا و دان نجایشد . ا یم

 اجازه ما هم دست شماس  دیدار اری: اخت الیدان

 کنن یدو تا باهم صحبت نیا دی: اگه اجازه بد حانهیر خاله

 دیدار اری: اخت الیدان
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جان بلند شو با آقا حامد برو داخل  ایه گفت دراز فکر در اومدم ک الیدان یتو شک حرف اول بودم که با صدا هنوز

به سارا کردم که با لبخند اشاره کرد که برم ، بلند شدم و به سمت اتاق راه افتادم  ینگاه دیرا کن تانیاتاق صحبت ها

 کردم و تعارف زدم  زدکتر اومد . درب اتاق را با یو پشت سرم هم آقا

 : خانم ها مقدم ترن  حامد

  میتخت نشست یحرف وارد اتاق شدم و هر دو با فاصله رو نیبا ا -

 دیبپرس دیدار یخانم من در خدمتم هر سوال ای: خوب در حامد

  دیرا به زبان آوردم چرا من ، شما که از گذشته من خبر دار دیکه به ذهنم رس یحرف نیاول -

 یا قبل من و خانوادم در شمال کشور زندگکنم ساله فیداستان تعر کیعاشقت شدم ، بزار برات  نکهیا ی: برا حامد

 یو بعداز مدت امیبه تهران ب میو من عاشق شدم اما روزگار باهام نساخت و به خاطر کار پدرم مجبور شد میکرد یم

نکردم و از آن زمان به خودم  داشیبودن هرچقدر گشتم پ هکه عاشقش بودم اما نبود آنها هم رفت یرفتم دنبال دختر

کنم و حاال بعد از چند سال درست جلوم نشسته  دایخودم را پ هیعنوان عاشق نشم و عشق اول چیبه هقول دادم که 

. 

 گفت تمام بندم قفل شده بود ، قلبم به ضربان افتاده بود  یکه م یبا هر کلمه ا -

 زد منم حامد یشمال باهات حرف م یهستم که تو یمن همون پسر ای: در حامد

را که بهش داده  یقرآن فیدست به گردنش برد و ک دمیشده بودم و د رهیفقط به حامد خ دمیشن ینم یچیه گهید -

کردم که باالخره من را  ی، همچنان بدون حرکت به حامد نگاه م ادتهیچشمانم گرفت و گفت  یبودم را باز کرد و جلو

کردن .  هیهق هق زدن و گرطاقت نداشتم شروع کردم به  گهی، د دیدر آغوش گرفت و گفت باالخره خدا صدامو شن

 افتادم یبه چه روز یدی، حاال د یگفتم کجا بود هیگر انیناباورنانه به حامد نگاه کردم و در م

  میکن ینباش ، دوباره از اول شروع م زیچ چیتموم شد نگران ه یهمه چ گهی: د حامد

گفت خوب دختر گلم  حانهین ، خاله رکرد ی، همه با خنده به ما نگاه م رونیب میآروم شدم رفت یکم نکهیا بعداز

انداختم و گفتم به  نییاتاق و سرم را پا میرفته بود یچ یاومد که برا ادمیحرف تازه  نیبا ا میکن نیریدهنمون را ش

دم دخترم چندتا خبر را  یگفت حق م حانهین حرف خاله ریهنوز تو شوک هستم با گفتن ا دیوقت بد یمن چند روز
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نشستم  الیتا آخر هفته فکرات را بکن و جواب بده ، سرم را به نشانه مثبت تکان دادم و در کنار دان یدیباهم شن

 . میکردن خانه شد زیصحبت کردن مهمان ها عزم رفتن کردن و بعد از آن مشغول تم یکم نکهیبعداز ا

 ، کارت دارم  نیشیب ایجان ب ای: در الیدان

 دیشستم گفتم بفرمائو سارا کردم و ن الیبه دان ینگاه -

مجبور شدم  یدید یرا بهم نم یخواستگار چیدونستم اجازه ه ی، من چون م یجان از دستم ناراحت ای: در الیدان

 نگم یزیچ

است که قبالً باهاش آشنا  یکه دکتر همون حامد نیشما خبر داشت نکهیجا خوردم و از همه مهمتر ا کمیخوب  -

 شدم

 کرد فیخودش اومد و موضوع را برام تعر نکهیدونستم تا ا ی: من هم نم الیدان

 همه سال نیآخه چطور امکان داره اون هم بعداز ا -

بر  یره مسافرت وقت یکنه اما به خاطر کارش م یشک م کمی یش یم یبستر شگاهیآسا یکه تو تو ی: زمان الیدان

 حمله بهت دست که حالت بد شده بود و  یروز نکهیگرده تا ا یگرده دنبالت م یم

 یکه تو همان دختر شهیو مطمئن م نهیب یگردنت م یرا تو شیادگاریرا باز کنه  تیراه تنفس ادیکه م یده زمان یم

 یمراسم خواستگار یبهتر شد یکه سالهاس دنبالشه ، بعداز چند روز کل ماجرا را بهم گفت و قرار شد که کم یهست

 رهیصورت بگ

 با خودش صحبت کنم دیجلسه هم با کیفکرهامو بکنم و  دیباشه اما من با -

 باهاش قرار بزار و صحبت هاتو بکن یکه خواست ی: باشه هر زمان الیدان

 

 حامد

 انجام  ادیکه از دستش برم یعنوان کرده بود که هر کمک الیکه بازهم دان یمراسم خواستگار بعداز

 قهه قهه  هیداشتم ، سبک بودم با خنده بق یبار احساس خوب نیاول یخوشحال بودم برا یلیده خ یم
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مال من  شهیهم یبرا ایکردم که آخر هفته برسه تا در یم یو لحظه شمار دمیکش یخودم نقشه ها م یزدم و برا یم

 باز ته دلم آشوب بود . یبشه ول

 

  ایدر

 یخوشحال شدم و تو دمشیکه د یامکان نداره که با حامد باشم درسته از وقت دمیفکر کردم د یمراسم هر چ بعداز

کردم امکانش نبود حامد تا االن ازدواج نکرده ،  یفکر م یهر چ تیاما در واقع دمید یذهنم مدام خودم و حامد را م

خودم  یازدواج کردم و مشکالت روح کباریکنه ، من  ازدواجاز من را داره  یبهتر یها تیکه موقع یتونه با دختر یم

 یدرونم وجود داشت ، هنوز به گذشته ها فکر م ییاز گذشته فاصله گرفته بودم هنوز ترس ها یکم نکهیرا داشتم با ا

 دافر یباهاش صحبت کنم و زنگ زدم بهش و برا دیحامد را خراب کنم ، با یتونستم به خاطر خودم زندگ یکردم . نم

 قرار گذاشتم . 

را فرا گرفته  نیماش یرا به حرکت در آورد ، سکوت نیحامد شدم و سالم کردم که جوابم را داد و ماش نیماش سوار

 ادهیرا نگه داشت و پ نیدر سکوت شب در بام تهران ماش یو بعد از مدت میبود هر دو در افکار خود غرق شده بود

 را بزنم . میها فحر دیاما با میکدام قصد شکستن سکوت را نداشت چی. ه میشد

 یشب باز مهیکه خوردم نه ، من عروسک خ ییاما از زخم ها یخبر دار یتا حد میرا شکستم و گفتم از زندگ سکوت

که داشتم و عاشق  ییشه ، دل لرزه ها یدارم که هرگز فراموش نم ییکارگردان داشت ، غصه ها نیبودم که چند

که آخرش  ستیمن رمان ن ی، زندگ ستین دیسف گریو غمه د اهیمن س یدوره ، زندگ یلیخ یزمان ها یشدم برا

 هست که گذشتم دست از سرم بر  یقانه تموم بشه ، واقععاش

، شکستم ،  ستمین یکس توش وجود نداشته باشه چون من آدم عاد چیخواهم که ه یم یآرام یداره ، من زندگ ینم

 گهید کباری یخوشحالم آرزوم بود که برا یلیخ دمتیهمه سال د نیبعداز ا نکهیرا باختم . از ا می، من زندگ میزخم

تونم جواب مثبت به  ینم نیبه خاطر هم ستمیم نیقد یایدر گهیو صدات را بشنوم اما من د نمتیهم که شده بب

 . یدرکم کن دوارمیدرخواستت بدم ام

 یکشم سالهاس که با خدا یعنوان پا پس نم چیمن به ه یمن را هم بشنو یحرف ها دیاما با ی: حرف هاتو زد حامد

بوده برام مهم  اهی، گذشتت س یرا باخت تی، زندگ ی، غم دار یکنم ، زخم خورد داتیپخودم عهد کردم که بگردم و 

عاشق  یو جوان دنیبار د کیکه به خاطر  ستمین الهس 20جوان  کی، من  میساز یرا م یدوباره از اول زندگ ستین

 یرا به زندگ اهتیس ی، حاال هم در کنارت هستم تا زندگ دمیروزگار را خوب کش یازم گذشته سخت یشده باشه سن
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حرف هام فکر کن و جواب بده اونم  یهمش رمانه اونم رمان عاشقانه . االن هم باز رو یکنم ، اتفاقاً زندگ لیتبد دیسف

 فقط مثبت .

  یتونستم قبول کنم هر روز حامد به بهونه ا یفکر بودم اما بازهم نم یخونه و تو میبرگشت باهم

.  ستیداد که فرار راهش ن یم امیکردن پ یف بزنه هر چقدر هم که در را باز نمخواست حر یاومد در خونه و م یم

حامد  ینطوریا دیهر دومون خوب بود شا یاز تهران دور باشم برا یصحبت کنم و مدت حانهیو خاله ر الیبا دان دیبا

 من را فراموش کنه و دنبال سرنوشتش بره .

 

 حامد

 شهیتونستم اونو از فکر خودم دور کنم سال هاس که دنبالش گشتم هم ینمرا قبول داشتم اما  ایدر یحرف ها تمام

 رم اما حال نه ،  یوقت سراغش نم چیکردم اگه ازدواج کرده باشد ه یبا خودم فکر م

رفتم  یمختلف م یرا نابود کنه . هر روز به بهانه ها مونیحرف ها زندگ یسر کیتونم اجازه بدم به خاطر  ینم

 کرد . یسراغش اما اون فرار م

 

 ایدر

و حامد  الیدان یجداگانه برا یرا هم آماده کردم ، نامه ا یضرور یها لیخودم را در چمدان گذاشتم و وسا یها لباس

 . میروزمره شد یکردن و مشغول حرف ها ییرایرفتم که با آغوش باز ازم پذ الیصحبت به خانه دان ینوشتم . برا

 ید یم ی: خوب عروس خانم جواب بله را ک سارا

به هر دو کردم و گفتم اتفاقاً در  یکه خودشان موضوع را بازکردن ، نگاه دمیکش یحرف نفس راحت نیبا گفتن ا -

 یو برا رمیبگ یرا ازت مرخص یخوام چند وقت یجان راستش م الی. دان میمسئله اومدم که صحبت کن نیمورد ا

 حرف چشمان هر دو گرد شد . نیم . با گفتن ااز تهران دور باش یمدت

 بشه یکه چ ی، از تهران دور بش یچ یعنی:  الیدان

 کنم یزندگ گهید یخوام برم جا یم -
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 ستیمثبت ن تی: مگه جواب خواستگار الیدان

 کلمه هر دو چنان نگاهم کردن که گفتم االنه که کتک بخورم نیبا گفتن ا هینه ، جوابم منف -

 ی، مگه عاشقش نبود یکن یبا حامد زندگ یمعلومه چت شده مگه تو آرزو نداشت ای: در الیدان

 یبهتر از من هم م تیحامد تا االن ازدواج نکرده موقع نمیکنم مب یتونم هر چقدر فکر م یچرا بودم و هستم اما نم -

 خودم را دارم . یتونه داشته باشه ، من هنوز زخم خورده هستم و مشکالت روح

شه و در آخر  یدرست م یو سارا قبول نکردن و گفتن که حامد عاشقمه و همه چ الیه حرف زدم دانچقدر ک هر

ندارم و به اتاقش رفت ، با حال  یحرف گهیسرکار ، د یایو فردا هم م یبر ییجا یگفت حق ندار تیبا جد الیدان

 خودم را گرفته بودم . میخراب برگشتم خونه اما من تصم

صبحانم را خوردم و مطمئن شدم که  نکهیو فقط مرور خاطرات شد . صبح بعدازا امدیتا صبح خواب به چشمانم ن شب

درب  یکنسول جلو نهیرا به آ الی، نامه دان نیرا بردم داخل ماش لمی، چمدان و وسا ستین حانیخونه خاله ر یکس

را زدم با باز شدن درب سالم دادم که خاله با  حانهیر هالبه خانه کردم و درآن را بستم . زنگ خانه خ یگذاشتم و نگاه

 جوابم را داد و به تو تعارف زد ، داخل شدم . یخوشحال

 اما  یحرف بزن یخوا یدونم م یشنوم ، م یبهم کرد و گفت خوب دخترم م ینگاه حانهیر خاله

که با شما آشنا شدم برام  یمدت نیا یکنم تو یکردم و گفتم خاله اومدم ازتون خداحافظ ی، قدردانه نگاه یتون ینم

 خواستم قبل از رفتنم از شما تشکر کنم .  دیدر حقم داشت یادیز یو محبت ها دیکرد یمادر

  میکرد یزده ، ما کار یافتاده ، حامد حرف یاتفاق یبر یخوا ی: دخترم کجا م حانهیر خاله

تونم جواب مثبت به آقا حامد  ینم دمینزده ، من هر چقدر فکر کردم د ینکرده و حرف یکار ینه خاله جون ، کس -

که  یاز من بهتره ازدواج کنه ، نه با من تشیکه موقع یتونه با دختر یخواد ازدواج کنه م یبار اول م یبرا شانیبدم ا

  نیشکست خوردم به خاطر هم میزندگ یتو کباری

اما  میباهم صحبت کرد کباریاموش کنه و دنبال سرنوشت خودش بره ، من را فر دنمیبرم که با ند نجایخوام از ا یم

 . دیبهشون بد دینامه را هم نوشتم شما زحمتش را بکش نیموفق نشدم و آقا حامد مخالفت کرد ، حال ا
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 نیبود گهی، شما عاشق همد یرا بکن نکاریا یخوا یچرا م میندار یمشکل هیقضع نی:  دخترم ما با ا حانهیر خاله

با خودت خلوت کن و دوباره فکر کن ، هر  ی، برو کم شهیهم ی، باشه برو اما نه برا نیفرصت را بهم بد نیا گهید کباری

 بهم زنگ بزن فکر کن هنوز برات مادرم . یحرف بزن یداشت اجیوقت هم که احت

را هم  ی، گوشکردم و به سمت شمال حرکت کردم  یو خداحافظ دمیآن را بوس یکردم و رو یبا عاشق نگاه -

 نتونه باهام در تماس باشه . الیخاموش کردم تا دان

 

 الیدان

کار سراغ  نیشرکت اول دمیرس ادیز ی، با خستگ دیجلسه داشتم که تا ظهر طول کش ینظام مهندس یصبح تو امروز

هم جواب  شدم هر چقدر هم به همراش زنگ زدم خاموش بود خونه یعصبان ومدهیگفت ن یمنش یرا گرفتم  وقت ایدر

تو  نشیاما ماش دمینه ؟ که گفت نه ند ای دهیرا د ایرا صدا زدم و ازش سوال کردم که امروز در دیداد ، حم ینم

چنگ  زیم یرا از رو نیماش چینداده . سوئ یتیرفته و به حرفم اهم ایکردم در یبود ، کالفه شدم احساس م نگیپارک

برم خونه  دی، زمزمه وار گفتم با هیحال و روز چ نیشده ، ا یچ الیبازوم را گرفت دان دیزدم و به طرف در رفتم که حم

 ا حتماً رفته .یدر

زنگ در  یرفت ، هر چ ایرا نداد و خودش پشت فرمون نشست و به سمت خانه در یحالم اجازه رانندگ دنیبا د دیحم

را از دست دادم  میکنسول بود تمام انرژ یکه رو ینامه ا دنیدر واحد را باز کردم و با د یدیرا زدم جواب نداد با نا ام

را  یچیدادم ، توان ه ینشان نم یعکس العمل چیزد ه یم صدااسمم را  دیسر خوردم . هر چقدر حم واریو کنار د

همه با  دیرساند و همان موقع حامد هم رس ایخودش را به خانه در حانهیبرسرم زد خاله ر دیکه حم ینداشتم با داد

 زده و بهت زده نگاه  جیخاص به من گ ینگاه

 که رفته . یخبر نداشت یعنی،  اسیگفت حال و روزت بخاطر در حانهیکردن که خاله ر یم

 لب باز کردم و گفتم بهم گفت اما مخالفت کردم ، بازم کار خودش را کرد ، اصالً فکرش را  یبسخت

کردند که حامد گفت به ما هم  یما گوش م یبه حرف ها یجیمد با گو حا دیبره . حم ینطوریکردم که بخواد ا ینم

چاره شدم و  یو گفت ب دیکلمه حامد بر سرش کوب نیاز تهران رفته با گفتن ا ایگفت در حانهیچه خبره . خاله ر دیبگ

 که چطور شکسته شد .  دمیسر خورد . د واریمانند من کنار د
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 میو تصم ادیبا خودش کنار ب دیدور باشه با نجایاز ا ایمدت در هی دیحال و روزمان گفت اجازه بد دنیبا د حانهیر خاله

حرف گفتم  نیا دنیقبل از رفتنش با من صحبت کرد و موارد الزم را بهش گوش زد کردم . با شن رهیدرست را بگ

 کی نیفقط هم ایدار دن نیا ی، تو زمیتو سرم بر یخاک همن چ افتدهیب یزن تنهاس اگه براش اتفاق کیخاله اون 

دونم کجا رفته  ینم یکنم حت داشیمانده اگه اون نباشه همه خانوادم را از دست دادم ، کجا بگردم پ یخواهر برام باق

را  نایرفت دنبال سارا دیاونم داغون شد ، حم ی. با حال داغون بلند شدم و زنگ زدم به سارا و بهش خبر دادم حت

 کردم به  یفکر م ی. هر چ ایآورد خونه در

کجاس ،  ایزد در یم ادیفقط فر هی، با گر ایاومد خونه در ینسترن با حال بد دمید کدفعهی،  میرسد ینم یا جهینت

توان خواندن  ینداشت حت یکس حال خوب چیتونست آرومش کنه ه یبسخت دینداشت حم یاون هم خبر یحت

 بود و به آن ذل زده بود اون هم توان خواندن نداشت . ینامش را نداشتم ، نگاهم به حامد افتاد که در دستانش نامه ا

تلفن روشنه و دکمه  ریگ غامیگفت پ ثیکه حد میخونه جمع بود ینبود همه تو ایاز در یگذشت اما خبر یساعت چند

 د که گفته بود ش دهیچیدر خانه پ ایدر یآن را زد صدا

از  دیاما من با کنمیم یاز همه شما معذرت خواه دیدونم االن همه نگران در خونه من جمع شد ی، م یبه همگ سالم

کنم دنبالم نگرد  یاما خواهش م ینیزتریجان تو برام عز الیآرام داشتم ، دان یجا کیبه  اجیشدم احت یتهران دور م

 زنم خداحافظ ینباش دوباره زنگ م انمو نگر دمیکنم ، من به مقصد رس دایبزار تا خودم را پ

 

 حامد

را داد  ایکه مامان نامه در یدر توانم نبود که بلند بشم ، زمان گریرفته واقعاً شکستم د ایدر دمیخونه و د دمیرس یوقت

خواد دور باشه با  یت که مشد و گف دهیچیدر خانه پ ایدر یتا ساعت ها در دستانم بود و به آن ذل زدم که صدا

منطقه نشستم و  نیکنم در خلوت تر یبتونم خودم را خال دیشاآن بلند شدم و به سمت بام تهران رفتم تا  دنیشن

 را خواندم اینامه در

 حامد جان سالم

که امکان  میسخت زندگ یو روزها یدی، در اوج نا ام یمن را از ته قلبت ببخش ینامه را خواند نیکه ا یزمان دوارمیام

بزنم با تو آشنا شدم و دل بهت بستم ، خوشحالم که حداقل عاشق بودن و  یدست به هر کار میگیداشت بخاطر بچ
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خواستم  یدر هر لحظه از خدا م یعشقم تو بود نیو آخر نیکردن را هر چند کوتاه و سخت تجربه کردم . اول یعاشق

  یمه اکل دنیشن اینگاه  کیدر حد  یکنم حت دایکه تو را پ

که فقط در حد همخونه با هم  میگذاشت ارشیبا ک میکه اول زندگ یشدم اما با شرط دیکه ازدواج کردم ناام یزمان

 دایبودم و دوباره از خدا خواستم تا تو را پ یبازهم ته دلم راض میو در جمع خود را زن و شوهر جلوه کن میکن یزندگ

دوباره  میشد و از آنروز زندگ دینا ام دمیبهم رحم نکرد ام یا هانهیفج یلیبصورت خ ارشیکه ک یکنم اما زمان

گناه داره اما  یدونستم خودکش یم نکهیکه با ا دمیکش یسخت یبقدر میشد در زندگ گرید یدستخوش کارگردان ها

و  یشب باز مهیبود ، من شدم عروسک خ یدونم حکمتش در چ یرا کردم و خدا نذاشت تمام بشه ، نم نکاریباز ا

 یرا باختم حت زمیچند نفر با هر چرخش آن نابود شدم ، زخم خوردم ، داغون شدم و در آخر همه چ آنکارگردان 

 که در وجودم نفس  ینوزاد

تو را برام فرستاد که من توان بلند شدن و  یرا باخته بودم ، زمان میکه زندگ دیکه خدا صدام را شن ی، زمان دیکش یم

 یو سارا و تحت درمان قرار گرفتن از شما بلند شدم اما زخم ها الی. اما باز به کمک دانرا نداشتم  یساختن زندگ

در لحظه اول  دیشا یکرد یکه ازم خواستگار یبودم ، زمان دهیشبخ امیالط ییبه چندتا دیگذشته ام خوب نشد ، شا

 خوشحال شدم اما بعدش حسرت بر قلبم نشست .

از پشت  یهستم که کس یرا نابود کنم من هنوز زخم خورده ام هنوز آدم تیکه زندگ امیتونستم با خودم کنار ب ینم

 کیپر درد و زخم خورده ام را با تو شر یتونم زندگ یدهم حال بگو چطور م یبهم دست بزنه عکس العمل نشان م

دنبالم نگرد و به دنبال کنم  ی. حامد جان ازت خواهش م یها ازدواج کن نیبا بهتر یتوان یو م ینیکه بهتر ییشم . تو

 .  یخوشبخت بش دوارمیخودت برو ، ام یسرنوشت و زندگ

کنه  یم یطور باز نیبا من ا یهست ، چرا زندگ ایزدم خدا حواست به من و در ادیخواندن نامه قلبم درد گرفت و فر با

 یرا دوباره شروع م یزندگکردم و  یکه سالهاست به انتظارت هستم ، من بودم و کمکت م یبا من چه کرد ای، آخ در

 از روزگار با روشن شدن هوا به سمت خانه رفتم . کردمو گله  هی. حالم بد بود ساعت ها در دل شب گر میکرد

 

  الیدان

 به نامه کردم و باز کردم یتختش نشستم نگاه یرفتم و رو ایکه خانه خلوت شد و همه رفتن به سمت اتاق در یزمان
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که  ی. زمان رمیآرام بگ یتا بتونم کم یمنو ببخش دوارمیجان ام الی، سالم دان دیآفر میکه تو را برا یخداوند بنام

که شروع کردم  یاز زمان دمیمادر ، نگاه عاشقه برادر را د ییو الال زیباز شد جز نگاه محبت آم یزندگ نیچشمانم به ا

برادر ، دلم قرص تو بود . هر وقت از دست بابا  یپدر هم جا یاهم ج یبه راه رفتن و حرف زدن پشت و پناهم شد

را  زیآوردم و همه چ یبا نگاه تو و دست نوازش تو طاقت م ارهیچه به روز مامان و من م دمید یشدم و م یناراحت م

 دیام بهبازگشتت ،  دی، سوختم و ساختم به ام یروح من را هم برد یرفت لیتحص یکه برا یکردم . زمان یفراموش م

که اول فکر کردم  یسپرده شد ، زندگ یگریرا به دست کارگردان د میو زندگ یدیرس ریو آغوش پناهت اما ددست 

شد برام جهنم ، شد  یرقم خورده و همان زندگ میبرا یگریدانستم سرنوشت طور د یشود اما نم یباغ و بلبل م میبرا

تا من را  یخودت زد یاز زندگ یکه متوجه شد یز اما باز زمانی، زخم خوردن و غصه ها و باختن همه چ یباعث نابود

تو و سارا  یذره از محبت ها کیبزنم جبران  یهم کنم و هر حرف یازت ممنونم هر کار زی، بخاطر همه چ یبلند کن

 شه . یبرام نم

ز آن شهر دور باشم کرد نتونستم خودم را متقاعد کنم و جواب بله را بدم خواستم ا یکه حامد ازم خواستگار یزمان

خود و زن و  یگم کجا هستم تا اون موقع دنبالم نگرد به زندگ یکردم . مطمئن باش به موقعش م دایخودم را پ دیشا

 بچت برس . عاشقانه دوست دارم .

کردم  یکردم و ازش دور شدم فکر م غیدر ایرا از در تمیحما یکه زمان ختیاز چشمانم ر یخواندن نامه اشک با

 نطوریگرفتم تا ا یرا م نکاریا یکاش اولش متوجه شده بودم و جلو یکه در خانه پدر بود بهتره ، ا یاز زمان شیزندگ

توانند در کنار هم  یدو م نیو حامد بهم برسن ، ا ایدر اکنم ت یکار دیشدم اما من با یشاهد داغون شدن خواهرم نم

 . ردیهم آرام بگ ایخوشبخت بشن و در

 

  ایدر

فرستاده بودم ، باز هم  الیدان یبرا دیکه حالم خوبه و نگرانم نباش یامکیپ نیاز آمدنم گذشته بود و فقط چند یمدت

 چشمانم  یاز جلو لمیمانند ف میو نگاهم به ساحل قفل شده بود و زندگ ایدر کنار در

آنجا آروم گرفتم ،  دیگرفتم برم مشهد شا میشدم تصم یبست اما آرام نم یکذشت و در دفتر خاطراتم نقش م یم

 استراحت به هتل رفتم . یشب بود و برا دمیکه رس یصبح به سمت مشهد حرکت کردم و زمان

نشستم و  یواریخودم خواستم کمکم کنه ، وارد حرم شدم و کنار د یحرم گذاشتم و از خدا اطیقدم را در ح نیاول

از حرم خارج شدم . بعداز  یبیکار را کردم که سبک شدم ، با حال عج نیا نقدریشروع کردم به درد و دل کردن ، ا
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 یهر کس یکردم و برا دنیبازار رضا و از مغازه ها د مرفت نیو گشتن در بازار داشتم به خاطر هم دیمدت ها دلم خر

 ها کردم و در دل گفتم حال چگونه آنها را بفرستم . دیبه خر یگرفتم و برگشتم هتل ، نگاه زیچ کی

خودم عهد کردم و از جوار حرم امام رضا)ع( بودن سبک شده بودم دوباره  یبا خدا نکهیگذشت و بعد از ا یروز دو

و از دور خانه را  میخانه دوران کودک دنیبه سمت شمال حرکت کردم . امروز باالخره با خودم کنار اومدم و رفتم به د

 گشت . یکاش زمان به عقب بر م دمیکش یآه دمید

 

 

 

  امدح

 میماهه که رفته ، باالخره تصم کینکردم ، درست  داشیکردم گشتم اما پ یهر کجا که فکرش را م ایاز رفتن در بعد

تا  شمیدور م نجایاز ا ستیوصلت ن نیدلش با ا ایبکنم حاال که در یحاضرم هر کار ایخودم را گرفتم من به خاطر در

 و  شهیم هرچشمانم ظا یدر جلو ایدر ریآن آواره نشه هر لحظه تصو

مخالف بود و مامان هم  دیحرف زدم ، حم دیچقدر شکسته و داغونتر شده ، امروز با مامان و حم الیکه دان نمیب یم

رفتم و  الیدان شیپ یخداحافظ یکردم و برا هیرا ته طمیرفتم . بل یم دیتونستم با یگفت کارم اشتباهه اما نم یم

 یکنم و االن هم برا یم یهر کار  ایدر یخوشبخت یبرا منکن و برش گردون ،  دایرا پ ایبهش گفتم هر جور شده در

 ایگرده تا در یگفت کارم اشتباهه و م یهم م الیدوسش دارم .  دان یلیرم فقط بهش بگو خ یم رانیدارم از ا شهیهم

حرفها پر بود برگشتم خونه و چمدانم را جمع کردم  نی. اما گوشم از ا میش یکنه و ما هر دو باهم خوشبخت م دایرا پ

 نگاهم  ی، خانوادم با غم و چشمان اشک

 کردن . یم

 

   ایدر

 عنوان  چیبه ه دمید یکردم م یماه بود که از تهران دور بودم هر چقدر هم که فکر م کی درست
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 یخواست ، درد و دل مادرانه م یبرگشت هم نداشتم ، دلم حرف زدن م یتونم از خانوادم و حامد بگذرم اما رو ینم

فندق عمه تنگ شده  یخواست ، دلم برا یخواست ، دلم آغوش برادرم را م یخواهرانه سارا را م یخواست ، دلم هوا

اغون شده اما در آخر گفت دخترم برگرد برادرت د کردمزنگ زدم و صحبت  حانهیطاقت نداشتم به خاله ر گهیبود ، د

رم  یخوام اون خوش باشه ، م یرا م ایدر ی، گفت من فقط خوشبخت یرفت تا تو آواره نباش شهیهم یو حامد هم برا

خواستم حاال که با خودم کنار  یکردم من حامد را م هیگر دمیخاله را شن یحرف ها یکنه ، وقت یتا راحت تر زندگ

 ارمیپناه ب یخودم باعث شد بدبخت بشم . حال چه کنم ، به چه کس یبودم حامد را از دست داده بودم ، کارها هاومد

 را نداشتم . یکس الیاز دان ریکه باعث نرفتن حامد بشه ، من غ

تا  امیرا نابود کردم ، من اومدم با خودم کنار ب میخودم زندگ الیگفتم دان هیکه جوابم را داد با گر الیزدم به دان زنگ

 ایگفت در الیرا باختم ، که دان میغربت کردم ، بازم زندگ یالن با خبر شدم اونو راهبتونم همراه حامد بشم اما ا

را دوباره  میاومدم تا زندگ ادتهیرا  امونیهستم ، ساحل بچه گ یانزل ون، اومدم شهر خودم یتا االن کجا بود ییکجا

 توان حرف زدن نداشتم و قطع کردم . گریمرور کنم . د

  الیدان

از حامد که  نمیکجاس ، ا ستیکه معلوم ن ایبودن بهم اون از در ختهیو حامد تمام معادالتم را ر ایدر کار بودم مشغول

به  یفکر بودم که همراهم زنگ خورد با ناباور یتو رمیکردم موفق نشدم جلوش را بگ یقصد رفتن کرده ، هر کار

تا با حامد همراه  امیکه گفت اومدم با خودم کنار ب ومدبود نگاه کردم و جواب دادم صداش ا ایصفحش که عکس در

که گفت شهر  یکجا بود دمیرا باختم ، پرس میشده و دوباره زندگ یرفتن شهیهم یاون برا دمیشم اما االن فهم

 گرفتم .  طیحامد بل یپرواز رشت برا نیاول یکردم بالفاصله زنگ زدم برا یم یکار دیخودمون ، با

 دیامد نرفته بسرعت خودم را رساندم خانه شان که خاله گفت رفتن ، بالفاصله زنگ زدم به حمهنوز ح نکهیا دیام به

 فقط گفتم حامد را برگردون و قطع کردم .

 حامد برگرده دیافتاده که با ی، اتفاق یهول نقدری: پسرم چرا ا حانهیر خاله

 بهم زنگ زد گفت کجاس  ای: بله ، در الیدان

 قطع کرد هیحرف زد و با گر یزنگ زد ، کل : به من هم حانهیر خاله

کنار  شیکه بهم زنگ زد گفت رفته بود با زندگ ی: پس با شما حرف زده که با خبر شده حامد قراره بره ، زمان الیدان

 که بتونه با حامد باشه  ادیب
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 : خدا کنه حامد بگرده حانهیر خاله

 بفهمه که نرفته  دینبا ششیکه حامد بره پ یبدم تا زمان ایدرس به در هی دیگرفتم اما با طیحامد بل ی: من برا الیدان

 با هم وا کنن شهیهم یسنگ هاشون را برا دیدوتا با نی: ا حانهیر خاله

 هیکالفه و حامد عصبان دیخونه که قشنگ معلوم بود حم دنیو حامد رس دیحرف زدن حم نیح در

 پرواز دارم یفهم یده مش رمیبرم ، د ی، چرا نذاشت الی: سالم دان حامد

 کرده بزور نگه داشتم و آوردم خونه ونمی: د دیحم

 یبمون دیبا یخوا یرا م ای: اگه در حانهیر خاله

 دیگ یم یکردم به هر دو و گفتم معلوم هست شما چ ی: نگاه حامد

 کجاس ، رفته شهرمون ایدر دمی: فهم الیدان

 رفتم یاون داشتم م یخواد ، من به خاطر خوشبخت یمن را نم یوقت دهی: خوب چه فا حامد

که  ادیناراحت شد ، رفته بود با خودش کنار ب یر یم یدار دیفهم ایدر یکنه ، وقت یدونم اما االن فرق م ی: م الیدان

 رهیبتونه در کنارت قرار بگ

 دیو برگرد دیدنبالش و سنگاتون را باهم وا کن یبر دی: با حانهیر خاله

گم تو را  یزنم و م یزنم باهاش حرف م یپرواز به رشت ، برو دنبالش من االن زنگ م نیگرفتم اول طی: برات بل الیدان

  یو باهاش حرف بزن یکه خودت برس ینکردم تا زمان دایپ

 : باشه حامد

 

  حامد

قدم را برداشتم و  نی، از خانوادم ، از عشقم ، اول میروز رفتن بود ، روز دل کندن از احساس هام ، از زندگ امروز

پام  یجلو دیحم دمیکه د رمیبگ نیکه ماش نییرفتم پا ثیاز مامان و حد یرا خاموش کردم و بعداز خداحافظ میگوش
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که ندارم ، سوار  شتریبرادر ب هی، که جوابم را داد  یسرکار باش دیبهش کردم و گفتم مگه االن نبا ینگاه ستادیا

زنگ خورد و جواب  دیحم یکه گوش میدور نشده بود یلیو به سمت فرودگاه راه افتاد . هنوز از خونه خ میشد نیشما

 گردم . یداد که در آخر گفت باشه االن برم

  یبرم فرودگاه چرا دوباره دار دیمن با یکن یم کاریچ دیکه دور برگردان را دور زد گفتم حم یزمان

با حالت  دمیکه رس یخونه ، زمان میبرگرد دیدونم حامد بود که زنگ زد و گفت با یسمت خونه ، گفت نم یر یم

کجاس و آدرس را بهم داد ، مامان هم گفت برو دنبالش و  ایدر دهیبرم که گفت فهم یبه حامد گفتم چرا نذاشت یشاک

و  ایم من که بخاطر دربه حامد کردم و گفت ینگاه.  دیاگر جواب مثبت بود باهم برگرد دیتمام حرفاتون را بزن

ممکن بود  ریغ نیکه همراهت شود . ا ادیرفتم که در جواب گفت رفته بود با خودش کنار ب یاون داشتم م یخوشبخت

به ساعت کرد و  یگرفتم برو دنبالش ، نگاه طیکه حامد ادامه داد برات بل دمیلحظه اشتباه شن کیاحساس کردم 

 . یکه به پرواز برس فتیگفت راه ب

قبول کرده با من باشه ، به موقع  ایدر نکهیخوشحال بودم از ا یلیشد خ یکردم دوباره خون در رگ هام جار احساس

 . میبه هست دنیرس یکردم برا یم یشدم لحظه شمار مایفرودگاه و من سوار هواپ میدیرس

 

 ایدر

از دست دادم . تلفنم  شهیهم ید را برارا باختم ، حام میزدم که باز بخاطر سکوتم زندگ یبودم به خودم تشر م کالفه

، تلفنش  ایگفت نه متاسفم در الی، دان یکرد داشیارتباط را برقرار کردم و گفتم پ عیبود سر الیزنگ خورد دان

که بهت  یزاشت یتلفنت را روشن م ای،  یگفت یمن م بهحداقل  یبود کرد یچه کار نیخاموشه ، آخه خواهر من ا

و رفتم ساحل ،  دمیتلفن را قطع کردم ، لباس پوش نکهیحرف زدم اما آروم نشدم بعداز ا الیبا دان ی، کل میخبر بد

نوار  کیتمام خاطره ها و حرف ها هجوم آوردن مثل  مکتین ی، نشستم رو میبار باهم آشنا شد نیاول یکه  برا ییجا

کردم و گفتم توهم  ینگاه م ایه درشد و ب یم ریاز چشمانم سراز یاشک یادآوریگذشت ، با هر  یچشمانم م یجلو از

 یمثل من دلت گرفته و خروشان

 کرد   یرا زمزمه م یکه داشت شعر دمیحامد شن هیشب ییصدا

 قرار یقلبم ب یرو سربذار

 دارم یتو چه حال یکه ب یدون ینم
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 مث ماه آسمون مهربون

 نشون از تو دارم کیقلبم  یرو

 تنهام نذار گهیبسه د انتظار

 تو بمونم یسخته ب یستیکه ن تو

 گذرن اما هنوز از تودورم یصدا     م یهام آروم آروم     ب لحظه

 خواند یرا م یکه داشت آهنگ دمیشدم که برگشتم و ناباورانه حامد را د یاالتیخودم گفتم حتماً خ شیپ

 تابم ینگاه تو امشب چه ب واسه

 خوابم یب     هیو تنها و گر دلواپس

 هتو زندون یواسم ب ایدن

 دونه یدردمونه م دهیکس تو را د هر

 کرد که من ادامه آهنگ را دادم یسکوت حامد

 یپابذار یهام اگه گاه یکس یحضور ب تو

 ینفس مونده به آخر پا رو غصه هام بذار هی

 یمون یقلبم م یتو شهیکه تا هم ییتو

 یدون یحالمو م نیکه بهتر از من ا ییتو

خواست فقط نگاش  یچقدر دنبالت گشتم . توان حرف زدن نداشتم دلم م یدون یتموم شدن آهنگ حامد گفت م با

 کنم .

 

  حامد
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 دهید گرویبار همد نیاول یکه برا یو ساحل یشدم و رفتم بندرانزل یسوار تاکس عیشدم سر ادهیپ مایاز هواپ یوقت

بهش  واشیو  دمیاو را د یا قهیخبر دادم و چند دق الینشسته بود به دان مکتین یکه رو دمیرا د ای. از دور در میبود

 یشد سکوت یم دهی، تعجب در چشمانش د دیو من را د شترا زمزمه کردم ، برگشت به پ یآهنگ هیشدم و  کینزد

 ادامه داد و تموم شد . ایآهنگ را در هیکردم که بق یکرد که ادامه آهنگ را خواندم و سکوت

 یرفت یوقت یدون ی، م میزندگ دارید نیشد و االن هم اول نجایا دارمونید نیسکوت گفتم درست اول یمدت بعداز

 کرد .  دایپ انیجر میدوباره خون در رگ ها دنتیحاال با د ی، روحم را برد یوجودمو برد

 

 

 

  ایدر

به  الی، آره قرار بود برم اما دان یرفت شهیهم یکه گفت برا الی، دان یکن یم کاریچ نجایرا شکستم و گفتم ا سکوت

بهش کردم و  یزنگ خورد  نگاه میبرتگردونم . همون موقع گوش شهیهم یو حاال هم اومدم دنبالت برا دیموقع رس

 کیو  یبلند ش دیبا یرا خراب کن تیزندگ دینبا یبفهم تاکار را کردم  نیگفت ا الیارتباط را برقرار کردم که دان

هر چقدر بگم کمه ، دوست  یکرد یدر حقم برادر یلی، هنوز تو شوک بودم فقط تونستم بگم خ یبساز دیجد یزندگ

 دارم .

که  ی. صبح زمان میدیکردنم حرف زد و بعدش خواب دایدر مورد پ یکه اجاره کرده بودم و کم ییالیو میحامد برگشت با

، بعد از شستن دست و صورتم رفتم آشپزخانه و باهم مشغول  ندهیصبحانه را چ زیحامد م دمیشدم د داریاز خواب ب

 .  میخوردن صبحانه شد

 

 حامد

 یب الیدونم دان یتهران ، م میبزنم و زودتر برگرد ایهمه حرف هامو با در دیگرفتم فردا با میبا خودم تصم شبید

 بود . نجایمن ، اون ا ینبود االن بجا مشیکنه اگه موضوع ازدواجش و تصم یرا م ایدر یقرار
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و  ایبعداز خوردن رو کردم به در ندمیصبحانه را چ زی، م الیشدم و رفتم نون گرفتم و برگشتم و داریاز خواب ب صبح

که کارم  یکنم . زمان یرا جمع م زیمن م یخوام باهات حرف بزنم ، تا تو حاضر بش یلب ساحل م میگفتم بهتره بر

که روز  یخوام همونطور یم این ، درکردم به حرف زد وعساحل که شر میهم حاضر شده بود باهم رفت ایتموم شد در

تهران و در کنار خانوادت  یبرگرد نکهیبازهم همونطور بشه ، من به خاطر ا میو بهم اعتماد کرد میدید گرویاول همد

 بگو تا جوابش را بدم . یدار ینذاشت حاال هم هر حرف الیرفتم که دان یداشتم م یباش

 

 ایدر

 دارم بگم و شروع کردم  یکه حامد گفت هر حرف میساحل و مشغول حرف زدن شد میحامد رفت با

ازدواج کرده و توش شکست خورده  کباریکه  یبا کس یتون ی، حاال م یرا که برات نوشتم را خوند یدونم نامه ا یم

پشت ، هنوز کابوس بشه مخصوصاً از  کیبهم نزد یکی نکهیترسم از ا ی؟ من آدم زخم خورده ام ، هنوز م یکن یزندگ

 یباز درکنارم باش یتون ی، م ارمیبه روت ب یافتم ، امکان داره زمان یگذشته م ادی یشبانه را دارم ؟ هنوز با اتفاق یها

 ؟ یباز در کنارم باش یتون یشور و نشاط در من کشته شده م می؟ من آدم افسرده ا

با  دیجد یزندگ کیو  یگذشت را فراموش کن یزندگ کنم تا یتونم ، بهت گفتم کمکت م یجواب داد : آره م حامد

که  یاولمون بهت کمک کنم و تو هم بهم اعتماد کن ، تا زمان داریدم ، بذار مثل د ی، بهت قول م یآرامش داشته باش

 زنم . یمهم ن یحرف چیدر کنارت هستم و ه یآماده رابطه نداشته باش

منم  دیشرط دارم اگه قبول کرد کیدادن جواب مثبت  یعاشقانه و پر از دوست داشتن بهش کردم و گفتم برا ینگاه

 ؟ چند نفر ؟ دی؟ قبول کن یبهم کرد و گفت چه شرط یجوابم مثبته ، حامد نگاه

ت کنه و در داشته باشم که بهم محب یکه من مدت هاس محبت مادر نداشتم آرزو دارم دوباره مادر نهیشرطم ا گفتم

کنه ، اگه براش  یبعنوان مادرم باشه و در کنار ما زندگ حانهیخوام خاله ر یکنارش باشم و مادرانه خرجم کنه ، م

که برادرت  یکنه و واحد یفوقش آنجا زندگ ارمهمان ساختمان د یتو گهیواحد آپارتمان د کیسخت بود من 

 خودش و خانومش باشه . یبرا دهیخر

 

 حامد
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کنم تا  یگفتم آره و کمکش م یدر کنارم باش یخوا یگذشتش برام حرف زد و گفت بازهم م یاز زندگ ایرکه د یزمان

که گفت شرط داره دلم آشوب شد اما  یکنم . زمان یبا آرامش براش درست م یزندگ کیگذشته را فراموش کنه و 

 یخواد در کنارمون زندگ یخودش قبول داره و م درخواهد مادر داشته باشه و مادرم را بعنوان ما یکه گفت م یزمان

نبود باهاش  یاگه مامان راض ینگاه کردم و گفتم قبوله حت شیخوشحال شدم و قدردانه در چشمان آب یلیکنه خ

 یبرق م گریبا نگاه مهربونش که چشمانش د ایکه در ید یکنم حاال جواب مثبت را م یم شیکنم و راض یصحبت م

 که شروع کردم به زمزمه کردن دزد جواب بله را دا

  نمیب یکه نم یوقت چشماتو

  نمیو غمگ نمیش یم تنها

 دارم عطر نفس هاتو دوست

 دلم با تو رهیگیم آروم

 دارمیبه عشقت ب هرشب

 دوست دارم ایدن هی قد

 موقع نذار که تنهاشم  چیه

 از تو جدا باشم رمیم یم

 سیکم ن یزیچ چیه گهیکنار من د یکه باش تو

 سیکمتر نگات کنم آخه دست خودم ن نگو

 یکمی میداد . بعداز تموم شدن آهنگ بهش گفتم بلند شو بر یم یکرد و به من انرژ یفقط به چشمانم نگاه م ایدر

 .  میو غذا خورد میتهران که قبول کرد باهم گذشت زد میو فردا هم بر میبگرد

 و گفتم  ای، رو کردم به در میو ظهر تهران میافت یو مامان خبر دادم که فردا صبح راه م الیدان به

 گهید دمیخر یهمه سوغات یکه جواب داد از مشهد برا یبخر یخانوادت سوغات یو برا دیخر یبر یخوا یم

 می، آره رفتم که آروم شدم و تونستم تصم یکه با تعجب گفتم مگه تو مشهد هم رفت دیخر میبر ستین یاجیاحت

 رمیبگ
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  ایدر

 لیتو راه درست کردم و وسا یبرا لهیوس یرا جمع کردم و آماده گذاشتم ، صبح بعداز خوردن صبحانه مقدار لمیوسا

که نبودم  یمدت نیراه از همه جا و از ا ی. تو میگذاشت و به سمت تهران حرکت کرد نیرا دادم به حامد که تو ماش

 خواد . یو آرامش م رییدلم تغ نکهی، از ا میحرف زد

و آهنگ گذاشت و خودش هم باهاش شروع  نیرا وصل کرد به ضبط ماش شیگذشته بود که حامد گوش یساعت چند

 کردم که دوباره حامد را بهم داد . یخودم تشکر م یکردم و از خدا یکرد به خواندن که با عاشق نگاهش م

 بگم یچجور یبیحس عج وونتمید عاشقتم

 حواسم همه جا شهیها پرت تو م وونهیمثه د عاشقتم

 توام ریدرگ یآره با توام هر جا بر عاشقتم

 من عاشقتم دوننیهمه م وونمید آره

 شدم دل بده به دلم وابستت

 اگه بدم عشقو که بلدم باشه

 مثه تو  شهیواسه دلم نم یشکیه

 شدم دل بده به دلم وابستت

 اگه بدم عشقو که بلدم  باشه

 مثه تو شهیواسه دلم نم یشکیه

 کنم که شروع کردم شیهنگ و زمزمه کردن حامد بعداز مدتها دلم خواست من هم همراها دنیشن با

 کن عاشق تو گوشه قلبشو داده به تو فکرشو

 خودم یپا یبشه همه چ یچ هر
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 خودم یدارمت تو رو جا دوست

 پامتیتو رو م یجا بر هر

 خوامت یکار دلم از بس م آره

 من عاشقتم یدون یتو که م یمونیم بگو

 شدم دل بده به دلم وابستت

 اگه بدم عشقو که بلدم باشه

 مثه تو  شهیواسه دلم نم یشکیه

 شدم دل بده به دلم وابستت

 اگه بدم عشقو که بلدم باشه

 مثه تو  شهیواسه دلم نم یشکیه

خونه ،  میدی. باالخره رس یکه هست یاز ته دلم کردم و به حامد نگاه کردم و گفتم مرس یتموم شدن آهنگ خنده ا با

پر  دنشیدر خانه را باز کرد با د الیبه ساختمان کردم و در دل گفتم چقدر دلم تنگ شده بود . همان موقع دان ینگاه

 یرو یبا محبت دست الیو گفتم دلم برات تنگ شده بود ، دان تمشدم و خودم را مثل بچه ها در بغلش انداخ یاز شاد

 چیه گهی، د ایدر دمیکش یچ یدون یبر سرم زد و گفت نم یسه او من را در آغوش خودش گرفت و بو دیسرم کش

 زانمیهمه جمعاً و در آغوش تک تک عز دمیداخل خونه که د میبر سرم زد و با هم رفت یوقت ازم جدا نشو ، بوسه ا

 گرفتم .  ارقر

شدم ، او را در  بهیاما حاال من غر یداد یافتاد بهم خبر م یم یناراحت بود گفت قبالً هر اتفاق یلیاز دستم خ نسترن

داشتم که تنها باشم و با  اجی، من واقعاً احت یگ یدونستم اگه بهت بگم به همه جامو م یآغوش گرفتم و گفتم م

 گهیلباس عروست با من ، د یکنم اصالً طراح یجبران م تیروساز دستم ناراحت نباش ، تو ع امیخودم کنار ب یزندگ

 فقط تو در کنارمون باش . یچیکرد و گفت ه ی، خنده ا یخوا یم یچ

 الیو سارا ، دان الیها را دادم همه تعجب کردن که رفتم مشهد مخصوصاً دان یکه چمدانم را باز کردم و سوغات یزمان

خودم ، با نگاهم  یقبل یایدر یباور کنم شد یعنیمشهد ،  یتک و تنها رفت یکه داشت گفت تو چطور یبا تعجب
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کردم و او را در آغوش خود گرفتم و  یباز یفندق عمه کل ادوباره در آغوش برادرم قرار گرفتم و بعدش بگفتم آره که 

 خودم تشکر کردم . یاز خدا

 

 حامد

گله  ایبه در یهمگ نکهیخوشحال شدن ، بعداز ا یلیخ ایدر دنیتهران هر دو خانواده جمع بودن و از د میدیرس یوقت

دونستم  ی، من م یهاشون را داد . مامان گفت خوب دخترم خوشحالم که دوباره برگشت یسوغات ایکردن و در یگ

  یرستد میو تصم یایخودت کنار م یباالخره با زندگ یتنها باش یمدت

 میبر گهید کباریدرخواست کرد  الیو در آخر مامان از دان میرا برگزار کرد ی. آنروز در کنار هم ساعات خوب یریگ یم

 . میفردا قرار گذاشت یقبول کرد و برا الیکه دان ایرد یخواستگار

 

 ایدر

صحبت ها ، از صبح بلند شدم و مشغول  هیو بق یخواستگار یبرا انیخواستن ب یدوباره حامد با خانوادش م امروز

درب را باز کرد  الیزنگ در آمد که دان ی، صدا دیرس یو زمان مهمون دیزود چرخ یلیساعت خ یکار شدم . عقربه ها

گفت خوب  الیکرد که دان یخواستگار الیدوباره من را از دان حانهیصحبت خاله ر یو مهمونها وارد شدن ، بعداز کم

کردم و گفتم راستش  زمیبه برادر عز یمن پشتمم ، نگاه یکه بد ی، بدون هر جواب یجوابتو بد دیجان حاال با ایدر

شما  یرا گذاشتم که اگه قبول کنن ، هر چ یهم قبول کردن ، فقط شرط شونیامن تمام حرفهامو با آقا حامد زدم و 

 . دیبگ

  میقبول کن دیکه ما با ی: خوب دخترم چه شرط حانهیر خاله

 دیکن یمادرانه خرج کنه ، قبول م میخواد که برا یزود مادرمو از دست دادم ، هنوز دلم آغوش مادرانه م یلیمن خ -

 دیمادرم ش

  یقبالً هم گفتم توهم همانند دخترم هست نجایا ای: آغوشش را باز کرد و گفت ب حانهیر خاله

 دیکن یخوام شما با ما زندگ یدر آغوشش قرار گرفتم و گفتم مامان من م -
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برگردم شهر  یزندگ یو حامد را برگزار کردم برا دیحم یعروس نکهیگرفتم بعداز ا می: دخترم من تصم حانهیر خاله

 خودمون

 یکن یزندگ گهیشهر د کی یتو یتنها بر یچ یعنی،  یگ یم یمامان چ : حامد

 ، ما اونقدر  یکن یزندگ ییو در تنها گهید یجا یبر ی: دستت درد نکنه ، مگه من مردم که بخوا دیحم

 خودمون یسراغ زندگ میو بر میکه مادرمون را ول کن مینشد رتیغ یب

 یکن یم یخونه ما زندگ یای: اصالً م ثیحد

بخاطر من  ستیاما قرار ن دیمن هست ی، شماها جگرگوشه ها دیزن یکه شماها م هیچه حرف نی: بچه ها ا حانهیر خاله

 تازه  ستیکه ن یبیغر یرم شهر خودمون جا ی، من هم م دیخودتون را خراب کن یزندگ

 ها هم هستن  لیفام

 نیدر ا یا گهی، من واحد د دیکن یاگه براتون سخته که با ما زندگ دیمن را تنها بزار نیخوا یم یزود نیبه هم -

خودشان  یزندگ یکردن برا یداریخر دیرا که آقا حم یو واحد دیو در کنارمون باش دیکن یساختمان دارم آنجا زندگ

  دیقبول کن اًمن جواب بله را بدم لطف دیخواه ی، اگر م رنیدر نظر بگ

خواد واحدم را  یگفت دلم م ی، م هیوقته خال یلیخ ایواحد در نیا دیپس قبول کن می: خاله ما تنها شما را دار الیدان

 برام ارزش داره  یلیبدم که خ یبه کس

 کنم  ی، باشه قبول م زهیشما هم بهم بر یخواد از شماها دور باشم ، اما دوست ندارم زندگ ی: منم دلم نم حانهیر خاله

 شد می، من حسود نجایا میایب ثمیکه من و حد یندار یا گهید یواحد خال الی: دان دیسع

کنم و  دایمناسب پ نیزم کیتا من  نجایا ایگفت چرا هست ، تو هم ب الیکه دان میدیخند یحرف همه کل نیگفتن ا با

 یصحبت ها شد ، هر چقدر اصرار کردم که عروس هی، همه استقبال کردن و بق یزندگ یاونجا برا میبر یبسازم و همگ

 یآنروز من مشغول طراح یروز برگزار بشه ، از فردا کیدو برادر در  یعروس میاما قبول نکردن و قرار گذاشت میرینگ

دوخته شه . بعداز آن  اطشونیشرکت رز تا توسط خ یطرح تموم شد فرستادم برا یلباس خودم و نسترن شدم وقت

کردم که  ی، اصالً باور نم دیفرا رس یو روزها گذشت تا روز عروس میخونه شد ونیدکوراس رییتغ با حامد مشغول

 و باهاش ازدواج کردم . دمیبه حامد رس یهمه انتظار نیبعداز ا هباالخر
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که حامد  یو آهنگ میدر کنار هم قرار گرفت یو با شاد میشده بود رینظیب دیسف یمن و هم نسترن در آن لباس ها هم

او گم  یکرد و من در محبت ها یم یهمراه میو حامد با آهنگ برا میگفته بود زده شد و همراه هم رقصد یج یبه د

 بردم  یشدم و لذت م یم

 قراره یقلبم چه ب ارهیتو دست  دستم

 امشب بارون اگر بباره شهیم یبه به به چ به

 سیچتر خ هیشاعرانه  چه

 عاشقانه یکنار و پرسه ها ایدر و

 مستت یزنم به چشما یم زل

 بهانه یگذارم ب یشونت م یرو سر

 خوامت خانومم با عشقت آرومم یم

 خوامت خانومم با عشقت آرومم آرومم آرومم یم

 قراره یقلبم چه ب ارهیتو دست  دستم

 امشب بارون اگر بباره شهیم یبه به به چ به

  سیچتر خ هیشاعرانه  چه

 عاشقانه یکنار و پرسه ها ایدر و

 مستت  یزنم به چشما یم زل

 بهانه  یگذارم ب یشونت م یرو سر

 خوامت خانومم با عشقت آرومم یم

 خوامت خانومم با عشقت آرومم آرومم آرومم یم
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خانه  یتموم شد و همه راه یو گفت عاشقتم خانومم ، مراسم عروس دیام را بوس یشونیتموم شدن اهنگ حامد پ با

 خودم خواستم دوباره همراهم باشه و کمک کنه . یخونه شدم از خداکه وارد  ی، زمان میشد

به حامد کردم که من را در آغوش گرفته و دستانم را دور گردنش  یهوام ، نگاه یلحظه احساس کردم رو کی

 یتمام اتاق پر از گل ها دمیکه د میعاشقانه وارد اتاق خواب شد یکنه ، با زمزمه ها یریانداختم تا از افتادنم جلوگ

تخت گذاشت و  یو حامد من را مثل پر قو رو کردمبه اتاق نگاه  یشده با شاد نییروشن تز یرز قرمز و شمع ها

صحنه را  نیا یآرزو ارشیک یروز در زندگ کیرا باز کنم و لباسم را عوض کنم . در دل گفتم  میکمک کرد تا موها

که کرده بودم توسط حامد انجام شد ، نگاهم را از چشمان حامد  ییحال آرزو نبود و چیه هیداشتم اما جز غم و گر

بار احساس کردم دخترم  نیاول یکردم . آن شب برا یگرفتم و در آن غرق شده بودم و هر لحظه خدا را شکر م ینم

 گذاشتم . یزنانگ یایعاشقانه حامد پا به دن یبار با زمزمه ها نیاول یو برا

 

 

 

 سال بعد پنج

 یشن ها یبودم و بعد از گذشت چند سال با حامد رو یراض یلیخ میرا با حامد شروع کردم و از زندگ یخوب یزندگ

و  یو نگاهم به جمع دوست داشتن میکرد یپر از آرامشون صحبت م یو زندگ ندهیو در مورد آ میساحل نشسته بود

سال  3سالش شده بود و برادرش که  6عمه که حاال  ندقو سارا با ف الیدورتر از ما بودن کردم ، دان یکه کم ییبچه ها

و صحبت  یساله داشتن مشغول باز کیپسر  کیو نسترن  دیدختر ناز دو ساله ، حم کی ثیو حد دیداشت ، سع

 . میبود دیو منتظر آمدن پسرمون نو میساله بنام نفس داشت 4دختر  کیبودن و حال خودمون 

من متوجه  نکهیکادو را بهم داد ، بدون ا نیو روز سالگرد ازدواجمون حامد بهتر میرا در کنار هم داشت یخوب یروزها

و  یهمه توجه و محبت حامد پر از شاد نیرا بصورت رمان به چاپ رسانده بود و من از ا میشم تمام خاطرات و زندگ

 شدم . صفحه اول رمان نوشته بود : یعشق م

 به خنده گفت : گل

 شکفتن است  یزندگ
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 سبز ، راز گفتن است زبان با

 غنچه و گل از درون باغچه  یگفتگو

 رسد یبه گوش م بازهم

 ؟  یکن یچه فکر م تو

 درست گفته اند ؟  کیکدام  یراست

 کنم یکه فکر م من

 اشاره کرده است یبه راز زندگ گل

 چه باشد او گل است هر

 رهنیدو پ یکی گل

 زغنچه پاره کرده است شتریب

 و

 یشاد شو یو بس ..... تو اگر شاد زن یساز نیساز دل است ..... تو نوازنده ا یزندگ

 در آخر رمان : و

 من است یتو آروز یمن است و شاد یتو ، شاد یخوشبخت

 باستیز یلیلحظه ها خ نیباش که ا شاد

 است نیریش نیریانتظار ش نیا

 با تو پر از معناست  یزندگ یمعنا

 معناست یتو ب بدون

 من و تو  یآغاز زندگ یعنیرمان  نیا داستان
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 رمان انیپا

 1398ماه  بهشتیارد

 متشکرم و منتظر نظرات شما هستم دیرمان همراهم بود نیدر ا نکهیگلم از ا دوستان

 : سندهیبا نو یارتباط راه

 Elham_azizii@:  تلگرام

 elhamazizi.roman:  نستاگرامیا

  

 

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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