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 اول فصل

 

شدم و باز مدرسه و درس   داریاز خواب ب رفتیمامان که قربون صدقم م یباز مثل هر روز با صدا امروز
 خوندن.

از  میبه بدنم دادم و از جام بلند شدم، عاشم کش دادن بدنم هستم تموم خستگ یکش و قوس  کی
 مامان اومد ی. دوباره صدا رهی م نیب

 شو دخترکم داریدختر مامان، فدات  شم ب ییکجا-

 ی اومدم مامان -

 پشت مامان و بغل کردم،  و شستمو به طرف آشپز خانه رفتم آروم از  و صورتم  دست

 قشنگم یسالم مامان -

 گلکم  ری سالم دختر مامان صبحت بخ-

 ، پس بابا کجاست؟  ریصبح شما هم بخ -
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 .دی موقع صداب بابا از پشت به گوشم رس نیهم

 بابا.  کدونهی  یک ی دختر  نجامیمن ا-

 سالم بر پدر گرام -

 رو سرتون  نی خونه رو گذاشت  یچه خبرتونه بازم اول صبح ر،یخانه، صبحتون بخ   یسالم بر اهال-

 آخه  میوا محمد ، ما کجا سر و صدا کرد-

 وروجکه   نیبگم ، منظورم ا  یز یزهرا خانوم من که جرات ندارم به شما چ-

 ؟ یگیاه بابا منو م-

 بهم زد و گفت: چشمکم   هیبه طرف من برگشت و   بابا

 خودمم اصال فکرشم نکن ،   یبا خانوم خانوما یبال ، فکر کرد طونی ش  یپس چ-

  ای یمن آبج  یبرا  ی،بترکه چشم حسود.   حاال ک میدونی بابا باشه شما با خانومتون ، بله ، ما که م یا-
 ن یارییداداش م

 خجالت بکش    دیچشم سف یدختره -

  ادیی ون مگفتم، تنهام دلت ی وا مامان مگه من چ-

بد  گهی، تازه لوس و ننر هم که هست د ونهیهم د شهیهم خول م دنهی یک یخانوم دختر  گهیراست م -
 شدیداپاش قلدور اگه داشت االن خوب م هیتر. 

 قهرم، قهر قهر  گهیاه بابا من کجام لوس اصال د-

  کنه،ی و مامان هم چپ چپ نگاش م خندهی بابا آ روم آروم داره برام م دمیهم روم بر گردوندم د بعد
اتاق   کی . از جام پا شدم به طرف اتاقم رفتم  شدیجا قطع م  نیبود بحث ما تا هم نیهم شهیهم
 بت سبک  یمتر ۲۵به  کینزد

تخت انداختم رفتم طرف کتابام .   یمدرسه مو در آوردم و رو ی. رفتم طرف کمدم و لباسها دیجد
بعد    دمیاول مانتو شلوار و پوش نهیآ  یچک کردم و رفتم جلو المویگذاشتم و وسا یتو کوله پشت یتاباک
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مثل   بازمبا جوراب پس  شدیم اهی قلبم س تونستمیبازم جوراب اصال نم یوا دمیمقنعه رو رو سرم کش
شدا ،،،،، ما   ازی . البته اگه نپوشمیشد م  ازیمدرسه بعدا اگه ن کیتا نزد بمی تو ج نم یجوراب پاراز شهیهم

کاش   یا  یخوب خوبه ول رون،یب  ختمیطرف صورتم ر  کیموهامم طبق معمول بازم از  گه،ید مینیا
 کرد. شیآرا شدیم

 ی رسیمامان به گوشم م یشده. صدا ری د یلیخ ی. وا رونی اتاق اومدم ب از

کن، جورابات پس کو   تی ه رعا.بابا حداقل  مدرس  رونی . تو بازرم موهات که ب نمت یصبر کن دختر بب -
 کار کنم. یبابا من از دست تو چ یا

 مامانم من رفتنم خداحافظ  گهیغر نزن د-

 ا ی نکن یژطونیخدا به همرات بازم ش  -

 د یباور. کن ا،ی یکم یالبته فقط  طونمیش  یکم یبهش ندادم آخه  یجواب گهید من

 داده و منتظر منه  هیخونش تک واریبه د  دمیرو د دهیکردم سپ یرو ادهی که پ یکم

 زم یعز دهیسالم بر سپ-

 سالم و کوفت ، سالم و زهر مار. االان وقت اومدنه-

 برسه  ت یخدا به داد شو یش رزنیکه پ  یبه حال وقت یوا یتو بازم غر زد-

 به فکر خودت باش  یبه فکر من باش  خوادی تو نم-

 هستم  زمیهستم عز-

   ی، امتحان و خوند یهست ،یراست-

 م؟یه امتحان داشتمگ-

 میمعلومه که امتحان داشت-

 مشغول بودم  شبی؟ من د ینه امتحان چ-
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 ؟یبود یکلک مشغول چ یا ،یامتحان عرب-

 ی اس باز  ونیبا هما۱راستش، هوووم، داشتم تا ساعتت  -

 کردم یم

 اد ییخوشش نم  ونیبابات از هما  یوامگه تو نگفت-

هم به عشقش به من اعتراف کرده بهم   شبینداره من دوستش دارم، تازه د ی به من ربط  یچرا و ل -
 گفتم یبهت نم  یز ی به احترام خاله عمو چ یوقته که دوستم داشته ول یل یگفت خ

 چرا االن بهت گفته؟  هیطور نیاگه ا-

 صبرش تموم شده.  گهیحتما د دونمینم-

 آقا زبون بازه .  نیا رمی نه خ-

 ؟ یدار تو چرا با پسر خالم مشکل -

 ی دیتو اصال گوش نم  یول  ست،ی ن یگفتم آدم درست دمشیکه د یبار  نیمن از اول  نیبب -

 میکن ی ، بعدا صحبت م بمی دیخوب بابا، رس  لیخ-

 یتو کالسا. وا میو رفت دمیچون حواس ناظم بهمون نبود منم جوراب نپوش میدو وارد مدرسه شد  هر
 کار کنم. تو فکر بودم که معلممون اومد یحاال امتحان و چ 

 سالم مامان -

 به روح ماهت مامان سالم

 جونم   ینه خسته مان-

 .کنهی حرف نزن بابات بفهمه دعوات م یطور  نیهم ا گهینهارتو بخور ، د  ای گلم، ب ستمیخسته ن-

 دم یقول نم  یول  کنمی م یسع-
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بابا هم اومده   یوا یسفره. ا یرفتم پا اتاق رفتم و لباسام و عوض کردم دست و صورتم و شستم و به
 ااای. همون ااااااایمعطل کنم  یکار کنم. خوب خودم کم  ی. حاال چنییرفتم پا  یبد موقع  قایو من دق

.  دشیبوسی م اشت. آروم آروم رفتم آشپزخونه بابا مامان و بغل کرده بود ددهی حال م  یر ی حال گ  امیب
 بلند گفتم   ی منم رفتم تو و با صدا

 زن و شوهر عاشقسالم -

 ینر   ییو هر جا یکه سرتو ننداز  یسالم و زهر مار . تو مگه ادب ندار -

 تو اتاق به من چه؟  ن یاه بابا به من چه بر-

 یر   زایو ما رو در حد سکته نم  یایینم یا کدفعهیتو اتاق  نکهینه ا-

 آخه  یدار  یکار به هست یمحمد چ-

فردا شوهر کنه   نینه، ا ایداشته باشه  دیادب هم با یمنم دوسش دارم ول  یخانوم تو لوسش کرد -
 ه یطور نیچرا ا نیا  گنیخانواده شوهر نم

 خانواده شوهرم غلط کردن-

 رنگ عوض کنه  یکم  کشهیخجالت هم نم یحت  نیبب -

 که بابا گفت:  میمشغول غذا خوردن بود میهر حال سر سفره نشست به

 تو شرکت خودت و آماده کن  میجشن دار هیجان ما آخر هفته   زهرا

 زم یباشه عز-

 هم هستند نایخانواده اکبر ا یراست-

 مگه اومدن؟ یگیاه راست م-

 نن یبب   گرویهم باز دو خانواده همد حی تفر انیخواستم که اونارو هم دعوت کنه هم ب  دیآره از سع-

 ؟ یکار کرد یچ هی ک دیسع یدیتو فهم یراست شه،یآره خوب م -
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 ساعت داشتم۲تا  رونی از اتاق رفت ب یوقت یچ یه-

 دم یخندیم

 بابا جون   یچ یبرا-

 ه یمیخاطره قد هیجان   یهست  ستی ن یز یچ-

 یی خوب برام بگو بابا-

 بزار به وقتش دخترم -

 نی ک  نایحداقل بگو اکبر ا-

 ش ین یبی من ، پس فردا م یمیدوست قد  هیاکبر نهو عمو اکبر، -

   امیی من نم رهی م  بابا من حوصلم سر-

 یا ی ب دیبا میندار امیینم-

 نا یخونه خاله ا  رمی م ام،ییمن نم یول-

  یدیفهم  یبر  یچشم، در  ضمن خونه خاله هم حق ندار  یگ یگفتم م یهر چ ،ی ایکه ن یتو غلط کرد-
 نه ای

 . یعصبان نقدریچرا ا یول  گفت،یرو با داد م نایهمه ا  بابا

بهم بر خورد اومدم از جام بلند شم برم تو اتاقم که  یل یتند حرف نزده بود. خ نقدریحاال با من ا تا
 دم یو شن   تیبابا با همون عصبان  یدوباره صدا

 سر جات نهارتوبخور  نیبش-

کردم. امروز بابا با من کال بد اخالق    یباز   ی. با غذام کلدمی نفهم یز یچ چیاز غذا ه ینشستم ول  دوباره
 بود اه، اه اه 
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 یخاطرها  یعن یبابا و مامان مشکوکن.  کنمی روز به هر حال گذشت و امروز روز جشن. من حس م دو
به من   یکرد ول دایتو حرفاشون پ  شهیم ی دلواپس یجور  ه ی ایخنده و  ای ،یدارن که باعث شاد میاز قد

  رمی میم  یل. دارم از فضوهیک دونمینم  یتعداد شده ول  ادیو اکبر ز دی. تو حرفا اسم سعگنینم یزر یچ
شلوار   کی و  یشم یسبز  یمانتو  کیبگذرونه. رفتم تو اتاقم و  ری خدا بخ نمشونیب یامروز م  گهید یول
کمرنگ زدم    یل یخ   یهم حدودا همه رو استفاده کردم ول شمیسرم کردم از لوازم آرا دیو شال سف  یخی

تو رفتارش بود   یشاد اهم آماده بودن باب  نایمامان ا نیی بود . رفتم پا نیهم شهیکه جلف نشه. هم
سکوت بود و همه تو فکر بودن منم از    نیتو ماش  دیاز تک تک حرکاتش فهم  شدی شاد خاص که م کی

 دم یبابا شن یکه صدا کردمیو تماشا م رونی ب  نیماش شهیش

 نم یب یم اکبر و مخوشحالرم که باز یل یخ-

 ن ی خبر داشت یتلفن  گهیخوبه از همد-

 کم دمشیسال که ند ۱۳االن  یخبر داشتم ول  یآره تلفن-

 ست ین

 ن؟ یدیند گرویباور کنم شما اصال همد یعنی-

 حال نبودم  نیبودمش  که االن تو ا دهیباور نکن ،اگه د یخوایباور کن م یخوایم-

 یینداشتم آقا یمنظور -

 زهرا خانوم   دونمیم-

  یهم با هو دوران نایا یلبخند زد و روشو برگردوند . ه کیبه مامان نگاه کرد که مامان  طونی ش و
 دارنا. 

گرفتن منم  لی ما رو تحو ی. کلمی شد ادهی توقف کرد و ما هم پ نی خودم بودم که ماش یاالیفکر و خ  تو
باال بابا با   میدیرس  یباال . وقت می تکردم و رف یبا مشت رمضان  نگهبان شرکت بابا سالم و احوالپرس

 چند نفر سالم کرد که.....

 ن یسالم خوش اومد-
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حواسش به ما نبود .   نیهم یعقب برگشتم هم من و هم مامان . بابا با چند نفر مشغول بود برا به
 توپ و کلی ه یول لیو سب شی ته ر یسال با کم ۲۵حدود  یپسر  کی

چند   یدر ضمن فقط  برا زدیبد جور  تو ذوق م  شاشیر  نیفقط ا پیخوشکل، خوش ت  میحق نگذر از
نداره که بال   نجایا ی کار خوب ای هی گرفت . فکر کنم خجالت نییسرش و پا عینگاهمون کرد و سر هیثان

 بابا اومد  یکه صدا کردمی. داشتم با خودم فکر م دونمیچه م دی وجود ما خجالت کش 

 ی زهرا خانوم شناخت-

 به پسره کرد و گفت:  یه آقا محمد، و بعد نگاهن-

 آقا ممنونم  سالم

 آورد و گفت  نییمتواضع سرشو پا  پسره

 خاله زهرا دیخوب هست-

 رون یتا شاخ از سرم بزنه ب۱۰بود  کیاز تعجب نزد من

 چه خبره نمیکه بب گشتمی بابا و مامان و همون پسره م نیب یه داشتم

 هستند دیآقا سع شونیزهرا جان ا-

 خاله   یکرد ری با تعجب نگاش کرد و گفت: ماشاهلل، ماشاهلل به قد و باالت پسرم چقدر تغ مامان

 خاله، نظر لطف شماست  دیشما بزرگوار-

چال لپ داره چه بامزه موهاش هم مردونه کوتاه شده چشماش   یهم بر لب داشت وا یلبخند کی
. داشتم  دمیهنوز چشماش و خوب ند روشن. چرا فکر کنم چون یول هی  یهوم فکر کنم قهوها

 یهست بد یبر گشت طرف من و با همون لبخند گفت: شما خوب هست کدفعهی که  کردمیم  زشی آنال
 خانوم 

چشم گرفتم و گفتم: بله ممنونم،  یصورتشم، به سخت   خیمنم گه م شناسهیکه من و م نیخاک ا یا
   دیشما خوب هست
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 تشکر -

   دیگفت:پس خانواده کو آقا سع مامان

 کنمیجلوتر نشستند االن صدا شون م  یکم-

 بابات لک زده یکنارشون که دلم برا میرینه عمو جان ، خودمون م-

 عمو جان  لتونهیهر طور م -

سه تا خانوم و دو تا آقا نشسته بودن،  زیاون م ی.رو  میرفت  یز یبه طرف م دی ما بعالوه سع خانواده
بودن و حجاب    یهر سه چادر  نجاستیجالب ا یهم سن مامان بود ول دوونهی خانوما دو تا جوان و 

موهاش کم پشت بود   یکم  یهو همسن بابا بود ول یکی جوون و اون  یکی انیداشتند و آقا یخاص 
آقاهه به سمت ما بر گشت و بابا رو   که  نیبهشون هم م یدیمهربون باشه. رس ی ل یکه خ ومدییم  بهش

دو  نیبه ا میرو محکم بغل کردن. همه هم داشت گهیقدم جلو اومد و همد هیاز جاش بلند شد و  دید
چلوندند   گرویکه همد قهیبغل گرفتند. بعد چند دق گرویو دوباره همد  دنیبوس گرو یهمد میکردینگاه م

عمو ،   ی کردو به طرف من برگشت گفت: سالم  هست کیتازه متوجه ما شدند با مامان سالم و عل 
 عمو  یهنوز اوکالت دوست دار  ،یخوب

  یاز کودک هی ک  نیا نکهی، ا کردمیم  ریداشتم س گهید یایبجز خودم، تو دن دندیحرفش خند نیبا ا همه
 روش ندارم  یختمن شنا  یول شناسن،یمن خبر داره همه هم منو م

 لبخند کوچک زدم و گفتم: ممنون  کیحال  نیبا ا یول

 د یخوب هست شما

 زم یآره عز ییتو  یاز دخترا بلند شد و گفت : پس هست یکی اون جمع  تو

 ارم یی بجا نم  یول بله

نگام کرد و   یوکم دیکرد و اومد منو بوس یلحظه هم اون خانوم بلند شد و با مامان رو بوس همون
 خاله  زیعز یگفت: چطور 
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  یلیوگرنه خ  شون،یادیخوشم اومد بجز حجاب ز دمیکه د یدیجد یاز خانواده یچرا ول دونمینم
 خونگرم بودن 

 سالم، ممنون -

 گه یکنه د  یمعرف یک ی بابا  یا-

، ما فقط   گهایلبخند زد و گفت: راست م دیدختر را شن یدختر جونه بود، عمو که صدا یصدا
و خانمشون   دیپسرم حم  شونیا م،یخاله مر نمیرو کرد به منو و گفت من اکبرم، عمو اکبر ، ا میسادیوا

 و در آخر دخترم سها  دیپسرم سع شونیکوثر. و ا

 خوشبختم -

 اد یینم  ادتیواقعا مارو   یعنی-دیحم

 نه شرمنده -یهست

 دو یسع  یحت  -دیحم

بود و قرمز   نیی که حاال سرش پا دیساکت باش ، منم بر گشتم طرف سع یعنیسرفه کرد که  عیسر عمو
 شده بود

 باشه  ادمیو  دیآقا سع دیمن چرا با-یهست

 یدار  ادی دخترم آخه خاطره با هم ز ستین یز ی چ-عمو

 و در آورد  دیخاطره ها چند سال پدر سع نیلب گفت: که ا ریز  دیحم

 دی حرفها رو نشن نیهم ا ی گر ید ینومش کسالبته بجز من و خا دمینفهم دیاز حرف حم  یز یچ

گفتن داشتن و من ساکت نشسته  یهم حرف برا یکردن و کل  یهر حال همه با هم احوال پرس به
 یچه معن دیحرف حم نی،،،،  ا  دیمنو سع  نیب یچه خاطره ا یبعن  کردم، یرو نگاه م هیبق  یبودم و ه

پچ  پچبابا و عمو با هم  دمیاومدم د رونی بودمشون . از فکر ب دهیداشت،،،، اصالت چ ا من تا االن ند
 . رونی مشکوکن مشکوک، منم که حوصلم سر رفت آروم از جام بلند شدم رفتم ب کنن،یم
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 دیسع

رو   یهستو منم   شنیجمع م گهی بود برام بعد از سالها دوباره دو خانواده دور هم د یروز قشنگ   امروز
و   نی. از دور دوستم رامشهیو رو م ریدلم داره ز ینه. وا  کی نزد یول  دمی. البته چند بار از دور د نمیبیم
کرد و باعث   دایدوستم بودم اتون دوباره عمو رو پ نیا ونیلبخند زدم و به طرفش رفتم، من مد دم،ید

 اومد  باری کردن گفت :چه خبر  یبعد ازروبوس م یکنم، به طرف هم رفت  دایرو پ یشد من هس

 شهیم داشیاالن پ گهی د ینه هنوز ، ول-دیسع

 خوب پس االن وقتشه- نیرام

 اونوقت  یوقت چ -

 ی کن داشیتا پ  یزد شی که چرا خودتو به آب و آت یخانواده برام بگ نیاز ا-

 االن بگم-

 رو بعدا بگو  هیاومدن بق یآره وقت گفتن شده، وقت-

پس گوش   یکمکم کرد  یلیکردنشون خ بدایپ  یو برا  یقمیرف  نیاول برات بگم ، تو بهتراز  خوامیم-
 کن.

 اومد خونه و گفت  یسالم بود که پدرم با خوشحال۸ من

ذوق   یلی که خ گهید ز یچ ایبود   ین  یوجود اون ن یچرا ، برا دونمیاومده، نم ا ی عمو محمد به دن بچه
  نقدریا دمشیو د می. فردا رفتنمیبچه رو بب  میالتماس کردم که بهم قول دادن فرداش بر نقدریکردم و ا

که منو ببرن   کردم ی م هیهام شروع شد هر روز گر یر یاز فرداش بهونه گ دونهیبه دلم نشست که خدا م
 روز ۵. به هر حال بعد از ششیپ

برداشت برد خونه    دین منو حمنق زدم که ماما  نقدریگذاشتند. فرداش بازم نق زدم ا یهست اسمشو
و من کال حواسم به اون بچه قشنگ بود  زدندی مامان و زهرا خانوم حرف م کردی م یباز  دیعمو . حم 

  ودبچه حساس ب یرو یل یبچه در اوممد. خاله زهرا خ  هیگر نکهیتا ا زدمی گهگدار هم باهاش حرف م
و   دادمیروش خم شدم تکونش م  نیهم بیو فکر کردم االن که دعوام کنه برا دمیمن ترس نیهم یبرا
خاله اومد که  یصدا نکهی. تا اشدی اصال آروم نم  یکه ساکت شه ول کردمیو خواهش م دمشیبوسیم
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ده یپسرتو جمع کن از االن چشمش دخترمو گرفته. مامان هم که منو د نیا ا یخانوم ب  میمر گفتیم
 من عوض شد   یکه خاله زد زندگ یبا حرف یول دیخندیبود م

 گفت  یه چمگ-

 نه  ایبگم  یذار یم-

 آره آره بگو کنجکاو شدم-

حس   شهیخوشحال شدم که باورت نم نقدری. منم اکنمیقبول م می:خاله گفت از االن تو رو به داماد
که من تند خودم و به   دنیبهم دست داد حس مرد بودن. بابا و عمو از سر کار اومدن با هم رس  یبزرگ

دارم و بابام هم قبول کرد به عمو  یگفتم کار واجب  ادی ب رونیا من ب بابام رسوندم و بهش گفتم که ب
تنها تنها. بابا و عمو   میگفتم نه بابا فقط من و تو بر  عیمنم  سر خوادیم یچ  نیا نمیبب میگفت بر

گفتم بابا اول   یخوای م یبابا چ  دی بابا گفت خوب سع میدور شد  ی کم نکهیبعد از ا میو ما رفت دندیخند
تا  ۱۰ یمن تو گل فروش دبعدش قبول کر  ی. بابا اول تعجب کرد ولیفروش یرن ی بعدم ش یگل فروش 

 شاخه گل سرخ 

و راه   دمیهم خر  ین یری ش یفروش   یرنی ش میدادم قشنگش کرد و بابا پول و حساب کرد و رفت  برداشتم
به قبقبه انداختم گفتم االن  یم بادمن یخوایم یچ یرو برا نایبابام لبخند زد و گفت حاال ا میافتاد

و گل و   ی ن یریکه در رو  باز کردم همه نگاهشون به من افتاد که ش نیخونه عمو هم می. رفتنیفهمیم
منم   یخاستگار  رهی نم  ینیری تو دست داشتم منم رو به خاله زهرا گفتم خوب داماد که بدون گل و ش

 دندیبرام خند یبعد حساب  یاول همه تعجب کردند ول ادمیتا زنم شه.  یهست یاومدم خواستگار 
نخوردم   کونت  یهست  شیاون شب از پ ادمیشدم  یجد  یل یبودم از اون روز به بعد خ یمن جد بیول
هولش دادم و   نیاومد نازش بده که همچ  دیبارم حم هی بخوره.  یدستش به هست یکش  زاشتمینم

 گفتم به زن من دست نزن

  نیبرم من بدون زنم از ا دیکه زنم و بد سادمیپا وا هیرو  یاون شب رفتن  ددنیخند یهم برامون م همه
 رم ینم  رونی خونه ب

 ی داشت  ییچه رو-

 ساکت بابا ، بزاربگم-
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پس  یهست ،یبهونه آوردم که عمو محمد گفت تو االن نامزد هست نقدریلبخند ادامه دادم. ا با
. بازم عمو  میعقد کن  یساکت شدم و گفتم خوب ک ی. منم کمیتا عقدش کن یبا خودت ببر   یتونینم

 دراد. شتیدر ضمن تو هم ر رهیبگ ادیامضا هم  هیبگه بله  رهی بگ ادی یکه هست یگفت موقع 

من   کنمی منمفتم باشه صبر م یصبر کن   دیبا  شتریب یهمه صبر کنم بابا گفت اگه دوسش دار  نیا یعنی
بوسش کنه. عمو هم گفت   ایبغلش کنه  ادیب  یکس ستمین  یدوست ندارم وقت  یدوسش دارم ول  یلیخ

گوشش   ر ی ز یکه ه یمن از هست یخداحافظ  ی. بعد قول عمو مثال کلدمیباشه قبوله من بهت قول م
 نبودم  دیمن اون سع گهید یخونه ول  مینفهمه اومد یکه کس زدمی م رفح
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  کردمیو باهاش حرف بزنم فکر م  نمشیهر روز بب کردمی م یبود سع یهست  شیکل فکرم پ همش
 نقدریهم ا یکه چقدر دوسش دارم و من شوهرشم. هست گفتمیهمش بهش م فهمهی حرفام و م

 باهاش حرف زده بودم که

  یراحت شد و فقط برا  الشی کمکم خاله زهرا خ کردیو نگام م موندیصدام عادت کرده بود ساکت م به
حق بغل   دی حم گهیاومده. د رمیگ  یچه داماد خوب  گفتی ش بهم مهم کردیو بغل م یدادن هست ریش

 کردنشو نداشت  

انجام بدم   دیمنم با کردمیفکر م  کردیکه بابام م  یبراش بخرم هر کار  دیلباساش و خودم با گفتمیم
اول  دمشیدیبخرم تازه هر روز که م یز ی تا براش چ گرفتمیپس هر چند وقت به اسرار از بابا پول م

عادت کرده بودند   گهی. همه دزمیعز یخوب  گفتمیو م کردمی و صدام و کلفت م دمیبوسی و م ش یشونیپ
که  دادمیم ادیکه بهت بگم داشتم بهش  نجاستیگفتند جالب ا ینم  یز یبود و چ یبراشون عاد گهید

 تو  شهیزود باورت نم  یلیحرف بزنه اونم خ 

 اد یو مامان و از همه مهمتر کلمه بله رو بابا  یماهگ ۹

  ادشیگرفت. راه رفتنم خودم  ادی کلمه رو گفتم که زود  ن یا نقدریمن ا ی. همه تعجب کردن ولگرفت
  تی حس مالک کردمیبغلم منم سفت بغلش م  ومدیبدو م  دیدیمن و م یوقت گهی . د شهیدادم باورت م

خونشون به  میروز که رفت  هی سه سالش شد  کینزد نکهیکمکم بزرگتر شد تا ا یروش داشتم هست
  دمیو فهم دمیخواهرش با خانوادش، از زبون خاله زهرا کش  ادیی گفت که فردا براش مهمون م مانما

 بزرگتره. یسال از هست۵پسر داره که  هیکه 

خاله مهمون داره و   گفتیم منیرو بب  یمامان فردا نذاشت من برم خونشون هست یعذاب بود ول برام
  لهیاونم با ح میرفت یهست دنید  یو برا اوردمیطاقت ن  بگه ید شیفردا یول کردمیزشته ، داشتم دق م

 رفتم اونجا،،،   ی. وقتنمیخانوادشو بب  دیمن دامادشم و با یمن که آخرش چ

 قی رف  یرو بعدا و برام. برو که موفق باش  هیمهمونات اومدن، بق دیسع -

نگاه  تونمیبعد چند سال تو چشماش م یعنیاز جام بلند شدم به شمتشون رفتم قلبم تو دهنم بود  منم
شده بود .  بای من ،،،، چقدر ز یخدا  یکردم و بعد ،،،،     وا  یکنم. رفتم جلو و با خاله زهرا احوالپرس
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  یبود کم خته یر ش یشونیچپه رو پ  یداشت و موهاش و کم یا هدیکش یکه ابرو ها ییرو دیدختر سف 
کوچک و لبش،،،،  ینیکه من عاشقش بودم همون ب یعروسک  یداشت همون چشمها شیآرا

. از سرد مهیاون همون عشق دوران بچگ  یول  دهینگاش کردم از من بع یطور  ن یاستغفراهلل من چرا ا
 چون،  دی ناراحت شدم از عمو شا یچرا ول  دونمینم دونهیاز من نم  یز یکه چ دمیبرخورد کردنش فهم

صبر داشته باشم    دیکنم با یکار  هی  دیبا شناسهیمن و نم  یاون حت ی ول مونهیرو قولش م کردمی فکرد م
  نیکردن با ا  یاونا هم به هم احوالپرس می. به طرف خانواده رفتکنمی م یهر کار  دنشیرس  یمن برا

بهش    ابامب  یوقت دهیانجام م  یبود که چه برخورد می هست ید همه حواسم پبو  نییحال که سرم پا
خوب خودشو جمع کرد .   یجالب بود ول   یلیخ یدی دیو م  افشی ق دیبا یگفت اوکالت دوست دار 

  نتریسنگ دیپس با  دمیفهمیو خوب م  نیعمو حواسشون به رفتار من بود من ا ی خانواده من حت
  رونیآروم از جاش بلند شد ب یهست  یوقت  یکردم و موفق هم شدم ول یسع ی ل ی. خ کردمی برخورد م

و خانومش کل  دیکه حم  دمیدنبالش رفتم. هر چند فهم  یمنم به بهانه ا یرفت بعد از لحظه ا
رفتم به طرف   رونی لبخند کوچک زدم از جام بلند شدم به ب کیپس  رفتمیم دیبا  یحواسش به منه ول 

من با پاهاش   یهست دمید دمیرس  یوقت  ادییاز اونجا م ییدم صدارفتم چون حس کر ییسالن انتها
  یل یتماشاش کردم خ قهی. چند دق دیخندیو م  خوردیو بعد سر م دییدو یم کنهی م یسر باز  ونجاداره ا

خودم و جلو    یچشمام اومد کم یجلو  مونیمنه . تموم خاطرات بچگ یجالب بود ، هنوز همون کوچلو
هم تازه راه افتاده و  یحس کردم هنوز بچه هستمو هست  کنمی کار م یدارم چ دونستمیاصال نم  دمیکش

بتونسته بود  ی. هست نمیبا سر اومد تو س  یبپره بغلم تو خاطراتم غرق بودم که کس خواستمیم
االن   یول م یبچه نبود گهیکردم ما که د یچه غلط  دمیخودشو نگه داره و به من برخورد کرد . تازه فهم

 رو از خودم جدا کردم و گفتم: حالتون خوبه  یهست کار کنم . یچ

 من ،،،،، حوصلم د،،،،یببخش یعنی،،،، زه ی بله ممنون ،،،،،ام چ-

 داشتم یعنیرفته بود ،،،،، اه چقدر سخته،،،،،  سر

 نشده که  یز ینداره، چ یاشکال-

 بابا  ینه ،،، ا یعن یآره ،،،، -

 د یحواستون و جمع کن شتری فقط ب  د،یکن ی شما چرا خودتون و ناراحت م-

 بله حتما -
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 گفتم طنتی ش  یآوردم و با کم  نییسرمو پا یکم

 ی تو بغل کس  دیکه نر-

 باهاش  یداشت هم صحبت  یلذت یکردم ول  شیکه عصبان دمیدفعه سرخ شد و فهم کی

 سفت بود  یلیهم نبود خ  یبغل  نی از قصد که نبود ، در ضمن همچ-

 وا موند ازش نداشتم دهنم یجواب نیانتظار همچ  اصال

 نگام کرد و گفت  طونیش  یکم

 ی اتفاق خودتو گم نکن کیمواظب خودت باش با  یجی بچه بس-

 نی. ا یچ  یعنیلحظه دو دل شدم  کی کردمیبگم دهنم قفل شد  اصال فکرشو نم  تونستمینم یچیه
تا االن چند تا بغل و تجربه کرده   یعنی شهی. مگه م مردمیکه من براش داشتم م یمنه همون یهست

 بلند شد  شیگوش یکه صدا کردمی گفت به من . تو فکر بودم و مات بهش نگاه م یچ بنیا

 ی ون یالو سالم هما-

 ممنون آره خوبم -

 تو  یی، کجا ستمینه ن-

  امیکه ،،،، ام بابام باهات مشکل داره هر وقت هم باهات م یدون یم  امیب تونم یمن که نم ،یاه ک-
 ام ییو م گمیبه مامان م  ستی بابا ن  ینمهمو

 عواقب داره  چونمی بابا رو بپ شه،ینه به خدا نم-

  امیباشه که ب   دیروز با ای  ییرفت جا  یبزار وقت-

 باشه خداحافظ -

کار کنم فکرو مشغول بود به سرعت   یچ دونستمینم گهی گرفتم. د شی آت شتریب  دمیحرفاشو شن یوقت
 که  دیهم برگشت حم  یهست قهیدق۵برگشتم بعد از  زمیسر م
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 برده بود برگشت طرف منو گفت   ییشکا هیچهره من  از

 افتاده یشده دادا اتفاق  ی:چ

 ست ین یز ینه چ-

 باره یم  شی، از چهرت داره آت یچ یعنی-

 دونمیداداش نم دونمینم-

 ی دونیرو نم یچ-

 ه کردم که تا االن عاشقش موندم اشتبا دیشا-

 دهیازت بع دیسع  یچ یعنی-

 حرف و زد  نیبود که ا  کوثریصدا نیا

 کوثر   دونمینم-

 اخم داشت و با اخمش گفت  کوثر

 کنه یطور  نیا دنشیکه االن با د یحال و روز ننداخت  نی، و خودتو به ا یهمه سال صبر نکرد نیا-

 هیمنظورت چ  دنشیبا د-

و   یو چاق یتا الغر   ریاز چشم و ابرو بگ یحاال هر چ  ومد یکه خوشت ن افشهی ق یداره ، اول  لیدو دل-
 مت یتصم  نیبده ا یلی تبپشه که باز خ یدوم

 گمینم  نایکدوم از ا چیه یمن برا ،یکن ی اشتباه م یکوثر دار -

 ی کشنی خودتو م ی: پس چته، تو که داشتد یحم-

 ادتهی پسر خالشو   دیحم-

 چطور مگه ادینه ز-
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 آخر اونجا بود و من باهاش دعوام شد  یکه روزها یهمون-

 اهان خوب -

 ه ییخبرا نشونیب  کنمیفکر م زد،یحرف م  یداشت باهاش تلفن  رونی ب-

 یمطمعن  ای  یکنی فکر م-

 نه فقط فکره -

 عقب  یخودتو بکش  نکهینه ا بیبا رق یمبارزه کن  دیدر ضمن با  ری نگ میپس زود تصم-

 شش یندارم پ  یگاهی جا چیآخه من االن ه-

 ا ی ، عشقت پاک و خالص،مقدسه باور کن، با دلت راه ب دیسع ایکن ،، کوتاه ن دایکوثر:پ-

 آورد  رونیمنو از فکر ب  دیحم  یکار کنم ، صدا یفکر کردم سرمو گرفتم تو دستام ،،،، االن چ یکم

 کنه یم  دایپ یپس راه دهیعشقتو د نه،ی شینم  کاریمطمعن باش بابا هم ب -

 خدا کنه -

 مطمعن باش  -

 یدون یم یز یکوثر نگاه کردم وگفتم : چطور چ به

 د یدیو شما ند  دمیمن مشکوک بودن عمو و بابا رو د نی هم  یبرا م،یون یتر از شما آقا نیب  زیما زنها ت -

 یچ  یعنیمشکوک بودن  -

  یول  یرفت یت تو دنبال هس دنینگاه کردن، تازه هر دو تا فهم یحرف زدن به تو و هست  یواشکی یعنی -
 دارن ینقشه ا هیفکر کنم  اوردن،ی خودشون ن  یبرو

 چه بد شد یوا  دنیفهم یگیم یجد -

 جمع  التیاصال هم بد نشد خ -
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و من دوباره   یطور که دوباره ما رو به هم رسوند نیبرام نگهش دار،، هم  ایبشه خدا   یقرار چ حاال
 من بشه بزار خانوم من بشه کمکم کن  یبزار برا دمشید

 یهست

دلم خنک شد حالشو گرفتم   شی شدم ،،،،  آخ دیبر گشتم سر جام نشستم متوجه حال بد سع یوقت
تونستم  یو کوثر شروع کردن به صحبت کردن نم  دیو سع  دیحم قهیحالشو گرفتم،،، بعد از چند دق

برگشت  شیه قرمز بود و به رنگ اول از رنگش ک شدی بهتر شد م دیفقط حال سع گنیم یبفهمم چ
 سها بر گشت طرف من و گفت  د،،،یفهم

   یر یمدرسه م-

 ی دانشگاه شی آره سال آخرم،،،، بعدش پ-

 ی خونیم یچ-

 اد ییاز حساب و کتاب خوشم م ،،،یاض یر-

 ی پس درس خون-

 یسال چندم ی،،، تو چ نیهمچ  یو گفتم : ه دمیخند

 دیشما داشت یوقت گهیسال ازت کوچکترم، مامانم م۳-

 از کجا  میمنو باردار بود، ما رفت دیرفتیم

 ی دونی مگه نم گهید رازی از ش-

 م یبود رازینه ما قبال ش -

 دلتنگ خانواده  شماست  گفت یمامان م شدیبد م  دیآره هر وقت حال داداش سع-

 شد یحالش بد م  یبه خاطر دلتنگ  یعنی

کادو    ای،،،  کردیم هیکه گر دمیدیم یگاهگه شدیم ی طور  نیخاص ا یوقتها ،،، روزها یآره بعض -
 حالش گرفته بود  یول  کردیم میقا گرفتیم
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 ی دونیاز گذشته  ما م یز یتو چ-

  یتهران، چون کس نیبعد شما اومد  یول میداشت  یبا هم رابطه خوب  یلیکه خ  دونمیفقط م یل ینه خ-
 ح ی تفر یبرا  ی، حت نیبر نگشت گهید نیرو اونجا نداشت 

 تهران میچرا اومد-

 از مامانت بپرس دونمینم-

 ی بخون  یچ یخوای م یراست ،،،ی رو بهم گفت نایباشه ممنون که ا-

 دوست دارم مثل داداشام مهندس بشم -

 مهندسن  نایمگه ا-

 شرکت دارن رازیآره تو ش -

 نجاست یا دیپس چرا آقا سع-

من   یچرا ،،،ول دونمینم  د،یست حم تهران و شرکت و داد د ایب  خوادیروز اومد خونه و گفت که م هی-
 که به خاطر شماها اومده  کنمیفکر م 

 شه یم ده،،،مگهیبه خاطر ما از شرکتش دست کش یعنی-

 دونم،،،یهم نم یا گهید زیچ ،،،یکردیفکر و م  نیهم  یدیدیاگه حالشو م یول  دونم،ینم قیمنم دق-
 گم یبهت م دمیفهم یز یاگه چ

 اومد  دیحم یصدا

 ی دیاطالعات م یدار  نمیبی به به سها خانوم م-

 میزدی حرف م میاه ،،،، نه داداش فقط داشت-

 ابروشو انداخت باال و گفت  دونهی دیحم

 شد؟یحرف زدن در مورد شرکت ما هم م نی:ا
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بزار بزرگتر ها بگن   هیزیاگه چ یخوب ول لی اخه گفتم دوست دارم مثل شما داداشا مهندس بشم ، خ-
 فسقل  ینه تو

 داداش بد  زنمیحرف نم گهیاصال من د-

 دوباره گفت  دیبچگونه گفت،،،، حم یلی حرفش خندمون گرفت آخه خ نیبا ا دیمن و هم حم هم

 گمی به خاطر داداشت دارم م  یدوست دار  یلیخ  دتویتو که داداش سع-

 دیداداش سع یبرا  رمی میمن م  یپس چ-

 ره خدا برات نگهش دا-

 حسود  -

 عمته-

 یبلند شد و اومد جلو دیدو تا شده بود،،،، سع نیهم جمع ا هیحواس بق یخنده انگار  ریز میزد همه
قربون صدقش  یو کل دیسها رو بوس یشونیسها و بعد هم پ یسها زانو زد و زول زد تو چشا یپا

من   یدلم گرفت کاش منم داداش داشتم  و منم دوست داشت،،ول کدفعهی یچرا ول  دونمیرفت،،، نم
خاص خانواده   یچقدر بده،،،، به هر حال اون روز گذشت با نگاه ها ییتنها یچ ی خواهر نه برادر ه نه

دوست داشت،،، تو جهش بهش   یلیو خ  دیسع ینگم ،،، بابا انگار  گهیعمو اکبر بابا و عمو هم که د
بود   دیسع  ایمن  یحواسش به کارها  یلی خ یبود هم ذوق و هم نگران یر جو  هیمامان  یبود ول  ادیز

 یعنیرو دعوت کرد خونه ما . اونا هم قبول کردن .  نایفردا شام عمو ا یبود ،،، بابا برا  یچرا ول دونمینم
. حس  کنمی اومدم و دارم موهام و شونه م رونی خونه ما و من تازه از حموم ب انی ب خوانی امروز م

هم انجام    تی ال شیه آرایدور. موهام و شونه کردم  یآشنا  هی یول شناسمشونیوقته م  یلیخ  کنمیم
از پله سطر خوردم وژژژژژ  ومدییبهم م دمیپوش  یخاکستر   یشلوار ل هیکوتاه با شرتیت هیدادم و لباسم 

اومدن،،، از خجالت لپام   یک  نایکه چشمم به جمال خانواده عمو اکبر خورد خاک بر سرم ا نییاومدم پا
آوردم و آروم سالم گفتم به  نییسرم و پا  دونستم،،،،یداغ بودم که خودم م  نقدریشده بود ا یگل گل

 طرف مبل رفتم و نشستم،، عمو گفت 

 یانرژ  نیماهت عمو ماشاهلل به ا یسالم به رو-
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 کار و نکن خطر داره کو گوش شنوا   نیر گفتم اصد با  -بابا 

 شه  هیتخل د یبا گهیجوونه د -خاله

 بابا   یدید-

 واال  دم،،یچپ نگام کرد که گرخ  نیهمچ  بابا

گفتم:   نیهم ی برا  دمینفهم یز یچ یهمه با هم حرف زدن که سها بهم عالمت داد نگاش کردم ول  یکم
 ی نی اتاقمو بب یخوایسها م

 ا یب یآره حتما چرا که نه،، کوثر تو هم اگه دوست دار -

 د یباش دخوشیبر زمی نه عز-

 دم ینفهم ی ز یمن چ یگفتیم یتو برگشتم طرفش و گفتم : چ میرفت یوقت میهم به طرف اتاقم رفت ما

 ی شمارتو بهم نداد گفتمیم -

 .....  ۰۹۱۹کن  ادداشتیحواسم نبود خوب  یگیآهان راست م -

 ن شمارمو نگه دار تک م نمیا یرس یم-

 ی کشف نکرد دی جد زی چ ی:باشه راست

ما که  گهی. ممیکن ی تهران زندگ میای که ما هم ب کنهیم یداره بابا رو راض دیداداش سع نکهینه ،، فقط ا-
 گهید میایما هم ب نجانیا المونیفام

 گفت  یخوب بابات چ-

 قهیخودت. داداش هم قرمز  شد و بعد از چند دق ای ییو گفت پدر سوخته به فکر ما دیخند  ی:هبچ
 گفت هر دو 

 چه جالب  -
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بعد و   یبرا میصحبت و گذاشت  گهیشام ما هم د یکه صدامون کرد برا ومدییم  نییمامان از پا  یصدا
 میوستیغذا خوردن پ یبه جمع برا

 وتو درار مانت  یست یسها چرا راحت ن ی. راستمیما هم اومد-

 راحتم یطور  نینه من هم-

 خودته،  لیهر طور م -

 اکبر   نیاالن کجا هست  -بابا 

 دهیخونه بابا که به من رس-

 ی کجا رفت  یفروخت رازی چرا خونتو تو ش یاهان همون خونه خاطرات ،،، راست-

 شدیم  تی اذ دیصبر کرد و قاشقشو تو بشقاب گذاشت و ادامه داد،،،، اونجا سع  یراستش،،،،، کم -
 بود  نیکار هم  نیبهتر ادیی داره از پا در م دمید

 آهان  -بابا 

با غذاش   د یتوشه،،،،،، سع یپسره بود ،،،،، چه راض نیتو ا یشد . چ دهیکش دینگاهم به طرف سع  من
به پهلوش زد از هپروت در اومد و به برادرش   دیکه حم یا ما نبود با ضربه یای اصال تو دن کردی م یباز 

 نگاه کرد  

 شده  یز یچ-

 غذات و بخور   ییکجا-

 :آهان باشه،

صدام و با اهم    نیهم یبرام عالمت سوال بودبرا یهمه چ گهیکرد د یبعد دوباره با غذاش باز  یول
 چه خبره  نجایاهم صاف کردم و گفتم: ا

 دخترم  هیمنظورت چ -  بابا

 دونمیدر گذشته چه خبر بوده من نم نکهیا یعنی-
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 نگاه ها به طرف من برگشته بود همه

   ستین ی زی چ -عمو

چرا بعد از   م، یبود رازیما ش  دیاصال چرا تا االن نگفت راز،یش  دیگیکه شما م یچرا عمو هست ، خراطرات-
 مینرفت گهیاون د

 نبوده  یمهم ز ی خوب حتما چ -مامان

 راز و مطمعنم   نیا دایمن پ ینداره. ،،،،،،.ول یبدونن بجز من باشه اشکال  دیاه ،،، چه جالب. همه با-

هست   یز یکه چ دونستمیداغون بود م یسفره بلند شدم و به طرف مبل ها رفتم اعصابم حساب یرو از
 ی چ یول

 گل دختر  یشیم یزود عصبان   نقدریچرا ا-

 دم یکوثر خانوم ، ترس نییشما -

 حاال چته  ،،،،،یتو هپروت بود نکهیا یبرا-

 نهیهفته است که ماجرا هم ک یبهم االن حدود  زهیر ی باشه و من ندونم اعصابم م یز ی چ نکهیاز ا -

 ی قراره به وقتش بفهم  دیشا-

 ه یوقتش ک -

 صبر داشته باش  دونمینم-

 هم اومد هیبق یدادم که صدا لشیلبخند تحو هیباشه. وبعد  یعجولم ول   یلیباشه، هر چند خ  -

 یخوشمزه درست کن  یمثل مامانت غذا  یعمو تو هم بلد  نمیبب -عمو

 ستم ینه عمو بلد ن-

 یچ اد یب  رتیشکمو گ یآقا ه یواقعا، حاال اگه - کوثر

 ،،،مگه نه بابا جونم شکموهن   ونیشکمو وجود نداره ،،، چون همه آقا یآقا هیاوال -
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 پدر سوخته  -

 گه یداشته باشن د یکار و کاسب  دیدوما خدا نگه داره رستوران و اونا هم با -

 ؟ یستی تو غذا درست کردن بلد ن - مامان

 ن یمثل تو هر روز غذا بزارم،،، شکم بابا رو بب  نکهینه ا شمینه تمومه راحت م یبار بگ هی -

 دنیخندیداشتن م همه

 یکار دار  یپدر سوخته تو به شکم من چ-

 هی یبر  یتونیم یشیم  پیتو بعدش خوش ت  رهی شکمه م  یرستورانا رو بخور  یبابا دو روز غذابه خدا  -
 ی خور یبه نفعته هر روز دو جا غذا م یطور  نی،،، ا یر یبگ گهیزن د

 پرو رو نگاه ، همه دختر دارن منم دختر دارم  یاه دختره -  مامان

 ی هر روز مشکل غذا نداشته باش نیدو تا ش گمیکن م  یخوب ایمامان به فکر تو هما ب -

 حرفا رو  نیهم غذا درست کردنتو هم ا مینی بیخوب تو رو هم م   لیخ-

زن  هیاوال من غلط کنم شوهر کنم، دوما غلط کنم غذا درست کنم سوما اون پدر سوخته غلط کنه -
  رهیبگ گهید

 که عمو گفت  د،،،یجوی از خنده ، فقط مامان بود که داشت لبشو م دنیدفعه ترک کی همه

 عمو  یدیحاال چرا باباش و فوش م -

 نکنه یبگم که مثال باهاشون بدم که مامان خانوم من حسود خوامیعمو ،،،، از االن م یجور  نیهم -

تا مثال من  گفتیواهلل اکبر م  رفت ی قربون صدقم م یاز خنده،، خاله هم داشت ه  دنیهمه ترک بازم
منو   دیرسیاگه دستش بهم م یمامان وا  یاز خنده ول  رفتن یم سهیچشم نخورم عمو بابا که داشتن ر

 هرانت یاییاکبر،،، م  یکنیکار م  یبالخره بابا گفت: خوب آخرش چ  دنیخند یبعد از کل  کشت،،،،،یم

 نگاه کرد  دی کارو کنم. و بعد به سع نیفکر کنم مجبورم ا-
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، اگه االن کارش   میومدیتهران ، ،،، فقط به خاطر بابا ن می اییب میداشت میوقته تصم  یلی: ما که خ د یحم
 بهتره  می ای و سر و سامون بده ب

 محترم مهم یمنم فکر کنم بهتر باشه ، ، ، ، هر چند نظر خانوما-بابا 

 آرامش داره دمیسع یطور  نیا  میاتفاقا منم راض -خاله

 م یکن  یاب کشاسب یخوب پس ک  لیخ  -بابا 

 اونجا رو رو به راه کنم  یاول کارا دیبا - عمو

 مونهیفقط خونه م میخریم دونهی نجایخوب مغازه ها رو بده اجاره ا -بابا 

 خونه هست مشکل خونه ندارم   نجایچون ا دمیخونه هم که اجاره م - عمو

 گهیحواسم نبود . پس حله د ای گیراست م-  بابا

 آره نیاییم گهیو گفت : پس حله د  دیمثل برق گرفته ها پر کدفعهی دیسع

کار کرده بعد سرشو   یتازه متوجه شد چ دیخاص بود، سع دیسع ینگاه همه بر رو  یچرا ول دونمینم
نکرد، ، ، ، به هر حال قرار شد که   یکار  گهیخودش د یول  دندیهمه خند دیآورد و گفت ببخش نییپا

هم کالس سها   نشی دند و کار را رو انجام بدن و زود بر گردن البته مهمتربر گر رازی فردا به ش نایعمو ا
رفتند من از همه خانوادش خوشم اومده بجز   نای. به هر حال خاله اشدیمدرسش عوض م دیبود که با

  نییهمش پا  دیسر سع یول ومدییبا اعتقاد تر به نظر م  دی بود . البته حم  نییکه سرش همش پا دیسع
 بگم . یواهلل چ کنهینم اهکه نگ ادییخوشش نم  افمیحتما از ق گفتمی. اصال مکردیبود و به من نگاه نم 

بود خوب   ی بی به تهران. حس عج  انیقرار فردا ب نایکه عمو ا دیهفته گذشت و خبر رس  کیهر حال  به
  یرفتند ول نایا به خونه عمو یاسباب کش یبود بابا و مامان برا یچرا ول  دونمی حس خوب، ، ، نم هی

 ونیهمش با هوما مقبول نکردم ، ، ، اونا رفتند و من یمن نرفتم هر چند بابا اسرار کرد که منم برم ول 
 .  کردمیصحبت م   یداشتم تلفن

 ، ، ، ، سالم من اومدم  نکه،یماجرا گذشت تا ا نیاز ا یچند روز  کی

 غذا حاضره   ایب ،یسالم مامان جان اومد -
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 ، بابا اومده ام ییباشه مامان االن م-

   رهیگیداره دوش م  زمیآره عز-
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 شکمم برسم نیآب زدم و رفتم که به ا هیلباسمو عوض کردم به سر و صورتم  عیسر منم

 سالم اهل خونه -

 دی سالم بابا خسته نباش-

 مورد عالقه آقاتون   ی، ، به به فسنجون غذا  د،،یممنون سالمت باش -

 کنهی م یحسود خانوم ، آدم به بابالش حسود-

مورد عالاقه شما، ، ،   ی، ، ، حاال غذاها دونهیاصال نم هیمورد عالقه من چ یبار بگو غذا  هیآخه بابا -
 مورد عالقه شما  قهیمورد عالقه شما، ، ، سل یرنگها

 ازم دختر بابا لوس شد گفت: ب دیخند ی که م یدر حال بابا

 بابا جون  میما مخلص شما هم هست-

 فرانسه کار دارم میبر دیمدت با  هیخانوم جان ساک و ببند   یراست-بابا 

 ی ر یگیم یمن مرخص  یبرا یعنی-

 می ریمن و مامان م یمونینه بابا جان ، ، تو م-

 ؟ یکنی م یشوخ -

 ی و به درست برس  یبمون دیبا یتو مدرسه دار  یبرم ول دی کارم واجبه با زم یعز نه
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 ن یری، . ، چند روز م نایخونه خاله ا رمی خوب، ، ، پس م ترسمی، ، ، م سم،یوا  ییتنها یمن چطور -

 میماهه بر۲، ، ، احتماال  مونهیمواظبت م نجایا ادییم ی، ، کس  یر یتو خونه خالت نم -

 نکن بابا من  دو ماه از شما دور باشم  یشوخ -

 ه بابا جان مجبورم  کار-

 من  شیپ  ادییم  یک دیبگ شهیم-

 ین یبی م ادییاز ظهر م  بعد

 دیری م یحاال ک -

 میشب پرواز دار۱۲امشب، ساعت  -

 دم یشب بدون مامام نخواب هیمن تا االن   گه،ید امیبابا تو رو خدا بزار منم ب-

 بابا   یکنیعادت م -

 ع یسر نقدریا کدفعه یچرا  یچ یعنی-

 دی، ، اون موقع هم با ،یبر  یشوهر کن  یخوای نم ی، ، ، آخرش چ  ،یکنی م تی خودتو اذ  نقدریچرا ا-
 زم یعز یر یبگ ادی دی با اد،یمامانت باهات ب 

 کو تا شوهر کردن من-

 یعروس شد یزود نی به هم دیشا یدید یبهم کرد و گفت خدا رو چ  بینگاه عج  هی بابا

 هیچطور خبر - مامان

 گفتم یطور   نیهم زمی نه عز -

 خالش  شی، ، خوب بزار بره پ شش،یپ  ادییم  ی: حاال کمامان

 ، با اون خواهر زاده پاکت  کنم،یکار و م نی مامان و نگاه کرد و گفت: حتما ا یعصب   بابا
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 کارت کرده یاون چ ی. تو اصال باهاش لجیکار دار  یچاره چ یوا به اون ب - مامان

 دخترم و بسپارم بهش  تونمیمن نم ستین  یوبپسر خ ونیهما یدونیبس کن خودت م ی:خانوم   بابا

   یبه اون خوب ونیبابا هما-

 یو ندار  ونیهما دنیحق د ستمی که ن یخاله، ، ، تا موقع یکه گفتم خاله ب  ین یهم یهست بسه
 دختر  یدیفهم

 باشه  -

با   یمشغول شدم و بعد کم م یبا گوش یمن کم میمبل نشست یرو میرفت میغذا خورد نکهیاز ا بعد
  یلباس درست و حساب کی بود که بابا گفت بلند شو برو ۵ کیکردم، ، ، ساعت نزد یاس باز  دهیسپ

 ان ی هم به خودت برس . االن که مهمونا ب یبپوش. کم

 یی بابا ن یک یبگ یخواینم-

 لبخند زد و گفت بهم اعتماد کن دخترم  ییبابا

سرم کردم و طبق معمول از همه نوع  یشال کرم  کیبا  ی اسیتاه کت و دامن کو هیبه باال رفتم و  منم
بازم کمرنگ. تازه کارم تموم شده بود که زنگ خونه رو زدن تند خودم   یول استفاده کردم  شی لوازم آرا

که با   سادمیوا الاستقب  یمامانو بابا برا شیبود منم پ ومدهیتو خونه ن یرسوندم هنوز کس  نییو پا
  نایا شی پ دی. نکنه من با کنندی کار م یچ  نجایا نایا ی چ  یعنیوا رفتم  یافراد روبروم مثل چ دنید

 ام ییبابا من که دق م یکنم ا  یزندگ

من چشم  میدادم و نشست انیسالم خشک پا کیکردن و منم با   یو مامان سالم و اخوالپرس  بابا
همه  کردمیبود که صداش و فکر م ادی ز نقدریضربان قلبم ا گهیم  یچ نمیدوختم به دهن بابام که بب

 به من که بهش چشم دوخته بودم گفت:  یبابا نگاه یبشنون. بعد از خوش و بش الک 

 صحبت کنم   دیاول با آقا سع دیبا  یول  دمیم حی االن برات توض  دخترم

منم االن   دیدار  یباهام کار واجب امی من در خدمتم، راستش بابا بهم گفت که ب کنم ی خواهش م- دیسع
 در خدمتم
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به فرانسه برم و   شتریب ایماه ۲ یبرا دیاومد که با شیبرام پ یمن کار  یدونیجان تو که م دیسع -بابا 
 تونم  ینم

 وفتهییرو با خودم ببرم چون درس داره و عقب م یهست

 انجام بدم  تونمیم یبله درسته من چه کمک- دیسع

 داد که خونه خالش بره  شنهادیخودش پ یراستش هست -  بابا

 و گفت:و  دیبه طرفم چرخ  عیسر دیموقع سر سع نیهم در

 شما؟  نظر

  یهست شی پ  نجایا یایب  یعنی. یباش  یدو ماه تو مواظب هست نیتو ا خوامینداره م یاگه برات زحمت-
 ی کن  یزندگ

 خاله شی پ رمیم شمینم  دینه بابا زاحم آقا سع-

 هان؟  اریمگه نگفتم اسم خالتو ن -  بابا

 ه یجان نظرت چ دیمحمد جان آروم باش چه خبرته. خوب سع - عمو

 ، ،   ،  یما دو تا تو  ستیبگم آخه درست ن  یبود و بلند کرد و گفت: واهلل چ  نییکه سرش پا دیسع

چطوره و البته خودم  اتتیبابا بهم گفت که خصوص زمی عز ونمد یصحبتش و قطع کرد وگفت : م  بابا
ماهه براتون  ۳ غهیص هی میتونیدارم پس ما م  نانیهم شناخت روت دارم و از همه مهمتر بهت اطم

 نگران گهیکه د میبخون

 ی نباش 

 باشن قبوله  یخانوم راض  یندارم اگه هست یگفت : من مشکل  دیو سع میبه هم نگاه کرد دیو سع من

 هیچه کار نیآخه ا  امیمنم ب شهیبابا نم  -

 اعتماد کن  دمیدخترم به سع - عمو
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 مگه نه بابا   زنهی وقت رو حرفم حرف نم چیدخترم ه -  بابا

 بابا جان  دیشما بگ  یهر چ  -

اومد و کنار ما نشست . مامان ساکت بود   یرفت و شماره گرفت و بعد از صحبت  شیبه طرف گوش   بابا
 بابا و عمو خوشحال بودن   یول  زدیحرف نم  دی. سع و تو فکر

 دیسرش و باال گرفت و گفت ببخش کدفعهی دیسع

 باشه   دیتون چقدر با هیخانوم مهر یکه گفت: هست  میدیچرخ د یبه طرف سع همه

 دونمیمن نم -

 ست ین یاز ین هیمهر-  بابا

 انتخاب کنند  دیخانوم با یکه هست هیزیباطله.و چ غهیص یطور  نینه عمو الزمه چون ا - دیسع

 د ینگاهها به طرف من چرخ  همه

 د یخودتون بگ  یهر چ دونمیمن واقعا نم  -

 معصوم۱۴: اگه عمو بابا اجازه بدن به نام  دیسع

 سکه طال باشه ۱۴ تونیمهر خوامیم

 پسرم  ادهی ز -  بابا

 که توان شو دارم عمو  هیزیچ - دیسع

 باشه  ومیقبول کن محمد جان . ان شااهلل که خوش  - عمو

 ان شااهلل  -  بابا

گفتن شروع کرد به خطبه خوندن من  کی به داخل اومد و بعد از تبر ییآقا هی به صدا در اومد و  در
 ماه ۳ یبرا
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نه  و چه  ا یخانوادش خبر داره  هی بق دونستمیفقط باباش بود نم  دیشدم. از خانواده سع دیسع غهیص
 در انتظارمه  یز یچ

 هم بلند شدند که برن که بابا گفت  دیاون آقا رفتند عمو و سع یوقت

 و به دست تو دا دم حواست بهش باشه   امیپسرم من همه دن -

 عمو جان حواسم هست   دیچشم عمو مطمعن باش -

 باشه  یت فقط به هستسر کار حواس  یبر  خوادینبود نم  یمدتم اگه کار واجب نی: ا

 چشم یچشم برو-

 اعتماد دارم پسرم   تیی حلش کن. من به کارا  یدونیبود هر طور خودت صالح م  یکار واجب  اگرهم

 ن یپرواز دار یممنون عمو  ، چشم ، حتما . شما چه ساعت  -

 پروازمونه۱۲ساعت  -

 نجام یا۱۰:۳۰پس من ساعت   -

 جان . منتظرتم  دیممنون سع -

 ازه پس فعال با اج -

 به سالمت  -

 دیسع

 کار داره  عیجان عمو محمد زنگ زد و گفت باهات سر  دیسع -   بابا

 نگفت  یز یبودم چرا چ  ششیپ شی ساعت پ۲من که تا  -

 کار داره  یچ نمیبب  میبر ای حاال ب -  بابا

  د یاییشما هم م یعنی -
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 آره با عمو کار دارم -  بابا

 هیو  یو خاکستر  دیسف راهنیپ هی، بزار آماده شم ، به طرف پله ها رفتم و از تو اتاقم  میباشه بر -
 رون ی. موهامو شونه کردم رفتم بدمیهم پوش  اهیشلوار س

 به به تازه دوماد  -  بابا

 کجا بود بابا جان  یدوماد -

 زم یعز شهیان شااهلل م -  بابا

 ان شااهلل  -

 وا چه پرو شده  - مامان

 پرو بوده ش ی سالگ۸از  نیا -  بابا

 هنوزم نشدم  یداماد بشم ول  خواستمیبابا جان تازه من از اون موقع م یو گفتم : گفت دمیخند منم

 نمی بب  میبر  ایپرو نشو ب  -  بابا

. دوسش  دمشی، حدودا تازه خر دیسانتافه سف هی می من رفت نی به طرف ماش میدو به راه افتاد هر
 دارم با زحمت خودم به دست آوردمش. 

داشته باشه ، ، ،   تونهیکار م  یعمو چ نکهیا ای. نمیب یو م میبازم االن هست نکهیفکر کردم به ا یراه کل تو
بازم برام   ی خونشون ول میرفتیبار نبود م نی تو خونه اول میرفت  میدیرس ی. وقتادییچرا بابا با من داره م

  شی قرمز نیخرمالو عاشقشم ا ی. وا وهیو چند تا درخت م  بای ز یداشت گلها یقشنگ اطی جالب بود. ح
. من پر از  دمیخر یم میهست یکه من برا یی . رنگ لباسهانداختیرنگ قرمز منو به جو م  شهیهستم هم

 از خاطره خوش به حالش.  یخاطره هستمو و اون خال

که بره خونه خالش.   نهیا یسفرشو گفت و بعد گفت که نظر هست یعمو ماجرا  یتو و وقت میرفت یوقت
نظر باباش و    نیهنم یمن بشه. برا یبرا دیبا یبزارم اونجا بره . هست دیمنو برق گرفت نه نبا یانگار 

 شه یکه نم نیکارکنم ا  یحاال چ  دم ینظرشو شن یوقت  یسوال کردم ول

 ه یجان نظرت چ  دیخوب سع -بابا 
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 ما دو تا ،،،،   ستیبگم ، راستش درست ن ی چ واهلل- دیسع

. اصال کنهی م غهیپس ما رو ص دونهیحرفمو قطع کرد و بهم گفت که قبال با بابا صحبت کرده و م عمو
 و من و اون با هم ، هم روز شدیماه زنم م ۳ یهست یعنی شدیباورم نم 

 هم شب ، در کنار هم. و

کنم   یکار  دی من با بیول  ستین یکه راض  دونممینگاه کردم. م یهست یو بلند کردم و تو چشما سرم
 زارم ی پسر خالش . نه من نم  شیکه نره پ

 ندارن قبوله   یخانوم مشکل  یندارم اگه هست  یمن مشکل-

 ام ییمنم م هیچه کار نیبابا ا -

بابا حرف    دونمیفقط م دمیشنیصداها رو نم گهی. دکنمی قبول کن خواهش م  ی هست کنمی م خواهش
 بابا بگه  ی: هر چ ی زد و عمو هم حرف زد و در آخر هست

 حله گهیشکرت . د ای خدا

 افتادم  هیمهر ادی یبلند شد و تماس گرفت و دوباره سر. جاش نشست بعد ازر لحظه ا عمو

 باشه   دیچقدر با تونیخانوم مهر یهست

 دونمیمن نم -

تا سکه شد  ۱۴ هیباشه و به اسرار من مهر  دینباشه و منم قبول نکردم حتما با هی اصرار کرد که مهر عمو
 بابا لبخند 

 یا قهیکار با بابا بود و من چقدر ازش ممنون بودم بعد از چند دق بنیاز ا یلیخ دم یداشت. فهم یمحو
شکرت   ایودم نبودم خداتو پوست خ غهیگفتن شروع کرد به خوندن ص کیاومد و بعد از تبر  ییآقا

با    یبود که قرار بود بله رو بگه. بله رو گفت ول ی.تمام حواسم به صداشهیداره مال من م یهست یعنی
خودم بشوم.    یبار بله رو از دهنش اونم برا کیبازم برام خوب بود من آرزوم بود که  ی، ول  یدلخور 

که االن درکم  یتنها کس  رفتمیداشتم در حد سکته م یاالن آرومم آروم آروم . البته از درون از خوشحال
 یسال من چ۱۳  نیتو ا دوننیخانواده منن که م  کننیم
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ساعتشم داشتم . به هر حال ما به هم محرم   یکردیو روز و ماهشم داشتم. ولم م خیتار  یحت دمیکش
.  تونمیمن م تونمیمآره من  ارمیقلبشو به دست ب دیمراعات کنم. با دیبا یو اون االن زن منه ول میشد
هم باهاش نکردم من   یخداحافظ   ی. حت رونیبا عمو صحبت کردم و از خونه شون اومدم ب گهید یکم

من که االن شوهرشم تا نبودم و بهش ثابت   یفرق ب  دیبا  ی. ولگهید دمشیدیم  بگهیتا چند ساعت د
برگشتم که داشت با لبخند  پارک کردم و به طرف بابا    یخلوت   یجا میکه دور شد یکنم آره خودشه. کم 

 . کردی نگام م

 کردم یکار م  یبابا جون مخلصم به خدا ، اگه تو رو نداشتم چ-

 و  وفتهیخوب ب  یماه اتفاقها۳ نیا دوارمینگو پسرم ام-

 د یهم بمون یبرا شهیهم یبرا

 خدا کنه بابا   -

 به بابا نگاه کردم  و

 . یبازم مواظب باش. مواظب هست یول  یکن یسر بلندم م دونمیفقط پسرم بهت اعتماد کردما م-

 چشم -

برخورد کردم تازه اونجا بود که   کهایتبر  لیدر و باز کردم با س یو وقت میهم به طرف خونه رفت با
. کنهینم یموضوع خبر داشتن و تازه حواسم جمع شد که بابا بدون مشورت کار  بنی همه از ا دمیفهم

دلم  نیا دونستیمن خبر داشت و م ی. چون از بدبخت  دیخوشحال بودن مخصوصا  حم  یلیهمه خ
  تیاذ یو خنده و البته کم یرو با خانواده به خوش یرو تحمل کرده چند ساعت   یو عذاب یچه سخت

  یشام عال کیو با  یوصلت اجبار  نیا ین یریکردن من گذشت و صد البته ازم قول گرفتن که ش
موندم و  ۱۰بود تا ساعت   یچند ساعت چقدر طوالن نیقبول کردم.ا لیدعوتشون کنم که منم با کمال م 

 راه افتادم  عدب

 خونه پدر زن گرررررام   طرف

 یهست



 یعشق ابد

39 
 

بابال   یشد نگاه مو همراه با تعجب و خشم به بابا دوختم. ول  یچ  دمیرفتند تازه فهم نایعمو ا یوقت
 اه کرد و گفت بهم اعتماد کن دخترم ،، اعتماد کنلبخند بهم نگ  کیفقط با 

 آدمو ،،، ن یزاریچرا تو کار انجام شده م ؟یچ  یعنیبابا -

با هم تنها   د یماه با۳و تازه ما  یکرد غشی، بعدا منو ص ه یطور هی ادیی پسره خوشم نم نیاصال از ا من
 چرا  میباش

 اونوقت؟ 

 ن یقابل اعتماد هم نکهیا یبرا-

داداشش بد تره ،، با   ستاین نی، البته فقط ا هیطور هیپسره   نیا ،یمن بدبخت یبر ا یعن یشما  نیهم-
پوستا  هستند،، اه من  اهیس هیهم که دارن شب ل یو سب  شی،،، ر کننینگاه م واریبه د  زننی من حرف م

 اد ییجور آدما خوشم نم نیاصال از ا

 با خنده گفت   بابا

اصال   اد،ییخوشم نم   نایاز ا یگیکه م یمگه اومده خاستگار تازه  ده،یکه سف دیانصاف داشته باش سع -
 ی بش دهیتو هم قراره ترش   رن،،یگیمثل تو رو عروسشون نم یکس نایا

 ی نظر کن دیدر رفتارت تجد نکهیا مگر

 بودم بدترم شدم یعصبان 

   رهیهم دلش بخواد منو بگ یل یخ-

 حاال که دلش نخواست  -

 هان؟  گذرهیم یتو سرت چ  نمی بگو بب ،یکن یم  تشیاه چرا اذ -مامان

 شنوه یفضوله حرفمو م هی نجایبدم ا حی تو اتاق برات توض  میزهرا خانومم بر -بابا 
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 نیهم یدر حال انفجار بودم برا ی بهم زد و با مامان به طرف اتاقشون رفتند. از فضول یهم لبخند بعد
صداشون رو    تونستمیم یول  مدوییآروم م  یدنبالشون رفتم و گوشمو چسبوندم به در. صدا ها کم

 بشنوم 

 ؟  یبود تو کرد یچه کار  نیا -مامان

 کار ممکنه  نیعاقالنه تر-  بابا

 ی چ  یعنی -مامان

 که هنوزم دوسش داره؟  شهیباورت م   دمیچند سال پرس نیمن از اکبر در مورد ا-بابا 

 ممکنه ریهه، غ-

 ؟ یجشن بهش دقت نکرد یچرا تو -

 بود نیی سرش پا دمشی وااهلل من هر وقت د-

 از بس که آقاست ماشااهلل  -

 ؟ی کن  یباهاش عروس یخوای دلتو برده م هیچ-

 دخترم و قالبش کنم خوامینه م-

 یدیانجام م  ی دار  یکار درست یول هی به نظر منم پسر خوب  -

 نه؟ ایداره  اقتشو یدخترت ل  مینی بب د یبا ،یک یدر تار یر یت -

 محمد؟  -

 مطمعن باش.  وفتهیینم  ینباش اتفاق نگران -

 ی استراحت کن شب خسته نباش  یکم  ایباشه، پس ب  -

 خانوم خوشکل دارم. مگه نه خانوم؟  هی یاالنم خستم ول-
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که پدرش در مورد  کردی ندونست و به اتاق خودش رفت و با خود فکر م  زیماندن رو جا گهید یهست
دخترش را غالب کند   خواهدیگفتن آنکه م یاز دست پدرش برا یول  کردیصحبت م  یچه. کس یعاشق 

 گفت یم یطور  نیچش بود که باباش ا یناراحت بود . مگه هست

 

شده  یطور  نیبه خودم گفتم حاال که ا  یالک یخسته از فکرها  کردمی و فکر م  رفتمیداشتم راه م یه
کار   یچ دونمیرگ چغندر ، منه ب  یهست گنیبه من م رمی گیبچه مثبت و م نیمدت حال ا نیمنم تو ا

  نیبه هم گهیکه د ارمیسرش ب  ییبال هی. آره  الشیخی بعد هم ب کنمی عاشقش م دمیکنم حرصش م 
 ی پرو ی. پسرهغهینگه ص  یاحتر

 اه اه اه  ،یالی، زشت ، گودز دیسف چشم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهارم  فصل
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تو سرشه   یداره چه فکر  ینبود ،،،، چه نقشه ا ینجور ی، بابا که ا شمیم ونهیفکر کردم دارم د  نقدریا
 . دونمینم

  دمیفهم دم یمامان و بابا رو که شن  یصدا   دمیهم نرس ی ا جهینت چیبه ه  کنموی ساعت دارم فکر م دو
  اوردمی بابا نشستم ، اصال هم سرم و باال ن یمبل روبرو یرفتم و رو  رونیشدن پس منم از اتاقم ب داریب

 که ناراحتم چون گفت :  دی. فکر کنم بابا فهم

 شده بابا   یز یچ

  یول طونمی ش ی، درسته کم میبود  قی، با هم رف نیکردیدرکم م شهی، هم کردمیدرکتون م شهیهم  -
 هیباور کن بابا ،آرامش ندارم .   ارمیسر در نم یچینبودم ، ا  ا ا االن اصال از ه یبازم برات دختر بد

 کن آروم شم . یکار 

 باز ادامه دادم   یقرار بر نبودن بابال و مامان . ول ایبود  غهیبه خاطر ص  دونمیکرده بودم ، نم  بغض

 .  ییآروم شم . دلم گرفته بابا  دیبگ یز یچ هی:  

 .   ستین  یز یبابا چ  زی آروم عز -

پدر و    نیتو آغوشش پناه گرفتم ، من چقدر ا لیبعد آغوش گرمشو برام باز کرد و منم با کمال م و
 ست دارم. واقعا هم آغوشش برام امن بود و پر از آرامش . دو

 و به بابا نگاه کردم . بابا هم با لبخند نگام کردو گفت    رونی که تو بغلش بودم اومدم ب  یاز کم بعد

   ینگران ی:  از چ
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و    نیریم نی برام نا شناخته است و اونوقت شده محرم من . شما دار دیسع نی ، اصالا ا یاز همه چ -
 .چند تا با هم.  نیزاریمنو تنها م

 مرتبه . ینگران نباش بابا همه چ  -

   ستیمرتب ن یز یچ  چی، ه ستینه بابا ن -

 مبل نشست.  یاومد و رو رونی ب  ییچا ین یموقع مادرش هم از آشپز خونه با س همون

 رم ی میمامانه ، من بدون مامان م یبرا دونستمی. خودم م ختیریگونه هام م  یدونه دونه رو اشکام

 باشه    یاصال تو بمون ، باشه مامان ای.  ام یبگو . بگو منم باهات ب   یز یچ هیمامان تو  -

 من دختر ناز دونه بابا بودم آخه   یول  دونستمیشده بودم و خودم هم م کوچولو

 کرد یم هی . مامانم هم داشت با من گر محکم بغلم کرد و آروم نوازشم کرد بابا

 کردم که به ضررت باشه ؟  یتا حاال کار  -بابا 

 و فقط به عالمت نه تکون دادم  سرم

 داشته باشه ؟ یکردم که عاقبت بد یتا حاال کار  -

 سرم و تکون دادم   بازم

  تونمیبدون مامانت بمونم م تونمی؟ تازه من که دو ماه نم یکن ی پس چرا االن بهم اعتماد نم -

 کردم و گفتم  دایبابا نگاه کردم و جرات پ طونیقشنگ و ش  یچشما به

 کنما یم تش یمن اذ ی: باشه ول

بخند . منم خندم گرفته بود ،  یخنده ، حاال نخند ک  ریو مامان هر دو اول نگام کردن و بعد زدن ز  بابا
 مامان هم سخته .  یبرا دونمی، م دی خندی مامان با بغض م

 گفت  بابا

 ما هم سخته مگه نه ؟  یبرا یدون ی: م
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 سرم و تکون دادم  باز

 مگه نه ؟ شهیکه منم دلم برات تنگ م یدونیم

 سرم و تکون دادم   باز

 باشه بابا ؟  یباش  یبه من قول بده که دختر قو پس

  چشم

 ، باشه بابا ؟  ی: بهم قول بده که مواظب خودت باش 

  چشم

 که خنده توش بود گفت   ییبا صدا  بابا

   ینکن تشیو اذ دی سع ادیکن ز ی: و سع

 بابا    دمیبهتون قول نم نویا

 شد وگفت :  یجد دنیخند  ی. بابا بعد از کم  میدیباز هر سه با هم خند  و

 اعتماد دارم و مطمعنم هم عاقله و هم ،،،،، یل یخ دیجان من به سع  یهست

 پشتش حرفه، و دو باره ادامه داد  دونمیکه م یباز سکوت  و

به عنوان شوهرت   دیتو با یول  ستین نیقرارمون ا ی البته هستا ول  ستیشوهرته ، نه ، ن گمی: نم
 باشه بابا   یو به حرفش گوش کن   یبهش احترام بزار 

 چشم  -

 بهشون بگو به اونا هم احترام بزار باشه بابا   یداشت  یبر ، اگه کار البته خانواده عمو اک  و

 کرد آخه .  ی احترام ی به بزرگترش ب  یدخترم ک - مامان

با ادب . و من   یلیخ  اشیطونیبا تمام ش یکرده باشم .هست دییفقط خواستم تا زمی عز دونمی: م  بابا
 عاشقشم  نقدریا نیهم یبرا
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   یی: ممنون بابا

 نرو    رتشی رو غ ینداره ها ول یکردن اشکال ی طونیش  خوردهی : حاال 

  چارهیب دیسع یبرا یچه نقشه ا یهست دونستیزد که انگار م یبه هست یبعد چشمک با مزه ا  و
 .  دهیکش

که زنگ به صدا در اومد و مامان بهم گفت که در و باز کنم ، منم به  میدر حال حرف زدن بود هنوز
وارد شدنش منتظر   یدر و باز کردم و دم در برا دیبعد گفتن بله و جواب دادن سع رفتم و  فونیطرف آ

 موندم .

 دیسع

،   شمیبا صداش هم مست م یتر از جانم سرمست شدم . من حت زی عز یباز شد و من باز با صدا در
 مست مست 

  یمدت و برا نیکه چطور ا کردمی خودم داشتم فکر م  یراه افتادم و برا اطیآروم به طرف ح  آروم
 چطور اونو عاشق خودم کنم.  ایجالب کنم و  یهست

 باز رنگ قرمز حال و هوامو عوض کرد و منو عاشق تر    دمیراه باز درخت خرمالو رو د تو

اصال حواسم نبود  یدر منتظره تا من داخل برم .وا شیپ  یو که باال آوردم متوجه شدم که هست سرم
  ادیمن االن شوهرشم . پس ز یمن بخواد منتظر بمونه . ول  یبود که برا  بیکارش عج نیدر ضمن ا

  شبه صورت  ستادمیا یمقابل هست یهم تعجب نداره که پاهامو تند کردم و به طرف در رفتم . وقت
 .  زمی من فداش شم عز ینگاه کردم که از سرما قرمز شده بود. اله

 و جلو بردم و گفتم  دستم

 برو تو که هوا سرده گلم   یستادیا نجایدلم ، چرا ا  زی: سالم عز

گذاشتم و به لبخند زدم و دستم و پشتش کیفقط  ی و ل  خوندمیخوشکلش م یو از چشا تعجب
  یآوردم و رو به رو نیی. سرم و پا کنهی و داره نگام م ستاده یحرکت وا  یداخل فرستادمش ، هنوز ب

 شده   یز یصورتشو گفتم چ
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 به خودش و اومد و گفت : نه نه اصال   عیسر

 تو   یر ی : پس چرا نم

نداشت رفت و منم مثل خودش آروم   یدید ییرایمثل ال بود و از پذ یکه کم  ییرایبه طرف پذ  آروم
 دنبالش راه افتادم .  

 اهلل گفتم و به طرفشون رفتم و سالم دادم  ای هی

   یجان خوش اومد  دی: عمو : سالم سع

 : ممنون عمو  

   زمیعز یجان ، خوش اومد د یزهرا : سالم سع لهخا

مادرش بود .  هیشب قایدق یبار با دقت تو صورتش نگاه کردم ، هست نیاول یطرف خاله رفتم و برا به
محرمم بود   گهی، د دمیخودم دستمو باز کردم خاله رو به آغوش کش  اریبا همون ظرافت . بدون اخت

 گفتم  یآروم یآغوشم موند و من با صدا در لی من . خاله هم با کمال م زیعز نیا

 دلم برات تنگ شده بود خاله زهرا   -

   زمی منم عز -

  نی ، اصال چرا رفت  شمونی پ یومدیپس چرا ن -

 که چقدر دوست دارم  یدون یم  یول دونمیم   ممیاشتباه بود تصم -

 : منم دوست دارم ،،، 

 آرومتر : مامان  یبا صدا و

 عمو بود که ما رو از اون حالت در آورد  یبا لبخند نگام کرد و بعد صدا خاله

   ایکنیولم نم ی: خوب زن منو بغل کرد

 سال تونستم دوباره بغلش کنما  ۱۵: اه عمو بعد از  
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 گهید نینکن  یحسود

 ا یح  یب یکردی: نه تو رو خدا بازم بغل م

به من و مامانش نگاه  بیک بود  و عج هنوز تو ش  یهست  یو منو و خاله هم باهاش ول   دیخندیم عمو
  ینجاتش بدم . ول یاز سر در گم  دیرو براش بگم . با زای چ یلیبه وقتش خ  دیبا   زمیعز یی. اله کردیم

 به من داشته باشه نه االن . یکه عالقه ا یوقت

  کنهی در فرو فرستادنش م یسع یبغض داره و ه یکه هست دمیفهم ی ، هر چند م  میبا هم حرف زد یکم
 یرفتن بشن . هست یبود که عمو و خاله رفتند که لباس بپوشن و آماده برا ازدهی. ساعت حدود 

 . بهش گفتم کردیم یبود و با انگشتاش باز   نییسرش پا

 ؟  یلباس بپوش یخوای تو نم -

نه.   ای ارم یدلش و به دست ب  تونمیم دونمیبگه بلند شد و به طرف اتاقش رفت . نم یز ی چ نکهیا بدون
 وارم که بشه . دیام یول

و به طرف فرودگاه حرکت   می. سوار شد میمن راه افتاد نی اومدن و بعد به طرف ماش نییپا همه
. به ستادنیکه منتظر ا دمیو کوثر و د دیمن مامان و بابا و حم میدیبه فرودگاه رس ی. وقت میکرد

شدن   شروع کردن با هم صحبت    یکه همه متوجه حال بد هست یو بعد از احوالپرس میطرفشون رفت
  یو محکم به خودش چسبوند و بعد از کم یشماره پرواز و اعالم کردن خاله زهرا هست یکردن. وقت

 یکرد و در گوشش حرف زد که هستو بغلش  یولش کرد . عمو هم هست یدر گوش  یو حرفا هیگر
، قربونش برم   ریکه چه ناز شده بود . آروم و سر به ز ی.وا  دادیموافقت تکون م یفقط سرشو به معنا

  دمیدست کش یبه هست  رهیناراحت بود . عمو به طرف من اومد و منم از نگاه کردن خ   یلیخ

 بزن   دیعمو : کمتر دخترمو د  -

 نداشتم  ی : شرمنده عمو منظور 

 کنار برد و گفت   یانداختم . عمو دستموو گرفت و کم  نییسرمو شرمنده پا  و

 گهی، حواست بهش هست د مهییتنها دارا میهست  یجان من بهت اعتماد دارم ، ول دی: سع

 : بله عمو مطمعن باش 
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 گه؟ ید  یر ی بگ زتیخودتو در برابر غر یجلو ی تونی: م

 باز جواب دادم یول  دمیخجالت کش  یلیخ

 ،،،  نقدریمن ا  یعنیدر مورد من ،  یفکر کرد ی: عمو چ 

دخترمه و منم حق دارم که نگرانش باشم ، در   یهست ی، ول  دیحرفم اومد و گفت : نه سع ونیم عمو
 به مرد بودن تو مطمعنم یول ادهیو منم توقعم ز یضمن تو االن شوهرش 

 ی هم به هست : ممنون عمو مطمعن باش ، حواسم هم به خودمه

و نازشو  یناز داره بهش محبت کن  یل یلوسه خ یلی خ ی،،، اممم ،،،،،هست ی : ممنون پسرم ، راست
   بندهیزود بهت دل م  یبکش

 : چشم عمو و ممنون 

و چند بار تکرار کرد ،،،   دیو منو بغل کرد و منو بوس د یشدم که دستشو ببوسم که دستشو کش خم
 محبت. مواظبش  باش و بهش محبت کن فقط 

اومد   یهست هیگر یو عمو خاله راه افتادن  و آروم از ما دور شدن . صدا میاز هم جدا شد نکهیاز ا بعد
. داشتم   شدیآروم نم  یهست یول  زدی بغلش کرده بود و باهاش حرف م یو به طرفش برگشتم هست

 که پهلو داغون شد. کردمی نگاشون م

 ی زن یچرا م دیحم  هیچ - دی: سع

 برو آرومش کن    یسیوا جایکه ا نینگام کرد و گفت : زهر مار عوض ا  یعصب دیحم

 کار کنم ؟ ی: من االن چ

 بغلش کن آروم شه    ششی: خوب برو پ

 مامان و بابا   شی : پ

 : آره بابا برو زود باش  
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و کوثر برخورد کردم . که   یخودش منو هول داد و من آرو به هست کنمی من دست دست م دید یوقت
دست تکون داد تا کوثر نگاش کرد عالمت داد  یه دیاه کرد و منم شونه باال انداختم . حمکوثر منو نگ

، به  ندمزد و آرو کنار رفت و من رو به روش مو یبشم . کوثر هم لبخند کی که کنار بره تا من نزد
شد و دستاشو به عالمت بغل کردن به من نشون داد و   یعصب دینگاه کردم . حم ضالیبا است دیحم

، با کمال   میکشی که البته نه فقط خجالت م یناچار  یهم رفت . منم از رو  یچشم غره حساب  هیعد ب
شد   قطع ش یگر یصدا یلحظه ا ی.برا دمیمحکم ردم و در آغوشم کش یدستامو دور شونه هست لیم
نبود ،   ف یبغل کردنه، قابل تو ص نیداشت ا ییمن چه لذت یخدا یبعد دوباره شروع کرد . وا یول

 دوست داشتم در خودم حلش کنم .

 تو ،،،  یکن یم هی، چقدر گر یخانوم  گهیجان بسه د  یو گفتم هست دمیپشتشو دست کش آروم

و البته   کردندی لبخند نگامون م هیسرم و بلند کردم و به خانوادم نگاه کردم ، بابا و مامان به  وبعد
نشونم داد و  یروز ی دستش و به عالمت پ کنمی که نگاش م دیاه کرد وقت دبه من نگ  یکه با لذت دیحم

 بعد لبخند زد . 

  نیا دونستیو همون طور م دمیکش یمن چه درد  دونستیاز همه رنجام خبر داشت و م دیحم
 ،،،  یچ  یعنیمن  یآغوش برا

 آروم تکون خورد و خودشو ازم دور کرد .  یاز چند لحظه ، هست بعد

   میما بر نیندار یشدن و با با گفت : خوب کار  کینزد نایا بابا

 به سالمت    دی: نه بابا بر دیسع

 .  یبار شد الیکه ا یندار  یبا ما کار  گهیخبرم کن . هر چند تو د یداشت  ی: اگه کار   دیحم

 و گفتم : چشم  دمیکرد ، منم لبخند و زدم و با خجالت پشت گردنم و دست کش یبعد خنده بلند و

 . میما رفع زحمت کن  یندار  یبر گشت و گفت : زن داداش با ما کار  یبا محبت به طرف هست دیحم

االن  یچطور منو خوشحال کنه . ول  دونستیم دی بود ، حم نیری گفتن کلمه زن داداش ش چقدر
.   یو تکه تکه کنه . برگشتم طرف هست دیحم ی. فکر کنم ولش کن  هیچجور یکه حال هست دونستمیم

 که از خجالت بود رو به رو شدم آروم گفت    یبا صورت قرمز هست
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   نیدی: نه به سالمت ، زحمت کش

فکر کنم   کردی بهم نگاه نم  یاونا هم رفتند . هنوز هست یو بغل گرفت و بعد خدا حافظ  یهم هست کوثر
 .  دهیخجالت کش 

 ؟ میجان بر ی: هست

   می: آره بر

.   کردمیم د یکار با یچ ی. ول شهیم  تیکه بدون مامانش اذ دونمیداشت . م یچه بغض  زمی عز یصدا
 ی. اول در و برا میدیرس  نیکردم . به ماش تشیهدا رونی آروم دستم و پشتش گذاشتم و به طرف ب

 جانم .  یشود . ا ی باز کردم و بعد خودم دور زدم و سوار شدم . امشب چه شب یهست

 به صورتم خورد  یعالم خودم بودم که باد سرد تو

  یهم قرمز  نجایخم کرده بود . از هم رونیبه ب  یبود و سرشم کم دهیکش نیی رو پا شهیش یهست
 دماغش معلوم بود. 

   ای شیم ضیجان هوا سرده مر ی: هست

 : نه گرمم بود ، االن بهتره

  زم یزود بکش باال ، باشه عز ی: پس خنک شد

 چشاش قشنگ بود . یطور  نی. چقدر ا کردیگرد بهم نگاه م یتعجب کرد و با چشما دوباره

 ؟  یعوض شد نقدر یچرا ا یبگ شهی: م

 ؟ هی: منظورت چ 

، چته تو نکنه   یگ یم زمی ، جانم و عز یکن ی، بغلم م ید یاالن بهم دست م یکرد ی : قبال اصال نگام نم
 ، هان ؟  یشوهرم باورت شده که 

 مجهول   هی، من شدم براش  زدی حرف م تی با عصبان چقدر

   یاالن نه بهم محرم  یول یبهش زدم و در جوابش گفتم : خوب قبال نامحرم بود یلبخند منم
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 حساسه   یلینگفت بهت ؟ بابا خ یز ی ؟ چرا بابا چ ی: اصال تو چرا مامان و بغل کرد

  ی. خوب سوال بعد شهی، پس مامانت هم بهم محرم م  یتو محرمم بش یوقت نکهیا ی: برا

 ؟  ی؟نامزد چ  ی: تو زن دار 

  شدیاز لبم پاک نم لبخند

 کدوم و ندارم  چی: نه ه

 درسته ؟ یو دوست دار  یک ی ی: ول 

 ؟ یتعجب به طرفش بر گشتم و با بهت گفتم : چ با

  یدختر و چند ساله دوست دار  هی ، که تو  دمیفهم زدمیمامان و بابا داشتن حرف م ی: من خودم وقت
 ؟  یکرد غهیکه با من ص  شهی؟ اون ناراحت نم

 دوست دارم   ویک  یدونی: تو م

 ، سوال منو جواب بده   دونمی: نه نم

 ،،،  نکهیمن دوسش دارم ، دوم ا دونهیاون دختر نم نکهی: اول ا

 ؟  یگیو گفت : چرا بهش نم  دیحرفم پر  وسط

  گمی: زوده به وقتش بهش م

 ؟  یدوسش دار  یلی : خ

 عاشقش بودم .  میاز خودم ، از بچگ شتریب دم یکه خودمو دوست دارم ، شا ی: به اندازه ا

 .  گهی بهش بگو د ونهی. خوب د یچه عشق یگفت : وا جانی با ه یهست

 م نداشت یمنظور  دیزد تو دهنشو و گفت ببخش کدفعهی بعد

   شدمیو راحت م گفتمیوگر نه بهش م گهیام د ونهینداره . اممم ، راستش حق با توهه ،،،، د  ی: اشکال
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و    شیجواب شد و گو ش الی خیهم ب یخواست جواب بده تلفنش زنگ خورد و هست  یکه هست نیهم
 برداشت تا جواب بده  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنجم  فصل

 

 

 

 



 یعشق ابد

53 
 

 

   ی، سالم خوب  الو

 ؟  یسالم سها جان ، ممنونم تو چطور  -

 ؟  گمایم خدا رو شکر   منم خوبم   -

 جانم   -

 خودتو ها . ینکن  تیحتما بهم بگو خوب اذ یداشت  یاگه کار  یزن داداش -

 شده آخه.   دتیورد زبون تو و اون داداش حم   هیکلمه چ نیاه سها ا -

 داده   عی شو سرجواب یسها کلمه زن داداش و  به کار برده که هست دمیفهم

   گمیمگه دروغ م -

   دیرسیخنده سها که به گوشم م یبعد صدا و

 یومدیچرا تو ن  نمیتو ، اصال بگو بب یر ی کوفت بگ یا -

 خونه درستو بخون  نیمامان گفت بش یول  امیدوست داشتم ب یل یخ -

 می ، من دختر مهربون  دمتیخوب بخش  لیخ -

 آره جون خودت  -

 هم دلت بخواد  یل یخ -

 . خوادی، دل داداشم م خوادیمن نمدل  -

 من قطع کنم یکار ندار  گهی،  اممممم د فونهیهول شد وگفت : سها من تلفنم رو آ کدفعهی یهست

 خدا حافظ  زم ی، نه عز دونستمینم یوا یا -

 خدا حافظ  -
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کرد،   ی گرفت و با انگشتاش باز  نییسرش و پا یخجالت یو قطع کرد و مثل دخترا یگوش یهست
 معلوم بود هول کرده  

 شده  یز ی ، چ یچرا ساکت -

   ومدییکه از گلوش به زور در م ییصدا با

 ست ی ن یز ینه چ -

  یدیاز حرف سها خجالت کش -

 گفت   طونشیش  یسرش و باال گرفت و حالتش عوض شد ، با چشما عیسر

 گفته   یمهم زینه اصال ، مگه چ -

 زم یض شده عزتو صورتت عو نه

 زم ی زمعزیبگو عز یدوسش دار  یکه از بچگ  ی، برو به همون  ستمیتو ن  زی من عز -

 گمیباشه بعدا بهش م -

 ه؟ی، دختره چه شکل گمای م دیگفت : سع  یجان ی قشنگ بر گشت طرفم و با حالت ه کدفعهی

بده ، حس حسادت   گهیخندم گرفته بود و هم دلم گرفت ، اصال براش مهم نبود من و به کس د هم
به خودم وابستش کنم ،   یبهم نداره ، من کارم چقدر سخته، چجور  یحس چی ه یعنی نینداشت و ا

 خودت کمکم کن ، تو عالم خودم بودم که با صداش به طرفش بر گشتم  ایخدا

  ید یچرا جواب نم ، یبگ  یخوایشده . نم  یچ -

  نی شدم و در رو باز  کردم و ماش ادهی و من بدون جواب پ میدیموقع به خونه عمو محمد رس  نیهم در
شد و من ساک لباسم و بر داشتم و با هم به  ادهیهم پ یبردم و دوباره در و بستم . هست اطی و به ح

 وارد شدم صداش کردم   ی. وقت میطرف پله ها رفت

 ؟  یهست -

 بله   -
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 بزارم ؟  یخور یم یچا -

 ؟ یکشی ، زحمتشو م خورم ی امممم ،،، آره م -

 . کنمیدم م  یمنم چا یتا تو لباسا رو عوض کن  زمیآره عز -

دم  یشمعک بود زود جوش اومد و منم چا یکردم و چون رو ادی طرف آشپز خونه رفتمو سماور و ز به
 انگار حالش گرفته بود . یهم اومد ول یهست قهی کردم  . بعد از چند دق

 و روبروش نشستم  دمیو کنار کش  ینهار خور  زیم  یصندل

 ؟  یشده هست یز یچ -

 با سر اشاره کرد که نه  فقط

 ؟  یپس چرا ناراحت -

  ی. بلند شدم و صندل دیو باال آورد و تو چشام نگاه کرد ، چشاش پر از اشک بود . دلم لرز سرش
. با انگشت شصت و اشارم چونه شو طرف خودم بر گردونم   و روش نشستم رونی ب دمیو کش شی کنار

 و نگاش کردم  

 ؟  یشده هست یچ -

   زدیکردن و آروم حرف م هیو شروع کرد به گر دیبا حرفم انگار بغضش ترک 

شبا نازم کنه تا بخوابم   گهید ی،،،،،، ک  خوامی ،،،،، من مامان و بابام و م شهیمن دلم براشون تنگ م -
کار کنم ، من بابا   یچ گهی،،،، خوب لوسم د یول ستمایبه الالم بزا ره ،،،،، من بچه ننه ن یل  یل ی،،،،، ک
 ، اصال چرا منو تنها گذاشتن   خوامیرو م

دوست داشتم سرش و به   یلیاون اشکاش بشم ، خ یمن فدا یکل صورتشو پر کرده بود . اله اشکاش
بود   دی، اگه االن حم کردیمنو منع م یحس هی یلو زهیبر  نمیهاش رو س هیفشار بدم و بزارم گر نمیس

خوب االن که نبود . پس دستاش و تو دستم گرفتم و آروم    یخاک تو سرت . ول  گفتیحتما بهم م
گفته باشم بهش   یز یچ نکهیا یآروم شد . برا  یگذشت کم  یکم ینوازشش کردم تا آروم شه . وقت

 ؟  یخور یم یی، چا زهی گفتم : اممممم چ
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کار کنم .من  یچ دیاالن با دونمیخاک بر سرم که نم ی بهم کرد ، ا ینگاه یاشک  یابا چشم یهست
چم شده بود .  دونمیاالن نم یول  کردمی هم آرومش م  شهیبودم هم قیرف نی سها بهتر یبرا شهیهم
هم دادم .  یو نشستم و به هست ختمیر یهر دو مون چا  یبلند شدم و برا یصندل  یاز رو نیهم یبرا

 بهم کرد و بعد آروم گفت :  ممنونم  ینگاه یهست

 نوش جان   -

 به اتاقش رفت.  ری شب بخ  کیو خورد از جاش بلند شد و با  شییچا  نکهیاز ا بعد

 یهست

پهلو و اون پهلو   نیا ی. ه بردیخوابم نم  کردمی م یسختم بود بدون مامان و بابا باشم . هر کار  چقدر
 دینگاه کردم . سع اطمونی که نشد به طرف پنجره رفتم و به  حنشد  یخوابم ببره . ول دیتا شا کردمیم

  ی. کم ولهمشغ یومعلوم بود که فکرش حساب زدیقدم م اطیتو ح   یکه بدون لباس مناسب دمیو د
دفعه  نی ا یول  دمیبه طرف تختم رفتم و باز روش دراز کش  دمینرس یا جهیبه نت  ینگاش کردم و قت

 زود خوابم برد.   یلیخ

 شدم   داریدر از خواب ب یبا صدا صبح

 : بله 

 نشه   رتیجان مدرسه د  یهست -:

 شدم    داریباشه ب  -

 .  کنمی صبحانه رو آماده م یتا آماده ش  -

اومدم و  موهام و   رونی رفتم و بعد از شستن دستام و صورتم ب ییبلند شدم و اول به دستشو منم
کم بود و   یلی خ شمیکردن ودوست داشتم آرا شیآرا شهی . هم دمیهم به خودم رس  یشونه کردم و کم

و   دمی. لباسمو پوش گهیدوست داشتم د یو ل دادیم  ری و گ دیفهم ی حتما باز م دیدیم رمونیاگه مد
  رونیگذاشتم و ب بمیج ی. جورابام و هم توشهیمثل هم رونیب  ختمیمقنعه سرم کردم و موهام کج ر

. بهش سالم کردم و   میصبحانه رو آماده کرده بود و منتظر من بود تا صبحانه رو بخور دیرفتم . سع
 نشستم  شی روبرو  یصندل یرو
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 ی دی، خوب خواب ری: سالم صبح بخ 

 آره خوب بود  -

نه .  ایدو دل بود که بگه  یه ولبگ خوادیم یز یچ دیبعد شروع کردم به خوردن . متوجه شدم که سع و
 بگم ؟  یز یچ شهیدست و اون دست کرد گفت : م نیا یکم یوقت

 بود  در حال خوردن گفتم : اوهوم   نییطور که سرم پا  همون

 مدرسه رفتن. یمدل نیدرست نباشه ا نیکنی: فکر نم 

 ؟  یاخم سرم و باال آوردم  . چطور  یکم  با

 ،،،،  شتیموهات و آرا یول یناراحتت کنم هست خوامینم -

  یکیبلند . آخه من دختر   اریبس  یتو حرفش  اونم با صدا دمیحرفش تموم نشده بود که پر هنوز
. اصال به تو چه ،،،، هان ؟  یناراحتم کرد  ی: ول  گفتیبهم نم  یز یچ یوقت کس   چیبابا بودم وه دونهی

 ،، یهست یمگه تو ک

 یباشه چ رونیموهام ب  یمگه کم ی. اصال تو چقدر امل  یدار  یبا من نسبت که واقعا یتوهم زد نکنه
 . یدیتو کارام دخالت نکن فهم گه ی . هاااااان . د شهیم

 . یکوفتمون کرد میبخور میخواستیصبحانه هم م هی

خودم   یو به رو  دمیرو تو چشماش د  یاومدم ناباور  رونی از جام بلند شدم و از آشپزخونه ب عیسر
 .   اوردمین

داشتم رد  اط ی رفتم . از ح  رونیاز در خونه ب عیرفتم و سر  رونیاتاقم رفتم و بعد از برداشتن کوله ام ب  به
 اومد  دی سع یکه صدا شدمیم

 لحظه. هیخانوم  ی: هست

گفت : اگه تو کارتون  یدلخورش بهم نگاه کرد وبعد از لحظه ا یاخم به طرفش بر گشتم با چشما با
 سرده .  یلیهوا خ نیفا ، لطفا کاپشن بپوشلط شهیدخالت نم
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از پله ها باال رفتم در و باز کردم و از   نکهیانداختم و به طرف راه پله راه افتادم و بعد از ا نییو پا سرم
تو ذاتم  یتند رفتنم ول  یکم دونستمی، م دمیدر  کاپشنم و برداشتم و پوش  یک ینزد یجا لباس یرو

 نداره در ضمن اون بود که تو کار من دخالت کرد . پس خودش مقصره  یمفهوم  یمعذرت خواه

روشن نشسته منتظرمه . البته  نی تو ماش دیکه سع  دمیحواسم جمع خودم شد د  اطیتو ح  یوقت 
 بستم . اومدم و در و  رونی تو کوچه بود . از خونه ب نیباز بود و خودشم تو ماش اط یقبلش بگم که در ح

 سر کار ؟ یر ی تو بردم و گفتم : م شهیواز ش سرم

جا کار دارم و   هیمدرسه  وخودم هم  رسونمی ، تو رو م رمی لبخند کوچک : نه امروز سر کار نم کی با
 . امییو م رمیم

   گهید رم یخوب من خودم م -

 شده .  رید اکهی. ب برمتینه م -

 منو برسونه   یکس  ادییمن خوشم نم -

 نه ؟ ایبلد باشم  دیبا شناسمیدفعه . من مدرستو نم کی  نی؟ هم  یدیاجازه م -

  میدنبال دوستمم بر د یبا یخوب . ول   لیخ -

 باشه ، سوار شو آدرس بده   -

 که کجا بره   گفتمیسوار شدم و بهش م منم

 اون دختره نگه دار ، اون دوستمه  شیپ -

 چشششششم   -

که اندازه پرتقال درشت شده   ییو صدا زدم و اونم با چشما  دهینگه داشت و من سپ دهیسپ یپا ریز
 بود سوار شد و به ما نگاه کرد . 

 کن .  کی بابا چشاتو کوچ  هیچ -

 خنده.  ریزدم ز یسالم کرد  . منم پخ یآروم  یبه حالت اولش بر گشت با صدا یهم وقت دهیسپ 
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 سالم  -  دیسع

  دهیپاومد س ادتی: تازه االن  من

 : شرمنده حواسم نبود  دهیسپ

 نداره   ی، اشکال  کنمی: خواهش م  دیسع

 میدیرس  گفتیکه م دیسع یمشغول حرف زدن شدم . با صدا دهیدادن آدرس مدرسه با سپ بعد
به طرف مدرسه راه  دهیخداحافظ و ممنون سپ  کیو با  میشد ادهی و با هم پ م یحرفمون و تموم کرد

 .  میافتاد

  هیک  نیا نمیزود باش بگو بب  ی: هست دهیسپ

 نازمدم   -

 ؟  یییی: چ  دهی: سپ

 آخه .  یچرا داد و هوار راه انداخت -

 بود   تی بود ، چقدر هم با شخص یک نی: زود باش راستشو بگو ا دهیسپ

 کردم    فیکه برات تعر دیهمون سع نیبرو بابا ، ا -

 ؟  یگفتیرو م  زای اون چ یماه نی اون سرت ، تو به پسر به ا: خاک تو  دهیسپ

 .  ستیماه ن نمی ول کنا ، همچ -

 هرزه و چشم چرونت ماهه. ونیآخه اون هما ستی ماه ن  نی: نه ا دهیسپ

  یدار  ونیبا هما  ی: تو چه مشکل 

 ونیهما  ی ن یب یاصال بهم نگاه هم نکرد ، نم دیسع یدختر بازه ول ونیواقعا . هما  ستی: معلوم ن دهیسپ
  ارهییچشم آدم و در م

 ، خودش صد بار بهم گفته . کنهی وگر نه به چشم بد نگاه نم یو اجتماع  ه یفقط امروز ونیهما -
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 : و تو هم باورت شده ؟  دهیسپ

 : چرا نشه 

و جمع   لمون یهم وسا دهیگذشت و مدرسه تموم شد و من و سپ ونیروز با بحث در مورد هما اون
  نیبب یافتاد . اله ونیچشمم به جمال هما میاومد رونیاز در مدرسه ب نی. هم می ای که به خونه ب میکرد

  شتهباز گذا پشمی، ز یکاپشن آب  هیو  یخ یتنش بود و شلوار   دیسف شرتیت هی بود ،  پی چه خوش ت
منم   زنهیباهاش داره حرف م  یدختر  دمیبه طرفش برم که د خواستمیبود موهاشم مد روز بود . م

کرد   یشده نگاه کرد و بعد پوف خکوبی و م کردمیکه نگاه م ییبه جا دهیسپ کردمیطور نگاش م  نیهم
 گفتم ؟ یدید ایو گفت : ب

گفت   یز یو به دختره چ دیمن و د ونیشدم  هما کینزد یمن قبول نکردم و به طرفش رفتم وقت یول
 بودم   دهیبهش رس گهیو اونم راهشو گرفت و رفت . منم د

 با لبخند رو لب  ونیهما

 ؟  یسالم خانوم خوشکله خودم ، خوب -

 ؟ یسالم ،ممنون تو چطور  -

   زمی عز  یمرس -

 ی زدیباهاش حرف م یبود داشت  ی: اون ک

 ، اومد چرت و پرت گفت ، منم گفتم خودم خانوم دارم زمینبود عز یکس -

 ون یهما یگیراست م  -

  گمی، معلومه که راست م زمی عز ی: پس چ 

 با اخم دهیسپ

   نمتیبیفردا م رمی من م ی: هست

 ؟ گهید میبا ما بر ایاه ، خوب چرا ب  -
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 تنها برم   دمیم عی: نه ممنون ترج  دهیسپ

 ؟  یدار  تو با من مشکل جان   دهی: سپ  ونیهما

 ، جان و درد  تی شخص ی در دل خود : ب دهیسپ

 .  یفعال خداحافظ هست دی: کلهم دوست ندارم با شما هم قدم بشم ، ببخش دهیسپ

   زمیخدا حافظ عز -

 ؟  رهیگیپاچه م نهیبیدوستت چه مرگشه ، منو م نیا نمی: بب ونیهما

 با ادب باش   ونی: اه هما

 با لبخند   ونیهما

   یتو بگ یهر چ  زمی: چشم عز

  شهیم  رمیخونه من د  میبر -

 به چشم  نمی: ا

  کیتا نزد می. و صحبت کرد میبعد دستش را دور شونه هام حلقه کرد و همون طور با هم قدم زد  و
 واریمنو به د ونیکنم که به داخل خونه برم هما یخداحافظ  میکه خواست ن ی .  هم میدیخونه رس

نگاه  زا یلحظه ا یبرا یبود ول  یاز چ  دونمیشده بود نم اد یش قلبم زچسبوند و تو چشام نگاه کرد . تپ 
 میشونیپ یرو ونیهما یلبها یگرما یاومدم و در لحظه ا نییپا ونی. سر هما دمیترس ونیهما

هم سرش   ون یبه خودم اومدم هما ادییحس کردم نفسم باال نم  یوقت  ینشست اول کال هنگ بودم ول
 و با لذت  نگاهم کردو گفت :    دیو عقب کش

   زمیعاشقتم عز هوم

چه مرگم شده  دونستمیآروم به طرف خونه رفتم . نم یخداحافظ   کیو فقط با  دمیخجالت کش یکم
 حس بد . هیداشتم هم نه  یهم احساس خوب
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شته کل خونه رو بر دا یقرمه سبز  یکه تو فکر بودم رفتم تو خونه . بو نییپا ی و باز کردم و با سر  در
و صدا    دیدرست کرده سع یغذا رو ک نیپس ا ستیاومد که مادرم ن  ادمیبود تازه به خودم  اومدم 

باز   دیکه در اتاق سع اقمبه آشپز خونه رفتم نه نبود . از پله ها باال رفتم که برم تو ات ومدین  یکردم جواب
طور نگاش کردم تا   نی. هم خونهیسجاده داره نماز م یپا دیسع دمیاروم سرم و بردم تو د دمید

 نمازش تموم شد . سرش و برگردوند و گفت :  

 ؟  یاومد یک سالم

 سالم قبول باشه .  -

 غذا رو آماده کنم   زی قبول حق . برو لباستو عوض کن تا من م -

 ؟ یآماده کرد یتو قرمه سبز  -

 مامان فرستاده . زمی نه عز -

 ؟  یچجور  -

، منم قبول کردم   فرستهی م کیصبح زنگ زد و گفت که غذا بار نذارم خودش قرمه گذاشته برام با پ -
 فرستاد    شی ساعت پ کیاونم 

 دست خاله درد نکنه   -

بود نا خواسته رفتم جلو و دستمو کردم تو چال لپش و   دایبهم زد که باز اون چال لپاش پ یلبخن دیسع
 م مچ و دستمو گرفت و با لبخند گفت  آرو  دیبه شدت توش چرخوندم . سع

 که . ی: سوراخش کرد

   دمیو بر چ  لبام

 بهش دست بزنم  ذارهیچال لپ داره ها نم هی سی خس -

 آرومتر    یفقط کم یبا همان لبخند : من غلط بکنم نذارم دست بزن دیسع
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برام   ینگفت . ول  یز یچ گهید  دیسع یدوباره دستمو فرو کردم تو چال لپش ، ول یبا خوشحال  منم
  یکه صبح بهش ب اوردی، آروم و خوش اخالق . اصال به روم ن  زنهی حرف م یبا چه آرامش دیسع بهی عج

 کردم   یاحترام

   مینهار بخور م یتموم نشد بر - دیسع

ناخننم رفته تو پوستش . با  یوا ی. ا زدمی و حرف م  دادمیمن دستم تو لپش فشار م یوا یا
 انداختم  و گفتم  ن ییسرم و پا یشرمندگ

 حواسم نبود    دی: ببخش

 نداره  یسرت اشکال  یفدا -

 ؟  یچرا نگفت  -

 نشده که .  یز ی ، چ ستیمهم ن -

آروم به طرف اتاقم رفتم دروغ نگم از خجالتم  گهینم یز یچ گهید دمید یوقت  کردم ی م یدستام باز  با
  گهیدفعه د نیا یرفتم ول  نییلباس و شستن دست و صورتم پا  ضیهم معطل کردم وبعد از تعو یکم

  دیسه  شی وگرنه لخت پ ستیو شلوار پام بود . خوبه تابستون ن شرتیت  هیسرم نکردم  یروسر 
 ندارم که واهلل .   ایموندم حیم

 ، وژژژژژژژژژ   نییوردم پااز پله ها سر خ بازم

فقط گفت   نیی پا دمیرس ی. وقت کردی و با لبخند نگام م  رونی من اومد ب یاز آشپز خونه با صدا دیسع
 که مواظب خودم باشم و بعد به آشپز خونه رفت منم دنبالش رفتم .

غذا  منم تند نشستم و شروع کردم به  شدیبود ، آدم اشتهاش باز م دهیو چ  زیم قهیچه با سل یوا
گفتم و   یشی اوخ  هیغذام تموم شد  یخوشمزه بود . وقت  یلیبود ، خ  یخوردن واقعا دست پختش عال 

 و جمع کنم   زی از جام بلند شدم که م

 جمع کنم ؟ یتموم کرد -

   میکنی بله ، تو نه ، ما با هم جمع م -
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   گهید دارمیمن بر م یآخه تو گذاشت -

 بهتره   میبا هم بر دار - 

رفت نشست رو   دی. سع میو با هم ظرفا رو شست مینگفتم و با هم سفره و جمع کرد یز یچ گهید منم
،  ختمیهر دو مون ر یدو کردم و برا یو با اون خودش و مشغول کرد منم چا ونیزیتلو یمبل رو به رو

 و بهش دادم   شییمبل تک نشستم و چا یرو

 ؟  یفردا کالس ندار  یهست - دیسع

 چطور ؟  میلی ما هم تعط گهیفردا نه ، پنج شنبه هست د -

 . یهم بهمون خوش بگذره هم به درسات برس میکن یز ی بر نامه ر خواستمیم -

   یشهر باز  میبر شهی ، م یگیراست م ی: وا

   میخوریم رونیشام و هم ب میری خوبه ؟ غروب م  یشهر باز  میریآره چرا که نه ، فردا م -

   یرس ی، م دیسع هیعال -

 و بر داشت   یجواب من و نداد و گوش گهید  دیزنگ خورد و سع دیسع  یموقع گوش همون

 جانم مامانم   -

 خوبه  می، بله حاج خانومم هست میخوب  -

 جانم بفرما   -

 دوست نداشته باشه  دیبگم ، شا ی: چ

 بهتره   دیشما بگ -

   دمیخدمتت ، االن بهش م یگوش چشم

 و طرف من گرفت و گفت مامانم کارت داره  یگوش
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 ششم فصل

 

 

 

 خاله   سالم

 مادر  یخوب   زمی سالم عز -

 ؟  نیممنون خاله ، شما خوب -

   کنهینم  تتیپسرم که اذ نیا نمی شکر ، بب - 

 کردم و بعد   دیبه سع ینگاه
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 بگم  تونمیاالن رو به روش که نم  -

 و گفت   دیبلند خند  یبا صدا خاله

 کنه   تتیاذ ادیی اون دلش نم ینکن  تشیآره ، تو اذ یکنیم تشیاذ  یدار  یپدر صلوات  یا -

 و گفتم   دمیبلند بلند خند منم

 خودشه قایبه هدف دق یخاله زد -

نازک کردم   ید. منم پشت چشم کری و نگاه کردم که ابروهاش باال فرستاده بود و من و نگاه م دیسع
 براش و گوش سپردم به خاله 

 دخترم ؟  -

 جانم خاله جان  -

  یمهمون هیما فردا شب  زمیکه خودم بهت بگم . عز نهینظرش ا  یگفتم و ول د ین به سعراستش م -
 گل دختر   ی باش   یتو هم تو مهمون ستیاگه سختت ن خواستمیخودم و عمو اکبرت . م یالیفام میدار

 ندارم خاله   یمن مشکل -

   زمیعز یشیکنم ، ناراحت نم یمعرف دی آخه اونجا مجبورم تورو به عنوان نامزد سع -

 بد نشه  دیسع یبرا ی ول ستیبرام مهم ن شناسمیرو نم یخاله من که اونجا کس -

 با برکت پا قدمت   شهیاز خداشه ، از قوم عجوج و مجوج ما خالص م دیسع زمی نه عز -

 که کل خونه رو برداشته بود  من بود  دنیبلند خند یدوباره صدا و

 باحال بود   یلیخاله خ  یوا -

 ؟  یاییخوب حاال م -

 ، فقط ،،،  شمیبللللله ، چرا که نه ، خوشحال احم م -

   زمیعز یفقط چ -
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   میاونجا باش  دیساعت چند با -

 ا یب  یاز بعد از ظهر هر وقت دوست داشت -

   امی بعدش ب شهی ، م  یقول داد فردا من و ببره شهر باز  دیسع -

 با ناز گفتم که خودمم تعجب کردم   نیآخره همچ  جمله

 خاله   دن یبلند خند یصدا  باز

 ست ین  یمشکل  زمیباشه عز -

 ؟ یخوا یچششم من فردا در خدمتم ، کمک نم  -

 خالص   ستموی بار  بگو بلد ن هینرفته ،  ادمی هنوز  زمی نه عز -

 چند وقت قبلو بهم گوش زد کرد   یبر من ، خاله صحبتا یوا یا

همون طور نشسته بود و  دیقطع کردم . سع یو بعد از خداحافظ مویدیبه هر حال هر دو خند یول
 .  کردی نگام م

 ؟  یکن ینگاه م یچرا اون طور  هیچ -

 آره  نیکردیم بت ی کرد و گفت : غ زیچشماشو ر دیسع

 من ، نه اصال بتی تو چشمام گفتم : غ  طنتیبا ش  -

 تکون داد دو قدم رفته بود که به طرفم برگشت    یو از جاش بلند شد و سر  دیخند دیسع

 ؟ یندار  یتو واقعا مشکل -

 در مورده   -

 به عنوان نامزدم   الی فام شی پ یایب  نکهیا -

 ؟  ینه چه مشکل -
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  ادی خوشت ن  دیگفتم شا -

 زنگ نزدن ؟ نایمامان ا یراست ر،ی نه بابا سخت نگ -

 بود که زنگ زدن۱۱چرا ساعت حدود  -

 تو هتل بودن   -

 هم استراحت کردن و بعد زنگ زدن یکمیآره ،  -

 آهان  -

 ؟  میبخر میبر ای،  یلباس دار  یراست -

   ستین  ازی نه دارم ن -

هنوزم که    ی، ول رمی گیآرامش م  نمیب یرفتار خوبشو م یباهاش ، وقت  شدمیچرا داشتم نرم م دونمینم
 یچه نقشه ا دونهینم  چارهیکاره ، ب نیا یبرا تیموقع ن یکنم  و فردا بهتر تشیدارم اذ میهنوزه تصم
 ، خخخخخخ  دمیبراش کش

 نگفت   یز ی چ یبرام داد ول یمشکوک نگام کرد و سرش و تکون  یکم دیسع

   دیاممممم سع -

 جانم   -

  رونیبرم ب  خوامیامروز  و من م -

 کجا ؟  -

   گردم یخونه خالم ، دلم براش تنگ شده ، تا غروب نشده بر م -

  یبر  شهینه نم -

 اخمام رفت بهم   دوباره

 .  یگیم یطور  نیمگه من ازت اجازه گرفتم که ا -
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 هفتم فصل

 

 

 

 

 . با من هم لج نکن باشه ؟  یبر  شهینم

 بد تو هم بود    اخمام

 هان ؟ یکارم  یچرا اونوقت ، تو چ  -
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 صورتم تکون داد  یصداش باال رفته بود . انگشتشو جلو یهم کم دیسع

چه  یگیکه م ی، دوما من یدیوجه ، فهم چی: اوال بابا تکرار کرد که اجازه رفتن خونه خالت و ندم به ه
 نه . ای  یفهم ر ی ، ش یبه حرفم گوش بد  یدار  فهیکارتم ، من االن شوهرتم و تو وظ 

 دی. سع نیی پا  ختنیاشکام ر ارمی کردم ، بدون اخت یداد زد که از ترس قالب ته  نیآخرشو همچ جمله
 گفت :   یمونینگام کرد و بعد با پش یلحظه ا

 باشه ؟ دیسرت داد بزنم ببخش خواستمینم  یخانوم د یببخش

 ذره  فقط وقتم بگ خواستمیبا بغض تو صدام گفتم : آخه حوصلم سر  رفته بود  م من

بم تر شده   یفشرد . و بعد صداش که کم  نشیتو چشام نگاه کرد و جلوتر اومد و سرم و به س دیسع
 . من غلط کردم خوب . حاال آروم شو . باشه ؟ دمیباشه فهم  زمیبود به گوش خورد : باشه عز

ر  خوب پاشو برو صورتت و بشو  یسکوت دوباره شروع به صحبت کرد : حاال مثل دخترا یاز کم بعد
 خوبه ؟  رونی ب میلباستم تنت کن ، با هم بر

 ؟ می: کجا بر

) . آخه  -زد و صورتم و از خودش جدا کرد و با دستاش چونم و گرفت و سرم باال گرفت : یلبخند دیسع
چطوره   نما ی . اصال س میبر ی(  کجا دوست دار -، ماشااهلل قد که نبود .:  دمیرسی هاش م نهیمن تا س

 هوم خوبه ؟ 

 و تکون دادم و گفتم آره خوبه   سرم

 پس برو آماده شو منم آماده شم  -

  نییاز پله سر خوردم پا  شهیباال . بعد از حاظر شدن مثل هم دمیسرم و تکون دادم و از پله ها دو منم
. بعد   داییاالن م  گفتیاتاقش اومد که م یو صدا کردم که صداش از تو دیسع  عینبود سر یکس  ی. ول

دقت  االنبود من چرا تا  پیمن چقدر خوش ت یخدا یشد .وا دهیتو پله ها د دیاز چند لحظه سع
فکر کنم شکمش   یتوپ . وا کلی باقد بلند و ه یکردنش . پسر  زی نکرده بودم . شروع کردم به آنال

  و چشاش همون ومدییبهش م یل یدرست کرده بود که خ  یپک باشه . موهاش و مدل خامه ا شیش
و چال رو   یمتناسب و لبش که حدودا قلوه ا یقلم ی نیکم رنگ بود . ب یطور که قبال حدس زدم قهوه ا
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. لباسشم  شدایم ینداشت چ شی اگه ته ر نی . فکر کن کردیم  ییباز خود نما ششیلپش که با اون ته ر
تو   یمشک  یها قهیبا  یکت سبز لجن  ک یبود و  دهیپوش  یسبز روشن با شلوار سبز لجن شرتیت هیکه 

 بود .   پیخوش ت  یلیخ   ییدستش بود . خدا

 خانوم خانوما .  یایی : پس چرا نم

و روشن   نی ماش دمی. سع میرفت رونی من اصال حواسم نبود . از سر جام بلند شدم و با هم ب یوا یا
  میکرد و ما راه افتاد

 ؟  مینی بب  یلمیچه جور ف یخانوم . دوست دار   یخوب هست -

   یبدون فکر گفتم : عاشق منم

   دیشما بگ یبهم کرد و با لبخند گفت . چشم هر چ ینگاه دیسع

و با هم به  میدیرس قهی. بعد از چند دق ارمیینگاه که من سر در نم  نیتو ا یخاص بود چ  نگاهاش
  شد حس کردم یچ دونمیکه نم میکرد ی و نگاه م لمیو ف میبه داخل رفت  یمعطل  یبعد از کم  میرفت  نمایس

.   کردیبود که دست من و گرفته بود و آروم نوازشم م دی سع ینگاه کردم دستها یدستم داغ شده وقت
که   ارمیبهم نگاه کرد و لبخند زد و من خواستم دستمو از دستش در ب دیبود . سع یچقدر حس خوب 

 بعدا برات بد شد پسر .   دیگوشش گفتم شا رینگذاشت و فقط نگام کرد و من آروم ز

   یکه قراره ازدواج کن ینگام کرد . و من باز گفتم : با کس یسوال حالت  با

  لمتوی. پس راحت ف  یچهرش تو هم رفت و گفت : تو ناراحت اون نباش تو االن محرمم من دیسع
   نی بب

  یو بعض  میدیجاهش خند یبود بعض  یجالب لمینگاه کردم . کال ف لممیسرم و برگردوندم و به ف منم
بابا به هر   یا زدیلبخند م دیسع  یول  دمیجاها هم من خجالت کش   یو بعض م یجاهاش ناراحت شد

 .  شدیحال پسر بود خوب خجالت سرش نم 

به طرف خونه  دنیدور دور زدن و خند یو کم جیساندو هیتموم شد و ما هم بعد از خوردن  لمیف
   میدیو خواب می . هر دو به اتاق رفت ریو بعد از شب بخ  میرفت

  دیسع
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بهش بگم که اون  یچه جور  د یبا ونمینم  یبود ول  یبود لمس دستاش برام عال  یشب خوب  شبید
 صبر داشته باشم . فقط صبر حالل مشکل منه .  دی. به هر حال با ییو که دوست دارم خود تو یکس

و بعد خونه مامان . تو  یشهر باز  میکه اول بر ارنی ب  فیتشر  یتا خانوم سادمیوا نییهم پا االن
شه، از  یو به عنوان همسرم معرف   یهست لیقراره به فام نکهیا یاز خوشحال ستمیپوست خودم ن

   شمیها راحت م  یبعض  یدست فکر ها

 من آماده ام   -

پر   یکم  یول  یآب یبود با شلوار ل یآب  یزانو که ل ی. مانتو تا رو دمیخودم و د یو بلند کردم و پر  سرم
بود  ختهی. البته موهاش و به صورت کج رو صورتش ر یقهوها نیو پوت یشال قهوها  هی رنگ تر  

دماغ   هیکه شب  یفندق ین یدخترونه و ب ی شده ول  زیتم یبود . ابروها شهیاز هم شتریب یکم ششمیآرا
،   یبه رنگ عروسک  دهیکش یکم یی که من عاشقشم ، چشما ییبود و چشما یخداداد  یبود ول یعمل

کوچک و قشنگ و ماهاشم که  یحدودا پر رنگ و خاص . با لبا  ی. خاکستر  هیکه منظورم چ  نیدونیم
.   شهیم تی اذ یطور  نیا زمینذاره عز یازش بخوام تو خونه روسر  دی)  با-زده معلومه لخته . : رونیب

 (  -:  کنمیامشب باهاش صحبت م

 بد شدم ؟  یکن ینگاه م یطور  نیچرا ا هیچ -

   نمیبر ای ب یگقشن شهینه گلم تو هم -

خونه مامان  یو رفتم جلوتر دستشو گرفتم با لحن نوازش گونه گفتم : برا دمیو تو نگاش د تعجب
 ؟  یلباس بر داشت

 گذاشتم .  فمیآره تو ک  -

 ؟  می: پس بر

بزن   یشهر باز  یبه سو شیو گفت ، آخ جون پ دیدفعه از اون حالت در اومد و با ذوق باال پر کی
 .  میبر

 . میرفت رونی و با هم ب دمیقدر که ذوق داشت منم با لبخند دستشو کش نیکوچلوها شده بود ا مثل

 .  ومدییگفت کاش سها هم م یکه هست میحرف زد  یکم  نیماش تو
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 کمک مامان کنه .   دیامروز با یمنم دوست داشتم باشه ول -

 ؟ م یبر ری ما د ستیبد ن -

   میسها رو با خودمون ببر میریکه م گهیدفعه د میتون یبهتره . تازه ما م یطور  نینه ا -

 ، آره ؟  میری: آخ جون بازم م 

 حتما چرا که نه، یاگه تو بخوا -

  یاز هر باز  میدیبا ذوق حرف زد و منم با جون و دل گوش دادم و بعد هم که رس  یهست یشهر باز  تا
خسته شد به طرف خونه مامان راه  گهید یخوش گذشت وقت   یو کل میسوار شد نیکه فکرشو بکن

   نجاستینگه داشتم گفت : ا یوقت  نیهم یبود . برا ومدهیتا حاال خونه ما ن ی. هست میافتاد

 . نیبله . شما تا حاال افتخار نداده بود -

 ؟ دی. سع هیچه حرف نیاه ا -

 جانم ؟  -

 ؟من خوبم   نیبب  -

   یعال  شهیهمکردم و گفتم مثل  یبهش نگاه -

 راستشو بگو ها ؟  -

 .  نیخودت بب  ایو گفتم ب  دمیو کش ریآفتاب گ  یرو نهیآ -

 و کرد و گفت حاال خوب شده .  دشیبعد از نگاه خودش فقط روژشو در آورد و دوباره تمد -

 از اولشم خوب بود .  -

 .  گهید میخوب بابا بر یل یخ -
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  نهیرو با رژ بب   یهست یدوست نداشتم بجز خودم کس ی کم رنگ زده بود ول یحال که رژ صورت  نیا با
زنگ در و زدم و بعد از لحظه   نیو بعد غاز قفل ماش میشد  ادهی، پس پ کردمیسکوت م دیاالن با یول
 شد  ز با یکی ت یمامان گل پسرتم اومد . و بعد در با صدا ای: ب   گفتیاومد که م دیحم یصدا یا

که خواستم در و باز   نی. هم مید یرس یبعد گذشتن از سنگ فرشها به در ورود  میرفت اطی داخل ح به
 شد  دهیدر د یجلو دیکنم در باز شد و قامت بلند حم 

   یسالم شا دوماد خوش اومد -

   دیسالم داداش حم  -

 یبر گشت طرف  هست دیو حم میهم دست داد با

   یسالم زن داداش خوش اومد -

 بعد دستشو به طرف خونه نشون داد و

   دیسالم آقا حم -

 ؟  یصدام کن  یطور   نی. دوست دارم ا دمی ، من االن داداش حم ه یچ دیبابا آقا حم یا -

   نیچشم هر طور شما دوست دار -

چشمک خوشکل برام زد .   کیهم طرف من برگشت و  دی به طرف در رفت و حم یحال کم   نیدر هم و
خوب نشد  یخودش ول  یبرا شدیم  یطونی پسر بابا نبود ش نیلم گفتم . اگه امنم لبخند زدم و تو د

  یلی. خونمون خ میجلو رفت  یگذاشتم و کم ی. با همون لبخند رفتم تو و دستمو و پشت  هست گهید
 بلند گفتم : سالم عرض شد   یهمه اومدن . من با صدا  نکهیبود مثل ا وغشل

  نیمن ، خوش اومد یزای من به طرفمون برگشت : سالم عز یبا صدا مامان

گفت و بعد من و  کی و آروم بهش تبر  دیو بغلش گرفت و بوس یبه طرفمون اومد و اول هست بعد
که بهش داشتم بوسه زدم . بعد از مامانم  یسرشو با تمام عشق  یبغل کرد . منم بغلش و کردم و رو
 بوسه زد .  ی هست یشونیپ  یو بغل کرد و رو یبابا اومد جلو و هم منو هم هست
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  یهست یشون یپ  یبابام که رو دنیدختر دوم بوس  کیمن با  دنیو تو نگاه همه خوندم اول د تعجب
افتادم تو جمع   یز یچ ادیمن  که   میکرد ی و با همه سالم و احوال پرس میکاشت . به هر حال جلو رفت

گفت   همکرد و بعد ب  یروبوس ی. کوثرم اومد اول با هست  ادیکردم و بهش اشاره کردم ب  دایکوثر و پ 
 جان   دیجانم سع

جلو بردم و تو گوشش گفتم : کو ثر من حواسم نبود زودتر بهت بگم تا ما باال    یمن سرم و کم -
 کن . مشیرو جمع کن ببر قا  یهست یبرو تو اتاقم قاب عکسا میومدین

 ؟  ی:  چرا مگه بهش نگفت 

 نه هنوز زوده  -

 نگام کرد و منم گفت : خواهش  یچپ چپ  هی کوثر

  رم یفرستاد و گفت باشه االن م رونیب  نفسشو

 به طبقه باال رفت و سها به طرفمون اومد  کوثر

 جونم دلم برات تنگ شده بود   یسالم هست -

 طور . نیسالم منم هم -

 کردن .  یبغل کردن و روبوس   گرویبعد همد و

   یسالم داداش -

 ؟  یدیسالم سها خانوم مارو هم د -

 خودشو انداخت بغلم و گفت دلم برات تنگ شده بود   سها

. و بهش لبخند   دمیو د ی. نگاه با حسرت هست دمیبوس  شویشونیطور خوشکلم و بعد پ  نیمنم هم -
 .  دمیدیم قایو دق  یداره و االن هست ییها یبد هیکه تک فرزند بودن  دونستمیزدم م

 ؟  یکن  یخانوم خوشکل و معرف  نیا یخوایجان نم میعموم مادرم و صدا زد و گفت : مر زن

 خانوم خوشکل  نی: چرا حواسم نبود . ا مامانم
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 ماست   دیو گفت : نامزد سع  دیو به طرف خودش کش  یبا دستش هست و

تو   یو ل کردنیها تو گوش هم پچ پچ م یو بعض  گفتندیم  کیها تبر یهمه بلند شد که بعض یصدا
 کرد   دایپ شدیم  یهمه صدا ها ناباور 

 خواهر   میبود بهیخبر ، غر ی: وا چه ب خاله

جان عجله داشت . ان  دیشد ، تازه چند روزه نامزد کردن . چون سع یدفعه ا هی هیحرفا چ نینه ا -
  م یریگیجشن بزرگ هم م هیش شااهلل به وقت 

  یو با دستش هست رهیرو بگ ییدخترا نیبود همچ دیداشتم بع دیکه من از سع  ی: واهلل با شناخت خاله
 و نشون داد

برد و گفت :    یبه طرف هست یزودتر منو کم دیشده بودم تا اومدم دهنم باز کنم که حم یعصب   یلیخ
   دیسع یجان برا  یبهتر از هست یک

اشاره هم زد   هیجان زن داداش و ببر لباسشو عوض کنه و   دیبعد به طرف ما برگشت و گفت : سع و
اتاق من،   می جان بر یو گرفتم و گفتم : هست یو ببرم منم سرم و تکون دادم و دست هست یکه هست

 لباستو عوض کن  

برام زد   یچشمک ومدییم نییکه به پا دمیبود و با من باال اومد تو راه پله کوثرو د  نییسرش پا یهست
 تشکر تکون دادم  یحله . منم سرم و برا یعنیکه 

 شده ؟  یچ نمی بب نی: صبر کن  کوثر

   نییپا امییکوثر ، االن م ستین یز ی : چ دیسع

 ؟  یکنی م هیگر ی: هست کوثر

شدم به طرفش بر گشتم با دستام چونشو باال گرفتم و تو چشاش نگاه کردم .   ی تازه متوجه هست من
،   نیی. اعصابم داغون شد تا خواستم برم پا وفتادییم  نیچشاش پر از اشک بود و دونه دونه به زم

 دستمو گرفت و گفت   یهست

  دیسع کنمی نه خواهش م -
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 ؟ دیشده ، سع یبگه چ  یکی :  کوثر

 خاله چرت و پرت گفته  -

کرد و گفت اونا رو ولش کن خودم   یبه هست ینگاه ی. گوثر با ناراحت دمیبه صورتم کش یبعد دست و
 .  زمیبرو لباستو عوض کن عز رمیگ یحالشونو م

و مامان    دیکه حم  ومدییم نییباال . صدا هنوز از پا  می فقط سرش و تکون داد و ما هم رفت یهست
 نشنوم و بعد سکوت .  یز یچ گهید  نیا که گفت بس کنحدودا بلند باب  یو صدا دادنیجواب خاله و م 

 اتاقم چطوره ؟ نمیجو عوض کنم گفتم : ا نکهیا یو برا  میبه اتاقم رفت ما

قشنگه   یعن یسرشو باال آورد و مثل بچه ها با پشت دست اشکاشو پاک کرد و گفت خوبه ،  یهست
 ؟ نمیهمه جاش  و بب  شهیم

 بللللله ، راحت باش .  -

در کمد   ی. وقت گهید یتو کمد م نگاه کردو تو دراور و جاها یحت  دیهم به همه جا سرک کش یهست
 ؟ هیهمع کادو مال ک نیا یگفت : وا  دیرو باز کرد و کادوها رو د یوار ید

 اووووم راستش   -

 آره ؟  یکه دوسش دار  ی: مال همن کس 

 راستش آره  -

 چند تاست ؟ خوش به حالش   یوا -

 .  دمیتولدش و روز زن و روز دختر براش کادو خر یتو هر سال برا دونمینم -

 تو کتابا نوشت .  دی: چه جالب  . داستان عشقتو با

 نگفتم   یز یلبخند و زدم و چ  منم

 مال توهه  تاریگ نیا دیسع
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 : آره چطور ؟ 

   یامل باش  ادیی بهت م  یکارا بلد باش نیاز ا کردمی فکر نم -

 دهنشو گرفت   یو جلو دیکش یه هی عیاز حرفش سر بعد

 تو رو خدا  دیببخش یوا -

 جالب بود  یل ینداره خ یگفتم اشکال  شدمیکه داشتم از خنده روده بر م  منم

آورد . خوب برو   رونیبرداشت و لباسشو ب فشویو نگاه کرد  ک زی خوب همهچ  یهست نکهیاز ا بعد
 من لباسمو بپوشم .  رونیب

تو ، منم رفتم تو اتاق    ایصداش اوم که گفت ب قهیبعد از چند  دق  رونی تکون دادم و رفتم بسرمو و  منم
 بود .   دهیپوش یساپورت کلفت مشک هیو   دیسف اهیس کیتون هی

 ؟  ستی به نظرت بد ن دیسع -

 نه چرا بد باشه ؟  -

 بگن یز ی چ ترسمیم  یدونیآخه اونجا همه ،،،، م  -

 .  شهیخودت باش هم شهیهم ی، هست  ییعال زمی نه عز -

 زن داداش ؟   یگیتو چرا به کوثر نم دیسع یراست -

 چون عادت کردم به کوثر صدا کردنش .  -

 زن داداش  یخوب چرا از اول نگفت  -

 چون از اول زن داداشم نبود  -

 ؟  یدرست جواب بد شهیکالفه شده گفت : م  یبود که حساب معلوم

 بله ، چون کوثر دختر خالمه   -

  نهیی لت که پاخا نیهم -
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  کنهیم  یزندگ  رازی نه اون خالم تو ش -

 آهان  -

در   یدلشوره داره و سع یکه هست دمیدی، م  نییپا میرفت دید نهی خودشو تو آ  یکه هست  یاز کم بعد
 ، باشه ؟  میدستشورفتم گفتم : نترس من و خانوادم پشتت نیهم یپنهون کردنش داره . برا

 باشه   -

رو سرش مرتب کرد و گفت و پسر خاله فکر    یراه دختر خالم آرزو جلومون سبز شد چادرشو کم تو
 نامحرم لباسش بلند تر باشه .  یکه جلو یازدواج کن ی حداقل با کس  کردمیم

باز و   یبهتر از چادر توهه که ه یل یخ میجلو رفتم و گفتم دختر خاله ، لباس کوتاه هست یکم منم
 معلوم باشه   رشیزتا لباس  ی کنی بستش م

 گذاشتم و گفتم  یزدم و دستم و پشت هست یبا خشم بر گشت و نگام کرد و منم لبخند   آرزو

 بهتره  میهدر ند نجایدلم ، وقتمونو ا زیعز میبر -

بار لباسشو   هی قهیهر چند دق یو هست  میمبل دو نفره نشست یرو ی، من و هست میطرف جمع رفت به
دستمو و پشتش رو مبل گذاشتم و به طرفش خم شدم و   دمیحالتشو د. منم که  دیکشی تر م نییپا

   میبر  یش یم تیراحت باش . اگه اذ یگفتم : هست

   ستی ن میزی نه نه خوبه ، چ -

 ؟ یبابا چرا ساکت  ی: هست  بابا

 بگم ؟  یچ -

  نمیبابا بب شیپ  ایدستاشو باز کرد و گفت : ب  بابا

و تو بغلش گرفت و   یدستش هست  کیبابا نشست و بابا هم با  شی هم از جاش بلند شد و پ یهست
 بود .  یشروع کرد باهاش صحبت کردن . چه خوب بود که بابا و مامان حواسش به هست

 کوثر منو ازفکر در آورد  یصدا
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  نی نیمنو بب  یبابا ، هست -

 کی نی تو ا یکل  دیحم یت و گفت . وادو به طرف کوثر نگاه کردن که کوثر ازشون عکس گرف هر
 ساعت شکار لحظه ها داشتم 

  دنیکوثر خند یبرا همه

 عکس از خودته  ینخند کل  دی: اه سع کوثر

 از من ؟  -

در   رشیاز ز  یتون ی، همه رو دارم ، نم یبغلش کرد  ایو  یکن ی که عاشقونه نگاش م یآره خوب موقعه ا -
   یبر 

   کنمیبابا باشه من کال اعتراف م  یا -

 از خجالت قرمز شد  یو صورت هست دنی حرفم خند نیبا ا همه

 یهست

 خوب ،،،،  ی، ول هیهمش الک دونستمیمن که م دمیچرا خجالت کش دونمینم

هوامو  یل یو کوثر خ  دیطور حم   نی در کل خاله و عمو هم یول  شدمیناراحت م اشونی بعض یحرفا از
 .   کردمیم و لوس م خود  یداشتن ، منم کل

فقط من بودم که   یعنیبودن ،  یدختراشون همه چادر   یبودن ول  یمعمول ییطورا  هیهمه  پسراشون
 بدون چادر بودم . در کل خوب بود  

 خاله اومد   یصدا

 کمک   دیایی جان م یکوثر جان ، هست سها   -

 چشم خا،،،، مامان االن  -

  دمی و عمو د  دیو سع دیحم یتو چشما یگفتن کلمه مامان خوشحال  ما
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  ادتی،  یبابا گفتن بهم بدهکار  هی بابا ،   یگیبه من م یآروم تو گوشم گفت : پدر سوخته پس ک  عمو
 باشه  

شما   یماست بلند گفتم چشم بابا جون ، هر چ یها رو یچشم بعض دمیبهش زدم و چون د یلبخند -
 د یبگ

 نکرده  ی، برو کمک مادر شوهرت کن تا حسود زمی بهم زد و گفت : برو عز  یهم لبخند عمو

 من بود . سرم و  یرو دیبا لبخند بلند شدم ، نگاه سع منم
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 هشتم  فصل

 

 

 

 ی ز ی تو گوشش گفتم ،: شما چ بای بردم و تقر نییپا  یکم

 ن یخواینم

   یکنی ، ممنون که کمک م زمی نه عز -

 خواهش   -

 طرفدار داره  یل یخ دیآقا سع نیا ی. انگار  ادییمجرد در م یکارم چشم دخترا نیبا ا دونستمیم

 ادیسفره . آخه تعداد ز یرو الیوسا  دنیبه چ میطرف آشپز خونه رفتم و با کوثر و سها شروع کرد به
هم اومدن و شروع به خوردن کردن .  هیو بق میدیچ ز یهمه رو تم  میشدیاصال جا نم زیم  یبود و رو

  امبود و با محبت نگ  یو عمش زن مهربون گهیهم طرف د دیطرفم نشسته بود و عمه سع هی دیسع
چون حواسش بود قبل از   ی. ول یخوا ینم  یز یچ  گفتیهوا مو داشت و همش م یلی خ دی. سع کردیم
.   کردمیم فی ک من بد جور با محبتش  کردیو بهم محبت م   گذاشتیبخوام خودش برام م یز یچ نکهیا

هر چند کوثر   میو با هم شروع به شستن کرد میو ظرفا رو جمع کرد میبعد از غذا همه تشکر کرد
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و   دمیقبول کرد . کوثر شست و منم آب کش دیاصرار منو د یوقت   یکه من کمک کنم ول خواستیمن
 .   ذاشتیاشون مو سر ج  کردیسها هم با پارچه خوشکشون م

  وهیدستم بود و کوثرم م یدست شی من پ میرفت  رونی ب یدست  شیو پ  وهیکارمون تموم شد  با م یوقت
دستمو  یو گذاشته بودم که کس  یهنوز اول یکنم . ول یعروس خوب و باز  ک ینقش   دیداشت . با

 گرفت :  

  یتو خسته شد زمی من عز بده

در   دیحم یدونه گذاشتن که صدا هی یهر کس یو ازم گرفت و شروع کرد به جلو یدست شی بعد پ و
 اومد 

ها رو بده خانومم   وهی، حاال منم مجبورم بلند شم تا امشب زهر مارم نشه . تو هم م لی بابا زن ذل یا -
 بده به من .

   ری بگ ادیخورده  هینه االن با زور .  یگرفت یبا عشق م دیالزم نکرده با ری : نه خ کوثر

مواظب باش   زمی کردن عز یبهم کرد و گفت : حسود   ینگاه دمیو سع دنی حرفا خند نیا ای همه
   ارنیسرت ن  ییبال

  وهیم یکنار من نشست و برام کل  ییرای بعد از پذ دمیو من کنار عمو نشستم و سع  دنیهمه خند باز
پوست گرفت و گذاشت جلوم . هنوز  مهمونا بودن ، به ساعت نگاه کردم از نصف شب هم گذشته  

 نیاخاله تو  یکردم که تموم بدنم کوفته بود . صدا یکه امروز باز  نقدریخسته بودم . ا یل یبود . خ
 .  دیهمه سرو صدا به گوش رس

 مامان   ایلحظه ب هی خسته هست .  یجان فکر کنم هست دیسع -

از چهرش   یبرگشت کالفگ  یاز کنارم بلند شد و با مادرش به طرف آشپز خونه رفت . وقت  دیسع
 مشخص بود . 

 ؟ دیشده سع یز ی : چ یهست

   دونمینم  یعنینه ،  -
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 بهش مادر ؟ ی: گفت خاله

 : نه مامان   دیسع

 با من .  ایجان ب  یبابا . دخترم هست ی: ا خاله

 : چشم 

 . منم بلند شدم و با خاله رفتم  میگفتیآروم م  میحرفا رو داشت  نیا همه

 جانم خاله   -

 با اخم نگام کرد .  خاله

 شده خاله ؟  یز یچ -

 آره ؟  گهیخاله د -

 مامان جون ، جانم   دیببخش یوا یبا لبخند گفتم ، ا -

 هم اخماش باز شد و لبخند زد  : حاال شد  خاله

از چشات معلومه .  زمیعز یما حاال حاال هستن ، تو هم که خسته ا یمهمونا نیجان ، ا یهست نی بب
 دیتو اتاق سع نیبر دیگفتم تو و سع دیبه سع نیهم ی. برا نیکه محرم هم  دیتو و سع میاز طرف
 مامان  زیعز هی. نظرت چ شهیم معذب یهست گهیم کنهیقبول نم دیسع ی ول نی بخواب

 بگم آخه   یمن چ -

 . هان مادر؟  نی هم بخواب شیاگه بگم پ یشی از دستم ناراحت نم  -

صبر کردم    یکنم . کم ت یو اذ دیسع تونستمیکار م نیبا ا نکهیتو کار انجام شده قرار گرفتم و هم ا هو
 که باز خاله گفت  

 مادر .  یبد فکر کن  خوامیوقت نم  هیمن تو رو مثل سها دوست دارم  زمی عز -
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،  زنمی منم شما رو دوست دارم ، رو حرفتونم حرف نم هیچه حرف نیتند گفتم ، نه نه خاله ، ا تند
  نیخوای شما بد منو نم دونمیم

  التینه خکه دست از پا خطا نک  کنمی گش زد م دیخاله بلند شد و لپام و بوس کرد و گفت : به سع -
 . زم یجمع عز

زن عمو گفت : مادر شوهر و عروس چه خلوت کردن . خاله با  محبت منو تو   م یبه جمع برگشت یوقت
 آغوشش گرفت و گفت :  

 که زن داداش عروسام عشقن   یدون ینم

ما رو به خودش   یکوثرم باز کرد و کوثر خودش و انداخت بغل خاله . هر دو یبعد دستشو برا و
 گفت :   دیخاله به سع مینشست  یکم ی چسبوند وقت

خسته هست مامان ، حواست   ی، هست ن یبخواب نیریو ببر باال تو اتاقت بگ یجان مادر هست دیسع
 ؟  ستیچرا بهش ن

 بهم کرد و گفت : آره مامان از چشاش معلومه که خمار ه خوابه    ینگاه دیسع -

   نمیبب   نیمادر ، بر نیبخواب  نی: پس بر خاله

  یراه ری شب بخ کیو   یمعذرت خواه کیاز جاش بلند شد و دست منو گرفت و بلند کرد و با  دیسع
 .  میشد دیاتاق سع

بود که تختش دو نفره بود   نیا ی .خوب  خودش یبود برا یو باز کرد و من اول داخل رفتم جنتل من در
 کردم و برگشتم طرفش . اول با تعجب نگام کرد وگفت  یاخم ساختک  هی، 

رو   رونی بعد از رفتن مهمونا برم ب تونمی؟ خوب من م  یناراحت  یتو اتاقم نکهیاز ا یشده هست ی: چ
 مبل بخوابم .

 همون اخم گفتم :   با

  ست ی ن نی،از ا رمیخ نه

 نگام کرد   یبا ناراحت  دیسع
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 ؟ یناراحت المیاز حرف فام -

   ستین  نمیا رمی : نه خ

 شده ؟  یپس چ یبگ شهی: م

 و خوردم و گفتم   خندم

 تو چرا اتاقت تختدو نفره داره هان ؟  -

 و بالبخند گفت   دیکش  ینفس راحت  دیسع

 آخه تخت دو نفره دوست دارم   -

 ود باش ؟ شوهر ز یآقا یجواب پس بد دینخندا با  یالک -

 بگم ؟ یشوهر گفتنت، خوب چ یمن قربون اون آقا  یا -

 هان ؟  یدیخواب  نجای: بگو تا حاال با چند نفر ا

 با لبخند با دو نفر   دی: سع

 کاره هست   نیآقا ا نیبر من . دو نفر ا ی، وا یباشه ول یشوخ  خواستمی، من م دمیبلند کش یه هی

 ؟  یشد هنگ کرد یبا لبخند گفت : چ دیسع

 رو با تعجب گفتم   نایبودن ، محرمت بودن ، همه ا ای: اون دو نفر ک 

 سها  میکی بود  دیحم  یک ی بله محرم بودن ،  -

 آقا منو سر کار گذاشته . دمیفهم  تازه

 .  دنیخواب  نجایچرا ا -

 ؟  دیرو تخت برات بگم خودش روشنشسته بود منم کنارش نشستم . اول حم  ایب
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سها   شیمن و کوثرم رفت پ شی، چون هنوز تختشون آماده نبود اومد پ یز اسباب کشاون همون رو-
   دیخواب

 ؟  ی: آهان بعد سها چ

 . ادییاونم خوشش م  کنمیمن لوسش م ی، آخه کم  خوابهیمن م  شیو پ ادییوقتا م یسها بعض - 

 ؟  یکنی لوسش م  یچه جور  -

 تا خوابش ببره   کنمی م یبا موهاش باز  -

 تا خوابم ببره باشه ؟  یکنی م یمنم باز  یمشب با موهاآخ جون پس ا -

 بله چشم حسود خانوم  -

   ستمایمشت به بازوش زدم : من حسود ن  با

 خوب . یزن یچرا م یدرد گرفت و گفت : باشه خانوم یادعا یو الک  دیهم خند دیسع

 بعد بلند شد و چراغا رو خاموش کرد و دوباره رو تخت نشست   و

 ؟  یخوای نم یز یجان ، چ یهست ی راحت -

 کار کنم   یبخوابم ، حاال چ تونمیلباسا نم نیمن با ا -

 و شلوارک منو بپوش   شرتی، ت ایخوب ب یکن ی م زوتیچرا لب و لوچتو آو -

 ؟ ی: اه که بعد  برام بخند 

 .دمیم ، قول  خندمینم  زمی نه عز -

 شلوارک بهم داد .  هیکوتاه و  نی آست شرتیت  هیبعد بلند شد و از دراورش  و

من لباسمو  ارهی ب وانیگفت تا بره و آب و ل دمیسع تا لباس بپوشم   رونیبهش گفتم که بره ب منم
 که آرزو گفت :   دیبه گوشم رس دیآرزو و سع یرفت صدا رونی ب یعوض کنم . وقت 
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 نیاومد نیهمه بزرگتر بلند شد  نیا  یجلو  نیتحمل کن نی نتونست ی. کم  یتر بود ای خاله قبلنا با ح پسر
 باال . 

 در جوابش گفت   دمیسع

 باال تو چرا حرصت گرفته ، دختتتر خااااااله   امیاز همون بزرگترا اجازه رو بهمون دادن که ب یکی -

   تس ین یطور  نی، اصال هم ا رهیحرصم بگ دیمن چرا با -

، با تو هم ازدواج  کردمیهم ازدواج نم یمطمعا باش اگه با هست ی. ول یگ یآره تو که راست م -
  یب نی . هان ؟ پس نزار دهنم باز شه . کوچکتر دمید  ینرفته که تو رو کجا و با ک  ادتی.  کردمینم

 باشه   ادتی نی ا کنمی بشه دهنم و باز م  یبه هست یاحترام

 گفتن آرزو . یلعنت یو صدا شدیکه دور م ییپاها یبعد صدا و

که سرشو باال گرفت و من و   نیدر و زد و وارد اتاق شد هم  دیکه لباسمو عوض کردم سع  یاز کم بعد
 که نخنده .  دینگاه کرد لباش و داخل دهنش کش

 : اه مگه نگفتم برام نخند 

  دم ی: من که هنوز نخند

   یبخند یخواستی با ناز گفتم ، خوب م -

 م؟ یبهم کرد و گفت بخواب ینگاه دیسع

 خسته ام   یلیآره خ  -

فاصله کنارم   یبرقا رو خاموش کرد و اونم با کم  دمی. سع دمیآب خوردم و تو تخت پر وانیل هیبعد  و
   دیدراز کش

 . بر گشتم طرفشو گفتم 

   ایکن یبا موهام باز  یقول داد دیسع -
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و  دی سرشو بلند کرد و دستشو قائم رو تخت گذاشت و سرشو روش گذاشت به طرفم چرخ دیسع
که من  کردیو زمزمه م یآهنگ هیکرد و آروم  یبا موهام باز  یکل کردن با موهام   یشروع کرد باز 

 کرد گفتم  یبا موهام باز  ی کل  ی، وقت دمیفهم ینم

 ؟  یبغلم کن  شهیم دی: سع

   زمیچشم عز -

منو  تو    دیسع  زارمی خوشحال بودم که سر به سرش م  یلی خ نی هم ی، وبرا شهیم  تیاذ دونستمیم
 که گذشت باز گفتم  قهیده دق هی بغلش گرفت . بعد از 

   دمیخند زی و ر خوامی بوس م هی دیسع -

منت   دهیباز به د  ی، ول یکن تمیاذ یقصد دار  دونمیجان م  یبم و دو رگه گفت : هست یبا صدا دیسع -
 .  دیبوس  مویشون یپ قیو عم یچشم . آروم روم خم شد و طوالن  ی، رو

   زمی حاال بخواب عز -

 .دمی کار خودم خجالت کش  نی. و من چقدر از ا دی کش قیو تو موهام فرو کرد و نفس عم سرش

 لذت و نداشت .   نیچرا ا یول د یبار بوس  هیافتادم . اونم منو  ونیهما ادی به

 .  دیکشی دست تو موهام کرد و آروم دست م دیعطور که تو بغلش بودم ، س همون

 خانومم   ینی خواب خوب بب -

مال من   دیسع ی. ول دادمیکلمش برام جالب بود . من داشتم با محبتش وا م نی. چقدر ا خانومم
  نیتا ا دی؟ االن که سع  یو دوست داره . اگه من عاشقش بشم اون وقت چ یا گهینبود . اون کس د

محبت کنه ؟   تونهی؟ چقدر به اون م یکه دوسش داره چ ی، نسبت به اون کنهیحد به من محبت م 
؟  ادییاالن خوشم م یعنی؟  ومدی؟ نم  ومدیی خوشم نم دیشد . چرا ااااااا ؟ من که از سع میحسود  شبه

  رشیخودم در گ یکنم ول  تیو اذ  دیسع خواستمی. من م کنمی . من اعتراف م ادییآره االن خوشم م
و   دیبوسه بدون هوس و دوست دارم . من سع  نی بدن و دوست دارم ، ا  یگرما نیشدم . من ا

 داشته باشم .   دینبا یدارم ول تدوس
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 رفتم .  ییبای هم افتاد و من به خواب ز یپلکام رو دیگرم سع یبودم که با دستها  ریدرگ  باخودم

که  گفت یهمش بهم م دمی و سع میدیخندیخوش بودم و با هم م دیخواب من همش با سع تو
 .  کردمیذوق م یعاشقمه و منم کل

 ؟  یش  داریب یخوایخانوم ، خانوما نم -

شم . چقدر زود صبح شده بود   داری که ب دادیو نم  نی، اجازه ا کردیم  یدستش که داشت با موهام باز  -
 بود .  ینیری و چه خواب ش

 نوم ؟ خا  یخانوم قشنگم ، هست -

 هووووم   -

 م یصبحانه بخور میشو بر داری ، ب ۱۰  کیخانوم ساعت نزد ری با ته مانده خنده تو صدا : صبح بخ -

  ادیی من خوابم م -

پتو اومد و دوباره من تو آغوشش فرو رفتم  ، دوباره تو خلسه خواب   ریبه ز دیخورد و سع  یتکون پتوم
. 

  گهیخواب د  یبود و شلوار . ول شرتیبود االن با ت  دهیخواب  یو رکاب  یبا شلوار خونگ شبیکه د دیسع
   دمیاجازه فکر کردن و نداد و من خواب 

 شدم    اریهوش  یدر کم یصدا با

 بله ؟  -

 صبحانه ؟   نیایینم گهیداداش ، مامان م -

   امییم گهید قهی: بگو چند دق

 باشه   -

 چشمامو باز کردم  یکم
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 باشه ؟  نییپا  رمیتو بخواب من م  -

  گهی، چند لحظه د شمیم  رداینه ب -

 نرم ؟  یعنی -

 نکن   دیسرم و کج کردم : سع اری اخت یسرشو که آورد دم گوشم و حرف زد ب -

 کار نکنم؟  یگوشم کرد : چ ریفوت کوچک ز  هی دیسع

  اد یی قلقلکم م دی: اه سع

 خوب . یخند یکه خوبه م نیا -

 . نمی بب سای، اصال وا ستیخوب ن  ری نه خ -

بود و درست خوابوندم و نشستم و شروع   دهیطرفه به طرف من دراز کش هی که  دیشدم و سع بلند
.   ستین یاصال قلقلک  یعن یخنده . بد جور خورد تو برجکم .  یاز کم  غیکردم به قلقلک دادنش . اما در

کار کردم و االن تو چه  یچ دم یتازه فهم دمیبا محبتش و د یبهش نگاه کردم . و چشما یوقت
 هستم . یتیعموق

 ، حواسم نبود  دیبلند شدم و گفتم : ببخش  آروم

 ؟  ی، کرد ینکرد ی، تو که کار بد چرا ببخشم   -

 آخه من ،،،  -

  یهوم . هر کار  گهید یراحت باش دیتو هم با ینذاشت ادامه بدم و گفت : من االن شوهرتم هست-
خودت بد نشه  یبرا نیفقط بب  مدیمنت انجام م دهیمن  ، به د یداشته باش ی، هر در خواست یکن
 با من ، باشه خانوم  خانوما   شیبق

و من  میرفت رونیسرم و تکون دادم واز جام بلند شدم . ا هم ب یول  اوردمیاز حرفاش سر در ن نکهیا با
 . میو بعد به آشپز خونه رفت  امیمنتظرم موند تا ب  دمیرفتم و سع یبهداشت   سیبه سرو
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. تو آشپز خونه   گهید رفتمی م دیبا ی در مورد من . ول کردنی م ی، االن چه فکر   دمیکشی خجالت م یکم
 . دیسع یبود و هم خانواده عمو دیهم خانواده سع

   ری بخ یسالم صبح همگ - دیسع

   ریسالم صبح بخ  - من

  زهی بر یما چا یگفتن و منم نشستم . خاله بلند شد که برا ری به ما صبح بخ همه

   زمیری من م نی: نه مامان جان بش دیسع

   زی هم بر یهست ی: برا خاله

 : چشم  دیسع

 ؟ زمی من بر یخوای: م من

 برات  زمی ریم  زمی. نه عز دی: سع

 ، اه اه اه  لی: زن ذل   دیحم

 به حالت چندش صورتشو بر گردوند   بعد

   ماینداشت  دی: اه داداش حم من

 کتک خوردم   شبیتموم بدنم کبوده ، از بس د نیخوب ، ب  نی: اخه بابا مراعات ما رو کن   دیحم

  میدیخند همه

 نه به االن .  کردیباشه ، نه به اولش که نگاه نم طونی ش نقدریا دی حم کردمیفکر نم  اصال

 خانوم گلم  دیی: بفرما دیسع

 : اوق   دیحم

 اول ازدواجتا   کنم ی رو م دی: حم دیسع



 یعشق ابد

93 
 

 هستم  دمی: من مخلص داداش سع  دیحم

 ازشون ؟ ی: اه اه اتو دار  من

 .  گفتینم یز یو چ  دیخندیلبخند اکتفا کرد . کوثرم همش م ک یفقط به زدن  دیسع

  میدور هم نشست ییرایو تو پذ م یمون و خورد صبحانه

 ؟  یاالن بزن شهیم ینزد تاریبرامون گ شبی: پسر عمو د

 هش چشم دوخته بودم به من کرد که نن مشتاقانه ب  ینگاه دیبود . سع د یصحبتش با سع  یرو

 : البته چرا که نه   دیسع

و فقط   ومدن یگفت پسراش ن د یدو تا پسر و دو تا دختر داشت .که سع دیسع یخانواده عمو  نیا
 با ادب .  اریبودن . دو تا دختر بس دخترا باهاش 

  تاریبا گ دی. سع می از جاش بلند شد و به طرف پله ها رفت و ما هم به صحبتمون ادامه داد دیسع
 اومد و باز کنار من نشست   نییپا

 بزنم  یخوب ، خوب چ  -

   کاستی اسمش مل دمیعموش که فهم دختر

   یبخون  دی، با یفقط نزن -

  دیباز تعجب من از خوندن سع و

 بهم زد  یباز لبخند دیسع

 بخونم ؟ یباشه چ  -

 دومش   ی، دختر عمو دایآرش

   یخودت دوست دار   ی: هر چ

  خونمیبگه . منم همون و م ی هست ی: هر چ  دیسع
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  گهیخرف دلش و م خونهیکه م یکس  گنیبخون ، آخه م یدوست دار  ی، خودت هر چ دونمیمن نم-
 مگه نه ؟ 

 بهش نگاه کردم   طونی ش  یبا چشما و

 سرشو تکون داد و سازشو کوک کرد و شروع کرد با ساز زدن  دیسع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نهم  فصل
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و نگاه   دیداشتم سع قایکدومه. دق دونستمینم ی، آهنگش آشنا بود ول نیبود و غمگ  ییبایآهنگ ز چه
 که صداش هم بلند شد   کردمیم

   رمیکه آروم بگ گردمیتو بر م  به

 زم یواسه من،عز ستیمثل تو ن یکس

   رمی میم  ایتو رو  رهیگیکه م دلم

 تو آروم قلبم   یتو هست دوباره

 

 نگاشو تو نگام انداخت و صداش اوج گرفت   دیسع

 بارون   ری ز میبر زمی باز عز ایب

 تنگه واسه هر دو تا مون   یلیخ دلم

 آرومم کن   ای ضربه خوردم ب چقدر

 چه کردن باهامون  ین یبیم

 

 داشت .  یو من در گردش افتاد . صداش چه غم دیباباش و حم  نی ب دینگاه سع ندفعهیا

 بارون   ری ز میبر زمی باز عز ایب

 تنگه واسه هر دوتا مون   یلیخ دلم
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 آرومم کن    ای ضربه خوردم ب چقدر

 چه کردن باهامون  ین یبیم

 و چند بار تکرار کرد و بعد تموم .  تی دو ب نیا

 هی یناراحت بود و باباش انگار  یکم  دی. حم  میو همه براش دست زد دیبه صورت خودش کش یدست
 خوشم اومد  یلیبود من که خ یواقعا صداش عال   یشرمنده . ول  ییطورا

 : دوباره دوباره    دایآرش

 دستش بلند شد یصدا و

 دونه بس بود  هی  نیهم گهی: نه د دیسع

 بارون .  ریز میبود بر یتیهدا یاومد آهنگ آقا ادم یخوند ، منم تازه  شدیصورتش غمشو م  ار

 بود   نیغمگ ی لیخ  یآهنگ خوشم اومد ول  نیاز ا نیا منم

 تمیداشت اذ یز یچ هیفکر کنم من مزاحمشم .  یاون دختر تنگ بود . ول یفکر کنم دلش برا چارهیب
 یوا یراحت ولم کنه ؟ وا الی؟ اگه بعد از دو ماه با خ  یحسم . پس من چ اونم خودم بودم و  کردیم

من   یا. پس بر یو دوست داره اونم از کودک  ی. خودش گفت کس  دیبهش وابسته شم نه نبا  دیمن نبا
 .   ستین  ییجا

 آورد   رونی ب ام یمنو از دون دیحم یخودم بودم که صدا یایدن تو

 و بهتون بدم   یخبر  خواستمی: راستش مامان م  دیحم

   زمی : بگو عز خاله

 بود و کوثرم لپاش گل انداخته بود   نییسرش پا دیحم

 بود که  نیا ی، ، برا رونی ب  میرفت روزی: راستش ما د  دیحم

 حالش دو روزه خوب نبود و    یکم کوثر
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 ودش   حرفشو تموم کنه و با دستش کوبوند تو صو رت خ دینگذاشت حم  خاله

 دو روزه ساکت شده   دمی، د نینگفت یز ی شده بود ، چرا چ  ی: خدا مرگم بده ، چ

 : مامان جان بزار حرفم و بزنم آخه   دیحم

 کردیم  یبود و با چادرش باز  ن ییهنوز سرش پا کوثر

   گهی: خوب زودتر بگو د عمو

 . نیشی مامان بزرگ و بابابزرگ م نی: شما دار  دیحم

همه از شک در اومدن و شروع کردن به   دیسع  یهمه تو شک بودن که با دست و خوشحال قهیدق چند
 بچه دوست داشتم .  یلیخوشحال بودم آخه خ   یلیو کوثر . خ   دیگفتن به حم کی تبر

 قرمز تر شد . چارهی که کوثر ب  میگفت کیو تبر میکرد  یهمه خوشحال  نقدریا

بود . از جام   ونی کردم شماره هما م یبه گوش  ی. نگاه زنگ خورد میکه گوش  بردمی فازا به سر م نیهم تو
خوب دور   یباهام بود . وقت  دینگاه سع ین یدور شدم هر چند سنگ ی کم یبلند شدم و با معذرت خواه

 شدم تماس و وصل کردم 

  الو

  ای نپرس ی، اصال احوال  یی: الو بال ، معلومه کجا

 ی : اه خوب چرا عصبان 

   ستی کس خونه ن چی، ه نیی ، تازه االن کجا یکنی ما نم ادی نکهیا ی: برا

   میرون ی : نه ب

   شتیپ امی: خوب کجا ب

   مییمهمون شهی: نه نم

 ؟  یار ییبهونه م ی: دار 
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 : نه چرا بهونه  

 . قبوله ؟ میخوری: پس فردا نهار و با هم م

 : امممممم   بزار فکر کنم 

 چشم آقا  یبگ  دیفکر ، با ی: فکر ب 

 : اوه اوه چه پرو  

 نمت یب یکه هست فردا دم در مدرستون م نهی: هم

 بوق که به گوشم خورد .   یبعد صدا و

 بابا .  یا گهیکرد . خوب حواسم نبود زنگ بزنم د یطور  نیچرا ا نیا

 شده ؟  یز ی: چ

   دمیترس دیسع ی، وا نی: ه

 شده ؟  یز یچ ی. حاال نگفت   یدیدیوگر نه منو م یتو فکر بود  نکهیا ی: برا

   ست ین  یز ی: نه چ

 ؟  ی: مطمئن 

 : آره بابا  

بدم   دی باشم به طرف جمع رفتم . هر چند از  خاله و دختر خاله سع دیمنتظر سع نکهیبدون ا بعد
 خانوم بودن .    یلیاز زن عمو و دختر عمو خوشم اومد . خ ومدییم

 زد به پهلوم   یکه کس میزدی همه با هم حرف م میداشت

 : آخ ، چه خبرته 

   یکش ی: من چه خبرمه ، تو خجالت نم 
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 : چرا اونوقت سها خانوم 

  نینامرد  یل یآره ، خ یشهر باز   نیری : بدون من م

  میبریتو رو هم م گهیداداش قربونت ، دفعه د شدی : سها جان نم  دی: سع

  ی دادیبه حرفمون گوش م ی: اه تو داشت  سها

 گفت کنجکاوم کرد   یکه هست یآخ نی: واهلل با ا

 خودش و جا داد   دیمن و سع نی خنده ، سها هم با ناز پاشد و ب ری بعد زد ز و

  ای: داداش قول داد

 دلم   زیسها انداخت : چشم عز یهم دستشو دور شونه ها دیسع

   ننیشیزن و شوهر جوان نم ونیفضول م ی: سها   دیحم

 : اه خوب دوست دارم  سها

هم خوش گذشت . شبم شام و   یل یالبته با اسرار خاله . خ میروز تا غروب ما خونه عمو موند اون
امکان نداشت .   نیا یبخوابم ول دیسع  شیپ خواستیدلم م یل یخونه . خ  میو رفت میخورد رونیب

 پهلو و اون پهلو کردم تا خوابم برد    نیا یلیرفت منم به اتاقم . خبه اتاقش   ر ی بعد از شب بخ دیسع

 

- - - -    -   -   -   

 ؟  یهست  یچ یعنی -

  دونمی خودم هم نم  دهیسپ -

  نمی : قشنگ از اول بگو بب

 کردم   غهیص  دیمن چند روزه با سع گمیم  -

 آخه   -
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 حرف بزنم   یزار ی: م

 : آره آره بگو 

هم   شیکه پ میکرد غهیص دیمن و سع نیهم یبرن فرانسه . منم تنها بودم برا خواستنیم  نای: بابا ا
 و مواظب من باشه   میباش

 ننننه   -

 ؟  یزن یآرومتر ، چرا داد م -

 شدم آخه    ری، غافلگ  دی: ببخش

 خوب   لی : خ

   یشیآقاست هم از دست اون نکبت راحت م ی ل یخ دیخوبه ، هم معلوم سع یل یکه خ نی: ا

 درست صحبت کن  ی: هو

 خو  گمی: خوب راست م

 هم هست   گهید زیچ هی: 

 ؟ یچ گهی: د

   شیو دوست داره اونم از چند سال پ یکی خودش  دی: سع

 ؟  یچ  یعنی: 

 : تازه بازم هست  

 ؟ یچ گهی: د

 کردم . فیچد روز و براش تعر نیا یماجرا همه

منو بچسبونه   خوادیم یرو دوست داره ول  گهیاون کس د  دونهیبابام م  نکهیاول ا دهیسپ  هیچ یدون ی: م
 بهش  
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 ؟ کنه ی به تو محبت م نقدریچرا ا هیطور نیاگه ا ی بگم ول  یچ دونمی: نم

 چون من امانتم  دی، شا دونمی: نم

   دونمیم  دی: بع

 که  شهینم  یحس خوب ، ول هیمن و بغل کرد حسم بهش فرق کرده  نکهی: بعد از  ا

 ؟  ی: که چ

 شدم.  تی کنم ، خودم اذ تیاونو اذ خواستمی اون و عشقش باشم . تازه من م نی: که ب

 گفت   طنتی با ش دهیسپ

 . هیاالن حس اون چ ینیبب   دی: با

 خندم گرفت .   منم

  میهر دو مون کالفه بود شبید کنمیحس م دهیسپ  یدون ی: م

 آورد  تارشمی، گ ی: راست

 اونم قبول کرد ارهی: آره موقع اومدن ازش خواستم ب

 چه حرف گوش کن  ی: وا

   کنهی گوش م گمیم  ی: آره بابا هر چ

 بچسب   دیو فراموش کن ، به سع   ونیهما نیا ایب  شیی: خوش به حالت ، خدا 

قرار   ونیدوست داره ، دوما ،،،، امممم امروز با هما یخودش کس دیرفت گفتم سع ادتی نکهی: اول ا
 دارم.

 : کجا اونوقت ؟ 

 ه  گفت باهام کار دار: دم مدرسه ،  
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 . امیی من باهات نم رون ی :پس خودت برو ب

و کنار درخت   ونیرفتم و هما رونی درس ب  انیجواب بدم که معلممون اومد تو کالس . بعد از پا اومدم
 . دمید

 : سالم  

 ؟  ی: سالم به دختر خاله گرررام  . خوب 

 ؟ یباز مهربون شد هی: ممنون ، چ

 ی ور ط نیا نمی بی مهربونم ، فقط تو رو نم شهی: من هم

  شمیم

 دروغ گفتم  ومدیبگم خوشم ن اگه

   یکار داشت ی: خوب حاال ، چ

 .  نمیبب دعشقموی: مگه فقط کار داشته باشم با

 گفتم  طنتیبا ش  من

 : من که هنوز بهت جواب ندادم

 فهممی من از چشات م ستین یاز ی: ن

 فهمهی و نم می، پس چرا دو دل فهمهی م یعنی واقعا

 شو   نی سوار ماش میبر  ای، ب زمی تو فکر عز ی: چرا رفت 

. تو  میدیو خند میهم تو راه حرف زد یکل میو به طرف رستوران رفت میشد  نیهم سوار ماش  با
کنارو بعد   دیکشی و برام م یبوداالن صندل دی)  اگه سع-رستوران خودش نشست و منم نشستم . : 

   رونیفکرا از سرم بره ب نیتکون دادم تا ا ی(  . سرم و کم -:  نشستی خودش م

   کنهیکار م  یگلم ، خاله چ ی: خوب نگفت
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 که اصال حواسم نبود جواب دادم  منم

 باهاش در تماسم   ی: خوبه تلفن 

 ، مگه کجارفته ؟ ی: چراتلفن 

 . کشهیکه لو دادم واگه بابا بفهمه من و م دمیفهم  تازه

 ام ام کردن گفتم  یکل با

 فرانسه :مامان رفته 

 ، چرا اونوقت ؟  ییتنها فرانسه

 شد . یدفعه ا هی:با دوستاش 

 بهم ؟ یزنی، پس چرا زنگ نم  یی: خوب پس روزا تنها

  مونهیم شمی: نه نه آخه پ

 حالت مشکوک بهم نگاه کرد و گفت :  با

 ؟  رونیب ی اومد یگفت یچ امروز

 برم خو نه جواب بدم    دینگفتم ، با یز ی: چ

 .کنمای نکن ، بغلت م زونیچه تو آوخوب لب و لو لی : خ

 . گهیادب نشو د یب ونی: اه هما

 . تازه  ی، حاال غذاتو بخور .  آخرش مال خودم  ی:  باشه خانوم خجالت 

خجالت سرم   گهیآورد و گفت : همه وجود تو مال منه . به موقش که مال من شد د کمینزد سرشو
 ها . گفته باشم  شهینم

 آوردم .  نییچشمک بهم زد که از خجالت لپام گل انداخت و سرم و پا  هیبعد  و
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 ، غذامون تموم شد و من و به طرف خونه مون برد   ونیهما یمن  حرفا دنی خجالت کش  یازکل بعد

 

  دیسع

  خواستی. تا صبح نتو نستم راحت بخوابم دلم م  یچه شب بد شبیبود و د یچه شب خوب  شبیپر
 خودشو مثل جوجه تو بغلم جمع کنه .   یبغلش کنم و هست 

 خوب . یبودم ول  یاشاره از طرف هست هی. هر چند منتظر  شدی، نم گهید شدیخوب نم یول

 رفتم  نیشدم و به طرف محل کار رام نمی لباس تنم کردم و سوار ماش یبعد از رفتن هست  صبح

 . نمیو بب یاسد نیرام یآقا تونمیسالم خانوم م: 

 ؟   نیدار یشما ؟ وقت قبل  نی: ببخش

 هستم  یمحمد دیسع نیبهش بگ ری :نه خ

 : بله چند لحظه 

   انیباز شد و خودش هم نما  نیدر دفتر رام قهیاز چند دق بعد

 تو بابا  یی: به دوست عاشقمون چطوره ، کجا

 : سالمت کو پسر؟ 

   کنمیتو بعدا سالم هم م ای : ب

 دکور مغازه و خونه ، کارشم حرف نداشت   یداشت . برا  یدفتر طراح هی نیرام

 ست ین داتیتو پ  یی:معلومه کجا

 جان   ن ی: سرم شلوغ بود رام

 با حالت مسخره  نیرام
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 سرت گرم زن و بچت بود  ی: اه جد

 زن آره  ی: بچه که نه ول

 تعجب بهم نگاه کرد   با

 نه ؟  یکن ی م ی: شوخ 

 نگاش کردم.  طنتی حاال من با ش 

 : نه اصال  

   نمیکن بب فی: تعر

 عشقم رو .  دنیکردم . بجز در آغوش کش فی چند روز و براش تعر  نیا یتموم اتفاقا منم

 طور    نی: چه جالب ، پس ا

 ی، هم برا ری شماره تلفن نداد ناراحتم و دلگ هی یکه چرا بابا زودتر بهم حت نی:  آره ، راستش هم از ا
  ونشونمیمد دنیکه کش ینقشه ا نیا

   ی:  حق دار 

  یفکرم الک  یول  گنیم یعمو  خاله در مورد من به هست  کردمی بود که فکر م نی ا میناراحت  شتری: تازه ب
   دونستینه تنها از من ، از خانوادم هم نم یچ یبود ، اون ه

 حق داشتن  کنمی: خوب ، فکر م 

 .  دمیکش یمن چه عذاب یدون ینم  ی، ول گمیصد بار نم   یمن به خودم روز  یکن ی : فکر م

 دستم گذاشت  یدستشو رو نیرام

  دنااویتا االن ، ازت خبر دارم . درد کش میو با هم بود ی که سرباز  ی، حداقل از موقع دیسع دونمی: م
 . نیدیخانوم ازدواج نکرده بود و شما هم به هم رس ی. حاال خدا رو شکر که هست دمید

  کردم ی کار م یچ کردیاگه ازدواج م دونمی: آره باز هم خدا رو شکر ، نم 
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   یکن  فیتعر یخوا ی داستان و نم ی هیتو بق میحرفا بگذر نی: از ا

 : خوب تا کجا گفتم  

 خونش .   یرفت اومد و تو هم  ی: تا اونجا که خاله هست 

   یگ ی: آره راست م

   شی: خوب بق

در باز شد من زودتر رفتم تو   نکهیبعد از ا  شهیخونشون ، مثل هم میو بابا رفت  دی :    من با مامان و حم
 خونه و صدا رو انداختم رو سرم  

هم بدو بدو اومد بغلم و منم محکم بغلش کردم و  ی. هست  ییخانومم کجا ی، هست یهست
قربون و صدقش رفتم . خانوادم و عمو و خاله هم که عادت کرده بودند با   یو کل دمیو بوس  ش یشونیپ

 میکردم  دستشو گرفتم که بر یخودم و خال یکه کل ی. وقت میموند یراحت رفتند و من و هست  الیخ
 .  دمیرو دم در  د  یکه پسر  ونهتو خ

تو . مثل  میرفت  یر و با هستتمام زدمش کنا یی. با پرو ومدیاصال ازش خوشم ن یچرا ول دونمینم
و   دیهم با ذوق بازش کرد و بعد لپم و بوس یو بهش دادم و هست دمیکه براش خر ییکادو شهیهم

.   یتعروسم کادو گرف یصداش در اومد که چرا تو برا یتشکر کرد و منم تو آسمونا بودم که خاله هست
زنمه . دوست  یم کردم و گفتم هستو تو ه معنا نداشت . اخمهام  یبرام شوخ ی ول  گفتیم ی به شوخ

. من با ترس به خاله و عمو نگاه   می دیما که دختر بهت نم  یدارم بهش کادو بدم . خالش باز گفت ، ول 
حق نداره   یبه خالش گفت که پسرمو کس  دیبابام که حالمو فهم کردنیکردم . اونا با خنده نگام م

اومد رو پام نشست و با   یهست یخانوم . وقت  یفقط عروس خودمه مگه نه هست یکنه . هست تیاذ
رو بهم داده انقدر از   ای انگار خدا دن نیرام شهیلحن بچه گانه گفت آره من عروس عموهم . باورت نم

 و بغل کردم و چند دور چرخوندم . یحرفش ذوق کردم که بدون خجالت هست 

 .  امیشده بود دن یهست

.   کنهیو نابود م میخالش زندگ نی هم دونستمیو دوباره ادامه دادم . من احمق چه م مکث کردم یکم
 .  رهی گیو ازم م میهست
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بود  ونی که چند بار پسر خالش که اسمش هما دمید میکه اونجا بود یدو ساعت یک یروز بعد از  اون
 .  دادمیبشه که من اجازه نم کی خواست بهش نزد یم

خونم به جوش   بوسهیو م یکه داره هست دمیو د رونیاومدم ب ییتشوجا که من از دس هی یوقت  یول
بودم . بابا و عمو   یمن باز حرص  یاومد و باهاش دعوا کردم و که وساطت بزرگتر ها دعوا تموم شد ول 

اخمو   نقدریا یخاله هست ی، مامان خجالت زده بود و خاله هنوز مهربون . ول دنیخندیاز کار من م 
 .  دونهیشده بود که خدا م

 که اونم مقصره .   کردمی . همش فکر م زدمیحرف م یاخم با هست با

. تا   دیو خوب رس ونیهما نیحساب ا  یرکیز ریکه ز دی بگم از حم یکردم و ادامه دادم  . ول یا خنده
 .  میما بر دهیگفت بهتره تا کار به قتل نرس  که بابا ییجا

و ببوسم . فقط بهش گفتم مواظب خودش باشه   نمیزتریعز یشون یمن پ نکهیبدون ا میروز اومد اون
 .  میباشه . دلم خوش شد و رفت  گفتیبوسش کنه . اونم که بچه م ونیاجازه نده که هما گهیو د

به خونم تشنه شد و من پروتر . که آقا چه  یتفاوت که خاله هست نیو فردا هاش هم گذشت با ا فردا
  دیکنه و بوسش کنه . پامو کردم تو کفشم که با یزن من و باهاش باز  شیپ  ادیب  یک ی دهیم یمعن

 خونه ماتا مهمونشون برن .  ادیب یهست

 خونه مون .  ادیشد که امشب و ب  یعمو راض یخاله مخالفت کرد ول اول

 بود   یچه شب خوب  نیرام یفتم . وازدم و گ یلبخند

  یبود . تازه االنم قرمز شد  یکه شب خوب  یکار کرد ی: خاک تو سرت چ

 ،،،،  ینکردم . ول ی: نه بابا کار 

  میگفتم بر  دمیو کش  یکه کردم دست هست یکار  نیخونه و من اول میبرات بگم . اون شب اومد  بزار
ما بخوابه قبول نکردم و گفتم مگه مامان  شی بزار شب پمامان و بابا اسرار کردن که  ی. هر چ میبخواب

و هم از اتاق پرتش کردم    دیمن بخوابه . تازه حم شیپ دی هم زن منه با یخوابه ، هست  یتو نم شیپ
،   دمیو من هم بغلش دراز کش دیدراز کش  ی. بعد از انداختن دوشک ، پتو هم بر داشتم و هست رونیب

 خودمم خواب رفت .   یچشما گهینازش کردم که د نقدریتا صبح ا
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کنه که برم    دارمیب  خواستی مامان باال سرم ، م یهنوز تو بغلم خواب بود . ول یشدم هست داریب  صبح
 مدرسه .

 و به مدرسه رفتم و برگشتم .  دمیو بوس  یبلند شدم و هست   آروم

 خونه ما نبود .   یاومدم خونه هست یوقت
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 دهم فصل

 

 

 

 چپ چپ نگام کرد و  یمامان که سوال کردم . اول کل از

  نایهم راحت باشه خالش ا التیبعد گفت که مامانش دلش تنگ شده بود و اومد دنبالش ، تازه خ و
 . دونهیاز حرف مامان خوشحال شدم که خدا م نقدریصبح زود رفتند تهران . ا

غر زد   نقدریکم کم  ساز مخالف زدن و شروع کرد و ا دوام نداشت چون خاله ادی ز میخوشحال نیا یول
 کنن . یخانواده زندگ  شیکه عمو هم قبول کرد بر گردن تهران پ 

  شدیدلشوره باعث م یبرن دل تو دلم نبود با اون سن کمم ، ول خوانیم دمیکه فهم  یاز لحظه ا من
 خوب نخوابم و خوب درس نخونم.

 که قرار شد برن.  یروز  رهی نم  ادمیوقت  چیه

 دوباره به حرف اومدم . قهی شدم بعد از چند دق  رهیخ  یو قطع کردم و به نقطه نا معلوم  حرفم

نگران بابا و   ی. نگاه ها کردمیم هی. من بچه مغرور داشتم گر  دونهیکردم که خدا م هیاون روز گر نقدریا
 واستم .خ یو م  ی. من اون لحظه فقط هست گرفتمیم دی و ند دمیدیمامان و م

مواظب  یکه تو بزرگ بش  یاومد که باهام صحبت کنه . بهم گفت که تا وقت دیو د  میناراحت یوقت عمو
 . باشه داماد خوبم .  ی کن  یباهاش عروس یا ی هستم تا تو ب یهست

  یباهاش ازدواج کن  یتونیاالن که نم نیباز به حرف اومد و گفت : بب  کنمیفقط بهش نگاه م دید یوقت
گرفت ما   ادیبله رو  یوقت یعمو تو قول داد ی. منم گفتم ول ومدهیدر ن لتیو سب  شی . هان ، تو هنوز ر

تو که  نی کن  یعروساگه االن  یدادم . عمو باز گفت آره پسر گلم ول  ادی منم بهش  میکن  یبا هم عروس
نداره مامان و   یپرو پرو گفتم اشکال برات غذا درست کنه . منم  ستیهم بلد ن  یتازه هست یکار ندار 

 بابام هستن . 
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 : خوب بعدش ؟ 

  گمیم یصبر داشته باش   ی: کم

 دو باره صحبت کردم  و

خوب  یقول بد  دیبهم کرد و گفت : من اصال داماد تنبل دوست ندارما گفته باشم . تو با یاخم  عمو
تا من دخترمو بهت بدم اگه   یبخر   نیخودت خونه و ماش ی، برا یمهندس خوب بش  هی یدرس بخون
 گفته باشم .  دمیدخترمو بهت نم یدرس نخون

  یقول هیباز گفتم ، عمو بهم  ی . ول  دمیتو سرم ، دخترم و بهت نم  خوردیآخرش مثل پتک م حرف
  یفقط مال من باشه ، کس ی: گفتم قول بده هست یچه قول دمیگفت بله که م  عی. عمو هم سر یدیم

 دوست داشته باشه .  شهیهم اونجا بغلش نکنه و من و

  دمیبا تموم محبتش گفت قول م  یبه چشمام نگاه کرد و غم کل چشماش و گرفت ول قیدق عمو
 . می و مثال بهم قول داد میو بعد دست هم و گرفت  دمیجان قول م دیسع

  کردمی سفارش م ای و بغل کنم و باهاش حرف بزنم منم فقط  میهست ریروز اجازه دادن من دل س اون
  شییدوسش دارم و منو فراموش نکنه . خدا یلیکه خ گفتمیبهش م  ایمواظب خودش باشه که 

به هر حال اونا رفتند و من  یکرد ول  هیگر یل یخ یبه من وابسته بود رفتن نکهیهم به خاطر ا یهست
از فرداش عزمم و جزم کردم و  یخوابم برد ول هیکردم و با گر هیگر نقدریو غمم . اون روز ا دممون

 ۱۵درس خون ن اونقدر که تو  ینشستم برا

 یی گرفتم و به عنوان جوانتر دانشجو پلمید یسالگ

 دانشگاه تهران درس خوندم .   در

 ما   یماجرا نمیا خوب

 اومده بپرسم   شی: برام سوال پ

 : بپرس  

 .  یودپرو ب یل یخ یبچه بود  ی، ول یبگم که تو االن آقا شد نوی: اول ا
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   دمیبلند خند بلند

 بخورن ؟   نیدینم یز ی دهنم خشک شد شما به مهموناتون چ نیرام ی. راست ی گی: آره واهلل راست م

 .  دیپر یشدم همه چ ری غافلگ دمتی د نکهیرفت ، نه ا ادمیشرمنده اصال   یوا ی: ا

 ، مزاحم نشده باشم ؟  یکه نداشت  ی: کار 

   میپرونیچند روز مگس م نی: نه بابا تو ا

تماس گرفت و سفارش قهوه داد و دوباره   یرفت و با منش   زشی از جاش بلند شد و به طرف م نیرام
 رو بروم جا گرفت  

 ،،  ایبود بهونه نگرفت و  شتیپ یسوال . اون شب هست نی رو اول می: خوب اول بر

که به من  نقدریعادت کرده بود ا بهم یگفتم : نه قبال که بهت گفتم هست عی: نذاشتم ادامه بده سر
 نمیکه ا دیخند یم  یکل دمیفرداش که عمو و د ادمهی ی. حت دیوابسته بود راحت تا صبح تو بغلم خواب

 خونه نبود راحت ما رو فروخت .  شبیاز دخترم انگار نه انگار د

 ؟ میگم کرد گرویشد که شما همد ی: آها چه جالب ، خوب سوال بعد : چ

با    دیو منم هرشب قبل از خواب حتما با می. چون ما چند ماه با هم تو ارتباط بود مدونی: راستش نم
من   نکهی هم به خاطر ا یمدت خونه عمو واگذار شد و بعد از مدت هی نکهی، تا ا زدمی حرف م یهست

 .  مینداشتشد که از هم خبر  نی. ا میدیو خر گهید ی و جا میحالم بد شده بود ما از اون خونه رفت

 ؟  یدانشگاه رفت دی: پس تو با حم

  میبود  یخوب بیو با هم رق میبا هم کنکور داد دی: آره ، من و حم 

 ؟  ی: االن چرا از دست خانوادت ناراحت

که اونا با هم تو ارتباط بودن . بابا و   دونستمیبابا هم از عمو خبر نداره نم کردم ی : چون من فکر م
بگه  . تا من خودم دنبالش گشتم و البته با   یز یو بازم دهن باز نکرد چ دیمنو د دنیجر کشمامان ز

 کردم .  داشیکمک تو پ 
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 اومدو برامون گذاشت و رفت   کی با دو تا قهوه و دو تکه ک یموقع منش نیدرا

 ؟  نیرام هیچ  یدونیم

 کردم و سرم و باال گرفتم و بهش نگاه کردم .  یباز  کمی با فنجون ک 

بود که االن ما با   ناینقشه ا دونمیبابا و عمو هستم ، م ونیو دارم مد یاالنشم اگه هست نیهم من
 نایبهم نداد . ا ی نشان هیچرا بابا زودتر  ایحرف نزدن .  گهیاز من د یهست شی چرا پ گمیم یول میهم

  کنه یم تمیداره اذ نیاشتن ، اکه به عشق من شک د دهیهمه نشون م

   یکه تو بش شهیعاشق م یتو بچگ  ی. آخه ک بهی عج یعشقت کم  د ی: خوب قبول کن سع

  شمی منطق م یب  یل یخ یدر برابر هست کنمی، واهلل من حس م دونمی: نم

 کرد  شهینم شی عشقه ، کار تی : خاص

 مثل تو دارم   یخوشحالم که دوست  نی: رام

 کرد   خی : اوه شلوغش نکن بابا ، قهوتو بخور 

 خوردن قهوه به ساعت نگاه کردم   بعد

 برم   گهیخونه من د ادی ب یشده االنه که هست رمی جان د  نی: اوه اوه رام

  یخبر و امروز بهم داد نی ، بهتر ی: به سالمت داداش ، خوشبخت بش

 بشه  یشگی : فدات ، دعا کن هم

 نشه   شهیمبا دل مهربونت مگه  شهی: م

شدم و تا خونه گاز دادم  تو راه غذا هم    نیاومدم و سوار ماش رونیاز دفترش ب  یاز خداحافظ بعد
 ، چون وقت درست کردنشو نداشتم  دمیخر

 ومدهیدختره هنوز خونه ن نیهم گذشه و ا ۳از    ساعت
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 .  رمیامروز شماره تلفنشو حتما بگ  دیبد به شور افتاده با  دلم

 هم سر حال تو اومد یباز شد و هست یکم  یودم که در با صداخودم ب یایدن تو

 ؟ یکرد ری، چرا د  دی: سالم ، خسته نباش 

مدرسه دنبالم تا نهار و با هم   یبودم اومده بود جلو  ونی: سالم ممنون ، راستش ، اممممم با هما
 .  میبخور

  دادمیخودمو خونسرد نشون م  دیبا یبسته ول   خیلحظه حس کردم خون تو رگام  هی

 ؟ی: خوب چرا بهم خبر نداد

 : من که شماره تلفنتو نداشتم 

 ؟  ی: شماره تلفن خونه خودتونو هم نداشت

 : امممممم ، خوب نشد خبر بدم . 

 جلو تر رفتم و مقابلش قرار گرفتم   یکم

 ؟ یکرد ی کار و م نیبابا و مامان هم بودن هم اگه

 ؟ یهست ی: حاال چرا عصبان 

 باشم ؟  دینبا یباشم ؟ هست دی: نبا

 راه نندازم   دادیخودمو گرفتم که سرش داد و ب   یجلو یلی بلند بود خ ی کم صدام

 باشه ؟ هوم ؟ ومدهیسرت ن ییچقدر دلشوره داشتم که بال یدون ی: م

 آورد و آروم گفت    نییسرش و پا  یهست

 .  یشیکه نگرانم م دونستمی، نم دی: ببخش

 دوسش داشتم که بخوام راحت ببخشمش  نقدری، من ا شیبود رو آت   یکلمه انگار آب نیهم
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 .  یبهم خبر بد یر ی ، هر جا م یهست کنمی م دیبه بعد هر جا ، تاک نیازت  خواهش کنم که از ا شهی: م

 : چششششششم  

  ی، حاالنهار خورد  زمیبال عز  ی: ب

   ی: آره مگه تو نخورد

 منتظر تو بودم   : نه

 گذاشتم  خچالیبعد به سمت آشپز خونه رفتم و ظرف غذا رو تو  و

 ؟ یخور ی : پس چرا تو غذا نم

 نگاه کردم   یگشتم و به هست بر

 کارت دارم   نی رو مبل بش  ای: اشتها ندارم ، ب

   ام ی: باشه بزار لباس عوض کنم ب

شال که آزاد رو سرش بود اومد  هیو  و ساپورت کیتون  کیبا  قهیباال رفت و بعد از چند دق یهست
 .  نییپا

 ؟  یکار داشت   ی: خوب چ

، تو   ی. متوجه هست یکه تو راحت باش میبه هم محرم شد نیا یجان ، من و تو برا  یهست نی: بب
 نداره ی. مشکل یباش   یبدون روسر   یتونیمن م شیاگه دلت بخواد تو خونه و پ

 ؟  یش یتو ناراحت نم  یعنی،  شیی : خدا

 ناراحت شم  دی: نه چرا با

 مراعات کنم   دی: آخه مامان گفت که با

 : نه راحت باش . 

 و بلند  گفت :    دیشال و ازر سرش کش یتموم نشده بود که  هست حرفم
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 ، چند روزه دق کردم خوب   گهید یگفتی. خوب زودتر م شیاوخ

بعد از عمو با   یطبق معمول عمو بود که هست به طرف تلفن رفت و یزنگ تلفن خونه هست یصدا با
 ینقدر ی. ا کردیم  فیکوثر بود که با ذوق تعر یکه گفت خبر باردار  همی زیچ نیخاله هم حرف زد و اول 

بچه   ی لیخوشحال نشد و ذوق نکرد .معلومه که خ  د یخوشحال شد خود حم یاز باردار  یکه هست
 داره .  وستد

 یهست

بار زنگ زدم   هی، منم  میدیو ند گهی دیهم گهیو د گذشتی رفتم م رونی ب ونیکه با هما یروز از روز  چند
 زنگ نزدم .  گهیمشغول درس شدم د نکهیا یکه اشغال بود و منم برا

 یبود وقت ونیاز طرف هما امیو برداشتم ، پ  میاومد کتاب و کنار گذاشتم و گوش میگوش امیپ یصدا
 ردو شد. بازش کردم از تعجب چشام اندازه گ

 اعصابم «  یب  یکه کم  یدونی، م گهی د خوامی شهناز خانوم ، گلم ، من معذرت م »

تا باهاش   دهیبودم زنگ زدم به سپ   جیگ یلی. چون خ  امی پ نیا یچ یعنیکار کنم ،   یچ دونستمینم
 صحبت کنم .

 اومد دهیخواب آلود سپ یاز سه بوق صدا بعد

 : الو  

   یخوب   دی: سالم سپ

  میبا هم بود   شیشده ما که دو ساعت پ  ی، چ  یتو خوب  ی: سالم ، مرس 

 خوام یم یز ی چ هی: راستش ازت 

 ؟   ی: خوب چ

   یچ یعنیفهمم  ی برام فرستاده اصالا نم امیپ هی ونی: هما

   امشیپ هی: مگه چ
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 گفت   دهیو براش خوندم سپ امیپ

 یچ  یعنی یفهم یم یعقلتو به کار بنداز   ی: اگه کم

 نکن   تمیاذ دی: سپ

 بوده   ییگیکس د یبرا دهیبه دستت رس  ی: اون اشتباه

 ..  یبگ یخوایم  یعنی: 

  کنهیم یباز   لمیپروهه که با فام یل یخ  یدگمه رو زده . ول   ی: بله خانوم با دوست دخترش بود . اشتباه

 ؟  یکن ی اشتباه م دی: شا

 ، چشماتو باز کن دختر   شهی: مگه م

   یدار کار ن دیسپ  ستی: حالم خوب ن

  یبهش فکر نکن ، تو بهتر از اون و دار   زمی :  نه عز

   میبا هم بر خورد نداشت ادی چند روز ز نی: ا

 با خنده گفت   دهیسپ

  گهیحرفاست د نی: منظورت از برخورد بغل و بوس و ا

 خداحافظ   ی:  حاال فضول باش 

 : خداحافظ  

شروع کردم به   اری آخه . بدون اخت شهیم یطور  نیو گذاشتم بغضم گرفت ، چرا داره ا  یکه گوش نیهم
 اومد تو  دیکردن ، فکر کنم صدام با ال رفته بود که در باز شد و سع هیگر

 ؟  یکنی م هی؟ چرا گر یشده هست ی: چ

،   خواستینوازش م  ی، دلم کم خواستیدروغ نگم دلم بغل کردنش و م کردمی م هیهمون طور گر من
 پشتوانه   یکم



 یعشق ابد

117 
 

تخت نشست . دستاش و باز کرد و دور شونه هام گره زد منو تو آغوش   یرو شمیجلو اومد و پ  دیسع
بر   نهی. تند و تند به قفسه س دمیشنیم یقلبشو به خوب یبود و صدا نشیگرمش گرفت . سرم رو س

   کردی آروم  نوازشم م دی. سع  کردی خورد م

 ؟  یبگ  یز یچ یخواینم  دلم زیشده عز ی: چ

 که من دا رم   هیحس دو گانه چ  نیا ایبود .خدا یآرومش برام آرامش یصدا

 ؟  یهست یگ ینم یز ی : چرا چ

   خوادیمامان تنگ شده . من دلم بغل بابا رو م  ی: من دلم برا

   زمیعز دونمی: م

 ی ازم دور باش  یکن یم  ی، تو هم چند روزه سع یدون ی: نه تو نم 

 کنم ی م  یگفته که ازت دور  ی ک  ستین  یطور  نی: ا

   ی. همش تو اتاقت یکنی م یازم دور  رونیرفتم ب ونیکه با هما یاز اون روز  دمی: خودم فهم

 ، باشه  دیگلم ، ببخش  خوامی: معذرت م

 ام   چارهی کس من و دوست نداره . من چقدر ب چی. اصال ه دیچند روز حالم و نپرس  نیا ونمی: هما

  می: همه ما تو رو دوست دار

 : بچه خر نکن  

 .  یهمه مون با ارزش  یچه طرز صحبته آخه دختره خوب ، تو برا نی: ا

 من ،،  ستمی: ن

 حرفم و قطع کرد  دیسع

 نرم تو اتاقم باشه   گهید دمی: قول م

 : فقط سرم و به عالمت باشه تکون دادم 
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 ، آره ؟ رونی ب میبر یایی: م

 ادم : بازم سرم و تکون د

حدودا   یبا لبا دیداغ شد . سع میشونیسر من و دور کرد و تو چشام نگاه کرد و بعد پ  یکم دیسع
 و بعد دوباره تو چشام نگام کرد   دیبوس یو طوالن  میشونیپ  سشیخ

   دیسع یباش  شمیپ یدی: قول م

 باور کن   یش  تی تو اذ خواستمی، من فقط نم دمی: قول م

 آورد و تو گوشم گفت    نییو  سرشو پا دمیو تو چشاش د  طنتیبعد برق ش  و

 باشم   شتیشبا هم پ یخوای: م

 باز سرم و تکون دادم   ییبا تموم پرو منم

 نگفت .   یز یچ  یول دمی و تو چشاش د تعجب

  می: خوب برو دست و صورتت و بشور بر

 ؟ میری : کجا م

 : اممممممم باغ وحش خوبه 

 سها هم باشها  دیفقط با هی: عال 

 : چشم شما امر کن  

   گهی: کردم د

 پرو   ی: ا

با   ییبود . پرو با چه رو ونیو برداشتم شماره هما یاجازه جواب و بهم نداد .گوش میزنگ گوش یصدا
 و برداشتم و جواب دادم  یهام تماس گرفت . گوش

 : بله  
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   ی: سالم خانومم ، خوب

 : نه  

 : اه چرا قربون اون چشمات شم 

  یبود  که بهم داد یون چه اس: ا

 اومد اشتباه فرستادم   شیپ  یمشکل هی. خواهر دوستم بود  یگ ی: آهان اونو م

 ؟  یکار دار  ی: تو با خواهر دوستت چ

   ایکن  ممیج نی قرار نشد س ی: هست

   یسر من داد بزن ی: تو هم حق ندار 

   یکن ی م می: خودت عصبان

 قطع کنم   خوام ی من م ی: کار ندار 

   شتیپ  امییاالن م ی: خونه ا

   رونیب   رمیدارم م  ستمی: نه ن

 میبا هم بر  یخوای: کجا م

 ، خداحافظ   ری : نه خ

 شدم    دیسع یبر گشتم متوجه صورت عصبان  یو قطع کردم . وقت یکنه گوش یخداحافظ  نذاشتم

 بود  ونی: اممممم  هما

 بده  توی: بله متوجه شدم ، گوش

 : چرا ؟ 

 : تو بده  
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  ام یو پ امایرفت تو پ   دیبهش دادم . سع  یهم گوش نیهم ی، برا دمیازش ترس  یکم یچرا ول دونمینم
 .   دیکش یو خوند . تند تند نفس م ونیهما

   یی؟با چه رو زنهی : هه چه پرو  ، بازم بهت زنگ م

 خواهر دوستشه  گهی: م

 ؟ ی: تو هم باور کرد

 ، اه نه باور نکردم   دونمی: نم

   یفهمیو م نی، ا یجان تو االن به من متاهد ی: هست

 باال رفت .  یحرف خود به خود صدام کم  نیبودم با ا یکه عصبان  من

 ؟ هی: منظورت چ 

 گفت   ی آروم  یبا صدا دیسع 

 ذ یفکر کن یا گهیبه کس د دیپس نبا ی: تو االن زن من

 فته که نر  ادتی میبا هم محرم شد ی: ما مصلحت 

 باالست   یتن صدات کم  یکنی: فکر نم 

  زدمیو من داد م زدی اون آروم حرف م گفتیآوردم ، راست م  نییسرم و پا من

 ؟  میبر یخوای : نم

 .  می: چرا  آماده شو بر

  یچ دیبا دونستمینم  یول دمیهم د ی، دلخور  دمیتو چشاش د  یرفت . ناراحت رونیبعد از اتاقم ب  و
 .  دونمیکردم نم  یخال  دیو سر سع ونیهما ت ی کار کنم . چرا عصبان

مبل نشسته بود  یرو دیاومدم . سع رونیکردم از اتاقم ب  شیآرا یو کم دمیلباسام و پوش نکهیاز ا بعد
 ناراحتش کرده بودم. یلی خ نکهی و سرش تو دستاش بود و تو فکر بود . مثل ا
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  می: بر

چشاش قرمز بود آروم سرش و تکون داد و راه افتاد . منم دنبالش رفتم   و باال آورد و نگام کرد ، سرش
که از دست من ناراحت   دی، سع می کدوممون حرف نزد چی . تا خونه خاله ه میشد نی. با هم سوار ماش 

 .  ارمیاز دلش در ب یچه جور  دونستم یبود منم که نم

 گفت :  دیسع میدیدم در رس یوقت

 . گردمی: صبر کن االن بر م 

فرمون  یصحبت کردن دوباره سوار شد . سرش و رو  قهیرفت زنگ خونه شونو زد و بعد از چند دق  و
  یل یکوثر خ دنیاومدن . من از د رونیسها  و کوثر با لبخند ب  قهیگذاشت و منتظر موند . بعد از ده دق

 بود .  یا گهی د زیچ دنید یول  زدمی خوشحال شدم . هر چند هر روز بهش زنگ م

کرد    یسالم و احوالپرس یاومد  و سرسر  نییهم پا دیکردم و سع  یرفتم و با هر دو تا روبوس  نییپا من
 . 

شده بهم    زی ر ی. کوثرم با چشما  دونمیبهم با اشاره گفت که چشه ، منم با همون اشاره گفتم نم  کوثر
کار توهه . منم دو شام و انداختم باال   دنمیم گهیم دمیتکون داد که فهم ینگاه کرد و ابروهاش و طور 

 به من چه .  یعنیکه 

 ؟  نیدفعه ساکت شد هی: وا شما چرا  سها

 خوبه    تی نی : کوثر جون ن من

   یپرس ی م و نیکه هر روز فقط حال ا یدوست دار  یل ی، تو انگار بچه خ  زمی: خوبه عز کوثر

 حال تو چه طوره . گمیم شهی: من : وا خوبه اول هم 

 : واقعا   کوثر

   رهی م ادمی: نکنه  من

 کرد و گفت   یخنده ا کوثر
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 گمی . هر روزم م ی، دکتر رفت  شی فهمی ، م خورهیتکون م یگیو بعدم م یکنیسالم  تند تند م  هی: 
 . ی کن ی بازم فردا با ذوق سوال م یاالن دو ماهشه مونده تا تکون بخوره . ول  نیجان ا یهست

 تا بچه داشته باشم  نجیازدواج کردم  یوقت خوامی ، آخه من عاشق بچه ام .. م یگ ی: اه راست م

 ؟ هیپس االن چ یازدواج کرد  ی: وقت سها

 راه افتاد و گفت   کدفعهی دیسع

 .  دیایمنتظرم زود ب نی: تو ماش

 چشه   نی: ا سها

 دختر    یبود زد  یچه حرف نی؟ ا  ستی: معلوم ن کوثر

 گفتم  ی: مگه من چ

 ؟ یحرف و زد نی: قبال هم ا

 انداختم و با خجالت گفتم   نییو پا سرم

 

 

 

 

 

 

 

 



 یعشق ابد

123 
 

 

 

 

 ازده ی فصل

 

 

 

   هیبهش گفتم که ازدواج ما مصلحت فقط

 ی تو که پدر شو در آورد ی:  فقط هست   کوثر

 شد    رید میبر ا ی : حاال ولش کن ب من

 به سالمت خوش بگذره    دی: بر کوثر

  یایی : مگه تو نم من

 کنم  ی. سالم نمی: نه اومدم تو رو بب کوثر

   زمی: ممنون عز من

 ناراحته   یل ی، خ ی: از دلش درار هست کوثر

   شهی: درست م من

   ینش مونی، فقط بعدا پش یخودت دوست دار   ی: هر چ کوثر

   میشد نیو با هم سوار ماش میکرد  یو سها خداحافظ من
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 یو ه کردی بار دستش و تو موهاش م هی قهیهر چند دق دیو سع میراه فقط من و سها حرف زد تو
و   میکرد  یطون ی ش نقدریا میوارد باغ وحش شد یوقت میدیخند یمن وسها کل  ی. ول دیکشی پوف م

 کرد .  یو ما رو همراه دیخند دمیکه سع میدر آورد یباز  ونهید

و  میکرد ادهیو سها رو دم در پ  میگشتن شام و هم تو رستوران خورد  یبود بعد از کل  یخوب یل یخ شب
 .   میسها داخل رفت ما هم به خونه رفت یوقت

  یبود و من جذبش بودم و ول گرم دیفکر تو سرم بود امروز پر از اتفاق خوب و بد بود باز بغل سع یکل
 .   شیناراحت 

  یعنیکار کنم ،  ی. با اون چ ونی شب ما رو خراب کرد که خودش دو باره درستشکرد و حاال هما یکم
 درست بود. دهیسپ یحرفا

 جون خداحافظ   دی: خوب سپ 

   ستی ن یباز بهت بگم . باور کن پسر درست  ازهی: ن

 من دوسش دارم  ی: ول 

 ؟  ونیهم از هما ادییخوشت م دی. هم از سع یخوایم  یچ یدون ی: خودتم نم 

تپش قلبم و   میزنیبا هم حرف م یو دوست دارم . وقت ونیهما یول هیحسم بهش چ  دونمینم  دی: سع
 بره یباال م

 از دوست داشتنه   نیا ی: مطمعن

   نی: شما شک دار

   دیبود که به گوش ما رس  ونیهما یصدا

   یدم خوب: سالم خانوم خو

 آوردم و آروم جواب دادم  نیی که هنوز از دستش دلخور بودم سرم و پا من

 نمت یب یفردا م ی: خداحافظ هست دهیسپ
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 .  میتنها شد ونیرفت و من و هما دهیسپ

 ؟ ی کن ی چرا نگام نم خوب

 سکوت کردم   من

 ؟ ی: هنوز از دستم دلخور 

   سکوت

   یکنی اشتباه م ی نداره االن نازتو بکشما ، تو دار   لیدل یخوبه ، ول می: درسته ناز کش 

 : واقعا 

  گهیواقعا گفتنت از صد تا فوشم بد تر بود . بس کن د نی: ا

 : سر من داد نزن  

   تیبا عصبان  ونیهما

  ی، چون تو به من اعتماد ندار  زنمیداد م تونمیپس م ی: تو قرار زنم ش

 بود  یبدونم اون ک دی: من نبا

 ندون  : مگه من گفتم 

 ؟  ی: پس چ 

 ،.،،،،،،،،،،،،       : 

جا تموم شه .    نیمن و قانع کرد که ادامه ندم تا بحث هم یداد تا حدود حیبرام توض  یکل نکهیا بعد
 منم قبول کردم  

  ونیدر رو باز کنم و همون طور هم برگشتم که با هما دی که خواستم با کل  نیهم میهم تا دم در رفت با
با عطر خوبش تموم وجودم و پر کرد بدون    یسفت ول یکنم که ، خوردم خوردم به جا یخداحافظ 

 .  دی چ یدورم پ  یانتظار خودم بغلش کردم . دست
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 نشده ؟  تیزی چ ی: هست

  دی: نه . آروم خوردم بهت سع

 سرم و آورد باال و گفت :  یکم دیسع

   دینباش خسته

   دی: سالمت باش 

. االن   ستادهیپشتم ا قایبا منه و االن دق ونیرفته بود هما ادم یال از پشت سر اومد، اص ونیهما یصدا
 به جونم گرفت.  یکار کنم . ترس بد یچ دیبا

 ؟  یهست  یکن ی نم ی: معرف 

 : شما ؟  دیسع

   دیکن یخودتونو معرف  دی: فکر کنم شما با ونیهما

 درسته ؟  دیباش ونیآقا هما دی: شما با دیسع

 نگاه کرد  دیبه سع ی: بله خودم هستم  و به طور بد

 : خوشبختم ، منم پسر دوست پدرشون هستم .  دیسع

از  شدیو م یو لحن حرف زدنش عوض شده بود ناراحت بود و دلخور و صد البته نگران  دیسع نگاه
   دیصداش فهم

 .دونم یچرا  ،،،، نم یول ،

 : آهان   ونیهما

  ارمیلحنش بد بود . بدون اخت یل ی. خ ومدیکرد خوشم ن دیکه به سع ونیهما یاحترام یحالت ب  از
   ونیکردم و بر گشتم طرف هما یاخم

 ، خداحافظ  گهی: برو د
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 داخل ، خواستم در و ببندم که   دمیو گرفتم و کش  دیبعد دست سع و

   نمیخاله رو بب  امیخواستم ب  ی: م ونیهما

 که پنهون کنم    ستیروزه و دو روزه ن هیکه  نیبعدش گفتم ا  یثابت موند ول پاهام

 گردن .  یبر م گهی سه ماه د ای، رفتند فرانسه ، تا دو ماه  ستنی ن نایمامان ا ونی: هما

   یی: پس تو االن کجا ونیهما

 و نشون داد   دینگاه کرد و با دستاش سع دی بد به سع یلیبعد خ  و

 کار داره   یتو خونه تون چ شونی: و ا

 نه دستمو باال بردم و به سکوت دعوتش کردم و خودم جواب دادم اومد حرف بز دیسع تا

 تنها نباشم   نکهیا  ی، برا مونهیمن م شی چند ماه پ  نیا دی: سع

 کرد   یعصب  یخنده ا ونیهما

آق پسر شب   نی، من اخم ، من بوفم . ا شهیمن شاخ م یفقط برا رتتیبا غ ی: خوشم باشه ، بابا
 نیخونه مون . من نمردم که ا ای جمع کن باهام ب لتویوسا عینداره نه ؟ سر  یتو باشه مشکل شیپ
   شتیپ اتیب

 نشون داد  د یباز با دست به سع و

  ه یآروم نموند ، معلوم بود عصبان  دیبار سع نیا

فقط تو خونه خودش   شونیرو بهم ندادن ا یکار  نیخان ، عمو اجازه همچ ونی: شرمنده هما دیسع
   مونهیم

 ، شما به سالمت   نجایا امیی پس من م:  ونیهما

 باشم   ششی: بازم شرمنده ، فقط اجازه دارم خودم پ دیسع

 باال رفت   ونیهما یصدا تن
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 ، بزار به ما هم خوش بگذره   یتکون بخور  ششیاز پ یخوا یکه نم  گذرهیخوش م یل یبهت خ  هی: چ

کاشت ، خودم هم از تعجب چشام اندازه گردو   ونیمشت جانانه تو صورت هما  هیبدون درنگ  دیسع
کرده بودم    یحرفا رو زد . اونم در مورد من . مگه من تا حاال کار  نیبود که ا ونی هما نیباز شده بود . ا

 ؟

 . کنمی کارت م یچ ن یبخور بب  یگوه نیهمچ گهیبار د هی:  دیسع

 شلوارشو و تکوند و بر گشت طرفم  یش یبلند شد. نما نیزم  یاز رو ونیهما

 یی خوش اشتها نقدری ا دونستمی. نم  نیشبا با ا یپر ی: روزا با من م

بودن و هر کدوم   زیکه با هم گالو کردم ی نگاه م دیو سع ونیاشک بود و به هما س ی تمام صورتم خ من
 خوب باز .   یول  خوردیم دونهی زدی سه تا م دیسع می، البته اگه از حق نگذر زدیم  یکیبه اون  یمشت

. اون زن  یکن  نیبه زنم تو ه نمی نب گهیم: د ونیکه به هما دمیشنیو م دیسع یصدا  یشلوغ نیا تو
 منه نفهم . درست در موردش صحبت کن 

هنوز   یبود که روزا باهاشم ، من حت  ی. منظورش چ دیمن نگران بودم . نگران قضاوت اشتباه سع یول
 .  زمیتو سرم بر ینداده بودم . من چه خاک شمیجواب دوست

 و فرستادن که بره. ونیرو از هم جدا کردن و هما ناینگه داشتن و ا ینیچند تا ماش  قهیاز چند دق بعد

قلبم و پر   ی ول خوندمیازش نم  ی ز یچ چینگاش که االن ه نیامان از ا یبه طرفم برگشت و وا دیسع
 تپش و پر از ترس کرد .

 .دینگاه کردن دستمو کش یزد تو چشمم و بعد از کم ذول

 منو به داخل خونه برد.  یبدون حرف و

کار  کنم .   یچ  دیبا دونستمیدستمو ول کرد و خودش به اتاقش رفت . نم میضشد ییرای وارد پذ یوقت
 ونیهما یحالت تهوع بهم دست داد حرفا  ادیمبل نشستم و زانو هام و تو بغلم گرفتم از دلهره ز یرو
من من  یخدا  یحرفا به گوش بابا برسه وا نی. اگه ا گهیاز طرف د دیطرف و حرف نزدن سع کیاز 
 .  شمیم چارهیب
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به   نییلباسشو عوض کرده بود . همون طور با سر پا   رونی گرفته از اتاق اومد ب نییپا یبا سر  دیسع
 نتونستم. یعن ینشد  یبگم ول  یز یو چ رفت. خواستم بلند شم رونی طرف ب

که ناراحت بودم   ی. وقت شهی ناخونام ، مثل هم  دنیسر جام نشستم و شروع کردم به جو دوباره
در اومد  یگذشته بود که صدا قهی چند دق دونمی. االنم افتادم به جون ناخونام . نم  دمیجوی ناخونامو م

  د یسع یو بعد هم صدا

 کرد   خیکه  میغذامون و بخور ایب  ی: هست

 نشون نده . کردی م یسع یمعلوم بود ول  یصداش ناراحت از

 مهی خورشت ق  دیشده بود و سع دهیکامال چ  زیجام بلند شدم و با دلهره به طرف آشپزخونه رفتم .م از
و   رفته بود در ماست  رونی ماست ب دیخر  یگاز گذاشت تا گرم بشه . معلوم بود که برا یرو دوباره رو

 باز کرد و گفت  

 ؟  هی. نظر تو چ دهیبدون ماست مزه نم   مهی: به نظر من ق

 بودم  شیشون یپ یرو یمن محو اون قرمز  یول

 با تو هستما  ی: هست

   تیشون ی: پ

به همون  ازیاالن ن یول یادیتوقع ز  دیو بگم . شا نی که من داشتم فقط تونستم هم یاون بغض  با
 و نشناخته بودم ،  ونیآغوش گرمش داشتم . تا دلگرمم کنه . من چطور تا االن هما

 من قرار گرفت .  یرو برو  قایاز جاش بلند شد و دق دیسع

 چونمم گرفت و سرم و باال آورد و تو صورتم نگاه کرد   ریز دستشو

 چرا بغض کرده   یخانوم ی: هست

 اشکم دونه دونه رو صورتم نشست   یها  بغض نبود قطره گهید نیا دیحرف سع با

 آخه  هی: اه اه اه چرا گر
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   خوامی من معذرت م دی: سع

 نشده که یز ی، چ زمی: چرا عز

 ؟ کنهی درد م تیشون ی: پ 

 زد و بعد گفت   یمهربون تو چشمام نگاه کرد ، لبخند دیسع

 .  کنهی ، نه درد نم  ینکن هی: اگه تو گر

 ؟   کنهیکه دردت نم  یگی: راست م

 باشه ؟  میکن ی و بعد مثل دو تا آدم عاقل و بالغ با هم صحبت م میغذا مونو بخور ای، االنم ب زمی: آره عز

 : باشه 

 پختم من  یخوشمزه ا یچه غذا ن یاهلل دختر خوب . بب کی: بار

 ؟  ی: خودت پخت 

 سپر کرد و   نهیبه قبقبه انداخت و س یباد

 کاره ام بابا  نی، من ا ی: پس چ 

 خوشمزه بود    یلیو حقا که خ  میو مشغول خوردن غذا شد میدو لبخند زد هر

تازه نمازش    دمیرفتم . سع ییرایبه پذ  یدو تا چا ختنیگذاشتم و دم کردم و بعد از ر  یاز غذا چا بعد
 تموم شده بود و کنارم نشست  

 گفت   یمزه مزه کردن چا یاز کم بعد

 شده ؟  یچ یکن فی تعر یخوای: خوب ، نم

 : راستش ،، 

 هم با دقت به حرفام گوش کرد  دیکردم  و سع فیمن من کردن همه رو براش تعر یکم  با
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   ختهیمن بهم ر دنی، با د هیعیطب نی: خوب ا

 کنه  نیاون حق نداشت بهم توه ی: ول 

 صبر   یبعد از کم  دیسع

 ؟  یدوسش دار  ی: هست

 ه باشه  فقط دلم نخواست جوابم بل  یچرا ول دونمینم

نهاد داد و منم  هنوز بهش جواب ندادم ، تازه بابام هم هست اگه جوابم مثبت    شی، بهم پ دونمی: نم
 .  ادییبدش م  ونی،  بابا به شدت از هما کنهی هم باشه بابا قبول نم

 ؟  یکار کن یچ یخوای: پس م 

   دونمی: نم

 من من کردن  یکم  با

   کنهی چه کارا م ونیهما مین ی، ببکنه  قیو بفرستم برات تحق  یمن کس  یخوای: م

 با تعجب بهش نگاه کردم   من

 ؟  یک  ی: باشه ، ول

  یر ی بگ میتو هم قول بده عاقالنه تصم  یاز دوستام . خانواده نفهمه بهتره . ول  یک ی: 

   دمیماچ گنده از لپش گرفتم تعجبش و به وضوح د هیو دور گردنش حلقه کردم و  دستم

 ممنونم  دی: ممنونم سع

همون طور موند و بعد دستاش دور کمرم حلقه شد و آروم کمرم و نوازش   قهیچند دق  دیسع چارهیب
   شدمیم شی واقع . از ذهنم گذشت کاش من زن  ندشیداد . واقعا لذت بخش بود . خوش بحال زن آ 

 کنه خودم هم دلم خواست . دیمن و قالب سع خواستیم مهمون طور که بابا یعنی

 من فقط وابسته ام ؟ یعنیوابسته شدم . وابسته ؟  دی زود من به  سع چقدر
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و دوست   دیمن سع ادییخوشم م دیاعتراف کنم که از سع دیمن با ستین ی. قطعا فقط وابستگ  نه
که   یجان ینبود من فقط از ه میزندگ یجا چیبگم از اول ه  دی. با مهیزندگ  ییکجا ونیدارم . پس هما
داشته باشم .   یز ی که همه بگن دوست پسرم ال کرد و بل کرد منم چ ی. وقت ومدییداشت خوشم م

 من چقدر بد شانسم . ستیهم که مال من ن دیکه اشتباه رفتم . سع کنمیاشتباه رفتم قبول م یلو

 بهانه درس ازش جدا شدم و گفتم   به

 برم درس بخونم  گهیمن د: 

   زم ی: برو عز

 ؟  یکنیاگه کمگ خواستم کمکم م دی: سع

 : البته ، چرا که نه 

 ی : مرس

 ؟ یتست دار  ی: کتابا

 کنم ی : آره دارم االنم با همونا کار م

 ؟ یر ی : کالس نم

 قبول شم   تونمی. من م ستین یاز ی:  نه ن

 ی ، موفق باش یتون ی: من مطمعنم که م

 : ممنون  

اصال   یتستم و ورق زدم نگاشون کردم ول  یکلمه از جام بلند شدم و به اتاقم رفتم و کتابا نیگفتن ا با
 مزخرفش بود . یو حرفا ونیو محبتش و هما دیحواسم به درسم نبود . کل حواسم به سع

در مورد زنم درست   گفتیو م زدی و م  ونیهما یبا چه تعصب دی.. سع نییپا  ختیر یدلم هر  کدفعهی
 اهلل  کی. بار رتی ت کن . چه با غصحب
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با نگاه ملتمس    شیکه چند روز پ  ی اومد . همون ساز  دیساز سع  یچقدر تو فکر بودم که صدا دونمینم
 ؟  یار ییبهش گفتم با خودت م 

 ی تو بگ  یلبخند گفت : هر چ کیبا  اونم

 کلمش گذاشت و با سازش  برگشت   رتیمنو تو ح  و

 ود  همون ساز در اومده ب یاالن صدا و

   خوندیم یکه با غم  دیسع  یبای ز یبعد صدا و

 فکر کن که من   خوب

 بودم برات   یک  اتی، تو دلتنگ اتییتنها  یتو

 تووووووو  یتا کجا موندم به پا  تو

 از همه دل کندم و   نی خودت بر گرد و بب به

 توووووو  یو گذاشتم و برا موی تو وابسته مو و همه زندگ به

 همه رو به خاطر تو زدم   دیکه ق منم

 جز تو ندم   یدل به کس گهید که

 بدون عاشق تو مننننمم نویا

 

 همه رو به خاطر تو زدم  دیکه ق منم

 جز تو ندم   یدل به کس گهید که

 بدون عاشق تو مننننمم  نویا
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 من  یو بزار جا خودت

  کشمی م یچ نی بب

   یمن نبود ادیب تو

 من عاشقت شدم   یول

 نداره  یفرق یگ یم تو

   خودهیگفتم ب  یچ هر

 راهمون جدا شد  یگ یم

 عوض شده   یچ همه

 ی بگ  یتو هر چ یول

 تواااام  شونیپر  بازم

 مثل گذشته ها  باز

 توااام   رونیو ح  آواره

 

 همه رو به خاطر تو زدم   دیق منم

 جز تو ندم   یدل به کس گهید که

 بدون عاشق تو مننننمم نویا

 

 تو زدم   همه رو به خاطر دیق منم

 جز تو ندم   یدل به کس گهید که
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 بدون عاشق تو مننننمم  نویا

 

تو   یفهمم . چ یازش نم  ی چیتو نگاهشه که من ه  یدلم و خون کرد . چ بیصداش عج  سوز
 آهنگاش  نکنه ، نکنه   نی. ا خوننی م تی آهنگ و با موقع گنیآهنگاشه . م

 ممکنه . نه امکان نداره  ریغ نه

گفت   دیکه حم یتو گذشته است که من خبر ندارم . گذشته ا یدور اتاق گشتم . چ یشدم و کم بلند
 و خونه رو عوض کردن .  شدیم تیاذ  دیکه سع یو در آورده . گذشته ا دیپدر سع

ما   گفتینگاش ماومد تو خونه عمو اکبر . تو آه ادمی. آهنگ اون شبش و  شمی م ونهیخدا دارم د یوا
 . نگاهاش به من  دیبه عمو نگاه شرمنده عمو و نگاه نگران حم  بشی رو از هم دور کردن و نگاه عج

  فهممیاه اه من چرا نم اه

 گرفتم حولمو بردارم و خودم و به حموم خوب دعوت کنم  میبود که تصم ختهی اعصابم بهم ر نقدریا

  دیسع

 

 زنگ زدم  نیاز  تموم  شدن آهنگ دوباره به رام بعد

 از سه بوق جواب داد  بعد

 : الو  

 پسر   یتو چقدر عجله دار  دیسع ی: وا

   ستیاالن دل تو دلم ن یتو که خبر دار  نی: خوب رام

 خوب تلگرام تو روشن کن برات چند تا عکس   لی : خ

  بفرستم
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 ؟  ی: عکس چ

 آقا پسر با دوست دخترشذ  نی: عکس ا

 ؟  یکن  یم ی: شوخ 

 آخه تی موقع نی: تو ا

 : باشه رو شنه بفرست  

 ؟ یخوب بابا کا ر ندار  لی : خ

 : نه ، به سالمت 

 ؟  ی: راست

 : جانم 

   ایشام بهم بدهکار هی: 

 چشم   ی: چشم برو

 پسر خوب    نی: آفر
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 دوازده فصل

 

 

 

 شدم    نیرام  امیو قطع کردم منتظر پ   یگوش یوقت

و زدم و وارد تلگرام شدم چند تا عکس بود   یصدا خورد . رمز گوش   کیت  کیچند تا ت هیاز چند ثان بعد
 که دانلودش کردم و بعد .

 . دنیتو دستش بود و در حال خند  یبود که دست دختر  ونیعکسا هما تو

من   ی. پس من چ یشه چ دیشده ، نا ام تی عکس اذ نیا دنیبا د یکار کنم اگه هست یچ موندم
 که  .  گردمیدورش م  نقدریدو روز ا  نیکنه ا یزارم ناراحت  ی کاره ام . من نم  چیه

 خودش گفت که دوسش نداره مگه نه ؟  ی. ول شهیم ت ی ؟ اگه دوسش داشته باشه بازم  اذ یچ که

رفتم . بعد از دو تق زدن به   یکردم و به اتاق هست یخودم و راض نکهیداشتم تا ا یب یعج  یر ی در گ خود
 وارد شدم .  یدادن هست در  و اجازه

  کیتون هیاومده بود و در حال خشک کردن موهاش بود شدم .  رونی و تازه از حموم ب یفقط به هست 
 پاش بود .  یشلوا  تنگ مشک  کیکوتاه سبز و 

تا نمش گرفته بشه و همون  دادیدستش تو موهاش بود و تکونش م هی ی. تو عالم خودم بودم. هست
 . کردی طور هم من و نگاه م
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صداش من و به خودم    نکهیبه کارش ادامه داد . تا ا لکسیکه از حال دل من خبر نداشت ر یهست اما
 آورد 

 ؟  یداشت  ی: کار 

 کار داشتم   یچ ادیینم  ادمی: اممم ،، اممم 

 جلو اومد و آروم گفت    یزد و کم  یطانی لبخند ش یهست

   ادینم  ادتی: جدا ، 

 رفتم . لعنت به من لعنت.  رونی از اتاق ب یکه ازم دور شد بدون معطل  یهست

دفعه بهتره که  نیا یکار داشتم .ول یچ یاومد با هست ادمیآب خوردم تازه   وانیل  کی نکهیاز ا بعد
برسه منم  ی. تا هست  ادیب  ییرایو صدا کردم و ازش خواستم به پذ ی.  هست رون یب  ادیصداش کنم ب

  ومدیی م نیی از پله ها پا دمید یگذاشتم که هست زی م یوبردم ر وهیم یکم

   ارمییرو م ایدست شی منم پ ین ی: تا تو بش

  دیسع  ارمیمن ب  یخوای: م

 .  نی: نه راحتم ، تو بش

 دیگذاشتم و روبروش نشستم . با ز ی م یو چاقو بردم و رو  یدست شیدو تا پ  شی نشست منم پ  یهست
 باشه  یباش  یقو یقول بد دیبا  ی، ول یرو بهت بگم هست ییزایچ هی

 افتاده  یاتفاق نایمامان ا یهست ، برا ی: خوب ، چ 

 آخه ؟ ی، پس چه اتفاق یباهاشون حرف نزد شی ساعت پ کی :  نه نه اصال ، مگه تو 

 شده ؟  ی:   پس چ 

که ازت گرفتم و بهش   یو زود هم بهم خبر بده . آدرس ق ی: خوب راستش ، به دوستم گفتم بره تحق 
که برام   دهید یز ی چ نکهیمثل ا یول  ارهیزود خبر ب نقدریا کردمی دادم اونم بعد از حرف من رفت . فکر نم

 فرستاده 
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 ؟  دهید ی: چ

بر داشتم و بعد از زدن رمز و رفتم تو تلگرام عکسارو آوردم و نشونش دادم .  زی م یو از رو یگوش
 . خورد یعکس شده بود و تکون نم خیم یهست

 حالت خوبه ؟ ی: هست

 شناسمیدختره رو م نی: آره آره خوبم ، فقط من ا

 تعجب نگاش کردم   با

 : از کجا ؟ 

 چوند ی منو پ ی. ول  مشدید ونیلحظه با هما هیهم  شی : تو مدرسه مونه چند روز پ

 ؟  یکار کن یچ یخوای: حاال م 

 ؟  وی: چ

   ونی: هما

   ستیولش کن مهم ن یچ ی: ه

 حرفش هم تعجب کردم و هم خوشحال شدم  نیا از

 ؟  میخوش باش  رونیب می امشب بر یخوا ی: م

 ؟  شهی: واقعا ؟ م

 ؟ می: آره چرا که نه . کجا بر 

  میری گیم میبعد با هم تصم  ادیسها هم ب  میزنگ بزن گمی:من م

 کرد   زونیگرفت و لب و لوچه شو آو نیی پا  یسرش و کم  بعد

 اون جوجو هم تنگ شده  ی: در ضمن دلم برا
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 با تعجب   من

 : جوجو ؟ کدوم جوجو ؟

 و گفت   دیخند یهست

  گهیبد ، جوجو تازه تون د یعمو ی: ا

 جالب گفته بود   یلیبخند . خ   یخنده . حاال نخند ک  ر ی زدم ز  یحرف هست از

 : اه نخند بهم  

 : باز خنده 

 نخند   گمی: با توام م

 : باز خنده  

  ی : باشه خودت خواست

لپم فرو رفته بود و همون طور   یتو یلپم احساس کردم که خندمو خوردم . انگشت هست یتو یسوزش
   چرخوندیو م دادیهم فشار م

 و گرفتم  یدست هست مچ

 دختر ؟ یکن ی کار م ی: چ

 و ندارم   یاز تو کس  ری بغ یچاله . ول ی: من قبال گفتم که عاشق چال لپم . دوست دارم انگشت کنم تو

 جمله آخرو با ناز گفت که باز لبخند زدم   نیهمچ

و دستشو آورد باال  .  دیکش یوا هی ی؟ هست یچ گهیانجام بده  .  د  ی: باشه هر وقت دوست داشت
   کردمیهنوز دستاش تو دستام بود و منم آروم نوازشش م

 ؟  یشده هست ی: چ

   دیببخش دی: سع
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 ؟  زمی: چرا عز

 اد یی : لوپت داره خون م

 شد    سیخ  یسوخت سر انگشتمم کم یبه لوپم کم دمیکش دست

   انیهم ب نایا دیحم زنمیجوجه ما تنگ شده . زنگ م یسرت . حاال که دلت برا ینداره فدا  ی: اشکال

 باال    دیاز ذوقش پر یهست

  دیسع  ی: آخ جونم  ،مرس

کار نکرد و رفت که آماده بشه . منم به  نیخوب ا یدوست داشتم مثل ظهر بپره و بوسم کنه .ول یلیخ
 زنگ زدم و باهاشون هماهنگ کردم.   دیحم

 

 . یبه طرف خونه مامان   خانوم  میراه افتاد کیو پ کیساعت بعد ش  مین

 نه ؟  یدوست دار   یلیتو بچه خ  ی: هست

بچه رو   رفتمیم  یکه من ذوق کردم و ه نقدریکرد ا مانی از دوستام زا یکی  ی. آبج ننیری ش  یلی: آره خ
چه   یعنیخوام ،  یدادم به مامان که من داداش م ریگ شی . تازه چند سال پ رفتی دوستم نم دمیدیم

 که من تنهام  

 ؟  یکن ی م یشوخ  :

 شد داداش دار شدم ؟  یچ گفتمیم دمشونیدی: نه تا چند روزم م

 : خوب بعدش ؟ 

هم افتاد که  گهید یاتفاقا هیشدم . تازه  الیخ  یمنم ب  دنیبه حرفم گوش نم  دمیروزگار بعد د ی:. ه
 بگم  شهیروم نم

   گهیاالن من کنجکاو شدم بدونم ، بگو د گهید یگفتی: اه پس نم 
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   یکنیم تمی، بعد اذ شهی: آخه نم 

 سوزونده یشیآت هی. مطمئنم گهید دیبار یتوش م   طنتی نگاه تو چشماش کردم ش هی

 ؟ گهیبگو د کنمی نم  تی: اذ

 دارم  یعادت بد هی: من 

 ؟  ی: چه عادت

 تو اتاقشون   رمی: در نزده م

 ؟  یکن ی م ینه . شوخ  ی: وا

 : نه اصال  

 .  یهست یخدا چقدر تو جالب ی: وا

  گهید مینی: ما ا

 ؟  ی: هست

 : بله 

 و مامان من نرو   دی تو اتاق حم  شی: خدا

 دستاشو کوبوند بهم   کدفعهی

   دهیم یچه حال  ی: وا

   شهیحساب م  یخصوص میحر زای چ یکارت ، بعض نیا ستینشو دختر درست ن  طونیش

  دهیحال م یطون ی : ش

 تو اتاق تو؟ ادی در نزدهه ب ی کس یر : تو دوست دا

 : نه  
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 هم دوست نداره .  هی: خوب پس بق 

فرمودند   ارانشی از  یکیبه  شونیا ی، ول  شهیاز کدوم امام  ما م دونمینم  قایکه دق میسخن دار هی ما
 در .  ینه جلو ستیبا واریبه کنار د یدر زد ی، وقت یدم در خونه مادرت هم که رفت  یکه وقت

 : چرا اون که خونه مادرشه 

  دایپرده کنار رفت داخل خونه پ نکهی. به خاطر ا کردنی: چون اون موقع ها پشت در و پرده وصل م 
 نباشه  

 ؟  شهیم ی: خوب مگه چ

 خودشو داره  یاتاق که جا گهیحساب آورد د  یشخص می: امام ما خونه رو حر

  یو روشن کردم و راه افتادم . ول نی نگفتم و ماش یز یتو فکر فرو رفت منم چ یهست دمید یوقت
 بود  یطون ی دختر ش شیخدا

گذاشتم و   یو من زنگ خونه رو زدم در باز شد و منم دستم و پشت هست میشد ادهیپ  میدیرس یوقت
   رهی تو نم  سادهیوا یهست دمیکردم تو که د شیراهنما

 ؟  یر یشده ، چرا تو نم  یز ی: چ

   دمینخر ی ز یچ ین  یو خود ن  ین   یمامان ن ی: من برا

 م یخری: خوب بعدا م 

   نی پاهاش و کوبوند زم یلجباز  با

 خوام   یخوام من االن م  ی : نم

هله هوله براش   یکم یسوپر  هی می؟  :حداقل بر زمیکار کنم عز یچ دیگفتم : خوب االن من با کالفه
 بخرم  

 زدم   شیمهربون به تمام  یلبخند

 : چشم ، شما امر کن  



 یعشق ابد

144 
 

 اومد   دیحم یصدا

  گهید دیای ب  نیسادی: چرا پس وا

 و گرفتم و بر گشتم عقب و همان طور هم حرف زدم   یهست دست

 میاییم گهید قهیدق۵داداش  . من تا  دی: حم 

   زارمی ، در و باز م نی ای: باشه ، زود ب  دیحم

 : باشه  دیسع

دستشو گرفتم و  نیهم ی. من که از خدام بود که دستش تو دستم باشه برا مینشد  نیسوار ماش گهید
  کردیکه تا االن غر غر م یتا اول خانومم وارد بشه ، هست سادمیوا ی. سوپر  میرفت  ابونی به طرف ته خ
 یبرا لیتگرفته تا لواشک و ترشک و پاس یو بستن   پسیچشاش برق زد . از پفک و چ دیتا داخلشو د

محله بس بود  هی یکرد برا دیخر یکه هست  نقدریکوثر برداشت البته به اسم اون و به کام همه . واهلل ا
 کردم و گفتم   یاخم الک هیکه خواست حساب کنه  نی. هم

   کنهینم  بی: تا مرد هست خانوم دست تو ج 

   شهیکه نم یطور  نیخواستم خودم براش بخرم خوب ، ا   ی: آخه م

 هان ؟  میپس من و تو ندار مین و تو زن و شوهراالن م شهی: چرا م

تو برجکم نزد   ندفعهیباشه و من چقدر خوشحال شدم که ا یفقط سرش و تکون داد به معنا یهست
 نگرفت .  یو حالم و اساس میست یکه ما زن و شوهر ن

و گرفتم و آروم با شصت انگشتم   یبه طرف خونه .باز دست هست میاز حساب کردن راه افتاد بعد
 .  کردمینوازشش م 

 ؟  دیسع  گمای: م

 : جانمم ؟ 

 بود نه ؟ ی : چه مغازه بزرگ و پر 
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 لبخند نگاش کردم   با

 : خوشت اومده ؟ 

 همش تازه بود   الشی. وسا یلی: آره خ

 نگاه بهش کردم .خندم گرفته بود   هیو مثل بچه ها داد جلو . دیلباش و برچ  بعد

 ؟  یشده خانوم  ی: چ

 : تازه لپ لپاش هم بزرگ و قشنگ بود  

 بگم از تعجب حرفش شاخ در آوردم دروغ نگفتم   اگه

 : لوپ لوپ ؟ 

  گهی: آره د

   یخر ی : تو هنوز لوپ لوپ م

 دفعه دستاش و کوبوند بهم و رو به من و پشت و پشت راه رفت   هی

حال   نقدریتوش داره . ا کیکوچ یها  یاسباب باز  نیلوپ لوپ دوست دارم . از ا یل یمن خ دی: آره سع
 که ؟  یدون  ی، نم دهیم

 باز با تعجب   من

 ؟  یداشت  ی: خوب بر م

 .دنیخندی خوب ، بعدشم بهم م  دنیدیخونه شما ، همه م بردمیم  دی: بعدا با

 . نیتو ماش میبزار میتونست ی: م

   دی: به فکرم نرس

 برات   خرمیم  ینداره رفتن   ی: اشکال
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 ؟  یگی: راست م

   یوفت ین یر یراه م ی ، تو فقط مواظب باش اون طور  زمی: آره عز

 تو خونه  میدر و باز کردم و رفت میدوباره سر جاش بر گشت و دوش به دوش هم رفت یهست

 گل دخترتون اومده   دیای. ب  ستین یکس یاهال  ی: آها یهست

 هم خوش اومده  یلی: خ  مامان

تو   دیهم پر ی گرفت . هست  یز کرد و به طرف هستصداش و بعد خودش ظاهر شد . دستاش و با اول
 بغلش  

 : مامان منم هستما  

 ی: خجالت بکش حسود یهست

  یچرا حسود  زمی : نه عز

 صداش اوج گرفت    دیکوثر و د یکه هست نیشد .هم داشونی هم پ هیما بق یصدا با

بخور جوجومون دلش  دمیخر یبرات چ  نی ، جوجه چطوره ، بب ی. چطور  یسالم مامان خانوم ی: وا
 شهیبعدا چشاش چپول م خوادیم

  دنیتند تند حرف زد که همه خند نقدریا

 بابا صبر کن منم حرف بزنم خوب   ی: ا کوثر

  دنیبوس گرویو تو آغوش گرفت و همد یبعد دستاضش و بار کرد و هست و

 با جوجو حرف بزنم   تونمی: کوثر من م یهست

   ارمییم ایجوجو آخرش جوجه به دن  یگ یتو م نقدری: ا کوثر

 چشم غره به کوثر رفت  که خنده همه بلند شد   هی دیحم

   ییرایتو پذ نیای. ب ن یبزن نجایا نیخوای: حاال همه حرفاتونو م  بابا
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  رونیها رو هم ب یشروع کرد به حرف زدن تازه همه خوراک  ی. باز هست  یرایپذ میحرف بابا همه رفت  با
 جالب بود .   یلیبرام خ  نشی. هم  کردیشده بود چقدر راحت برخورد م یوضع هی ختیر

 همه نی: چرا ا کوثر

 : به اسم تو به کام من  سها

 بودم که   یمحو خنده هست دیخند یچه قشنگ م دیزد که اونم بلند خند یچشمک به هست هیبعد  و

 رو به راه   یهمه چ  ی: انگار   دیحم

 زدم و گفتم   ینشون داد . منم لبخند و ینگاش کردم که با ابروش هست یسوال

 خوبه   ی: آره خدا رو شکر همه چ

 شد میطور هی شد رو صورتم که خودم  قیدق  دیحم کدفعهی

 ؟  یکنینگاه م یشده ؟ چرا اون طور  ی: چ

 شده ؟  ی، صورتت چ نمتی: بب  دیحم

،   هیکار هست ستین  یز یلبخند زدم و سرم و تکون دادم و در همون حالت گفتم :  چ هیاومد  ادمی تازه
 توش   کنهیانگشتشو فرو م خندمیم ای زنمی منم لبخند م ادییاز چال  لوپ خوشش م

 کرد   یباال رفته نگام م یبا ابرو ها دیحم

 : بله چقدر جالب  

 سها اومد   یصدا

 بهم   نی گیم ی: شما داداشا چ

 تو یچه فوضول شد میگی: م  دیحم

   نیو بب  دی، داداش حم  دی: اه داداش سع سها

 دستام و باز کرد و   منم
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   نمیبغل داداش بب ای: ولش کن ب 

 پام نشست و  یاومد و رو ییهم با پرو سها

 خانوم   ی: با اجازه هست

نگاه کردم که  یبه هست یلحظه ا ی. برا دیبعد دستاش و دور گردنم حلقه کرد و محکم لوپمو بوس و
   خواستیافتادم مه خودش داداش م نیا ادی کدفعهی دمیخودمون د  یکل حواسشو رو

 گشتم طرفش و لب زدم    بر

 ؟ یخواستی: تو هم داداش م

 هم آروم لب زد  : آره   یهست

 خنده    ریز میکه هر دو مون بلند زد دینرس هیبه چند ثان ی کرد ول  زونی بعد لباش و آو و

 یبه هست گهیخندمو بخورم د کردمیم ی. من که سع کردنینگاه م یبا تعجب به من و هست همه
 باز سخت بود    یول  کردمی نگاه نم

 اومد شرمنده  ادمیخاطره بود   هی دی: ب  بخش

 ان شااهلل  نیبه خنده بااش شهی: هم  بابا

 ن ی: سالمت باش 

   می: خوب حاال قراره کجا بر  دیحم

 گرفتن   میهر جا خانوما تصم دونمی: نم

 

 ندارن . بابا گفت   یمیکه خانوما هم تصم میدید یوفت

   شهیشد مشکلتون حل م یاگه اوک گمیم یز یچ هی: من 

 ، به بچه ها بگم به تو هم بگم  یچ  یعنی ی: اه اکبر آقا اوک  مامان
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 اد منن ، منم که ش شی، دو تا عروسا پ میکن  یخانوم بزار جوون الیخ  ی: ب   بابا

   هیدومادت خال یفقط جا ی: ه  سها

 زد پس کله سها و   دیحم

  ا ی ح  ی: خجالت بکش ب

 دونه ابروش و داد باال گفت   هی سها

 ؟  یدیخجالت کش یگرفت یزن م  ی: تو داشت

به خودم   شتریهواش و داشت باشم . سها رو ب دیبا شتری ب یعن ی نیبود ا دیحرفا بع  نیآروم ا یسها از
  کردیفشردم . سها هم ذوق م

   نایسها ، ا  یگی: راست م یهست
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 زده یس فصل

 

 

 

نداره .. تازه منم هر   یخودشون اشکال یبرا  کننیچون پسرن فکر م  نایسها ، ا  یگی: راست م یهست
   ای ح  یب گفت یبهم م خوامی من شوهر م گفتمیوقت به بابا م

من  گفتمیتکرار شد ه بابا م  ی . حرفش تو ذهنم ه میکردینگاه م یمون با دهن باز به هست همه
 خوام    یشوهر  م

   یگفت ی: تو واقعا به بابات م کوثر

 با ذوق گفت   یهست

 رو   نای: آره هر وقت مچ بابا ا 

 سرفه کردم که ادامه نده ، با سر هم بهش اشاره کردم که نگه  اریاخت  یب من

 نه که   ی: نه اون طور  یهست
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   یهست ینش یخدا بگم چ یبه من نگاه کردن . ا همه

 ادامه داد   یهست

دلم  گمدمنمیبعد م رمیگیمنم موچشون و م بوسهیمامان و م ادییم رونی : آخه هر وقت از ب یهست
و پرو بهم   ا یح  ی، آخرشم دو تا ب م یگذرونیبا هم خوش م یکل  فتهیبالم مشوهر خواست بعد بابا هم دن

 و تمام   چسبونهیم

  زنهیدختر چه راحت حرف م نیچشام اندازه گردو شد ا من

 دختر شر   نیخدا به دادت برسه با ا  یهنیبرام چشم و ابرو اومد که  دیحم

  دنیخندیم زی ر زی. مامان قرمز شده بود و سها و کوثر هم ر رفتیم سهیهم که از خنده ر بابا

  یزن خوب و باز  کیهم نقش  شهی عاشق شوهر کردن بودم هم  یمگه ، تازه من از بچگ هی: چ یهست
   کردمیم

 ، البته بجز سها  دیماس میدونستیحرفش خنده ما که م با

  دونهینم یز یچ که

 ؟  یکردیم  یباز   یبا ک ی دون ی؟ م یدون یم تی از بچگ یز ی: چ  دیحم

 با حالت مشکوک نگامون کرد و گفت   سها

  کردمیم یدونم همش باز  ی. اسمشم نم یپسر  هیرو بابا گفته . گفته اون موقع بچه بودم با  نای: نه ا
 زنه ی لبخند م ای،  خندهی م  یه ادییم ادشیو منم زنش . هر وقت هم  شدیاون شوهر من م

من   یکه شوهرت بودم اما نه تو باز  میکه من همون یدونستیم کاشی. ا یهست ومدیم  ادتی  کاشیا
  دونستمیم  تیاون و واقع

 ساکت شده بود که سها گفت   یطور  هی جمع

   یبد یچه نظر  ی خواست  ی: بابا حاال م

 زد و گفت    یهم لبخند بابا
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  میو خوش باش  میو بخور  میکباب بزن  میروشن کن  شی ، آت میانداز پهن کن  ری ، ز اطیتو ح  می: بر

 : آخ جون من هستم  یهست

 : منم هستم   کوثر

   ییول بابا ی: ا سها

   گهید  می: ما هم پس هست

   لی: زن ذل   دیحم

 داداش  می : ما تفاهم دار یهست

 : نه بابا    دیحم

 : به جان  زن دوم بابام   یهست

 .  یار ییمامانت م یهوو برا هی: پدر سوخته تو آخرش   بابا

. دوست دارم   ادییبدم م  یل یخ رنی گ یزن دوم م رنیکه م  یی، از مردا هیهمش الک  نای: نه عمو ا یهست
   ارمیچشاشونو در ب

 خطر ناکه ها ، حواستو جمع کن    یلیخ  دی: سع  دیحم

 : من غلط کنم دست از پا خطا کنم  

   کردی نگاه کردم که اونم داشت من و نگاه م یگشتم به هست بر

 شما دوتا  نی: غرق نش  دیحم

 . اط ی ح میهمه رفت الیانداختم و بعد از برداشتن وسا نییسرم و پا من

گذاشت که   دیسر به سر کوثر و حم یهست یما نبود . بعدش کل  نیکه کوثر ب بمیکرد یباز  بالی وال یکل
 یکه هست دی عقب کش  دمیشد و حم میهم فرار کرد و پشتم قا یکم آورد و دنبالش کرد و هست  دیحم
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که   دونستیم یول موندیساکت نم  دیبود حاال حم  یا گهیاگه کس د دونمیراش در آورد . مب  یزبون 
 .  زیهمه چ  یعن یمن  یبرا یهست

درست شد و   کردیم  تیهمه رو اذ  یو ه  کردیهم دخالت م یکه بابا درست کرد و هر چند هست یشام
 کنار هم با خنده خورده شد .

. من که از خدا خواسته بودم  نیداره شب بمون یلیخونه که مامان گفت چه دل  میبر میخواستیم شب
 . هیاونم راض یعنیکه با سر قبول کردنش  دونستمیو نم  یهست یول رمی و بغل بگ یتا بتونم بازم هست 

  دیاونم من و دوست داره ؟ تو فکر بودم که حم یعنی.  هینسبت به من چ  یاحساس هست  دونمینم
 صدام کرد  

   دی: جانم حم

 کارت دارم   اطی تو ح ا ی ، ب یبگ گهیبه کس د  دی: جان و که با  دیحم

 نشستم   دیحم یرفتم و رو به رو  اطیح به

 جان    دی: جانم حم

 : خوب بگو  ؟   دیحم

 و بگم  ی: جانم ؟ چ

 دو هفته بگو ، اوضاع خوبه ؟  نی: از ا  دیحم

  هی، آره معمول  ستی: بد ن 

 حرف بزنم    یسیدر وا روی : ب  دیحم

 : آره راحت باش  

 ؟  نیخواب یهم م شی: شما اونجا هم پ  دیحم

 : اممم ، نه 
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 ؟  نیچقدر راحت  گهی: با همد  دیحم

  میشما هست  شی که پ یطور  نی: هم

   دیموهاش کش ونی م یدست دیحم

،   ستین یتو و هست  نی ب یماست ول  نی ب یم یحر هی،  کنه ی ما فرق م شی. پ دی سع یچ  یعنی:   دیحم
 ؟  یفهم ی برداشته شده م

 دی حم  شمی: اون امانته پ

  رینکن . منظور منو بگ یکار  چ یبود . عمو که نگفت ه یمنظور باباش چ یدون  ی: خودتم م  دیحم
 گه ید

 ادامه داد  دی سکوت من و د یوقت

خوب    کننی نداره . االن دوست پسر دوست دختر هم ابراز عالقه م یربط چیهابراز عالقه  دیسع نی: بب
نه . فقط به تو محرم نشده که اومد خونه تنها   ای  یشوهرش ینشون بد دی. با ادیی . دخترا خوششون م

با سو   ری، اشتباه نگ فادهگفتم است ن یکار برات راه باز کردن . استفاده کن ، بب  نی نباشه . عمو و بابا با ا
 استفاده . با هم فرق داره باور کن  

 نشستم و بعد رفتم تو . ینشست و بعد چند ضربه به سر شونهم  زد و رفت منم کم  شمیپ یکم

 نگاش کردم ، من   یبود  کم دهیرو تخت دراز کش یهست

 ؟  یچ یهست یاز خدام بود ول  که

 ؟  یبخواب  یایی: چرا نم یهست

 ؟  یدار ی: تو هنوز ب

 : آره ، خوابم نبرد  یهست

 ؟ یکار کرد ی: لباس و چ 

   دمیمانتوم بود با همون شلوار خواب ریکوتاه که ز نی: آست یهست
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  گهیشروع مبشد د  ییجا هیاز  دیبود با یفکر کنم وقت خوب  االن

   ای بخواب یتونیراحت ترم م نی، از ا یجان  ، تو زن من ی: هست

 چند لحظه نگام کرد و بعد آروم گفت   یهست

 : ممنون راحتم 

 بود   یدونستم دوست نداره . ضد حال خوب یم

 ی : هر جور راحت

، دستام و   دمی پتو خز ری ، تو حموم عوض کردم و اومدم و آروم ز رونی دست لباس برداشتم و رفتم ب هی
  یز یچ  یول  دارهیکه ب دونستمی و تو بغلم گرفتم ، م یکردم و در آخر آروم هست   نییبار باال و پاچند 

 محکم به خودم چسبوندم .  داکردمویپ یشتر ینگفت و من جرات ب

 . زمی عز ی: خوب بخواب 

 آروم   یبا صدا یهست

 طور   نی: تو هم هم

شد و به   ن یکم کم پلکام سنگ  منظم شد و به خواب رفت  منم یهست ینفس ها قهیاز  چند دق بعد
 خواب رفتم .

.   ستین یهست دمیکه د رمیو محکم تر تو بغل بگ یشدم . اومدم هست اریهوش ی آروم هیگر یصدا با
 آروم    یلیخ  یبا صدا یول کردیم هی داده بود و گر هیبه در تک  ی. سر جام نشستم . هست دیخوابم کال پر

 شده ؟ ی چ  ی؟ خانوم ی: هست

 تکون داد    یچیه ی سرش و به معنا فقط

 ؟  یکن یم هیچرا گر ی: هست

  یکه کم نیزم یرو یضرب بلند کردم تازه وقت کیدستش و گرفتم و با   گهینم یز یچ دمید یوقت
   کردیاز خجالت سرش و بلند نم  یشده . هست یچ  دمیبود و لک شده بود فهم  سیخ
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 ؟ ینکرد دارمیچرا ب ی: هست

 : من   من 

 تونست حرف بزنه  ینم

   کنمی : باشه  ناراحت نباش االن حلش م

شدم و   نی سوار ماش  عی. سر رونی ب  دمیو پر دمیپوش میرکاب یرو راهنیپ هیو برداشتم و   چیسوئ عیسر
هم  عیرو گرفتم و سر  ازشیمورد ن  ل یشدم و رفتم وسا ادهیو پ  دمیدارو خانه که رس  نیراه افتادم به اول

   کردیم هینشسته بود و گر یهستبر گشتم خونه . هنوز  

 و جلوش گرفتم .  الشیوسا

 برو حموم استفاده کن  ای : ب

چونش بردم و سرش و باال آور دم  . هنوز نگاش   ری ازم گرفت  . دستم و به ز نیی با سر پا یهست
 بود   نییپا

 : به من نگاه کن  

 به من نگاه کرد    آروم

 ؟ آره ؟  کشهی : آدم از شوهرش خجالت م

که دستم و بر   نیچقدر مظلوم شده بودن . هم طونیش  ی. اون چشما کردیآروم فقط نگام م یهست
دوش گرفتن آب و  قهیون رفت . منم دنبالش رفتم رفت حموم و بعد از چند دق  ریب یداشتم هست

 بست چند لحظه صبر کردم و بعد در زدم  

 ؟  ی: هست

 : بله  

 : در و باز کن 

 : نه ، من  
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 که به صدام دادم دوباره گفتم  یحرفش تموم شه . با تحکم  نذاشتم

 در و باز کن    ی: هست

خودم    رو که با  یکار کنه. ملحفه ا یکه چ رهیاالن گ  دونستمیباز شد و منم داخل حموم رفتم م در
 آورده بودم و بهش دادم 

  چیدورت بپ   ریبگ  کنمینگات نم  ای : ب

 کار و کرد   نیهم هم یهست

   میبر  ای: حاال ب

 : کجا  

 تخت آروم خوابوندمش   یگرفتم و به اتاق بردم . رو دستشو

   امیی: تو بخواب من االن م

 : آخه  

 لب گذاشتم  یو رو انگشتم

   امیی، االن م شی: ه

شوفاژ پهن کردم اصال به   یحموم رفتم و اول لباساش و شستم و بردم اتاق رو  کراستی رفتم و  رونیب
شده بود و  فیبهش دست بده . بعدم با پارچه کف پارکت که کث  ینگاه نکردم که حس بد یهست

 . برگشتم تو اتاق  یکردم و انداختم آشغال  زیتم

 پتو مچاله کرده بود   ری و خودش و ز کردی م هیگر یهست هنوز

 ؟  کنهیم هیچرا باز قشنگ من گر  :

 گرفت   نییبعدش سرش و پا  یبا تعجب نگام کرد ول اول

   دی: ببخش
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 : چرا اونوقت  

 االن  یخراب کار  ی: برا

 نداشت که   ی: اشکال

   یذاشتی: م

 حرفش تموم نشده بود که  هنوز

 شلوار بود خوب  هی، حاال  می: مگه من و تو دار

 تو هم رفت   یهست چهره

 ؟ کنهیدلت درد م هی: چ

   یلی: آره خ

 . دمیدراز کش ی پتو کنار هست  ریز منم

 ؟ شهیبهتره ؟ دردت کمتر م  یطور  نی: ا

 :  آ      آره ، ب   بهتره  

   دمیکه حالش بهتره .آروم به طرف صورتش خم شدم و لوپش و بوس  دمیاز چهرش فهم 

 بوسه پر از عشق.   نیداشت ا یلذت چه

 هم فکر نکن   یچ ی : بخواب گلم ، به ه

 فرو رفتم   یقی . منم به خواب عم  دیخواب   یچشاش و بست و بعد از مدت یهست

از جام بلند شدم و   کردم و گهیبوس د هیخواب بود لوپش و  یشدم هنوز هست داریب  یوقت صبح
 رفتنم   رونیب

 دور سفره صبحانه نشسته بودن  همه
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   ری : سالم ، صبح همه بخ 

 کو مادر   ی، پس هست  ری: سالم ، صبح تو هم بخ مامان

 : خوابه مامان جون 

 ی کن دارشیب یخوا  ی: نم کوثر

 توجه به جمع گفتم   یکه حواسم به صبحانه بود ب منم

 خسته هست بزار بخوابه ،  میدی خواب رید شبی: نه ، د

گفتم   یچ  دمیسرم و باال گرفتم و با چند چشم رو برو شدم . تازه فهم دمیو شن د یحم یسرفه الک  یوقت
  کردم یدرستش م  دی. با

  میزدی با هم حرف م می، آهان ما داشت زهیچ  یعنی: 

 باال رفته خانواده .  یابروها و

 بابا ،،،  ی،،،، ا یول میزدی ، چرا م مای زدیحرف نم   یعنی: نه 

  نی کنیاشتباه فکر م  نیدار

 پسر   میگفت  یز ی : مگه ما چ  بابا

 از جام بلند شدم   دمیکش  یو تو موهام کردم و کم دستم

  امییم  یکنم  با هست داری و ب یهست رمی : من م

 خنده همه بلند شد .  یکه صدا رفتمیداشتم  در م  ییطورا هی

    کننی م یفکر  یچ ستینوع حرف زدنم حاال معلوم ن نیبر سرم با ا خاک

بود اگه  دهینگاه کردم  چقدر راحت خواب  یبه هست  یتخت نشستم ، کم یتو اتاق و رو رفتم
که  یافتادم وقت شبید ادی.  دمیو به طرفش چرخ دمیزدم . کنارش دراز کش یچه گند دونستیم



 یعشق ابد

160 
 

  هیلوپش و بوس کردم چشاش اندازه پرتقال شده بود . دوست داشتم دوباره امتحان کنم . خم شدم 
 از لپش گرفتم  رماچ آبدا 

 ش ی : اخ

 یهست

   گمیشده رو م یهر چ  یول وفتادهی ن  یخاص ی، اتفاقا گذرهیماه از اون شب م دو

 خواب ناز بودم که لوپم داغ شد و بعد   تو

   شی : اخ

   دمیچشمام د یو درست جلو دیسع یکردم چشماو باز  چشمام

 : سالم  

 ؟ یش  داریب  یخوا ی: سالم خانوم خوابالو ، نم

   ادیی : خوابم م

 ، داغ شدم با نگاهش   کردیبه چشمام نگاه م دیسع

 ؟ یخانوم یدرد ندار  گهی: د

   دمیخجالت کش یکم

 : نه ، خوبم 

 : خدا رو شکر  

 سرم برد و من و تو آغوشش گرفت   ریهوا دستشو ز یب

 ، بخواب   یبخواب یخوای: اگه م

 خواد    ی: نه نم
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خواستم موهام و   یافتادم وقت روزید ادیگل کرد .  طنتمیکه نذاشت ، منم ش  رونی ب  امیب خواستم
 اومد تو اتاقم . دیخشک کنم سع

 صداش کردم    یآروم یصدا با

   دی: سع

در و بست بلند شدم و   دیرفت . تا سع  رونی ش کرد و بموها یال یاز جاش بلند شد دست دیسع
  سیاومد . چشام رو صورتش موند . موهاش کال خ دیکه سع دمیکه خشک شده بود و پوش ییلباسا

 قرمز بود  ی. صورتش هم کم دی چک یبود و ازش آب م

 ی ، خوب دی: سع

 زد و گفت   یلبخند  مصنوع هی دیسع

 ، بلند شو همه صبحانه شونو خوردن  زمی: آره عز

رفتم و اومدم اتاق و موهام و   یبهداشت سی به سرو نکهینگفتم و از جام بلند شدم . بعد از ا یز یچ منم
 سرم بستم .  یشونه کردم و محکم باال  دیبا شونه سع

 ؟ می: بر

 زدم   یگند هیمن امروز  ی: هست

 ؟ یکار کرد ی: چ

 ی خواب  نیهم یبرا یتو هم االن خسته ا میدینخواب شبیگفتم که د یعن ی،  یچ ی: ه

 بخند   یخنده . حاال نخند ک  ریکردم و زدم ز  دیسع ریسر به ز افهیبه ق ینگاه

 .   کشهیمن پسر هم مگه خجالت م یخدا یوا

 آخه  کشهی پسر مگه خجالت م دی: سع

  ستم یمن راحت ن یبرو بچه پرو ، تو راحت ای : ب
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 زدم . آره من پرو هم .  یالی خ یو به ب  دمی رو د  هیبق یو نگاه ها م یرفت  نییهر حال پا به

و   ذاشتیسر به سرمون م یکل دیهم خوش گذشت . حم  یگردش و کل میرفت دی روز با خانواده سع اون
 .  کنهی تر برخورد  م یمیصم   یدکم یباعث شد سع  ی. ول  شدیسرخ م دمیو سع  دمیخندیمنم م

  یو حساس ول  ری ها سر به ز بهیو هم بهتر شناختم با غر  دیاالن راحت تره .حم یبود ول یمی صم البته
 . طونهیش  یگل کنه ، حساب  شیطون ی ش یوقت

روز   دنی فهم یخوب بود مامان و بابا هم وقت  یلیبه همه مون خوش گذشت . خ یچند روز کل نیا
 خوشحال شدن .  یکل می خونه عمو بود لی تعط

  کنمیصداشون م یمامان و بابا . منم همون طور  یبگ دیبا   گنیگفتم عمو . آخه م بفهمن بازم یوا یوا
 .  کننی هم ذوق م ی. کل

 به حرف اومد   دیگفتم تا برم تو اتاقم سع  ری که شب بخ نیخونه . هم میبر گشت امشب

 ؟  ی: هست

 : بله ؟ 

 اممممم   گمی:    م

  دیپشت گردنش کش یدست

  میاتاق بخواب  هی یبه بعد تو نیاز ا شهی: م

 : جانممم ؟ 

  گهید میاالنم بخواب میخواب  ی: خوب ما که خونه مامان م

 : من ، ، 

 به طرف اتاق خودم   دیادامه بدم . دستم و گرفت و کش نذاشت

 ، هان ؟ میهم باش  شی پ دی.  خوب معلومه که با گمی : اصال من چرا به تو م
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 معلوم بود .   شیت دستپاچگنشس  یتخت کم  یو رو  میاتاق رفت به

   نجامیا گهید قهی اتاقم تا لباسام و عوض کنم تو هم لباسات و عوض کن ، پنج دق رمی: خوب ، من م 

راحت تو تختم منو تو بغلش    یلیبعد اومد و خ  قهیهمون طور که گفت چند دق یول شدینم  باورم
 .  دیگرفت و خواب 

بگذرم .   دیاز سع  تونستمینم  یول دم یجنگ یل ی. با خودم خ کردی آرومم م یلیبدنش که خ  یهم گرما باز
 دیکه سع یبه کس گهیهم د نیهم  ی. برا خوامیخودم م یو برا دیمن سع یباشه ول  یبد جنس دیشا

  ادی ب ادمی خوام   یبهش عالقه داره فکر نکردم . اصال نم

لپام از   یرو یوسه امال من بود و صبح با ب میشونیبوسه رو پ هیشب تو بغلش بودم ، هر شب  هر
وقتها   ی، بعض دیوقتها منو سع یدراز تر نکرد .بعض مشیوقت پاشو از گل چیه ی. ول  شمیخواب بلند م

شدم که  ییو بابا  یدلتنگ مامان یادی بود فقط من ز  ی. دو ماه خوب  میرفتیم رونیهم با خانواده ب 
 کنم . یرفعش م  ی، فقط کم یگهگدار با آغوش خاله کم

چند وقت همش من   نیا دهیخونه شدم . سپ یراه دهیسرد شده بعد از مدرسه با سپ  یلیهوا خ  امروز
شدم .   دی اعتراف کردم که عاشق سع  گهی. هر چند منم د کردیم قیتشو دیدوست داشتن سع یو برا
  کیو به راهم ادامه دادم . نزد دم یچی کردم ،کاپشنم و محکم به خودم پ یخداحافظ دهیاز سپ  یوقت

 ؟  کنهی کار م یچ  نجای، ا ونهیهما نیکه ماش  نینظرم و جلب کرد . ا ییآشنا نی ماش خونه

 

 

 

 

 

 

 



 یعشق ابد

164 
 

 

 

 

 

 چهارده  فصل

 

 

 

 توجه از کنارش رد شم که صدام کرد   یب خواستمیم

 صبر کن   ی: هست

 زد و گفت   یپوزخند  دیبهم رس ی و به طرفش برگشتم . وقت  سادمیجام وا سر

 دختر خاله   یگرفتی م لیتحو شتری: قبلنا ب 

 کنه  نیادب نبود که توه ی : قبلنا هم پسر خالم ب 

 ، خوب من تو رو دوست داشتم بعدش شکه شدم  خوبه    خوامی: من معذرت م

   یگی: تو که راست م

 حرفم تموم شه  یزاشتی: م

 ؟  یکار دار  ی. چ ستی برام مهم ن  خوامی : نم

 ؟ یاییم  یی: امروز باهام تا جا

 : کجا مثال ؟ 
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   یباهام باش   خوامیاز دوستام ، م یک یتولد : راستش 

   امیی باهات م ی: اونوقت چطور فکر کرد

   شهیبرام بد م یطور  نی، ا یتو نامزد من  کننی اونا فکر م کنمیخواهش م ی:  هست

 یذهنم و مشغول کرده بود ، چطور بهش بگم نه ول یمدت هیبود که  یهمون نیچشاش نگاه کردم ا  تو
 ؟  یبفهمه چ دیاگه سع

   ونیهما امیب تونمی: نم

  شهیبرات گرون تموم م  یای اگه ن ی: هست

 به جونم افتاد   یترس بد زدیچشاش شرارت موج م تو

 ؟ هی: منظورت چ 

 کنهیگاتم نمن گهیبودم که د  یمی اگه بفهمه که من و تو چقدر صم دمیکه من د یدی: اون سع

 ترس چشام اندازه پرتقال شد  از

 من یسر کوچتون اگه نبود  ۴: حاال با خودت ساعت  

 خونه تون امییم

همون جا خشکم   قهیبگم . تا چند دق  دیبه سع یکار کنم . چجور  یو گفت و رفت . حاال من چ حرفش
 بود در خونه رو باز کردم   یزده بود . با هر جون کندن

  دی: سالم گلم خسته نباش 

مدته  هی نی ا دیچی و م زی داشت م  نکهیا یعنی دمیبه دست د وانیو پارچ و ل دیو باال گرفتم و سع  سرم
. من  فقط   موندیو آماده منتظر من م دیچ یو م  زیکار و کرد تا من لباسام و عوض کنم م نیهمش هم

 .  خوامیو از دست بدم نم دیسع  خوامی. من نمکار کنم   یچ  اینگاش کردم خدا

 شده ؟ یز یجان چ ی: هست
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  کدفعهی کردمی م یکار  دی. با کنهی نگام م یو با نگران ستادهیمن ا یروبه رو دیمتوجه شدم که سع تازه
 دلم بخواد دروغ بگم گفتم   نکهیبدون ا یا

 کار کنم یچ دیبا دونمی: نه فقط امروز تولد دوستم دعوت شدم االن نم

 ؟  تی : تولد هم کالس

 : آره  

 ؟  یکار کن یچ ی دون یو نم   ی: خوب چ

نشوند و خودشم جولوم زانو زد و    ینهار خور  زیم  یصندل  یحرف دستم و گرفت رو نیگفتن ا نیع در
 نگاه کرد  شیبه چشمام با اون مهربون

 برم تولد  یزار ی: ت تو م

  دیصورتم کش  یکج کردم و تو چشاش نگاه کردم  . دستاش و باال آورد و آروم رو  یو کم گردنم

 دلم ، چرا نزارم  زی: آره عز

 : آخه ،،من 

   دیحرفم پر ونی: م

بود که بابات ازم خواست خونه خالت   نیا یخونه خالت برا ینزاشتم بر  ین یب یجان اگه م ی: هست
 . مگه نه  گهید دونهیم یز ی . خوب حتما چ ینر 

چشما دروغ گفتم  نیمحبت تو چشاش و دوست دارم . من به ا نیچشاش گرما داره . چقدر ا  چقدر
 کار کنم  یحاال چ

   زیرو م ارمییمنم غذا رو م یار یلباست و در ب ی: تا تو بر 

 ی پخت ی. حاال چ امیی : باشه زود م

 : زرشک پلو با مرغ 
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 : ممنون 

که  یز ی م یرفتم و رو  نییاتاقم رفتم و لباسام و در آوردم . و بعد از آب زدن دست و صورتم پا به
 روش منتظرم بود نشستم . دیسع

. با   اوردمی و سرم و باال ن کردمیو روم حس م  دیسع زیر  زی ر ینگاه ها میو  در سکوت خورد غذامون
کوتاه تنم بود   نیآست  شرتیت هیبود و منم سرد  یلیامروز هم خ یو هوا میماه بود یحال که تو د نیا

 داشتم . یب یعج  یحس گرما یول

رفته بودم و با    رونی ب ونیچرا ؟ من بارها با هما یکه تمام بدنم و پر از عرق کرده بود ول  ییگرما
 ؟ هیدلشوره مال چ نیحاال ؟ ا یول میدوستاش گشته بود

 ؟  یخور   ی: چرا غذاتو خوب نم

   خورمی : چرا م

 ؟  ستی: خوشمزه نشده ؟ خوب ن

 خوب شده  شهی: چرا اتفاقا مثل هم

 : پس  

 ادامه بده   نذاشتم

 بپوشم   یچ نمی: تو فکر ا

بگو   یاونا رو بپوش  ی. تازه اگه هم دوست ندار  یدار  یچ نمیبب   میریکه فکر نداره بعد نهار م نی: ا
   میخریم میریم

  د یسع یخوب   یلی: تو خ 

  یدستم جلو بردم ول اریاخت  یقرار . ب یچال لپش معلوم شد و باز دل من ب نیزد و باز ا یلبخند دیسع
 بر گردوند و سرش و جلو آورد .  یزد و صورتش وکم   یباز لبخند  دی. سع دیرسی بهش نم

 کردم و ناخنم و تو لپش فرو کردم   یکارش خنده ا نیا با
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 ؟ ی: چرا سرت و جلو آورد 

 ی مآرو ی: تو چشام نگاه کرد و بعد با صدا

 کنم یم  یتو هر کار  یخوشحال  ی: من برا

 ی. اگه برا هیفهمم . حرفش چ  یداره که من نم  یحرفش باال رفت . تو چشاش چ  نیقلبم با ا تپش
حرف و زده .   نی؟ نکنه چون من تو دستش امانتم ا یکنه پس اون دختره چ یمن هر کار  یخوشحال

 ش مشغول شد .آورد و با غذا  نییکه سرش و پا کردمیطور نگاش م  نیهم

دست کت و   کی  دیمعطل کردم و البته با سع میاز غذا به اتاقم رفتم و خودم و تا ساعت سه و ن بعد
دل تو دلم نبود  یکردم ول شیآرا یو کم  دمیشلوار انتخاب کردم و بعد آروم بلند شدم و لباس پوش

  دنیو هم از فهم کردی م دیکه االن من و تهد یونیبه دلم افتاده بود هم از بودن با هما یب یترس عج 
 اومدم  رون ی که من بهش دروغ گفتم . از اتاق ب دیسع

 ؟  دی: سع

  زمیعز ی: جانم ، آماده ا

 برم    گهی: اممممم آره من د

   رسونمتی م سای: نه نه وا

  شدیخراب م یهمه چ ومدییدلهره گرفتم اگه م کدفعهی

 : نه  

 : نه ؟ 

 من با دوستام سر کوچه قرار دارم  نکهیا یعنی: 

 همه تونو خوب برسونم  تونمی:  من م

 ، خواهش   دی: نه سع

 فقط ؟ یتو بخوا  ی: باشه ، هر چ
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 داخل شال داد و گفت    یو موهام و کمنگاه کردم و منتظر ادامه حرفش . جلو اومد   بهش

 مواظب خودت باش   یل ی، خ یلی: مواظب خودت باش . خ

 : چشم 

 ؟  یگردیبر م  ی: ک

   گردمی:  تا نه بر م

   ایزودتر ب  ی: تونست 

 : باشه 

و دو بار هم به پشت بر گشتم تا مطمئن بشم  یکیاومدم و به طرف کوچه رفتم .  رونی خونه ب از
 منتظر بود .  نشیتو ماش  ونیهما  دمی. به سر کوچه رس ستیپشتم ن دیسع

 که نشستم  نیهم

 خونه    امیب خواستمیم گهید یکرد ری د ی: کم

 که اومدم  یدی: د

 زم یعز ی: حاال چرا بد اخالق 

  میری : کجا م

 آره ؟ یایگفته زود ب  دی؟نکنه سع یکن ی، چقدر عجله م ینیی بی م میری: م

   سمیوا ادی: نه خودم دوست ندارم ز

 ی ناراحت بود ی، بر گشتن ی: چرا قبال که دوست داشت

 : االن هم ناراحتم 

  دیزد و بعد دشستش و جلو آورد و بعد لپ من و کش یپوزخند ونیهما
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   یهمون که دوسش داشت ونمی، من همون هما یهست  ی: چرا عوض شد

 : اشتباه کردم  

 بهم کرد و   ینگاه

 ؟ ی: چرا ، چرا اشتباه کرد 

 نکرده بودم   ی، من کار   یکرد نی:  تو بهم توه

 ی تو بغل کس یر یم هویبعد  ی، بهم نگفت یقبول کن تو هم مقصر  ی، ول  خوامی: من معذرت م

 کرد   دیبار من و سع   چاردی ر یاونم اومد کل  یبه خاله گفت ی، تازه رفت  یکردیسوال م دی: تو اول با

 بودم  ی: از دستت عصبان 

 ؟ یشاپ بود یتو کاف گهیدختر د هیهمون چند ساعت بعد با  ی: برا

 ام ام کرد و بعد گفت   یهول شد و کم  ونیهما

 بود  گهی بحث د هی: اون اصال 

 فقط امروز تموم بشه  خوامیم ی خوام دروغ بگ ی نم گهید ونی: نه هما

   میما هنوز با هم کنن یکن اونا فکر م  ی: پس نقش تو خوب باز 

  م یکه االن با هم باش می: ما قبال هم با هم نبود 

   میمن و تو نامزد کننیدوستام فکر م  ی: ول 

   یه منپسر خال  نکهیا ی؟ باشه ؟ اونم فقط برا ونیفقط امروز ، باشه هما ی: باشه ول

 : باشه 

  نی. از ماش میدیهم از شهر خارج بود رس یبزرگ که کم ی ل یخ  یالیو کیساعت به  کیاز حدود  بعد
 داخل  میبازوش و جلو آورد و منم بازو شو گرفتم. با هم رفت  ونیو هما میشد ادهیپ
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 تولد ساده هست   هی یمطمئن  نجای: ا

 خوب  مین یبی تو م میبر دونمی: نم

دلقکا درست   هیرو که خودش و شب یدختر  هیپسر که فشن بود دست  هی می هم داخل خونه شد با
 کرده بود گرفته بود  

 جان  ونیهما ی: به به ، به به خوش اومد پسر

 جان ، تولدت مبارک  ای : ممنون ک

 خانوم   نی: ممنون ، شما هم خوش اومد  ای: ک

 : ممنون تولدتون مبارک  

 دیهم دست داد و هم لپ شو آروم بوس ونیو با من دست داد و با هما خانوم هم جلو اومد اون

 یجان خوش اومد ونی: هما

 بود  ختهیناز تو صداش ر یهم داشت ، کل  ییاه چه صدا اه

 شما  نی خانوم ، خوب ی: ممنون سون 

 تولد عشق من باشه و من بد باشم  شهی: ممنونم ، مگه م

   نییشما االن تو آسمونا گهی: نه د

 به من کرد و با تعنه گفت   ینگاه بعد

   رنی بگ ادیها  ی: بعض

  ون یهما هی: منظورت چ 

  گمیبهت م  میبر

 خودش  یبود برا  یکه تولد نبود پارت  نی. ا میو بعد از در آوردن مانتوم نشست  میرفت یز ی هم سر م با
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 بود   ی: خوب منظورت چ

   یبدون یخوای:  م

 فقط سرم و تکون دادم  من

هه. چه    ایک یامشب شب خوش گذرون  یعن ی،  کنهیم  ی، هر کار  ای ک یخانوم برا یسون نی: امشب ا
   ایکنه ک  یحال

  ونیهما نیبود ا هیشده بودم . سرخ بودم چقدر وق یعصبان 

 ونی: خجالت بکش هما

 اونا تا صبح ،،  می، امشب تموم شه و ما بر  گهید تهی، خوب واقع یشیم ی: چرا عصبان 

 : بسه 

 : باشه بابا  

  میکه بر وفتهییراه نم گمیم ونی هم به هما یو هرچ می جشن هست نیحدود پنج ساعته که تو ا االن
و با   رقصهی دختر ها داره م نیهم همش اون وسط با ا  یکه زوده و عجله نکنم . از طرف  گهیهمش م

عقب مونده رفت تا با   گهیبهم گفت بخورم من گفتم نه بهم م   یتازه وقت خورنیهم مشروب م
   دهیداره حرسم م یخوش بگذرونه . حساب  گهید یهادختر

 میکه بر شهیبلند نم  ونیشبه و هنوزم هما۱۱ساعت  االن

 د یبه گوش رس سیپل لیآژ یفکر بودم که صدا  یتو

  ونیکه اونجا بودن فرار کردن و از هما ییکسا شتریب دمی شده ، د یچ  نمیمن به خودم بجنبم که بب تا
بدم ؟ جواب    یو چ دیخدا جواب سع یکار کنم ؟ وا یکجا رفته ؟ من االن چ یعن ی.  ستین  یهم خبر 

 ؟  یبابا رو چ 

نشستم تا نوبتم بشه برم تو . از   یرو صندل رونی بردن و من ب یو چند نفر و گرفتن و به کالنتر  من
؟   کنهی کار م یداره چ دیکار کنم ؟ االن سع ی. چ جومشونی ام و دارم مافتادم به جون ناخون  ادی دلهره ز
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. تو فکر   ارهیی نممهربون و صداش و باال   شهیاون هم ی. ول  کشهی بودم من و م ونیبفهمه من با هما
 بودم که اسم من و صدا کردن .

 خانوم اومد و دست من و که دست بند بهش وصل بود و باز کرد و بازوم و گرفت   هی

  میبلند شو بر :

 .  دمیلرزیم میعقل  یب  نی. آره من از عاقبت ا دنیلرزیاز جام بلند شدم پاهام اصال جون نداشت . م منم

 و باز کرد و من و تو اتاق فرستاد.  در

   کردی بزرگ تر بود اونجا بود و داشت با اخم نگاهم م دیاز سع یپسر که کم هیو باال آوردم  سرم

 : سالم 

   ن یبش ای ب کی : عل

 مبل نشستم  یجلو و رو رفتم

 : خوب ؟ 

  یعسگر  اریبه اخمش کردم و اسمش و خوندم . سرگرد شا ینگاه

 بگم  دیبا یچ دونمی : جناب سرگرد من نم

 کن  فیو تعر  ی: از اول همه چ

 کردم  ف یکه من فکر کردم تولد ساده است و براش تعر نیو البته با ا یاز اول رفتن به مهمون منم

 : االن اون پسره کجاست 

 حتما فرار کرده دونمی: نم

   نیدل بست  یآدم  نیبه همچ یدی: نچ نچ شما به چه ام

 کار کنم  یخدا چ ی: من دل نبستم من. ا 
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 دنبالت   ادیب  یک ی: زنگ بزن 

 رم یآژانس بگخودم  شهی: نم

 ؟  ییکجا یدونی: خانوم م

 : آخه  

 تعهد بده . حاال هم زود باش زنگ بزن   ادی ب  یکی  دی: با

 اجبار تلفن و برداشتم و شماره خونه رو گرفتم  به

   دیچ یتو گوشم پ دیسع ینگران و صد البته عصبان  یصدا

 ن یی: بله بفرما

   دی:سع

 بگم   یچ دیبه سع نکهیبودم هم ا یوقت شب تو مالنتر  نیا نکهیهم از ا دیترک بغضم

   ییتو دختر ؟ کجا یی ، کجا ی: جانم هست

 گفت   یکی و ازم گرفت و بدون سالم عل ی بزنم سرگرد گوش یحرف خواستمیکه م نیهم

 منطقه ،،،،، هستن یخانوم تو کالنتر  نیمحترم  ، ا ی: آقا

   نیو ببر شونیو ا  نیاری ب یمدرک  شما

ساعت   می. بعد از ن  ادیب  دیدل تو دلم نبود تو همون دفتر نشستم تا سع یو گذاشت . وا  یبعد گوش و
 به در خورد و در باز شد   یتقه ا

 جناب ،   دی: ببخش

 مکث   یکم

 یی تو اری : شا
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   دی: سالم سع

 تو آغوش گرفتن  گرویاز جاش بلند شد و همد ی شد و با خوشحال بلند

 تو پسر  یی: کجا

 به مشکل بر خوردم    اریشا الیخ  یرو ب  نایا یاومدم تهران ول شهیم  یلسا هی: من 

   کردمی دو رو نگاه م نیمثل مجسمه کناره نشسته بودم و ا من

 شد   یاخماش و تو هم کرد و جد اریشا

 ؟  دیشده سع ی: چ

   نجاستیتماس گرفتن که نامزدم ا شیساعت پ  مین دونمی: نم

 تو هم کرد  شتریاخماش و ب اریشا

 هست ؟ ی: نامزدت ، ک 

 : من  

 هر دو به طرف من برگشتن   دیلرزیم یحرف من که صدام حساب  با

  د یتو چشاش د شدیو م ینگران یحساب دیسع

 ی کنیکار م   یچ نجای، ا یشده هست ی: چ

 زد و گفت   یپوزخند اریشا

 شونه ینامزدت ا دی: سع

 ار ی شده شا ی: آره ، چ 

از   دونستنیکه خودشون م  ییزایکه من گفتم و هم چ ییزایدادن هم چ حییشروع کرد به توض اریشا
 .یفساد و ،،، همه چ یخوردن مشروب و مصرف مواد و اتاقها
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شو   یعصب ینفسها یصدا ونیاسم هما دنیتو هم رفت و بعد از شن  شتریب دی سع یلحظه اخمها هر
 هم بود .  یمدت چشمامون تو چشما ن ی. در تمام ا دمیشنیم

 نگاش و ازم گرفت و بهم پشت کرد   دیسع

  دیکار کنم سع یچ دی: االن با

 ثبت بشه  دیبده که نامزدته با  ی: اول تو مدرک

 آورد و بهش داد . رونی ب یکاپشنش کاغذ  بیاز ج دیسع

  غمهیص  اری: زنم شا

 دیسع کردمی م یکار   دیکست خورده . بابود انگار ش  یچقدر بد شده . بغض داشت . عصبان  صداش
 .  دیبشکنه نبا دینبا

   دیسع نی: بب

 برام تکون داد  دیبر گشت طرفم و انگشتشو به نشانه نهد یعصب  دیسع

 نگو  یچی، ه ینگو هست یچ ی: ه

   دی: من با

 قرار گرفت    شینی ب یرو انگشتش

 سا ی، فقط ساکت وا سی ، ه سی: ه

 بعد دوباره بهم پشت کرد   و

 برگه حله   خوب

   نیهر دو امضا کن دیتعهد نامه رو هم امضا بشه حله ، با نی: آره ، ا

 شد و برگه رو گذاشت جلوم   کمیخودش امضا کرد و برگه رو برداشت نزد دیسع

 : امضاش کن  
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 دیو لرزش دستام خودکار و گرفتم و امضاش کردم . بعد از اون برگه رو خود سع  کردمیکه م یا هیباگر
 و باز برگشت  دیدستم کش ریاز ز

 جان تمومه اری: خوب شا

  دیسع ی : اممم آره تمومه ، ول 

 فقط سرش و تکون داد  دیسع

   یدخالت کنم ول   تیتو زندگ  خوامی : نم

 مکث کرد   یکم

   یدقت کن  شتری : بهتره تو انتخابات ب 

   میما بر یاگه اجازه بد ستیجان . حالم خوب ن  اری: ممنون شا

 نمت یبب   ای: بله حتما ، فقط ب

 : بله ، حتما خداحافظ 

   دیمن و هم گرفت و کش یرفت و بازو  رونیاتاق ب  از

 رفت   ن یرفت و به طرف ماش  رونیب  یشدم . از کالنتر  دهیباهاش کش منم
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 پانزده  فصل

 

 

 

مهربونش نگام   یروزا  در و برام باز نکرد . با چشا هیباز کرد و خودش نشست بر عکس بق نی ماش در
بودم اونم با    یپارت دونهی، االن م هیرت یغ دیحساسه ، سع دیسع دونستمی نکرد لبخند هم نزد . م

 . ونیهما

 رحم کن .  مییرحم کن . به تنها  ی که تو قلبم انداخت  یرحم کن . به عشق ایخدا

، با هر دو دستاش محکم فرمون   ه یعصبان نکهیا یعنی نی و باز کردم و نشستم ، صورتش قرمز بود ا در
من قربونش برم   یمن بلند شه . اله  یخواست دستش هرز بره و برا ینم  یعنی نیبود ، ا دهیو چسب

 تمرکز نداره ، فکرش مشغوله .   یعنی نیا کردیمهربونه . حرکت نم   طی شرا نی که تو بد تر

   دمیبا کف دستش به فرمون زد از جا پر دیکه سع ییفکر بودم که به ضربه ها تو

  یلعنت      یلعنت     ی: لعنت

و    نیرا بلند کرد و ماشکه سرش  دیطول کش یربع  کی  دیفرمون گذاشت . شا یبعد سرش رو رو و
 روشن کرد و راه افتاد 

   دیمن با دی: سع
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 دم یبود ، از صداش که بلند شد فهم یهنوز عصبان  دیسع

 ی، االن نه که در حد انفجارم ، بزار آروم شم هست ینگو ، حداقل االن نه لعنت یچ ی، ه  ی: ساکت هست
 بزار آروم شم بعد. 

 . کنهی، حتما قبول م دمیم حی نداشتم بزنم ، بعدا براش توض یآوردم حررف نییو پا سرم

 نگفت .   یچی ه کردی رو تکرار م یکه کلمه لعنت یبجز چند بار  دیخونه من سکوت کردم و سع تا

،   دمیبودم . ترس دهیند یتیموقع  نی تو همچ دیباال. تا حاال سع دمیمن پر اطیتو ح  میدیکه رس نیهم
سه بود .لباسم و عوض  کردم و   کی و در و بستم به ساعت نگاه کردم نزد، رفتم تو اتاقم  دمیترس   یلیخ

.   شهیحل م ی چ هو هم دمیم حیتا ازم سوال کنه منم توض ادییرو تخت نشستم . با خودم گفتم االن م
 که کنارش آرامش داشتم. یمهربون و منم همون  دیهمون سع شهیم دیسع

رفتم طرف پنجره ،   اریاخت یب  ومدین  دمید یساعت وقت میانگار اشتباه فکر کردم چون بعد از ن اما
نشسته و سرش و با دستاش گرفته .   نیتکه داده و همون جا رو زم نیکه به ماش دمیو د دیسع

 سرد بود .  یلیهوا خ دیباریبارونم نم نم م

 شه ، چرا ؟   هیشه ، تخل  یخال زنهیچرا حرف نم  هکشیم یاالن داره چ رمیبراش پتو ببرم . بم   دمیترسیم

بازم اشتباه فکر   ی، ول  زنهیحرف م ادییجاش بلند شد و به طرف در اومد با خودم گفتم االن م از
 یعنیخواب .  یبرا  ومدیبه اتاق منم ن یآهنگش از اتاقش اومد . حت  یو به جاش صدا  ومدین کردمیم
 . برهیخوابم نم  دیمن بدون سع ادیینم گهید

 اتاق و باز کردم و به چهار چوبش تکه کردم و به آهنگش گوش دادم  در

 جاش ازت ممنونم   نیتا هم      دونمیم ادیینم ادتی منو

 ادی جز دعا ازم بر نم یکار       ادیینفسم در نم یکه حت نیا

 

  نمی ریخوشبخت باش برو ش  برو

   نمیتو خوش ب ندهیبه آ من
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   یخت بشخوشب  یکه اله برو

 ینکش  ییمن درد جدا مثل

 

   یبرو خوشبخت بش       امیکس یجونت همه ب نوش

   یبرو خوبخت بش      امیتو دلواپس یو ول کرد من

 

 یاگه تنها موندم       برو خوشبخت بش یرفت اگه

 ی تو خاطره ها جا موندم       برو خوشبخت بش اگه

 

در  یسر خوردم و همون جا جلو زهیری طور م نیمنم هم یداره صداش ، اشکا یچه بغض رمی)  بم -:
 (  -تموم شد : گهید یعنیبرم ،  دیبا یعنینشستم . 

 جونم که همش دلتنگم    نگران من نباش   نوش

 آهنگم       نگران من نباش  نیداره ا هیگر اگه

 من  نگران من نگران من نباش   نگران

 

 نگران من  نباش        رهیعمرم داره از کف م  اگه

 نگران من نباش           رهیگیهر شب نفسم م اگه

 

   یساختی با دلم م  شدیم کاش
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   یهنوز دل من و نشناخت تو

  یمثل گذشته عاشق بود کاش

  یهمون آدم  سابق بود کاش

 

  نمی ریخوشبخت باش برو ش  برو

  نمی تو خوشب  ندهیبه آ من

 ی خوشبخت بش  یکه اله برو

 ینکش  ییمن درد جدا مثل

 

بغضش نذاشت بخونه ،   دونمیآهنگ بود م یفقط صدا  دمینشن یز یچ گهی. د  ومدیینم ییصدا گهید
 .  زمیبغض داشت صداش . من چه کردم با عز  یلیخ

 کردم که خوابم برد  هیگر  نقدریتخت افتادم ا یزحمت از جام بلند شدم  به اتاقم رفتم رو  به

 

 دیسع

 و برداشتم   یونه زنگ زد . رفتم گوشحدود هفت تلفن خ  ساعت

 : بله  

 شما   نی . خوب  دی: سالم آقا سع

   نیخانوم تشکر ، شما خوب هست  دهی: سالم سپ

 هستش ؟  ی: تشکر ، هست
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 ن یستی؟ مگه با هم ن  ی: هست

 که  ستی: نه خونه ما ن 

 تولد ؟ نی: نه نه ؟ خونه تون نه ، مگه با هم نرفت

 ؟ ی: تولد ؟ تولد ک

 به جونم افتاد یبد دلشوره

 تولد   نیریگفت امروز تولد دوستتونه ، شما با هم م ی: هست

 : نه من خبر ندارم  

 ام ام زد و گفت   یکم

 و دعوت کرده. یمن و دعوت نکرده ، فقط هست دی: شا

بود بهم    یاز یچه نکار کنم .  یبهم دروغ گفته . حاال چ  یمن نفهمم که هست خواد یمثال م دونستمیم
 کجا بره که بهم نتونست بگه ؟ خواستیم یعنیدروغ بگه ؟ 

  ی، ول رونیو برداشتم که از خونه برم ب   ی. رفتم تو اتاقم و لباسم و عوض کردم و گوش کردی کار نم مغزم
  ر یخونه هست و د گهیبود که تا دو ساعت د نیا دمی کجا دارم که برم کجا دنبالش  باشم ، تنها ام

نشد . دو ساعت شد سه  یاز هست یخبر  چیه یدو ساعت و مردم و زنده شدم ول نی. ا سهرینم
  یی. بال ادی سرش ن ییبال اتیکار کنم ، خدا یاالن کجاست من چ یعنیکار کنم .  یچ ایساعت ، خدا

 کمکم کن .   ای. خدا ارنیسرش ن 

 حدود دوازده بود که تلفن زنگ خورد و من با عجله به سمتش رفتم    ساعت

  الو

   دی: الو سع
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. از دلشوره در حال خفه   دیلرزیبرم. دستو پاهام م یو گرفت و گفت که به کالنتر   یگوش ییبعد آقا و
رسوندم ، اصال    یخودمو تا کالنتر  یچطور  دونمیباشه . نم ومدهیسرش ن ییبال  ایشدن بودم ، خدا

 که روندم .   دونمیحواسم نبود فقط م

  یکمکم کنه، ول نجایرو دارم ا  یآروم تر شدم که کس یکم دمیو د میتو رفتم دوست دوران سرباز یوقت
کرد ، من مردم و زند شدم ، غرورم شکست . عشقم شکست .اعتقادم  فیماجرا رو برام تعر  یوقت

 شکست . خودم شکستم .

 چرا ؟  یچرا هست آخه

. به تمام معنا داغون بودم چند بار داد   دمیانجام دادم و تم،م راه و نفهم یکه تو کالنتر  ییکارا تموم
  یبرم ول  خواستمیباال رفت منم م ی هست  یبود . وقت ادیز  ازمیداشتم فکر کنم ن ازیآروم نشدم ن   یزدم ول

مهم   یول دیباری نم نم م روننشستم . با نی زم یدادم و رو هیتک   نیوقت بود به کاپوت ماش  نینه . بهتر
اول اصال فکر نکردم و بعد   قهیمهم نبود من گرمم بود . چند دق ینبود من داغ بودم . هوا سرد بود ول 

 . یتمام و ذهنم پر شد از اسم هست

دور شده . فکر   ونیاز هما کردمیبا محبتم جذبش کردم ، فکر م کردمی کار و کرد . فکر م نیبا من ا چرا
از ته دلم کار   یهرشبم و اون بوسه ها یاون بغل کردنا کردمی، فکر م  دمیعشق و تو چشاش د کردمیم

 کدومش نبود .  چیانگار نه ، ه یخودشونو کردن ول

و ازم گرفت باز من   میهست ونی. چشام پر از اشک شد ، باز هما خوادی، نم  خوادیمن و نم  یهست
 بسوزم و بسازم .  دیباختم باز با

 کار کنم ؟  یولش کنم ؟ با دلم چ دی؟ با رونیبرم ب  شی از زندگ دیبا

 . کردمیپر م   تارمیو با گ هامی و کرد . چند سال بود دلتنگ تارمیگ یهوا دلم

به   دیاون االن باچقدر نگران من باشه ،  ی، ول خواستیبود ، دلم آغوش داداش و م   نجایا دیحم  کاش
 فکر زن و بچش باشه . 

   ستیبرم اون دلش با من ن یتو اتاق هست دینبا گهیجام بلند شدم و به اتاق خودم رفتم ، چون د از
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  گفتی. حس و حال من و م یاتی ب ای کردم و شروع کردم به آهنگ پو زونیم تارویاتاق نشستم و گ تو
 دمی. منم زدم و خوندم . بغض داشتم تو صدام معلوم بود نصفش و خوندم که د زدیو حرف من و م

. باالخره   ختی نخوندم فقط آهنگ زدم و بغضم شکست و اشکم ر گهیادامه بدم د تونمینم گهید
بودم داشتم فکر   داریباختم ، تا ساعت شش ب ونیهما  هیو  یخت . شکستم من باختم من هستیر
  حی بهم توض دی و هم با انیباهاش حرف بزنم هم بهش بگم که قراره بابا و مامانش ب  دیمن با کردمیم

 بدهکارم هست .  گهی که د حیتوض هیبده . 

چشممو   یوقت  ی. ولبهتر شم   یفقط کم یچند لحظه چشمام و ببندم تا کم یگفتم برا کردی درد م سرم
 نه بود . ک یباز کردم ساعت نزد

 رفتم صداش زدم   رونیطور که ب نیم بلند شدم و هم.، تند از جا  یمدرسه هست یوا

 شو    داریب یشو من خواب موندم . هست داریب  ی؟ هست ی: هست

بده  . من چرا  ح یبهم توض  نکهینبود . رفته بدون ا یدر اتاقشو باز کردم هست ومدین ییصدا  چیه یول
و   شدمیآروم م  دیآروم شم . آره با یزدم تا کم  واری. چند مشت به د یخوابم برد چرا آخه ، اه اه لعنت

   رسنیم ازدهیاونا ساعت  رفتمی به دنبال عمو محمد م

  یول رفتمی م  دیرو باز تو ساکم جمع کردم . آره من امروز با هیو بق دمیدوش گرفتم و لباسام و پوش  هی
  یلیبهش بگم که خ خواستمیچقدر برنامه داشتم ، م شبیخواستن . د  حیتوض  یبرا امیی م روز هی

،   ییکه دوسش دارم و همه هم خبر دارن اون فقط تو یاعتراف کنم اون  خواستمی دوسش دارم . م
برم . چقدر زود   دیبا یبدون خداحافظ  یبهم خورد . حاال حت ی.اما همه چ رمی میکه من برات م  ییتو

 گذشت . چقدر زود .  م یتمام شد . چقدر زود دو ماه و ن میخوشبخت

گشتم و   یشدم باال رفتم و تو اتاق هست  مونیکه پش وفتم یراه ب خواستمیو روشن کردم و م نیماش
و دستم و   دمیبار گونش و بوس  نیکه برام اول  یبود . همون لباس دهیکه تو خونه مامان پوش  یلباس

 رفتم  تو ساکم گذاشتم و راه افتادم .   رونی ش گذاشتم و برداشتم و باز بشکم یرو

 مین هیشون کنم  دایفرود اومد تا پ ریبدون تاخ  مایفرودگاه بودم و بعد هواپ ازدهیمونده به   قهیدق ده
   دیطول کش یساعت

 : سالم عمو  
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 عمو   زی: سالم عز

به  یبه طرف خاله بر گشتم ، لبخند ییآمدگوو باز کرد . منم تو بغلش رفتم و بعد از خوش  دستاش
 که خاله تو دلم کاشته بود زدم  یتمام عشق 

 : سالم خاله جان  

 جان    دی: سالم سع

 خاله در اومد  یگفتم که صدا دیکردم و خوش آمد یخاله هم روبوس  با

 ؟ میجان پس کو هست دی: سع

 بهش بگم  یمن چ االن

 شه   زیسوپرا  نیایی م نیشما دار دونهینم نکهی: راستش خاله گفتم هم از درسش عقب نمونه هم ا

 پسرم    یکرد ی: کار خوب  عمو

 . تو راه سه تا غذا هم براشون گرفتم  میراه افتاد و به طرف خونه عم میاومد رون یهم از فرودگاه ب  با

 چرا سه تا   دی: وا سع خاله

 راحتم  که نا دادمینشون م دینبا

 و گفتم  دمیخند

 : پس چند تا خاله  

 به خاله نگاه کردم  نهیاز آ و

   ادیی نهار نم ی: چرا مگه هست عمو

 من رفع زحمت کنم   نیعمو ، اگه اجازه بد ادیی چرا م ی: هست

 زحمت کجا بود  هیچه حرف  نی: ا
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 معذب باشن خانوما یکم یاون طور  دیشا  ننیبی م  گروی: عمو جان بعد از  دو ماه خانواده همد

   هیچه حرف نیا زمی : نه عز خاله

  رسمی راحت ترم خاله ، فردا خدمت م  یطور  نی: ا

 عمو   ی: هر طور دوست دار 

اومدم و به   رونی ب یخدا حافظ  هی از رسوندنشون به خونه و کمک کردن که چمدونا رو باال ببرن و  بعد
همه در آغوش   نیاونم بعد از ا شمیکه دلتنگش م دونمی. م نمشیسمت خونه رفتم . خدا کنه زود بب

 گرفتنش . 

 

 یهست

 ؟  یمار کن یچ یخوای: حاال م 

   دهیسپ دونمی: نم

 بده    حی: بهش توض 

   دهی: گوش نم

 معرفته  یب ونی: چقدر هما

 ا بذاره  من و اونجا تنه  شدیاصال باورم نم دهی: آره سپ 

 خوب کو گوش شنوا  ی: چقدر بهت گفته بودم ول

 راه حل بده    دهی: سرکوفت نزن سپ 

 اصال  کنهیبزار برم خونه فکر کنم . االن مغزم کار نم  دونمی: نم

 ر ی: باشه کار ندار

 : نه خداحافظ  
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 : خداحافظ  

 خودم و لوس کنم تا اجازه بده باهاش حرف بزنم  یخونه رفتم و در باز کردم گفتم بزار کم  به

 من اومدم  دی: سالم سع

 : الو صدام و دا

 هیتا االن چقدر به  روزیاز د دمیصدام تو گلوم خفه شد شکه شدم . االن تازه فهم دمیکه د  یکس با
 بغض گفتم  داشتم . با  ازیمادر ن هیبغل و به  هیپشت ، به 

   ی: مامان 

 مامان  زی ، عز ی: جان مامان

 کردم   هیخودم و تو بغلش انداختم و از ته دل گر بدو

 بابا نوبت من نشد  ی: ا  بابا

 اومده بود بر گشتم   نییطرف بابا که از پله ها پا به

 یی : سالم بابا

   نمیبپر بغلم بب  ای: سالم گل دخترم ، ب 

 جا بود  نیکه امن تر یتو بغلش ، بغل دمی: منم خز

،؟ هان ؟ بگو تا   یکن یم هیگر یجور  نیسرت آورده که ا ییپدر سوخته چه بال دیسع نیا نمی : بب  بابا
 گوشاش و بکشم 

 گفتم   ری سر به ز آروم

 گناه داره  هیپسر خوب   یی: نه بابا

 کرد  شی چشمکم چاشن هی بهم زد و  یلبخند  بابا

 باهاش خوب شده پدر سوخته   نمیب ی: م
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 از پله ها باال رفتم و همون طور هم حرف زدم   عیبابا متوجه نشه سر نکهیا یگل انداخت و برا لوپام

  نی ایی م نی،  چرا بهم خبر نداد شما دار رمیگی: بزار من االن حالش و م

 حرفم زدم   کردمیو همون طور که در و باز م   دم یدر رس دم

 س بده بهم تو چرا   جواب پ  دی:  آقا سع

رفت . حتما    دیرفته بود اون منو تنها گذاشت سع دی. سع دیماس شیاتاق خال دنیتو دهنم با د حرف
. لبخند   ادیینم  گهیرفت د دیدوسش داشت . آره سع یکه از بچگ یهمون  شیخسته شده رفته پ گهید

 . یا یکنار ب  دیبا ایزدم و به قلبم گفتم کنار ب   یتلخ

حرفا    یهمه  یبلند شو خودت و جمع کن بلند شو . ول  ننیباختت و بب   دیبفهمن . نبا  دیو بابا نبا مامان
 رفتم   نییپا  یحال یکشک بود چون با حال ، ب

 کوش   دی: سع

   میتنها باش ی: رفته خونه شون ، خواسته ما خانوادگ  مامان

  نهی نب گهیزدم ، نه اون خواسته من و تنها بزاره و د  یتلخ  لبخند

 است   دهیپسر فهم  نیکه ا نقدری: ا  بابا

 داره  یچقدر اخالق و رفتار بد ونیکه هما فهممی آقاست ، تازه م  یلی، خ شی: آره خدا مامان

  ید ی: حاال از کجا فهم  بابا

 کردم    سهیدوتا رو با هم مقا  نییبا لبخند : ا مامان

باهاش بودم مبفهمم چقدر   میکه دو ماه و ن ی. من سوزمیم  شترینگو که ب شی مامان نگو از آقا نگو
 بود . نگو مامان نگو   دهیمهربون و فهم 

و ندارم اون    دیسع اقتی. آره من ل  کردمیاز دست دادنش و باور م  شتریو من ب گفتنیو مامان م  بابا
با اون دختر خوشبخت بشه . تو ذهنم گفتم و  دیداره که مثل خودش باشه نه من . شا ازی ن یبه کس

 سخت .  یل یو از دست بدم سخته خ   دیسع نکهیفکر ا یشدم حت  تی اذ شتریب
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   نییپا  ختیر یدر غذا رو باز کرد دلم هر  ینهار وقت یصدامون کرد برا  مامان

 یمورد عالقه هست یمرده ، غذا یپسرم چ   نی: بب مامان

،   کنهی مورد عالقه تو رو درست م یمامان غذا یگفت ی، ه یکرد یحسود نقدری جان ا  یهست ای: ب   بابا
   دهیمورد عالقه تو رو به خورد ما م یکرد غذا یهم تالف دیسع

  یفکر  دیباز به فکرمه . با  یحال از دستم ناراحته ول نی انداختم . با اا چهیپلو با ماه  یبه باقال ینگاه
 . تو فکر بودم که   نمشییب  دیکنم من با

   میخانواده اکبر و دعوت کن  فردا شب یبرا ه ی: خانوم نظرت چ  بابا

   میهمه رو دعوت کن میخواستی : ما که م مامان

 : نه فردا فقط خانواده اکبر پس فردا همه رو ، هان ؟

 آقا  نیشما بگ  ی: هر چ

 شکرت شکرت   ایبود . خدا یتو دلم عروس  یوا

 جان   یهست هی: نظر تو چ   بابا

 بابا   هی: عال 

 خوب پس من زنگ بزنم خبر بدم   لی: خ  بابا

وقتها هم فقط آره و نه  یبا هم حرف زدن ، بعض یاز غذا بابا زنگ زد و البته به اسم دعوت کل بعد
 .  گفتیم

بدون اون بخوابم . از جام   تونمیگذشت . من چقدر عادت کردم بهش که نم دیبدون حضور سع امشبم
رو که با خودم آورده بودم و دور   یینشستم پتو اطی. رفتم تو ح دارمیپا شدم ساعت دو و هنوز ب

  ای ترهاون دخ ش ی. االن راحته ؟ االن تونست  بخوابه ؟ رفته پ دیسع شی فکرم رفت پ  چوندمی خودم پ
شم  غه یکه من ص یمرد هست که تا زمان  نقدریبهش گفته دوسش داره ؟ نه حداقل ا یعنینه ؟ 

. مگه خودش بهم  رهی گیچرا ازم خبر نم ستمیزنش ن چرا مگه من  یمرده . ول دونمیدنبالش نره . م
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؟ مگه  تچرا ؟ چرا خبر نگرف  ی، پ  نیخبر داشته باش  دی خدا گفته از حال و روز همسرتون با گفتینم
 . غهی؟ هنوز دو هفته مونده تا تموم شدن ص  ستمیمن زنش ن 

چرا  یر ی ازم بگ یخواستیمنو ، اگه م ین یبی خدا . م ین ی بی. من و م شمیم ونهیدارم د یدیخدا د یا
 . چرا ؟  یعاشقم کرد

 وقته ، خوب باشه . ریبهش زنگ بزنم .آخه االن د شهیم ی. چ دیبه ذهنم رس یفکر 

 شد شمارم . تی جی بوق ، دو بوق . و آخرش ر هیفکر به اتاقم رفتم و شماره شو گرفتم .  بدون

.   نییپا ختی و بشنوه . اشکام پشت سر هم ر صدام خوادینخواست با هام حرف بزنه ، نم یحت  یعنی
 .  یک یبعد از اون   یکی

 بود   دیبازش کردم  از طرف سع عیاومد سر امکمی پ ییبودم که صدا هیاوج گر تو

 (  -: ستمی. االن نه . خونه ن میکن ی صحبت م ی)  سالم ، بعدا حضور -:

 ؟  هیک شیاالن پ دی. سع شمیم  نیچرا دارم بد ب ایکجا بود که خونه نبود . خدا یعنی

 براش نوشتم   منم

 ؟ نجایا یایی ؟ فردا با خانوادت م یی: سالم . کجا

. نامرد حداقل جواب   دهیربع . نه جواب نداد . جواب نم کی،  قهی، ده دق قهیچند موندم . پنج دق هر
   امیپ  کیت یبده دلم آروم شه . باز صدا

 به تپش افتاد باز کردم   دلم

 (  -: یوقته . فردا مدرسه دار  ریبخواب د ری )  برو بگ-:

 براش نوشتم   ار یاخت  ی. اومدم بخوابم که ب دمیبرام بس بود هنوز به فکرمه از نوشتنش فهم  نمیهم

 تو اتاق تو   ی،، ول خوابمیم رمی: چشم االن م

   دمیو راحت خواب  دمیرفتم و رو تختش خز رونیبعد آروم ب  و
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  ید یخواب نجای. اصال چرا ا یخوابیچقدر م گهیشو د داری: مامان جان ب

بلند شدم و بعد از سالم تند گفتن به اتاق خودم رفتم . و  عی نبود . سر نایحواسم به مامان ا یوا یا
 مدرسه رفتن . یآماده برا

 .  شمیو آروم م نمیب ی آره م نمشی بی م امروز

خوب  خواستمیآماده شدنم گذاشتم  م یوقت برا یگشتم  و بعد از غذا به اتاقم رفتم و کلمدرسه بر  از
 .  امیبه نظر ب

کرده بود . بابا در رو باز کرد . اول عمو اکبر   خی خونه رو زدن و من دل تو دلم نبود . دست و پام  در
 کرد برگشت طرفم و دستاش و باز کرد    کیبا بابا و مامان ، سالم و عل  یاومد تو . وقت

 : سالم بابا جان  

 : سالم عمو جون  

 : اه پدر سوخته باش شدم عمو  

 بعد منو محکم به خودش فشار داد و تو گوشم آروم صحبت کرد   و

 دپرسه  تی پسرم که از دور  نیبا ا یکار کرد ی: چ

 کرد و رفت نشست .   یفقط نگاش کردم نگاه من

.   یچ دونمینم  یت ولحرف داش   دیکردم . نگاه حم کی و کوثر و سها هم سالم عل  دیخاله و آقا حم با
 حرف داشتم . دیاالن مهم نبود منم با سع یول

   ومدین دیچشام به در موند و سع یول
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 شازده  فصل

 

 

 

دارم به  دونمیاومد . م  رتریکار داشت د دیشا  یعنی.  ادیب   رید دیسوال کنم شا د ی. با ومدیاالنم ن یحت
 که بهتره .  یچی از ه یول  دمیم یدوار یخودم ام

 : سها ؟ سها ؟ 

 : بله ؟  سها
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 کجاست ؟  دی :آروم گفتم : پس سع

 . ستادیمن ا شیبرگشت و پ  سها

   ادیینم  یعنی ومدی: راستش ن 

 : چرا ؟ 

   نی کن یاز طرف منم معذرت خواه نیتب داشت گفت شما بر  ی: کم

 بده ؟   یلی: حالش خ

 . یشیخوب م  یخوب ، مامان گفت استراحت کن یول  یل ی: نه خ

 دیهم سوال من و پرس بابا

 جان ؟  دی: اکبر جان پس کو سع  بابا

  اد ی نتونست ب نیهم یناخوش احوال بود برا  ی : راستش کم  عمواکبر

 شده ؟ ی:بابا : وا چرا ؟ چ 

 .  نی هم ی: تب عشقه عمو جان ، از خانومش دور بود برا  دیحم

 ..  یبودم ؟ چرا تو دلم قند آب شد.ول دی. من خانوم سع  زد ی چه راحت حرف م ؟ با من بود ؟  خانومش

بهم بگه ؟    خواستی م یداشت چ  یحرف  هینه . چشاش  د یمن و حم یول دنیخند دیبه حرف حم  همه
 آبروم رفته ؟ االن تکه بود برام اومد؟  یعن یبهش گفته ؟  دیسع  یعن ی؟  دونهیم یعنی

  شدیو م نی چشماش و ازم گرفت . سرحال نبود ا دیو بعد حم میبه هم نگاه کرد یلحظه ا  دیحم منو
 .  دیفهم افشیاز ق

رفتم تموم    فونی. من به طرف آ میبه هم کرد ینگاه هیزنگ خونه رو زدن . همه  میکه نشست یکم
 گفتم   ادیدر باشه تپش قلبم باال رفت با ذوق ز پشت دیبود که االن سع نیآرزوم ا

 : بله  
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 .  میی: خاله جان در و باز کن ما

 رفتم   ییرایدر و باز کردم و با شک به طرف سالن پذ  من

 نان ی: مامان ، خاله ا

 : اه خوب در و باز کن  

 : باز کردم  

نشون بدم . اگه  یچه عکس العمل  دیهم باشه با ونی. اگه االن هما لرزهیکه صدام م دونستمیم خودم
 ؟  یبگه چ  یز یخاله چ

 ؟  یبفهمن چ نایمامان ا اگه

رفت ؟   ادشیاومد خونه ما . خاله  یی جاش و به ترس داد . خاله و پسرش با چه رو تی عصبان کدفعهی
ت ؟ اگه  کرد ؟ تو خونه خودمون من و شست و پهن کرد و رف  دیکه به من و سع ییها رای همه بد و ب

 .  خواستی نم  دیسع شدی، نم  یول  دادمیساکت باشم که جوابش و خوب م   خواستیازم نم  دیسع

   دمیاز طرز نگاه عوض شده سها و کوثر فهم می. از صورتم معلوم بود که عصبان  دمیطرف بابا چرخ به

 باال   رمی : بابا من م

 : چرا بابا جان    بابا

 . نمی : دوست ندارم خاله رو بب

پا   دادیسالم خاله که به مامان م  یمن پا تند کردم با صدا یبا تعجب نگام کردن ول هیو البته بق   بابا
 پله گذاشتم و به اتاقم پناه بردم .  یرو

اما نه   خواستیم هیگر ی. دلم کم دادیدست رو گلوم گذاشت و فشارش م  یگرفت ، انگار کس  بغضم
 دی. سع خواست یوو م دیجا بود . دلم سع  نیکه برام امن تر دیسپر سع یها نهی تو س هی. گر ییتنها

 خودم و .  بیمهربان و نج

 در به طرفش برگشتم سها اجازه خواست و وارد شد   یصدا با



 یعشق ابد

195 
 

 ؟ یچرا گرفته ا ی شده هست ی: چ  سها

 حرف سها بغضم شکست  با

 و تنها گذاشت ؟  . چرا من  ومدین  دی: سها چرا سع

 ختن یگونه هام ر یکردن و رو دایراه خودشون و پ   اشکام

 : من که  سها

 و قطع کردم   حرفش

 که دوسش داره آره ؟  یاون  شیبره پ  خواستیآره ؟ م گهید  یبره جا خواستی: م

 به صورت پر از اشک من زد .  یدفعه کوثر وارد شد و لبخند نی در اومد و ا یصدا  باز

 و دوست داره؟  یکس دی گفته که سع ی: ک  کوثر

 کرد .  د یتائ دمی. تازه از خودشم پرس  دمیبرن از حرفاشون فهم   نایبابا ا نکهی، قبل ا  دونمی: خودم م 

 .  کردمیهم م هیگر زدمی طور که حرف م نیهم

 ؟  هی: و بهت گفته که اون دختر ک کوثر

 : نه نگفته  

 ؟  یزن یدتم حدس نم : خو کوثر

خبر نداشت و دوباره به کوثر   یز یاز چ یبند اومد به سها نگاه کردپم اونم انگار  میگر یلحظه ا یبرا
 نگاه کردم 

 : نه

 ؟ یدینفهم  یز ی، چ شی از چشاش ، از نگاش ، از مهربون یعنی: 

   گهیبگو د یدونیم یز یاگه چ یکن یسوال م نقدری: کوثر چرا ا
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.   دونهیو دوست داشت که کوثرم م  یک دیسع  یعنیکه حد نداشت .  زدیوقفه م یتند و ب  نقدریا قلبم
 . ارمی دونستن . کمکم کن طاقت ب ای ندونم بهتره  ایخدا 

 .. دمی لبخند کوثر و د دوباره

 دختر خوب ؟  دهی: تو چرا رنگت پر

   کنمی : کوثر خواهش م

 : باشه بزار از اول بگم برات .. 

دختر  از همون اول دل  نی. ا اد ییم ای تپل و مپل به دن یدختر کوچولو هی یروز سرد زمستون  هی تو
و   شهیاما نشد . تادختر سه سالش م شهیو تموم م یبچه گ کنن ی ، همه فکر م بره ی کوچلومونو م دیسع

 . شهیو پسر  قصه ما تنها م  رنی م رازی از ش

نداره   یاز دختر خبر  یول شهیم ضی ، مر کنهی دختر تب م  ی. از دور  شهیم تیاذ یل یقصه مون خ پسر
تولدش   ی گذشت و پسرمون بزرگتر شد برا ی. هر روز ه شهیو پسرمون دلتنگ تر م گذرهی. هر روز م

.   داشتیو همه رو تو اتاقش نگه م گرفتی.روز دختر کادو م  گرفتیروز زن کادو م  ی. برا گرفتیکادو م
 نکهیا یگرفت تا دلتنگ شد بزنه و بخونه براش . برا ادی  تاریرفت گ . به خاطرش خوندی براش ترانه م

  یدنبال عشقش بگرده . روزا اد یخوند تا زودتر تموم شه و ب   یزودتر به هدفش برسه درسشو جهش
  زدویم  مقد ابونی که به عشق اون  دختر تا صبح تو خ ییسخت. چه شبا یل یرو گذروند خ یسخت

من تا   یطرفدار داره ول یل یخ شی . خدا دیرس  نجایتا به ا دیعذاب کش  رفتیهم پا به پاش م دیحم
در موردش بده . به خاطر عشقش از همه گذشته  یبخواد نظر  اینگاه کنه    یبه دختر    دمیحاال ند

 گذشته تا به عشقش برسه . دهیانجام م  یتو دوران جون  یکه هر جون ییاز کارا یحت

 نیاز ا ال یفام شتریکه ب نقدریعاشقه ا دیسع شهیم تی اذ شیه و االن داره از دوردوسش دار یلیخ
 تا از دستش نده . رنی گیحال دختراشونو براش لقمه م نی عشق خبر دارن و با ا

حدش .    نیعاشقه اما نه تا ا  دیسع دونستمی. من م گفتیم ینفس بکشم داشت چ تونستمینم
و انتخاب کنه که اون من  یکس  نمیبب تونستمی. نم هیازش بخوام که بهم بگه اون دختر ک تونستمینم
 . ستمین

 ؟ هیکه اون دختر ک  یبپرس  یخوا  ی: نم کوثر
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 : نه  

 ی هست یبدون   دیبا ی: کوثر : ول 

 حالت تهوع  گرفتم   ادی. از استرس ز دیکوب ی م نمیتو دلم نبود . قلبم به شدت خودش و به قفسه س دل

 کوثر ادامه داد  یبه کوثر کردم که نگو ول  دیبا ترد یاهنگ

 جان    ی: هست کوثر

 شد تو چشام.  خ یمن زانو زد و دستام و گرفت. م یجاش بلند شد و روبه رو از

 ما عاشقشه  دیو خوشبخت که سع ی: اون دختر دوست داشتن

 مکث   یکم  با

 گلم   یی: اون تو

  ی. اون دختر منم . اون ی. وا ایخدا ی. اصال مگه ممکنه که . وا شهیمگه م کردمی طور نگاش م همون
مدت باهاش . اون منو و دوست داشته و  نیبراش . اون وقت من چه کردم تو ا رهی میم دیکه سع
 هنوزم دوسم داره .  یعنیداره ، 

من .  یوا یاپا گذاشتم .  رتش یرو غ  قایمن دق  یپا نذار. ول رتشیکن فقط رو غ  یگفته بود هر کار  بابا
 من چه کردم با خودم . 

 کار کنم؟  ی: حاال من چ 

 گفتم  یحرف و با حالت ملتمس نیا

 ؟ یندار  دیبه سع یعالقه ا چیتو ه یعنی؟  یهست  یچ یعن ی:  کوثر

 دوسش دارم .  ی لیبعدش دوسش داشتم خ ی: دروغ چرا دارم . اوال نه ها ، ول

 : خوب ؟  کوثر

 اتفاق بد افتاده هی ی: ول 
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 ؟  ی: چه اتفاق کوثر

 بدم   حی نخواست . اصالا باهام حرف نزد تا من توض حیازم توض  دیبگم ، فقط سع تونمی: نم

 دیجان سع ی هست نی. بب زدیبوده وگر نه حتما حرف م   یعصبان  یلی. حتما خ  دهیبع دی: از سع  کوثر
.   ومدمییکنار نم  دیحم  یمن با اخالقا دیشا اددینبود و بهم راه کار نم  دیعاقله . به خدا اگه سع  یلیخ
 یچ شکلتونم دونمی.. باور کن . من نم کنهی و عمل م  کنهی درست فکر م شهی بود که هم دیسع نیا

اهل زود قضاوت   دیسع خوادیم  حیازت توض  ادییکم بشه خودش م تشیصبر کن عصبان  یبوده ول
   نهیبهتر دی. باور کن سع رهیگینم می زود تصم ستیکردن ن

 اد یی: خودشم گفت به وقتش م

 اخالقشه .   نیا دونمی: م کوثر

 ؟ ومد ی: واقعا چرا امروز ن

اومد تب داشت ،   دیبود . صبح که با داداش حم رونی تا صبح ب شبی: واقعا حالش بد بود ، د سها
 حالشم بد بود . بد که نه داغون بود 

 بازم حواسش به من بود  یداغون  نیبراش . تو ا  رمی: بم 

 ومنم لبخند زدم   دمیسها رو د یزدگ جانی قشنگ و راحت کوثر و ه لبخند

   یکردی نم  یکه تصورم ازت بود فرق یز ی با چ  دمتیکه د یبار  نیاول یهست  یدونی: م کوثر

 ه؟ی: منظورت چ 

 یچه طور  یبزرگ ش یخودم حدس زدم وقت یو بعد برا دمید دی: من که عکستو تو اتاق سع کوثر
 ؟  یشیم

 با حالت تعجب   من

 ! دی:  عکس من تو اتاق سع

 هات داره تو اتاقش  یعکس از بچگ  ی: آره کل کوثر
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   دمیمن ند ی: ول 

 جمع کنم   گفتیم مبه دیسع ن یای ب نیخواستیهر دفعه م نکهیا ی: برا کوثر

 : چرا ؟ 

 ، االنم  بهش نگو که من بهت گفتم ، باشه   یر یبگ میتصم  یاحساس خواستی: کوثر : نم 

 : مطمعن باش  

 کردم   زی کردم طرف سها و چشام و ر رو

 ؟  ینگفت  یز یو بهم چ یدونست ی: تو هم م

  هیاون ک دونستم ینم یدوست داشت ول  یو تو بچگ یکه کس  دونستمی، فقط م دونستمی: نه نم سها

 شه   تیاذ دیمن نبا  کهیکوچ  یدرد من مال خودمه ، آج گفتیهمش م دی، سع گه ی: سها راست م کوثر

  شهیم می: به سها حسود

 براش   رهیمی دختر خالش م نی. هم کننیم ی: و هزاران دختر به تو حسود کوثر

 اق شد  که مامان در زد و وارد ات می حال حرف زدن بود در

 : بچه ها  

 من حرفش و خورد    یچشما دنیبا د یول

 ؟ یکرد هیشده مامان چرا گر ی: چ

   یمامان  ستین  یز ی: چ

 غذا آماده هست  نیایی، ب  زمی: باشه عز مامان

 رفتن؟  نای: مامان خاله ا

   رونیب یومدیاالن رفتن ، از دست تو هم ناراحت شد ن نی : آره مامان هم مامان
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 نداشتم  ی: من باهاش کار 

 ؟  یچ یعن ی:  مامان

گفت و رفت . به   دیدوست داشت به من و سع یجا هر چ  نیروز اومد ا هی مامان  یدون ی: تو که نم 
 . یاحترامش و نگه دار  دینذاشت که بزرگتره با  یول  دادمیجوابشو م  ذاشتیم دیخدا اگه سع

 رو .  یآورد بزرگتر و کوچکتر  ادتیگرم که  دی: باز دم سع مامان

 : وا مامان  

 : واهلل  

 قرمز شدن . دمید دمیرفت و من به طرف کوثر و سها چرخ مامان

   گهید  نی: خوب راحت بخند

 خنده   ریحرف من هر دو زدن ز با

 چقدر اون موقع خنده دار بود  افشیق ی: وا سها

 من ؟  افهی: ق

 من ؟  ی: پس چ 

 : چرا اون وقت ؟ 

 و گرفت   دیطرف سع یول  کنهی و م تیاالن مامانت طرفدار  یکرد ی: چون فکر م  کوثر

 شد  زونیو لوچم آو لب

تو   کنهیاون قبول م نیاصال بب  گفتیاون و دارن . تازه بابام قبل رفتن م یهمه هوا ومدهی: آره واهلل ن
 رو . 

 . میرفت یم نییطور هم پا نیو هم میدیخند  ییحرفم سه تا نیا با
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خوبه   ی همه چ کردمی که حس م نی. هم میشام دعوت کرد یم همه رو برا  میدیو چ  زیسه تا م ما
 هست   دیبه اسم قهر سع ی آورد که مشکل ادمیدوباره من و  دیحرف حم

 ن یخندیرفته و با هم م ادتونی دی سع یحال   یبه خنده ، خوب ب شهی: هم  دیحم

افتادم و دلم پر   دیسع ادی من باز   ینشستن . ول   یرفت و هر دو رو صندل  دیبه حم یچشم غره ا کوثر
 ،، کاش  یبود نجایکاش ا دیاز غم شد . سع

 دلم برات تنگ شده .  دیدلم براش تنگ شده . سع نمیو بب دیگذشت و من نتونستم سع امشبم

 م و براش نوشتم  و تو دستم و گرفت یگوش

 من هنوز زنتم دی. سع یحالم و بپرس یخوای :  نم

 و موقع رفتن تو گوشم گفته بود  د یسع یزدم که کوثر نقطه ظعفها نی حرف و به خاطر ا نیا

 جواب اومد  قهیاز چند دق بعد

 و  البته   دمی: حالتو از کوثر و سها پرس

  یبعد اس

  شهیحالت خوب باشه . هم   شهی: دوست دارم هم

 عاشقتم  بغضم گرفته بود . و براش نوشتم   دیو به قلبم فشار دادم ، عاشقتم سع یگوش

 ،، خوادی. من دلم م دیسع ستیمن حالم خوب ن  ی: ول 

 شد  ختهی و اشکام ر سمیبنو یز ینتونستم چ گهید

  دیسع

گرفت دل تو دلم نبود که  شتریکردن و به خونه عمو محمد رفتن . دلم ب یخانواده خداحافظ یوقت از
آرومتر    دیبا  کردمی صبر م یکم  دی. من با شدینم  یبرم ول  اری دنید یمنم بلند شم و خونه عمو برا

 . شدمیم
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  دی گشتم و غروب زنگ زدم به حم  ابونایغروب تو خ یکی که از خونه عمو بر گشتم تا نزد روزید

 : بله  

 ؟  دی: حم 

 : جانم داداش 

 ؟  ای : ب

 ؟  دی: کجا سع

   رونیب  ای: فقط ب 

  یو روشن کردم و راه افتادم . تا مدت نیمعمول سه سوته خودش و بهم رسوند و منم ماش طبق
   دیسکوت کرد و بعد ازم پرس

   یبگ  یز یچ یخوای : نم

   دی: نه فقط دلم گرفته . داغونم حم

 ؟  یاونم بدون هست  یینجای وقت شب ا نی: چرا ا

 نبود من باشم عمو برگشته   ازین گهی: د

 ؟  یناراحت  نیهم ی: پس برا

 که ساکت موند و بعد گفت   دیفهم یاز نگاهم چ دونمیبهش کردم ، نم ینگاه 

 داداش مطمعن باش  شهیدرست م ی: همه چ

آرومم  یکم خوادیناراختم و م یهست یبعد زنگ زد به کوثر و بهش گفت با منه و من به خاطر دور  و
 کنه .

 میبه خونه رفت  دیمن و حم دنی دور زدن و چرخ یکارام عادت داشت . بعد از کل نیبه ا چارهی ب کوثر
م . خودم هم استراحت کن یبردندو بعد گفتن که کم  یصبح بود مامان و بابا با حالم پ  ۸حدودا 
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  یام یافتادم و پ امشی پ ادی دمیسر جام دراز کش ی. وقت کردم ی کار م یچ  دیبا یتب دارم ول  دونستمیم
 که بفهمه من هنوزم دوسش دارم .  کردمی که خودم دارم . دعا م 

 من نذاشتم . یهم خواست بمونه ول  دیبودن خونه موندم . حم  ضی همه رفتن و من به بهانه مر حاال

تا   ییرا ی. از پذ دمیپرسیم یتا من از حال هست ومدنییم دیگذشت . با رید ساعت دچن نیا چقدر
 ی. ا شمردمیها رو م هیو دل تو دلم نبود و ثان ومدمیی و م رفتمی در رفت و آمد بودم م یو ه  اطیح

 خدا عذابم نده بزار تموم شه .

لبه  یرو  اطی بود چند ساعت گذشت و دوازده شب بود که همه بر گشتن . من تو ح یهر صورت  در
 باز شد . یتک  یاستخر نشسته بودم که در با صدا

 : سالم  

 ؟  ینشست نجایچرا ا زمی: سالم عز مامان

 مامان   یطور  نی: هم

 بهم کرد و گفت   یچپ چپ نگاه  هی بابا

. چرا  ست یهم بد ن  یلیهم که معلومه تو حالت خ   یطور  نی: بچه چشش به در خشک شد ، ا
 منتظرت بود   دمی ، من که فهم یدل دخترم و شاد کن یومدین

 کنارم نشست   دیتکون داد و رفت . حم ینداشتم که بگم . بابا هم سر  یز ی نگفتم . چ یز یچ من

 داداشم  ی: خوب

 ؟  دی: خوبم . حم

 : جانم ؟

 : واقعا منتظرم بود ؟ 

 شد و گفت    کیسرش و به عالمت بله تکون  داد . کوثر نزد دیحم
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. ما هم  یومدیچرا ن  دیهم منتظر بود . آخرش تحمل نکرد و ازمون پرس یل ی: آره منتظرت بود ، خ 
 ناراحت شد    یل ی. خ ی ضیمر میگفت

 هم بود  گهی: واقعا ؟ کس د

هم نرفت تا   رونیتو رفت تو اتاق و ب  انی اونا ب نکهیقبل ا یهست یدن ولهم بو نای: آره خالش ا کوثر
 اونا رفتن . 

   یپس گردن دیحرکتم حم نیبه لبم اومد که با ا ینرفت . لبخند رونیچقدر خوشحال شدم که ب من
 بهم زد و گفت  

 کنم من   لتی: خاک بر سر زن ذل 

بگو و بخند که اصال حوصلش و   ی از کم جاش بلند شد و رفت تا بخوابه . سها و کوثر هم بعد از
 موندم . اطینداشتم رفتند و من تو ح

 بود . بازش کردم .  ییاز طرف هست امی خودمون بر گردوند .پ یایمنو به دن  میگوش امکیپ یصدا

 من هنوز زنتم . دی؟ سع یحالم و بپرس یخوا ی : نم

من . تپش قلبم رو هزاره . خوب معلومه که زنمه .  یخدا یبود برام فرستاد . زنتم ؟ وا یچه اس نیا
 رفته که اون زنمه و حق به گردنمه ؟                    جواب دادم  ادمیمن چرا 

 و البته    دمی: حالت و از کوثر و سها پرس

 و براش فرستادم و ادامه دادم   نیا

   شهی. هم یخوب باش  شهی: دوست دارم هم

 زود اومد    یلیدوباره فرستادم . و جواب خ و

 ،، خوادی. دلم م دیسع ستی: حالم خوب ن

کار کنم ؟   ی چرا ؟ حاال چ یگرفته من مطمعنم . ول شی. گر  نییپا  ختیر یو نفرستاد . دلم هر  هیوبق
 نه ؟   ایزنگ بزنم 
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تند قلبش و   یپش هافقط ت  زدینم  یحرف   یزنگ تماس وصل شد ول نیو گرفتم و با اول شمارش
 من شروع کردم به صحبت کردن . نیهم ی. برا دیرس یتند تندش به گوش م ینفسها

 ؟  ی: هست

 ؟  یخوب

 خانوم ؟ هان ؟ هیگر چرا

 باشه ؟  میزن یو با هم حرف م  نمتیبی م امیی خانوم . فردا م  یتو زنم دونمیم من

 ؟ گهی نکن د هیرو خدا گر تو

 ؟  کنمای م قطع

   دیسع یبد یلی : خ

 با هق هق همراه بود  حرفش

 گلم   دونمی: م

 رفت    ادتی: تو منو 

 قسم  ی: نه به عل

   ی: تو منو دوست ندار 

 نه ؟   ا یبهش ؟ بگم دوست دارم  گفتمیم یکردم ، چ  سکوت

 دختر  ستیطور ن  نی: ا

 پس حرفم درسته .  یجواب بد دیقدر طول کش نی: چرا ا

 ؟  ی: هست

. هوم ؟ فردا بعد از   ینکن . باشه ؟ االن هم برو بخواب فردا مگه کالس ندار  یو با هم قاط  یچ همه
 خوبه ؟ خوبه خانوم ؟  هیباشه . زودتر از بق  نمتیبیدم در خونه م امییظهر م



 یعشق ابد

206 
 

 : باشه  

 ر ی ، برو بخواب ، شب بخ زمی عز  نی: آفر

   ری : شب تو هم بخ

  دیحم  یچشم برات بود آروم شدم . وقت بابا گفت ی. از وقت دمیکش  یو قطع کردم و نفس راحت  تماس
که وجود منه   یآرامش گرفتم . و حاالبا صحبت با کس ندشیکرد و کوثر گفت رفت تو اتاق تا نب دییتا
   کنمی بخوام صبر م  حی. پس تا فردا که برم و ازش توض کنمی تو وجودم حس نم یبد زیچ گهید
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 یهست

صدا تماس و وصل    نیشد . با اول  ل ی تبد هیبغضم به گر دمیبلند شد و اسمش و د میگوش  یصدا یوقت
که حرف   دید یهم وقت دی. سع دادمیو فقط گوش م گفتمینم یز یگوشم گذاشتم چ یکردم و رو

 دیشد میکه گر  نقدری. ا زدیحرف م  یو با مهربان  میخودش شروع به حرف زدن کرد . باز هم مال زنمینم
 شد .  تر

.   دونهیکه خدا م  کردمی ذوق م نقدر یا یخانوم  گفتیبهم م یوقت   کنمیم هیدارم گر دیهم فهم دیسع
 ای؟ خدا  کنهی بازم بهم فکر م یعنی بازم دوسم داره ؟  یعنیبود آروم شدم  ادمیقسم خورد که به  یوقت

 شکرت . 

و   نمیب یو م دی روز خاصه . هم خوشحالم هم استرس دارم . خوشحالم چون بعد از سه روز سع  هی امروز
؟   یچ دی اگه منو نبخش ی. ول کنهی م ونمیشدم . فکر آغوش گرمش داره د  ایح یچه ب یاگه بشه . وا

 ؟  یدوستم نداشت چ گهیاگه د

. امروز که به کوثر   خورمیناخونام و م یو ه دمیاسترس داشتم که تا االن تو اتاقم چپ نقدریاز نهار ا بعد
اسم شوهر و تکرار کن   یه ریبگ یشروع کن . گفت به باز  رتشیزنگ زدم تا بعهم کمک کنه گفت از غ

قهر   یناز و کم یکم وداد  یو بهش اعتماد کنم . گفت با کم  ادهی . گفت شناختم بهش ز ادیتا کوتاه ب
 شروع کنم . 

 درست عمل کنم . دیبا ینه . ول ایحرفاش درسته   دونمینم  کنمیاز همون موقع دارم فکر م منم

 بابا اومد  یبه صدا در اومد و با اون هم صدا در

نداره   یطول بکشه . اشکال  یدو ساعت  دی. شا میکار دار یکم  رونی ب میری: بابا جان ، من و مامان م
 ؟  زمیعز

 به سالمت   نی بر  یی: نه بابا

   دهیرنگت پر یشده هست  یز ی: چ
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   ستین  یز ی: نه نه چ

 : باشه پس من رفتم 

 : به سالمت  

تاپ   هی .  دمیبه لباسام کش  یشد . از جام بلند شدم دست شتریو بابا رفتن و من استرسم ب مامان
 سفارش کوثر خانوم بود .  نمیشلوارک . ا  هیو  یگردن

 کمکم کن   ای؟ خدا  یدرست نشد چ اگه

نگاه کردم خودش بود . در و باز کردم   فونیرفتم و به آ رونیشد . ب   شتریو زدن و من تپش قلبم ب زنگ
تند به طرفم اومد . اخمام و   یو با قدم ها  دیرفتم سرش و بلند کرد و من و د اطیو خودم هم به ح 

 توهم کردم و گفتم 

 ؟  یازش کن  یادی  دیو با یاومد که زن دار  ادتی: چه عجب آقا 

 به لب نگام کرد و گفت    لبخند

 : اول سالم  

 : با همون اخم گفتم 

 : سالم  

 ؟  ی: خوب

 : نه اصال  

 شد و رفت هوا    یکیدادم  یبا صدا بغضم

بخوابم ، تو    یبدون ، بدون آغوشت چجور   یگیبهت عادت کردم ، نم  یگی، نم  شهیدلم تنگ م یگینم
چند  نیمن ا یدونی. اصال م یاز زنت غافل بش دیخدا گفته نبا  یگفتی، مگه نم یکردی م غمبریکه خدا پ

 خوردم   ی گفتم ، چ یکار کردم ، کجا رفتم ، چ یروز چ 
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تکه سنگ کوچک   هیبود و با  نییسرش پا  دمیتکون دادم ، سع  دیو به طرفش به حالت تهد انگشتم
   کردی م یباز 

، من که ادعا ندارم تو که  کنمی م تی ازت شکا یبهش اعتقاد دار  نقدریکه تو ا  ی: من به همون کس
 امامت نکردم بعد بگو .  شیپ  تتوی. اگه شکا یبترس  دیبا یدار 

 سرش و آورد باالو ناباور بهم نگاه کرد . منم اشکام و پاک کردم و به طرف پله رفتم .  دیسع

 گرم و پر از التماسشو   یو بعد صدا دمیشنی و م دیسع یپا یصدا

 ؟  ی: هست

که   یااللهیبا   قهیمبل نشستم . بعد از چند دق یهم بهش نکردم و رفتم تو و رو  ینگاه  یحت  یول من
 گفت داخل خونه اومد . 

 زانوهاش نشست و نگام کرد و بعد   یروبروم و رو اومد

 شدیخراب م یهمه چ میزدی بودم ، اون موقع اگه حرف م  ی، بد جور هم عصب  یبودم هست  ی: عصبان
 به فکرت بودم .  شهیر کن ، من همباو 

 ؟  یدر موردش قضاوت کن یدیو نشن  یکس ی : خدات گفته صحبتا

   زمی: من که قضاوت نکردم عز

 بد به دلم نشست .  زمشیعز

 من حرف بزنم و بعد اون آهنگ ،،،،،، یاون شب نذاشت  ی: ول 

 ادامه بدم ، دستام تو دستش گرفت و گفت   نذاشت

حس   یدی دختر م  کی . فکر کن اگه تو من و با  یداشتم هست ی، قبوله ؟ حس بد دی: اگه بگم ببخش
 ؟ هوم گلم  ینداشت یبد

 برد یبه کار م  یچه کلمات امروز

 ؟  ی: مامان و بابا کجان هست
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   رونی: رفتن ب

 ، درسته ؟ میحرف بزن میتونی: پس م 

 آره تکون دادم   یرم به معنو ن  سرم

 ؟ شهیو بگو م ی ، همه چ میحرف بزن شهی، م  یبد حیبرام توض  شهی، م ی: خوب ، من منتظرم هست

بلند   دیداد و گفتم . من گفتم و سع یدوست  شنهادیپ ونیکه هما یشروع کردم به گفتن . از وقت من
مشتش  دی شد . من گفتم و سع ی عصب دیقرمز شد . من گفتم و سع دیشد و قدم زد . من گفتم و سع

ناراحت شد . من گفتم و   دینگام کرد . من گفتم و سع یحرص  دی. من گفتم و سع واریبه د  دیو کوب
 اون شبم .  تیگرفت هم از حماقتم هم از مظلوم میخودمم گر

 کرد .  دتیدکه ته  یکار کرد یچ ای ی ؟ چرا ؟ مگه باهاش کجاها رفت ی: چرا هست

   کردمیبود  . منم هق هق م یو عصب   یحرص  صداش

: چند بار باهاش رفتم کوه ، البته تنها نبود با دوستاش بود که اونا هم با دوست دختراشون بودن . 
بود که از مامان اجازه   یجشن خودمون هیبا ر هم  هیرستوران . با همون گروه .  میچند بار هم رفت 

 به خدا همه رو گفتم  گرفتم و باهاش رفتم .  

 ؟  یو بهم نگ یبد بودم که ازم بترس  نقدریمن ا یعنی: 

 ، من ، من   دی: نه سع

 ؟  ی: تو چ

. مطمعن بهش   کنمیعوض نم  زیچ  چیمظلوم و مهربون و با ه یچشا نیچشاش نگاه کردم ، من ا تو
 گفتم 

 تو رو از دست بدم   خواستمی: من نم 

 سرم آروم باال گرفته شد  آوردم    نییحرف سرم و پا  نیاز گفتن ا بعد

 ؟  یهست ی چ یعنیحرفت  نی: ا
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  گفتمیبهش م دیدوسم داره پس منم با دیسع دونستمیحرف و با شک گفت . من که م نیا

 .  دیمن دوست دارم سع نکهیا یعنی: 

 داد . رونیزد و بعد نفسش و راحت به ب یلبخند قشنگ دیسع

 ؟  یهست یگی: راست م

 کردم .  دشیسر تا ئ  با

.  دیکشی دستاش و دور کمرم حلقه کرد و من و به خودش چسبوند . محکم نفس م یدرنگ بدون
حالت و   ن یو من چقدر ا شکنهیاالن استخونام م  کردمیمن و محکم بقل کرده بود که حس م  نقدریا

 . دادیدوست داشتم . حس خوب بودن به من م

حالتش   نیخوشحال بود ا   یلیخ دی. سع میباز کرد و به هم نگاه کرد یدستاش و کم  یاز لحظات بعد
 شد . رهیکامال معلومه . به جز جز صورتم نگاه کرد و بعد به چشمام خ 

   یل ی، خ یدوست دارم هست یلی : خ

 کنم  تشیاذ خواستمیم

 ؟  یچ یکه قبال دوست داشت ی: پس اون

 لبخند نگام کرد و گفت   با

   یتو رو دوست داشتم . عاشقتم هست شهیکس تو قلبم نبود ، من هم چی: از اولم جٕز تو ه

صورتم که    کیگرد شده نگاش کردم . نزد یبهش لبخند زدم . سرش و جلو آورد و من با چشما منم
 کرد و گفت   یستیا دیرس

 ؟خانومم  یدی: اجازه م

سرش و عقب   دیشدم. سع دیداغ شد و من مست بوسه آروم سع میشونیفقط نگاش کردم که پ من
 . دیکش

 گفت و دوباره بهم نگاه کرد .  یبلند  شیآخ هی
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 دختر   یکن یمن و از راه به در م یلباس بپوش یطور  نیا یگی: تو نم 

 بودم . سرم و تکون دادم و گفتم . دهیکه مثال خجالت کش من

   ی: خوب محرمم 

 من به قربون محرم گفتنت   ی: ا

  نیماش یو بعد از آن صدا اطی در ح یکه صدا دیکرد و دوباره گونه م رو بوس  ک یو دوباره نزد سرش
 ازم جدا شد و گفت   عیسر دیاومد . سع

 تا درستش کنم  مونمیکن . من م. برو سر و وضعت رو  درست  شهیبد م یطور  نیبرو باال ا ی: هست

 : باشه 

نگاه کردم . در اتاق و هم باز گذاشتم که  نهیتو آ عی اتاق رفتم. سر هی ویبه طرف پله ها دو عیسر
 بابا اومد یصداشونو بشنوم. در رژ و باز کردم که دوباره رژ بزنم که صدا

   نجاستیا یک  نی: به به بب

 : سالم عمو جون ، سالم خاله  

 ماهت مامان جان   ی: سالم برو مامان

  داتیو دو روزه پ یکرده که رفت تتیاذ یحساب ی،  معلومه هست یاز ما کرد یادی: چه عجب   بابا
   ستین

 حالم خوب نبود   یخانوم تاج سرن . مامان که گفتن کم   ی. هست هیچه حرف نی: نه عمو جان ا

 آره ؟ گهیگفته د د یهمون که حم یعنی: 

 گفتن ؟  یچ دی: حم 

 و نبود ،،،  اری ی: دور 

 نذاشت ادامه بده معلوم بود هول کرده  دیسع



 یعشق ابد

213 
 

 ،  نه ، یعنی،  گهی: بله د

 هم نذاشت ادامه بده  بابا

   یادامه بد خواد یپسر نم  دمی: فهم 

 مامان اومد  یاز خجالت قرمز شده . صدا چارهیب دیکه سع دونستمیم دهی و من ند  دیخندیم  بابا

 ؟   ییجان مامان کجا ی: هست

 :اومدم مامان 

 پله آخر بودم که همه نگام کردن  یرفتم . رو نییخوب بود پا ینگاه کردم همه چ نهیتو آ دوباره

 .  یهم که نکرد ییرای . پذ یکجا رفت  یجان مهمون وتنها گذاشت ی: مامان : هست

 ست یمهمون ن گهیکه د دی: مامان سع

 چرا اخم کرده   دونستمیبود . نم شیشونیرو پ   یبرگشتم که اخم کمرنگ دیطرف سع  به

 نگفت .  یز ی بهم کرد و چ ینگاه مین دیعنشسته بود نشستم . س دیکه سع ی مبل یگفتم رو یسالم

  انیی م یک نایجان بابا ا  دی: سع  بابا

 بود انجام بدم  ی: غروب عمو جون  منم زود اومدم که اگه کمک دیسع

 ی خانوم بپرس میاز مر دی: ممنون پسرم . کمک و با  بابا

   کشمیکار هم م یگلم ازت حساب  نیبش  یکمی :  مامان

 : چشم خاله جان 

   میتنها بزار یدو تا رو هم کم نیو ا می لباسمون و عوض کن می: آقا بلند شو بر مامان

دور شدن به طرفم  دشیکامال مامان و بابا از د یوقت  دیو بابا بلند شدن و به باال رفتن . سع مامان
 برگشت و گفت  
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 ؟ یدیپوش  هیچ نی: ا

 بودم  دهیپوش یچ یدید شمیساعت پ  می: وا خوب ن 

 دستم و گرفت و گفت   دیسع

 االن خانوادتم هستن   یول می: خانومم اون موقع فقط من و تو بود

  مونمیم یطور  نیبابا ا شی پ شهی: خوب من هم 

 ؟ یمن با تاپ موند شیتو پ میبخواب  میخواستیکه م یسوال بجز موقع هی: االن فرق کرده ، اصال  

 : نه  

، و ممکنه فکر   یگشت یطور  نیا شهیکه هم کننیاالن مامان و بابات فکر م  ی، ول  ی، نموند  نی: آفر
 .  یدیپوش یهم بکنن . پس بهتر بود لباس مناسب م گهید یها

 کار کنم   ی: حاال چ 

 من فقط نظر دادم  یخودت دوست دار   ی، بازم هر چ  ی: بهتره که لباستو عوض کن

   کنمی : باشه ، االن عوض م

با ساپورت    دمیسارافون زرد پوش  کیبا   دیسف یسارافون  ریز هیبپوشم .  یا گهیتا لباس د باال رفتم  منم
 رفتم   نییبود . موهام و بستم و پا یرو  ادهیروسرس ز گهید یول  ومدیی. بهم م دیسف

 مشغول کرده بود   ییخودشو با خرمالو دیسع

   ی: خرمالو دوست دار 

 نگام کرد   نیو بلند کرد و با تحس سرش

 است گهید  زی چ هیقرمز  یدوست دارم ول ی: من همه چ

 ؟  یچ  یعنی: 

 زرد دوست دارم    بیاز س شتر یقرمز و ب بی که رنگش قرمز باشه ، مثاا س یز ی : هر چ
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 زدم   یلبخند

 : چه جالب  

  زمی عز ی: چقدر ماه شد

 براش اومدم و صدام و با ناز کردم   یا عشوه

 نونم  : مم

 برام دختر.  زی : عشوه نر

. دستام و تو دستاش  گرفت و آروم پشت دستم و نوازش کرد . مامان و   دمیبا عشوه براش خند   باز
 .  میهم دستم و ول کرد و با هم شروع به صحبت کرد دیاومدن و سع  نییبابا پا

که اونم زود  مینیبچ   ینیری و ش وهی بجز م  مینداشت یسفارش داده بود پس کار خاص  رونیغذا رو ب  بابا
 بود .

  ییرایاز مهمونا پذ دیمامان و سع یشروع شد وکم کم به مهمونا اضافه شدن . از اول مهمون  یمهمون
هم به مامانش زنگ زد تا براش   دی . سع  دمیانتخاب کردم وپوش دیسع قهی. منم لباسمو به سل کردنیم

 .   مدوییلباسش هم خوب بود و بهش م نی. هر چند ا  ارنی لباس ب

برخورد کرد نگاه پر از خشم   یعاد یل یباهاشون بود و خ ییهم با تمام پرو ونی اومدن و هما نایا خاله
 باشه .    نجایا دی. انگار انتظار نداشت که سع ونیهما ریو نگاه غافلگ دمیرو روش د دیسع

دستام و تو دستاش گرفت و با هم  دیخواستم برم سع  ییخوش آمد گو یمهمونا برا هیمثل بق یوقت
   میجلو رفت

  نی: سالم خاله خوش اومد

 .  رفتمیبه طرفم برگشت ، اگه به خاطر مامان نبود اصال جلو نم  خاله

 نگاش کرد  ینگفت و فقط  با حالت بد یز یچ دیسع دنیکنه که با د  یخواست با من احوالپرس خاله

 شما ؟  نی : سالم خاله جان خوب دیسع
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 مگه من خاله شمام   : خاله :

 خاله صداتون کنم  کنهی و البته ادب حکم م شهی: خاله همسرم خاله منم م دیسع

 : همسرت ؟  خاله

  یمن و مامان هم حساب  میو گفت . البته از حق نگذر نیپر از تعجب ا یدرشت و صدا یچشما با
 . میتعجب کرد

 بر گشت طرف مامان  دیسع

 ؟  نیندار ازین  یز ی: مامان جان چ

 خودش و جمع و جور کرد    یکم امانم

   زمی : نه عز

دسته گل  هی دیحم یو تو دستا ومدنییکه به طرفمون م دمیرو د هیاز دور خاله و عمو اکبر و بق  من
 .   ین یری کوثرم ش یقشنگ بود و تو دستا 

 اومدن  نایمامان ا دی: سع

 سادنی هم همون جا وا نای. خاله ا میچشمک زد و منتظر موند هیبهشون کرد و بهم  ینگاه دیسع
 دسته گل و به طرفم گرفت    دی. حم دیرس  دیکردن و نوبت حم   ی.عمو و خاله با همه سالم و احوالپرس

 به عروس خانوم  می: تقد

 نگاه کردم   دیتعجب به سع با

 تمومش کنم   دی. امشب با گهید ری: تعجب نداره  بگ دیسع

 ل و گرفتم  گ دیحم از

 : ممنون داداش 

 حملش به عهدم بود    فهی: خواهش ، از طرف داماد  بود من فقط وظ   دیحم



 یعشق ابد

217 
 

چه خوبن با هم .  نایخوشحاله . ا دمیخوشحاله ، حم  د یزد . هم،ن اندازه که سع  یبعد لبخند آروم و
 دو قلو هان . خخخخخخ  هیشب

و بهم داد . سها هم خوشحال بود و   ین یریگفت و ش  کی کرد و تبر یجلو اومد و باهام روبوس کوثرم
 گفت .  کی تبر

 بود که حد نداشت   یعصبان   نقدریخاله ا یرو جاش بند نبود ول   یمامان نگاه کردم از خوشحال به

 ما   شی پ یای ب یخوایاکبر : عروس گلم نم عمو

 درارم گفتم   شتریحرص خاله  رو ب  نکهیا یبه عمو کردم و برا ینگاه

 جون اومدم  : چشم آقا

 محکم تر دستام و گرفت   دیسع یحرفم دستا نیا با

 که  ی: بازم عشوه اومد

   دمیخاله رو شن یقبلش صدا یزدم و به طرف عمو رفتم . ول یلبخند منم

و   ی. پسره پرو دشت هست دنی کشی دارن نگو جا نماز آب م یاعتقادات هی نایا  کردمی : وا وا قبال فکر م
 ، خانوادش هم بدتر   میکن ی احوالپرس هیول نکرد 

 همن   غهیچند ماه که ص دیو سع ی، در ضمن  ، هست  نینگو، خانواده خوب یجور  نیا ی : نه آبج مامان

 چون تو بغل عمو اکبر گم شدم.  دییخاله به گوشم نرس یصدا گهید

  گهید دی سعدرسته  میاز حد خانواده عمو اکبر بودم . از طرف شیبود ، تو محبت ب  یشب خوب  چه
 ذوق داشتم .  یلی کل حواسش به من بود و من خ یدستم و تو جمع نگرفت ول 

جشن بود   یخاله و پسرش بود که تحملشون تموم شد و وسطها   نیجالب تر از همه نگاه خشمگ یول
 که بلند شدن و از مجلس ما رفتن . 

 هر صورت جشن تموم شد و فقط خانواده عمو موندن  .  در

 .  میوقته و ما نرفت ریان ، شرمنده که د: خوب اکبر ج عمو
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 اکبر   هیچه حرف نی: ا  بابا

و اگه خدا   یازم خواست امشب باهات حرف بزنم و همه چ دی: راستش غرض از مزاحمت . سع عمو
 بخواد تموم کنم 

 شد   یجد  بابا

 ؟ هی: منظورت چ 

 کنم   یخواستگار  دیسع یخانوم و برا  یرسما هست  خوامی: راستش م عمو

 بود .  یجد یل ی. بند دلم پاره شد . بابا خ دیهم به سع یبه من انداخت و نگاه ینگاه  بابا

 درسته ؟ یدر امانت کرد انتیخ   دیآقا سع یعن ی:   بابا

 انداخته بود . نییپا  ی. سرش هم حساب ختیری قرمز شده بود و عرق م دیسع

که من   ستین  یبی عج زیچ نی، ا ن یخبر دارشما که از گذشته   ی، ول کنمینم  انتی : نه عمو من خ دیسع
   ادیی خوشم م یاز هست

   ستیبه نظر من  ازدواج شما دو تا مناسب ن ی: ول  بابا

 سرش و باال گرفت و ناباور به بابا نگاه کرد   دیسع

 بدونم چرا عمو ؟  شهی: م دیسع

 کمکم کن   ا یتو دلم نبود . خدا دل

  یکم یسه ماه هست ایدو  نی. هر چند تو ا  نیشما دو تا دو فرهنگ جدا از هم نکهی: به خاطر ا  بابا
 بنداز .  یبه خودت و هست ی. نگاه نیفرق دار یلیبازم با هم خ  یکرده ول رییتغ

دامادش بشه .   دیاز خداشه که سع کردمیمن فکر م  کنهیم  یطور  نینگام نکرد ، بابا چرا ا دیسع یول
 بجز عمو اکبر .  میهمه تو شک بود

  می: محمد جان بهتره بچه ها رو روشن تر کن  عمو
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 : بله درسته .  بابا

، نه فقط تو خانوادتم دارن . مثال با نامحرم دست   ی دار  یخاص  اتیجان تو خصوص دیسع نی بب
.   هیکه دست دادن عادبزرگ شده  یتو خانواده ا یهست  ی. ول نیکنیبگو بخند نم ادی . ز نیدینم

 ؟  یکن یکار م یدست بده . اونوقت تو چ  شییپسر دا ا یممکنه با پسر خالش 

  رییحرف بزنم فکرامو کردم ، ما با هم تغ  یو جد  امیب نکه یپس قبل از ا  ستمی : عمو من بچه ن دیسع
دوست دارم . ما با هم کنار    یطور  نیو هم ی. در ضمن من هست مینخوا  ای میعمو بخوا میکن یم
 . میاییم

 دو ماهه نیمثل ا  یزندگ ی: فکر کرد  بابا

 دو ماهه. ن یاز ا نتریری ش دمیقول م ی: نه عمو ول دیسع

 . دادنیو بابا  گوش م  دیسع یساکت بودن و به حرفا همه

 بخواد  دیاگه سع کنمیم  ریی : بابا ، خوب منم تغ

 داد .   یبهم انرژ  دیعاشقانه سع نگاه

   نینکرد ریی: مگه شما و مامان تغ 

 ؟ نیدی فهم نیکن ییبد گو یک ی در مورد اخالق اون  ن یحق ندار  تونیوقت تو زندگ چی: پس ه  بابا

   دمی: چشم عمو قول م دیسع

 منتظر به من نگاه کرد   بابا

 بابا   دمی: منم قول م

 : پس اکبر جان مبارکه   بابا

 زد    یهم لبخند عمو

 : بله که مبارکه   عمو
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 تو دستم کرد .  یو دست زدن . خاله بلند شد و انگشتر  دنیخند همه

   یتو آخرش عروس خودم دونستمی: م

 چقدر باشه محمد جان .  شی: خوب مهر عمو

 جان چقدر   دیخودشون بخوان . خوب سع ی: هر چ   بابا

داد  دیآورد و به دست سع رونیب یکوثر بسته ا فیبلند شد از تو ک دیکرد و حم  دیبه حم ینگاه دیسع
. 

  یاصل هیمهر  دیمدت . و اگه اجازه بد نیا غهیص  یخانوم برا  یهست هیمهر نی : با اجازه بزرگتر ها ، ا
 تا باشه ۳۰۰
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 هجده فصل

 

 

 

 سها در اومد  یبود که صدا ازدهیساعت  حدود

 همش خوابه  یما ول ش ی، مثال اومده پ شهینم  داریبابا  ، چرا ب ی: ا

  دهینخواب شبی: خوب د

 کن دارشی، تو برو ب  فروشهیهمه مون و م گهیو ولش کن ، دو روز د لیزن ذل   نی: سها ا  دیحم

 چپ چپ نگاش کردم که خودم هم خندم گرفت .  یو منم کم دنیخند دیبه حرف حم  همه

 سها بر گشت   قهیاز پنج دق بعد

 ؟ دی، سع نهیکردم خوابش چه سنگ  دارشی: اوه مردم تا ب

 ؟   ی: جانم آج

 که   ی: اتاقت شده آشغال دون

بعد بد خواب  خوردیصدا م کردمیاگه جمعش م دیخواب  ی، بعدش هست می: آره کادو ها رو باز کرد
  شدیم

   پرهیخواب خانومت م یصدا که بد رنی بگ ادی  ای ی: بعض کوثر

   دمیخانوم من که صدا نم یوا ی: ا  دیحم

  داری، آخرش هم من ب یدار  یتو هم که خواب خرس   خورهیصدا م  تیگوش نقدر ی: آره ، چون ا کوثر
   یش  داریتا ب کنمی هم صدات م یو کل کنمیخاموش م  شمیم
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  رمی میمن بدون تو م ری من و بگ ا یتو رو خدا ب   دیحم یگفتیم ی، ه  ی: اون موقع که عاشقم بود  دیحم
 ؟ یخوابم و نکرده بود  ینیگ ، فکر سن

 گفتمد ی: من  ؟ من بهت م کوثر

 ؟  ستین  ادتی گهی: آره د  دیحم

که چند  دی کوثر عاشقش بوده نه حم  شدیندونه باورش م   یکه کس زدی حرفا رو م نیخونسرد ا نقدریا
 و گرفت   دیصحبت کردم تا قبول به ازدواج با حم   یی، تازه من باهاش تنها یبار رفت خاستگار 

 جام بلند شدم   از

 کن .  یاز من طرفدار  ا ی: کجا داداش ب   دیحم

 منم لبخند زدم   دنیخندیم همه

 تو به خودت زحمت نده   دوننی: داداش همه م

خواب بود . لبخند به لبام   جیهنوز گ یتخت خواب نشسته بود ول یرو یبه طرف اتاقم رفتم . هست و
 . ادییهم خنده به لبام م  دنشیاومد ، من اصال با د

   ری: سالم خانوم صبح بخ 

 : سالم  

   ادیی: هنوز خوابت م

  دی کش یا ازهی خم یهست

   یلی: آره خ

   نیقشنگ بب  زیچ هیبلند شد  ی: ول 

 ؟  زهیبازم سوپرا ی: چ

 نه از طرف من از طرف خدا   ی: آره ول
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 ؟ هی: وا مگه چ

   یفهمیکنار پنجره م ایشو ب بلند

 ذوق زده گفت   کدفعهیبهم نگاه کرد و  یکم یهست

 آره   نینکنه برف مونده رو زم  ی: وا

طرف پنجره . خودش و چسبوند به پنجره و   دیو دو دیکردم . خواب از سرش پر  دیسر حرفش و تائ با
   دمیبو کش هیم تو بغلم گرفتمش و سرم و تو موهاش فرو کردم و شد . من رهیبه برف خ 

   میهم برف و تماشا کن شیپ  ییدو تا گهیبار د هی: آرزوم بود 

 سرش و به طرف من برگردوند   یهست

 ؟ گهیبار د هی: 

تو رو بغل کردم و با هم برف نگاه   یطور  نیسه سالت بود برف اومد و من هم ی: آره ..... آخه وقت 
از   یکی شدیم میدی. از اون روز به بعد اگه برف م  میکرد  یباز   یکل اطی تا بند اومد بعد تو ح میکرد

 ؟  یستیعقده هام که چرا تو کنارم ن 

 چرا ؟  یدونی. م امی دختر دن  نی: من خوشبخت تر

 : نه  

 ؟ دی. سع همه دوسم داره نیکه ا یتو رو دارم ، کس نکهیا ی: برا

 زم ی: جونم عز

 ؟  یدیم یقول  هی: بهم 

 ؟  ی: چه قول

 اگه با هم دعوامون شد  ی، حت  یقدر دوسم داشته باش نیهم شهی: هم

 بهش زدم   یلبخند
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 دختر ، مطمعن باش   ونتمی د یطی : من تو هر شرا

 و به طرف در رفتم  چوندمی و دور شونش پ دستام

 پوست سرت و نکند  ومدیتا سها ن  رونی ب می: بر

 بابا گفت   میحرف زد  یو کم میخانواده نشست  شیصبحانه خورد . پ  یکم یو هست میرفت نیی پا یوقت

 جان   دی: سع

 : جانم بابا  

 ساکت شدن و به طرف ما بر گشتن  همه

 بابا   ی: تو تمام فکرات و کرد 

 نداد  به دلم راه یدلشوره ا چیه یبود ول بیبود . سوالش برام عج  یچ منظورش

 : چطور بابا  

  هیزی خونه و جه  ستی ؟ تازه فقط جشن ن یجشن خوب به پا کن  هی یخوایم ی: آخه تو ده روز چه طور 
 هم هست ؟  گهید یزایو چ

 گفت   دیبگم حم  یز یمن چ نکهیاز ا قبل

 کنمیم  لی. چند روز کارا رو تعط کنمی من هم بهش کمک م ستیکه تنها ن دی: بابا مگه من ُمردم . سع
 و کمکشم . 

 برادر بود برام . همه کسم بود تو غمام و مشکالم   هیاز  شتریکه ب یبرادر  یبرا رمی بم یاله

   دی: ممنونم حم

 : فدا مدا برادر  

، همه جا هم بسته از فردا  هیلیتعط  شهیخوب امروز نم  ی، ول  کنمی . کمکت م  دی: منم هستم سع  بابا
   میکار کن دیبکوب با
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 : چشم بابا  

 یهست 

و   نمونیریو روز ش  ادی منتظر آقا دامادم  تا ب شگاهیهم گذشت و من االن تو آرا گهید یروز و روزا اون
   میشروع کن

  شیو از دلتنگ   گرفتیوقت دنبال کارا بود . و فقط چند بار تماس م ریتا د د یکه سع  ییاز روزا نگم
مختلف اومد دنبال من و من و با خودش برد خونه  یکه به بهانه ها ی. نگم از سه روز  گفتیم

و اونم فقط قرمز شد و ساکت موند . و موقه خواب تا صبح   دنیکارش خند نی ا یمادرش و همه برا
که   دامونیکار کنم دلم تنگ شده برات . نگم از خر ی. خوب چ گفتیبودم و همش م  یتو بغلش زندان

و کوثر با اون شکمش که  دیداداش حم  ی. از محبتا گرفتیو برام م  کردی انتخاب م نی از بهترهمش و 
 ه.. چ کردن یم میو بهم عشق و تقد کردنی باباش . همه محبت م یجلو اومده بود و کمکها یکم

که   یدر حال دیخندیهمش م دی بودن و پشت هم . سها خوشحال بود ، حم  ی خانواده گرم و مهربون 
 .. دنیبود و بابا و مامان که انگار به آرزوشون رس دایچشاش پاز  یخستگ

که   یمن و آماده کردن و تو خونه ا هیزی بگم از  خانواده خودم تو چند روز بابا و مامان همه جه حاال
هم اون و رهن کرد و مامان هم با  دیخودشون و سع ییخونه باال  قایدق یعنیکرد   دایبرامون پ دیحم

 .  نمیرو بب   الینظر خونه و وسا هی  یو نذاشتن که من حت دنیمامان و سها همه رو چ یک یکمک اون 

   کردنی ما تالش م یخوشبخت یتو تکاپو بودن و برا همه

کردن .  یبه خونش رفت و با هم آشت  ینی ریمامان با گرفتن  ش روزید یبا مامانم قهر کرد ول خاله
 من و به خودم آورد   شگرهیشاگرد آرا یخالصه ،،،صدا

 : آقا داماد اومد  

 مبل گذاشت و تو چشام نگاه کرد   یدستم رو کیبلند شد و شنل و نزد کوثر

   نیوارم هر دو خوشبخت بش  دی،ام یخوشحالم هست یلی : خ

 : ممنون  

 که گفت تو اومد و بهم نگاه کرد   یااللهیبا  دیسع
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   زمیعز ی: ماه شد

 آروم تشکر کردم   یگرفتم . با صدا نییو سرم و پا دمیکش  خجالت

و بعد   میدی. به هر حال به تاالر رس  نیو اون کار و دوباره انجام بد  یکار و کن نیداد ا ری گ یکل  لمبرداریف
،  دنیو وسط و رقص  ختنیرفت و همه دوباره ر دیکه سع میتو سالن نشست میکه کرد  یاز عقد دائم

گرفتم و به  چهره شاد دختر   دیو ند دمی. چهره ناراحت دختر خالش و د دمیباهاشون رقص یمنم کم
 فراهم بود و همه خوشحال . یبود . همه چ یعموش دلشاد شدم . جشن قشنگ

  دیسع یوسط . ول  میهم رفتبه جمع خانوما اومد . و با  دی. سع دیبه رقص عروس و داماد رس  نوبت
و فقط برام دست زد   دینرقص یبه خدا . آخرش با تالش کوثر اومد و ل ستمیمن بلد ن گفتیهمش م

و با عشق نگام   داشتی. چشماش و از روم بر نم ختمیو منم با تمام وجودم براش عشوه اومدم و ناز ر
 . یکه به آرزوت برس هی. چقدر لحظه قشنگ کردیم

 وار کرد  دیام شتریبهم گفت و من و ب دیکه آخر رقصم سع هیحرف نیا

  دیکرد و سع تی بردار اذ لمیف ی. کل  میتا غذا بخور میرفت یبه اتاق  دیغذا خوردن شد و من و سع موقع
 اعالم کرد که :  یجی تو جمع مهمونا . د میید ی. تا رس دی رس انی. غذا هم به پا دم یقرمز شد و من خند

.پس به افتخار آقا   کننیم فی تعر نجایدارن . دارن از صداش ا یقشنگ یصدا  آقا داماد نکهیا مثل
 داماد .

   کردیبر گشتم . با تعجب به من نگاه م دیطرف سع  به

   گهی:خوب برو د

 جمع   نیتو ا یهست نجای: آخه ا

  هی: آره مگه چ

 عروس خانومش کنه  میتقد کنهی انتخاب م یآقا داماد چ مینی: بب   یجید

  یوا ی: ا

 هست از طرف تو به من  هیهد هی نیا  گهیبرو د دی: سع
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 چشمکبهش زدم   هی

 : آهنگ خوب انتخاب کن 

بعد شام به طرف خانوما اومده بود   نکهیرفت که از بعد شام مثل ا یج یطرف د یهم با دودل دیسع
 البته همه مردا اومده بودن .

 . دیخندی مرموز م بیبود چون عج دیداداش حم از  دمینقشه پل نیکنم ا فکر

 و تو دست گرفت و شروع کرد. کروفونیم دیسع

عاشق خودش   شتریو منو ب   دیچیتو سالن پ  دیقشنگ سع یصحبت کرد و آهنگ زدن و بعد صدا اول
 کرد .

 دوست نداره  ینجور یو ا ی، کس  یکس چیتو رو دوست دارم که ه نقدریا

 قد هزار ستاره  یخوب ایدن هیقدر  رمی می برات م نقدریا

 کارم انتظاره   شمیتنها م یوقت  رهیگ  یتو دلم م یب

 دوست نداره  ینجور یو ا ی، کس  یکس چیتو رو دوست دارم که ه نقدریا

 و دوست دارم   اتیقشنگ  یکنینگاهم م یوقت

 معصوم چشات رنگ نگات و دوست دارم  حالت

 زنه ی دلم برات پر م شنوم یصدات و م یوقت

 غم بزرگ قلبمه  دنتیروز ند  هی ترس

 آهنگ

که با تک تک   یمردم . مرد نی براش دست زدن و من فقط تو چشاش ذول زدم . من عاشق ا همه
 . دهیکاراش عشقش و بهم نشون م

 دست هنوزم بلنده  یصدا  ادییبه طرفم م  آروم
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 با تمام عشقم بهت   می: تقد

 قشنگ بود  ی ل ی، خ دی: ممنونم سع

محکم ضربه   نمی. قلبم تو س میو نشست  میرفت گاهمونیداد و ما هم به جا لمی تحو یدلبخن هی دیسع
 .  گفتیم دیو از عشق و عالقه به سع زدیم

  یتا خاله و عمو دیسع یجلو اومدن . از خاله و عمو یخداحافظ یتموم شده و تک تک آدما برا جشن
از   ی. بعد از خداحافظ دیکرد نسبت به سع اری که من و هو ش زمی عز ی دهیمدرسم و سپ یمن . دوستا

 گذاشت .  دیسع یمن و تو دستا یبابا جلو اومد و دستا دهیسپ

 پدرم و نگران . حواست بهش باشه بابا   هیخوب من   یول یمواظبش  دونمیجان ، م دی: سع

 : چشم بابا  

 چشمش گذاشت   یو رو دستاش

 چشام   ی: به رو

  هیگر یکم ی و مامان جلو اومد و محکم بغلش کردم . من چقدر دوسش داشتم . وقت از ما دور شد بابا
 نگاه به من رفت .  هی سپرد و با  دیمن و به سع زی . مامان ن میکرد

و  میگفت و رفت . ما موند کی سفارش کردن و رفتن . سها خسته و خوابالود تبر یخاله هم کل عمو
 و کوثر .  دیحم

 .   یمن هستم . ان شااهلل خوشبخت بش  یداشت ی: داداش هر وقت کار   دیحم

 گشت طرف من   بر

 ،، یخواست یکمک  یداشت یو هر جا کار  شهیبه بعد من و مثل برادرت بدون . هم نی: زن داداش از ا

 گذاشت   نش یس یو رو دستاش

 : من در خدمتم 

 نیمن قبل از امروزم مثل برادر بود یممنونم . برا دیدیزحمت کش  یل ی : داداش شما خ من
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کمک منم  یرو یول  مین یبیم گرو یو زود به زود همد م یا هی، هر چند ما همسا زمی : ممنون عز کوثر
 حساب کن  

 : ممنونم  

  میکرد و راه افتاد یتشکر و خداحافظ  د یاز کوثر و حم  دمیسع

ر و باز کرد و  دستاش و پشت  د دیتازه دلشوره و ترس به سراغم اومد . سع  میدیبه خونه رس یوقت
 کرد . تمیکمرم گذاشت و به جلو هدا

بر گشتم    جانی بود فکر کنم حدود صد متر بود دو تا اتاق خواب و آشپز خونه . با ه یقشنگ خونه
 طرفش .  

  نمیبرم خونه رو بب  تونمی: م

 لبخند زد   دیسع

 دلم چرا که نه  زی: آره عز

قشنگ بودن تازه  یل یبود خ دی سف یتند به طرف آشپز خونه رفتم . همه ست آشپز خونه زرشک من
. درست حدس زدم دو تا اتاق خواب  دمیمتوجه شدم مبلمون هم باهاش سته . اتاق خوابا رو د

 بود که نظرم و جمع کرد . دهیچسب یهم مهمون . رو در اتاق مهمون کاغذ یکی ما بود و  یبرا  شیکی

 فش رفتم و شروع کردم به خوندن  طر به

منه    یبرا نی، ا نی اتاق نش نینکته ! وارد ا هی.  ن ی، خوشبخت بش گمیم کی : با سالم ، بازم بهتون تبر
. چون  امیبخوابم . فکر کنم امشبم ب  نجایا امیانداخت ب   رونی . آماده کردم هر وقت کوثر من و زد و ب

 .   کنهیم یزنا همه جسودن و االن به جشن شما حسود 

   دیتنهات حم برادر

 .  دمیو از ته دل خند  خوندم

 ؟  دی؟ سع دی: سع
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 ؟ یخندیچرا م یشده هست ی؟ وا چ یزنیچرا داد م زمی عز هی: چ

 و بخون   نیا ای : ب

هم کاغذ و ازم   دیگرفتم . سع دی. دستام و دراز کردم و به طرف سع دمیخندینشسته بودم و م نیزم  رو
 بلند شد .   دمیقهقهه سع یگرفت و شروع کرد به خوندن و بعد اول لبخند زد و با تموم شدن نامه صدا

 .  دنینشست و شروع کرد به خند  کنارم

 به خنده باشه .  شهیشکرت ، ان شااهلل هم  ای: خدا 

 اگه کوثر بفهمه ؟ ی: ول 

   دیبه حال حم ی: اون وقت وا

هم  ی. خنده مون کم کم ، کم شد و بعد تموم . تو چشما میو به هم نگاه کرد میدیدو دوباره خند هر
 . دیرو بوس میشونی پ قیجلو اومد . عم  دی که سر سع میبود خیم

 گفت   یاروم یبا صدا دیسرش و عقب کش دیسع

  زمی عز میلباس مون و عوض کن می: بلند شو بر

 زانوم و رو کمرم قرار  گرفت و من و از جا بلند کرد  ریز دیسع یاومدم از جام بلند شم . دستا تا

 ؟  دی: سع

 . سی: ه

  زی بزرگ و م نهی. آ یبا کنسول زرشک  یبود تخت خواب دو نفره زرشک  ی، چه اتاق قشنگ میاتاق رفت به
 بود   یو ،،،،،،عال  شیآرا

موهام و   رهیپشتم قرار گرفت . آروم آروم گ دیتم و سعگذاشت و من رو تخت نشس نییمن و پا  دیسع
 تموم شد . نکهیباز کرد تا ا

 نشسته بود .  شی شانیپ  یرو زی جاش بلند شد . به طرفش بر گشتم . قرمز شده و عرق ر از
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   میکه فردا مسافر می، زودتر بخواب یخسته ا دونمی، لباستو عوض کن ، م می:  زندگ

حرف   ادی کدفعهی خودش و گرفت .  یاالن چرا جلو گهیرفت .  در عجب موندم . د رونی از اتاق ب و
هم  یبرا یل یو دوست نداشته باشه تما  یزن ی. اگه مرد گفتیاز دو ستام افتادم که م یکی ،  نایم

 با زن و هم نداره .  یخواب

 نکنه ،  دیفکر لرز نیبدنم با ا تموم

 به داخل اتاق اومد و بهم نگاه کرد   د یعآورد . س رونی زده شد  و من و از فکر ب در

 ؟ ی، لباستو چرا عوض نکرد امیشده دن  ی: چ

   کنمی : االن عوض م

 چونم گرفت و سرم و آورد باال   ری جلوتر اومد و دستش و ز دیسع

 فکر تو مشغول کرده ؟  یدلم ، چ زی: بگو عز

 : اممم ،، امممم 

   دونمی یکی : بگو 

   گفتیکه ،،،،، م گفت یاززز دوستام م  یک ی ی: 

 ؟  گفتیم ی: چ

 خجالت ادامه دادم  با

 دوسش نداره  یعنیبه زنش رغبت نشون نده   یاگه مرد گفتی: م

 من بهت رغبت ندارم ؟  ی: و تو االن فکر کرد

   دونمی: نم

 ؟  ینی بی : تو خواهش و تو چشام نم

 : پس چرا  
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 ادامه بدم تو حرفم اومد  نذاشت

 انجامش بدم .   دیدارم که با ینذر  هی. من  ستین نی فقط ا یاز حد دوست دارم ، ول یادیز  دی: شا

 صبر کرد و دوباره ادامه داد   یکم

 مشهد  میسالم بود از طرف دانشگاه رفت جدهیه من

خود و تو    ادی کننی م یکه دارن با هم باز  دمیدیرو م یگرفته بود . هر بچه ا یل ی. من اونجا دلم خ
. پابوس آقا ، با اجازه   می. همون لحظه به دلم افتاد نظر کردم اگه خدا تو رو بهم بده ما بر وفتادمییم

 آقا تو رو مال خودم کنم . 

 بهم زد    یلبخند دوباره

 . میبه فرودگاه نرس ری بخواب . تا فردا د رینکن و امشب راحت بگ ی الک  الی: پس فکر و خ 

  می ری م ی: به خانواده گفت

 .  برهی هم فردا ما رو تا فرودگاه م دیخانواده گفتم . حم: آره به هر دو 

 آغوشش .   یگرما نیبود ا ی. چه آرامش دمیراحت خواب  دیو تو بغل سع شب

  ی. تو فرودگاه داداش کل میفرودگاه شد یراه دیو با داداش حم  میشد داریدر ب یصبح با صدا فردا
 . میکرد و ما راه افتاد د یسفارش من و به سع

بود  دهیکه باز داداش زحمت رزروش و کش یو اسم هتل میگرفت یتاکس هی.  می دیمشهد رس به  یوقت
 . میو راه افتاد میگفت

دوش گرفتن و غذا  هیو بعد از  میحرم . لباسامون و عوض کرد یروبه رو  قای بود دق یقشنگ اتاق
 .  میخوردن به حرم رفت

 . ارتیز   جانی شلوغ بود و پر از ه شهیمثل هم حرم

سر  یا گهید یای. تو دن دیدیفقط حرم و م دیسع ی. چشما میفرش نشست  هی یهر دو رو اطی ح تو
 شروع کرد به حرف زدن .  نکهیو تا ا کردیم
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به لطفت . تو که   کردمی وقتها شک م  ی. ببخش اگه بعض نیخودتون کرد ونی: ممنونم آقا . من و مد 
 خود داشتم . ببخش آقا .  یپس من که جا یبه آهو پناه داد

 . کردی پاک کردنش نم یبرا یتالش چ یه دیو سع  ختیریپشت سر هم م اشکاش

.   یمواظبمون باش شهیهم شهیپا بوست . آقا م میای ب ییو آوردم دو تا  زمی: آقا آوردمش با خودم ، عز
 کردم آقا . متیو ب می. زندگ ی همراه ما باش شهیهم

 عشق کم نکن . ممنونم آقا ، ممنونم نیوقت از ا چیباش . دالمون و ه  مونیزندگ نگهدار

بلند شد   دی. سع  کردیم هیو گر زدی. چقدر ساده و قشنگ حرف م  ختیریمنم م ی اشکا دیسع یحرفا با
 نماز خوندم  دیو شروع کرد به نماز خوندن . منم بلند شدم و به تبع از سع 

 

 ماه بعد   چند

 

  گهیو بچرخون د ی : خوب قوط ایک

 افتاد   اسمنیو چرخوند و طرف  یقوط دیسع

 .  یازش سوال کن یتونی م دی: خوب آقا سع  ایک

   قتیحق  ای : جرات  دیسع

 : جرات   اسمنی

   نی نیبش  نیایو ب نیرو پاک کن  شتونی آرا  نی: بلند ش دیسع

   کردیم شی آرا ادی بود که ز یدختر  مییدختر دا اسمنیاز خنده . آخه  رنیترک دی حرف سع  نیبا ا همه
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 نوزده  فصل

 

 

 

 سها در اومد  یبود که صدا ازدهیساعت  حدود

 همش خوابه  یما ول ش ی، مثال اومده پ شهینم  داریبابا  ، چرا ب ی: ا

  دهینخواب شبی: خوب د

 کن دارشی، تو برو ب  فروشهیهمه مون و م گهیو ولش کن ، دو روز د لیزن ذل   نی: سها ا  دیحم

 چپ چپ نگاش کردم که خودم هم خندم گرفت .  یو منم کم دنیخند دیبه حرف حم  همه

 سها بر گشت   قهیاز پنج دق بعد

 ؟ دی، سع نهیکردم خوابش چه سنگ  دارشی: اوه مردم تا ب
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 ؟   ی: جانم آج

 که   ی: اتاقت شده آشغال دون

بعد بد خواب  خوردیصدا م کردمیاگه جمعش م دیخواب  ی، بعدش هست می: آره کادو ها رو باز کرد
  شدیم

   پرهیخواب خانومت م یصدا که بد رنی بگ ادی  ای ی: بعض کوثر

   دمیخانوم من که صدا نم یوا ی: ا  دیحم

  داری، آخرش هم من ب یدار  یتو هم که خواب خرس   خورهیصدا م  تیگوش نقدر ی: آره ، چون ا کوثر
   یش  داریتا ب کنمی هم صدات م یو کل کنمیخاموش م  شمیم

  رمی میمن بدون تو م ری من و بگ ا یتو رو خدا ب   دیحم یگفتیم ی، ه  ی: اون موقع که عاشقم بود  دیحم
 ؟ یخوابم و نکرده بود  ینی، فکر سنگ 

 گفتمد ی: من  ؟ من بهت م کوثر

 ؟  ستین  ادتی گهی: آره د  دیحم

که چند  دی کوثر عاشقش بوده نه حم  شدیندونه باورش م   یکه کس زدی حرفا رو م نیخونسرد ا نقدریا
 و گرفت   دیصحبت کردم تا قبول به ازدواج با حم   یی، تازه من باهاش تنها یبار رفت خاستگار 

 جام بلند شدم   از

 کن .  یاز من طرفدار  ا ی: کجا داداش ب   دیحم

 منم لبخند زدم   دنیخندیم همه

 تو به خودت زحمت نده   دوننی: داداش همه م

خواب بود . لبخند به لبام   جیهنوز گ یتخت خواب نشسته بود ول یرو یرفتم . هستبه طرف اتاقم  و
 . ادییهم خنده به لبام م  دنشیاومد ، من اصال با د

   ری: سالم خانوم صبح بخ 
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 : سالم  

   ادیی: هنوز خوابت م

  دی کش یا ازهی خم یهست

   یلی: آره خ

   نیقشنگ بب  زیچ هیبلند شد  ی: ول 

 ؟  زهیبازم سوپرا ی: چ

 نه از طرف من از طرف خدا   ی: آره ول

 ؟ هی: وا مگه چ

   یفهمیکنار پنجره م ایشو ب بلند

 ذوق زده گفت   کدفعهیبهم نگاه کرد و  یکم یهست

 آره   نینکنه برف مونده رو زم  ی: وا

نجره و  طرف پنجره . خودش و چسبوند به پ دیو دو دیکردم . خواب از سرش پر  دیسر حرفش و تائ با
  دمیبو کش هیشد . منم از پشت تو بغلم گرفتمش و سرم و تو موهاش فرو کردم و  رهیبه برف خ 

   میهم برف و تماشا کن شیپ  ییدو تا گهیبار د هی: آرزوم بود 

 سرش و به طرف من برگردوند   یهست

 ؟ گهیبار د هی: 

تو رو بغل کردم و با هم برف نگاه   یطور  نیسه سالت بود برف اومد و من هم ی: آره ..... آخه وقت 
از   یکی شدیم میدی. از اون روز به بعد اگه برف م  میکرد  یباز   یکل اطی تا بند اومد بعد تو ح میکرد

 ؟  یستیعقده هام که چرا تو کنارم ن 

 چرا ؟  یدونی. م امی دختر دن  نی: من خوشبخت تر
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 : نه  

 ؟ دیهمه دوسم داره . سع نیکه ا یو رو دارم ، کست نکهیا ی: برا

 زم ی: جونم عز

 ؟  یدیم یقول  هی: بهم 

 ؟  ی: چه قول

 اگه با هم دعوامون شد  ی، حت  یقدر دوسم داشته باش نیهم شهی: هم

 بهش زدم   یلبخند

 دختر ، مطمعن باش   ونتمی د یطی : من تو هر شرا

 و به طرف در رفتم  چوندمی و دور شونش پ دستام

 پوست سرت و نکند  ومدیتا سها ن  رونی ب می: بر

 بابا گفت   میحرف زد  یو کم میخانواده نشست  شیصبحانه خورد . پ  یکم یو هست میرفت نیی پا یوقت

 جان   دی: سع

 : جانم بابا  

 ساکت شدن و به طرف ما بر گشتن  همه

 بابا   ی: تو تمام فکرات و کرد 

 به دلم راه نداد  یدلشوره ا چیه یبود ول بیش برام عج بود . سوال یچ منظورش

 : چطور بابا  

  هیزی خونه و جه  ستی ؟ تازه فقط جشن ن یجشن خوب به پا کن  هی یخوایم ی: آخه تو ده روز چه طور 
 هم هست ؟  گهید یزایو چ
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 گفت   دیبگم حم  یز یمن چ نکهیاز ا قبل

 کنمیم  لی. چند روز کارا رو تعط کنمی من هم بهش کمک م ستیکه تنها ن دی: بابا مگه من ُمردم . سع
 و کمکشم . 

 برادر بود برام . همه کسم بود تو غمام و مشکالم   هیاز  شتریکه ب یبرادر  یبرا رمی بم یاله

   دی: ممنونم حم

 : فدا مدا برادر  

ته از فردا ، همه جا هم بس هیلیتعط  شهیخوب امروز نم  ی، ول  کنمی . کمکت م  دی: منم هستم سع  بابا
   میکار کن دیبکوب با

 : چشم بابا  

 یهست 

و   نمونیریو روز ش  ادی منتظر آقا دامادم  تا ب شگاهیهم گذشت و من االن تو آرا گهید یروز و روزا اون
   میشروع کن

  شیو از دلتنگ   گرفتیوقت دنبال کارا بود . و فقط چند بار تماس م ریتا د د یکه سع  ییاز روزا نگم
مختلف اومد دنبال من و من و با خودش برد خونه  یکه به بهانه ها ی. نگم از سه روز  گفتیم

و اونم فقط قرمز شد و ساکت موند . و موقه خواب تا صبح   دنیکارش خند نی ا یمادرش و همه برا
که   دامونیکار کنم دلم تنگ شده برات . نگم از خر ی. خوب چ گفتیبودم و همش م  یتو بغلش زندان

و کوثر با اون شکمش که  دیداداش حم  ی. از محبتا گرفتیو برام م  کردی انتخاب م نی از بهترهمش و 
 ه.. چ کردن یم میو بهم عشق و تقد کردنی باباش . همه محبت م یجلو اومده بود و کمکها یکم

که   یدر حال دیخندیهمش م دی بودن و پشت هم . سها خوشحال بود ، حم  ی خانواده گرم و مهربون 
 .. دنیبود و بابا و مامان که انگار به آرزوشون رس دایچشاش پاز  یخستگ

که   یمن و آماده کردن و تو خونه ا هیزی بگم از  خانواده خودم تو چند روز بابا و مامان همه جه حاال
هم اون و رهن کرد و مامان هم با  دیخودشون و سع ییخونه باال  قایدق یعنیکرد   دایبرامون پ دیحم

 .  نمیرو بب   الینظر خونه و وسا هی  یو نذاشتن که من حت دنیمامان و سها همه رو چ یک یکمک اون 
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   کردنی ما تالش م یخوشبخت یتو تکاپو بودن و برا همه

کردن .  یبه خونش رفت و با هم آشت  ینی ریمامان با گرفتن  ش روزید یبا مامانم قهر کرد ول خاله
 من و به خودم آورد   شگرهیشاگرد آرا یخالصه ،،،صدا

 : آقا داماد اومد  

 مبل گذاشت و تو چشام نگاه کرد   یدستم رو کیبلند شد و شنل و نزد کوثر

   نیوارم هر دو خوشبخت بش  دی،ام یخوشحالم هست یلی : خ

 : ممنون  

 که گفت تو اومد و بهم نگاه کرد   یااللهیبا  دیسع

   زمیعز ی: ماه شد

 آروم تشکر کردم   یگرفتم . با صدا نییو سرم و پا دمیکش  جالتخ

و بعد   میدی. به هر حال به تاالر رس  نیو اون کار و دوباره انجام بد  یکار و کن نیداد ا ری گ یکل  لمبرداریف
،  دنیو وسط و رقص  ختنیرفت و همه دوباره ر دیکه سع میتو سالن نشست میکه کرد  یاز عقد دائم

گرفتم و به  چهره شاد دختر   دیو ند دمی. چهره ناراحت دختر خالش و د دمیباهاشون رقص یمنم کم
 فراهم بود و همه خوشحال . یبود . همه چ یعموش دلشاد شدم . جشن قشنگ

  دیسع یوسط . ول  میبه جمع خانوما اومد . و با هم رفت دی. سع دیبه رقص عروس و داماد رس  نوبت
و فقط برام دست زد   دینرقص یبه خدا . آخرش با تالش کوثر اومد و ل ستمیلد نمن ب گفتیهمش م

و با عشق نگام   داشتی. چشماش و از روم بر نم ختمیو منم با تمام وجودم براش عشوه اومدم و ناز ر
 . یکه به آرزوت برس هی. چقدر لحظه قشنگ کردیم

 وار کرد  دیام شتریبهم گفت و من و ب دیکه آخر رقصم سع هیحرف نیا

  دیکرد و سع تی بردار اذ لمیف ی. کل  میتا غذا بخور میرفت یبه اتاق  دیغذا خوردن شد و من و سع موقع
 اعالم کرد که :  یجی تو جمع مهمونا . د میید ی. تا رس دی رس انی. غذا هم به پا دم یقرمز شد و من خند
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.پس به افتخار آقا   کننیم فی تعر نجای. دارن از صداش ادارن  یقشنگ یآقا داماد صدا نکهیا مثل
 داماد .

   کردیبر گشتم . با تعجب به من نگاه م دیطرف سع  به

   گهی:خوب برو د

 جمع   نیتو ا یهست نجای: آخه ا

  هی: آره مگه چ

 عروس خانومش کنه  میتقد کنهی انتخاب م یآقا داماد چ مینی: بب   یجید

  یوا ی: ا

 هست از طرف تو به من  هیهد هی نیا  گهیبرو د دی: سع

 چشمکبهش زدم   هی

 : آهنگ خوب انتخاب کن 

بعد شام به طرف خانوما اومده بود   نکهیرفت که از بعد شام مثل ا یج یطرف د یهم با دودل دیسع
 البته همه مردا اومده بودن .

 . دیدخنی مرموز م بیبود چون عج دیاز داداش حم  دمینقشه پل نیکنم ا فکر

 و تو دست گرفت و شروع کرد. کروفونیم دیسع

عاشق خودش   شتریو منو ب   دیچیتو سالن پ  دیقشنگ سع یصحبت کرد و آهنگ زدن و بعد صدا اول
 کرد .

 دوست نداره  ینجور یو ا ی، کس  یکس چیتو رو دوست دارم که ه نقدریا

 قد هزار ستاره  یخوب ایدن هیقدر  رمی می برات م نقدریا

 کارم انتظاره   شمیتنها م یوقت  رهیگ  یتو دلم م یب
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 دوست نداره  ینجور یو ا ی، کس  یکس چیتو رو دوست دارم که ه نقدریا

 و دوست دارم   اتیقشنگ  یکنینگاهم م یوقت

 معصوم چشات رنگ نگات و دوست دارم  حالت

 زنه ی دلم برات پر م شنوم یصدات و م یوقت

 غم بزرگ قلبمه  دنتیروز ند  هی ترس

 آهنگ

که با تک تک   یمردم . مرد نی براش دست زدن و من فقط تو چشاش ذول زدم . من عاشق ا همه
 . دهیکاراش عشقش و بهم نشون م

 دست هنوزم بلنده  یصدا  ادییبه طرفم م  آروم

 با تمام عشقم بهت   می: تقد

 قشنگ بود  ی ل ی، خ دی: ممنونم سع

محکم ضربه   نمی. قلبم تو س میو نشست  میرفت گاهمونیداد و ما هم به جا لمی تحو یلبخند هی دیسع
 .  گفتیم دیو از عشق و عالقه به سع زدیم

  یتا خاله و عمو دیسع یجلو اومدن . از خاله و عمو یخداحافظ یتموم شده و تک تک آدما برا جشن
از   ی. بعد از خداحافظ دیکرد نسبت به سع اری که من و هو ش زمی عز ی دهیمدرسم و سپ یمن . دوستا

 گذاشت .  دیسع یمن و تو دستا یبابا جلو اومد و دستا دهیسپ

 پدرم و نگران . حواست بهش باشه بابا   هیخوب من   یول یمواظبش  دونمیجان ، م دی: سع

 : چشم بابا  

 چشمش گذاشت   یو رو دستاش

 چشام   ی: به رو
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  هیگر یکم ی از ما دور شد و مامان جلو اومد و محکم بغلش کردم . من چقدر دوسش داشتم . وقت بابا
 نگاه به من رفت .  هی سپرد و با  دیمن و به سع زی . مامان ن میکرد

و  میگفت و رفت . ما موند کی سفارش کردن و رفتن . سها خسته و خوابالود تبر یخاله هم کل عمو
 و کوثر .  دیحم

 .   یمن هستم . ان شااهلل خوشبخت بش  یداشت یاش هر وقت کار : داد  دیحم

 گشت طرف من   بر

 ،، یخواست یکمک  یداشت یو هر جا کار  شهیبه بعد من و مثل برادرت بدون . هم نی: زن داداش از ا

 گذاشت   نش یس یو رو دستاش

 : من در خدمتم 

 نیمن قبل از امروزم مثل برادر بود یممنونم . برا دیدیزحمت کش  یل ی : داداش شما خ من

کمک منم  یرو یول  مین یبیم گرو یو زود به زود همد م یا هی، هر چند ما همسا زمی : ممنون عز کوثر
 حساب کن  

 : ممنونم  

  میکرد و راه افتاد یتشکر و خداحافظ  د یاز کوثر و حم  دمیسع

ر و باز کرد و  دستاش و پشت  د دیتازه دلشوره و ترس به سراغم اومد . سع  میدیبه خونه رس یوقت
 کرد . تمیکمرم گذاشت و به جلو هدا

بر گشتم    جانی بود فکر کنم حدود صد متر بود دو تا اتاق خواب و آشپز خونه . با ه یقشنگ خونه
 طرفش .  

  نمیبرم خونه رو بب  تونمی: م

 لبخند زد   دیسع

 دلم چرا که نه  زی: آره عز
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قشنگ بودن تازه  یل یبود خ دی سف یتند به طرف آشپز خونه رفتم . همه ست آشپز خونه زرشک من
. درست حدس زدم دو تا اتاق خواب  دمیمتوجه شدم مبلمون هم باهاش سته . اتاق خوابا رو د

 بود که نظرم و جمع کرد . دهیچسب یهم مهمون . رو در اتاق مهمون کاغذ یکی ما بود و  یبرا  شیکی

 فش رفتم و شروع کردم به خوندن  طر به

منه    یبرا نی، ا نی اتاق نش نینکته ! وارد ا هی.  ن ی، خوشبخت بش گمیم کی : با سالم ، بازم بهتون تبر
. چون  امیبخوابم . فکر کنم امشبم ب  نجایا امیانداخت ب   رونی . آماده کردم هر وقت کوثر من و زد و ب

 .   کنهیم یزنا همه جسودن و االن به جشن شما حسود 

   دیتنهات حم برادر

 .  دمیو از ته دل خند  خوندم

 ؟  دی؟ سع دی: سع

 ؟ یخندیچرا م یشده هست ی؟ وا چ یزنیچرا داد م زمی عز هی: چ

 و بخون   نیا ای : ب

هم کاغذ و ازم   دیگرفتم . سع دی. دستام و دراز کردم و به طرف سع دمیخندینشسته بودم و م نیزم  رو
 بلند شد .   دمیقهقهه سع یگرفت و شروع کرد به خوندن و بعد اول لبخند زد و با تموم شدن نامه صدا

 .  دنینشست و شروع کرد به خند  کنارم

 به خنده باشه .  شهیشکرت ، ان شااهلل هم  ای: خدا 

 اگه کوثر بفهمه ؟ ی: ول 

   دیبه حال حم ی: اون وقت وا

هم  ی. خنده مون کم کم ، کم شد و بعد تموم . تو چشما میو به هم نگاه کرد میدیدو دوباره خند هر
 . دیبوس  قیرو عم  م یشونیجلو اومد و پ  دی که سر سع میبود خیم

 گفت   یاروم یبا صدا دیسرش و عقب کش دیسع
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  زمی عز میلباس مون و عوض کن می: بلند شو بر

 زانوم و رو کمرم قرار  گرفت و من و از جا بلند کرد  ریز دیسع یاومدم از جام بلند شم . دستا تا

 ؟  دی: سع

 س ی: ه

  زی بزرگ و م نهی. آ یبا کنسول زرشک  یبود تخت خواب دو نفره زرشک  ی، چه اتاق قشنگ میاتاق رفت به
 بود   یو ،،،،،،عال  شیآرا

موهام و   رهیپشتم قرار گرفت . آروم آروم گ دیم و سعگذاشت و من رو تخت نشست نییمن و پا  دیسع
 تموم شد. نکهیباز کرد تا ا

 جاش بلند شد . به طرفش بر گشتم . از

   میکه فردا مسافر می، زودتر بخواب یخسته ا دونمی، لباستو عوض کن ، م می:  زندگ

 رفت .  رونی از اتاق ب و

 به داخل اتاق اومد و بهم نگاه کرد   د یآورد . سع رونی زده شد  و من و از فکر ب در

 ؟ ی، لباستو چرا عوض نکرد امیشده دن  ی: چ

   کنمی : االن عوض م

 چونم گرفت و سرم و آورد باال   ری جلوتر اومد و دستش و ز دیسع

 فکر تو مشغول کرده ؟  یدلم ، چ زی: بگو عز

 : اممم ،، امممم 

   دونمی یکی : بگو 

   گفتیکه ،،،،، م گفت یاززز دوستام م  یک ی ی: 

 ؟  گفتیم ی: چ
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 خجالت ادامه دادم  با

 دوسش نداره  یعنیبه زنش رغبت نشون نده   یاگه مرد گفتی: م

 من بهت رغبت ندارم ؟  ی: و تو االن فکر کرد

   دونمی: نم

 ؟  ینی بی : تو خواهش و تو چشام نم

 : پس چرا  

 ادامه بدم تو حرفم اومد  نذاشت

 انجامش بدم .   دیدارم که با ینذر  هی. من  ستین نی فقط ا یاز حد دوست دارم ، ول یادیز  دی: شا

 صبر کرد و دوباره ادامه داد   یکم

 مشهد  میسالم بود از طرف دانشگاه رفت جدهیه من

خود و تو    ادی کننی م یکه دارن با هم باز  دمیدیرو م یگرفته بود . هر بچه ا یل ی. من اونجا دلم خ
. پابوس آقا ، با اجازه   می. همون لحظه به دلم افتاد نظر کردم اگه خدا تو رو بهم بده ما بر وفتادمییم

 آقا تو رو مال خودم کنم . 

 بهم زد    یلبخند دوباره

 . مینرس به فرودگاه ری بخواب . تا فردا د رینکن و امشب راحت بگ ی الک  الی: پس فکر و خ 

  می ری م ی: به خانواده گفت

 .  برهی هم فردا ما رو تا فرودگاه م دی: آره به هر دو خانواده گفتم . حم

 آغوشش .   یگرما نیبود ا ی. چه آرامش دمیراحت خواب  دیو تو بغل سع شب

  ی. تو فرودگاه داداش کل میفرودگاه شد یراه دیو با داداش حم  میشد داریدر ب یصبح با صدا فردا
 . میکرد و ما راه افتاد د یسفارش من و به سع
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بود  دهیکه باز داداش زحمت رزروش و کش یو اسم هتل میگرفت یتاکس هی.  می دیبه مشهد رس  یوقت
 . میو راه افتاد میگفت

ا دوش گرفتن و غذ هیو بعد از  میحرم . لباسامون و عوض کرد یروبه رو  قای بود دق یقشنگ اتاق
 .  میخوردن به حرم رفت

 . ارتیز   جانی شلوغ بود و پر از ه شهیمثل هم حرم

سر  یا گهید یای. تو دن دیدیفقط حرم و م دیسع ی. چشما میفرش نشست  هی یهر دو رو اطی ح تو
 شروع کرد به حرف زدن .  نکهیو تا ا کردیم

به لطفت . تو که   کردمی وقتها شک م  ی. ببخش اگه بعض نیخودتون کرد ونی: ممنونم آقا . من و مد 
 خود داشتم . ببخش آقا .  یپس من که جا یبه آهو پناه داد

 . کردی پاک کردنش نم یبرا یتالش چ یه دیو سع  ختیریپشت سر هم م اشکاش

.   یمواظبمون باش شهیهم شهیپا بوست . آقا م میای ب ییو آوردم دو تا  زمی: آقا آوردمش با خودم ، عز
 کردم آقا . متیو ب می. زندگ ی همراه ما باش شهیهم

 عشق کم نکن . ممنونم آقا ، ممنونم نیوقت از ا چیباش . دالمون و ه  مونیزندگ نگهدار

بلند شد   دی. سع  کردیم هیو گر زدی. چقدر ساده و قشنگ حرف م  ختیریمنم م ی اشکا دیسع یحرفا با
 نماز خوندم  دیو شروع کرد به نماز خوندن . منم بلند شدم و به تبع از سع 

 

 ماه بعد   چند

 

  گهیو بچرخون د ی : خوب قوط ایک

 افتاد   اسمنیو چرخوند و طرف  یقوط دیسع

 .  یازش سوال کن یتونی م دی: خوب آقا سع  ایک
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   قتیحق  ای : جرات  دیسع

 : جرات   اسمنی

   نی نیبش  نیایو ب نیرو پاک کن  شتونی آرا  نی: بلند ش دیسع

   کردیم شی آرا ادی بود که ز یدختر  مییدختر دا اسمنیاز خنده . آخه  رنیترک دی حرف سع  نیبا ا همه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ست یب فصل
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بهش   یبلند شد و بعد از شستن صورتش اومد و سر جاش نشست . همه نگاه  اسمنیهرحال   به
 کردن.

 چه خوشکل شده  یطور   نی: به به خانوم ا ایک

 به خودش گرفت   یچندش  یچهره  اسمنی

 آدم    شهیم تیم هیخوبه ، شب  یطور  نی ا گهیم ی، ک ش یییی: ا

 دوست دارم   شتریب یطور  نیمن ا ی: ول ایک

 . واهلل  ینداشته باش خوامی: م  اسمنی

  کردی بهش نم یهم توجه ا اسمنیو داشت و  اسمنیدر جلب توجه  یسع ایبود که ک  یچند وقت آخه

   میکن یباز   ایخوب بابا بسه ، ب لی: خ  یمهد

 افتاد . ونیو چرخوند و به طرف هما یبطر  اسمنی

 شجاعت  ای قتیحق ونی: خوب آقا هما  اسمنی

 : شجاعت   ونیهما

 برامون   ایب  یلی دور رقص جل هی: بلند شو  اسمنی

 ؟  یلیبابا چرا حاال جل  ی: ا ونیهما

 که گفتم  نی: هم  اسمنی

 دهیکرد . ما همه ترک دنیگذاشت شروع به رقص اسمنیکه  یاز جاش بلند شد و با آهنگ ونیهما
  می دیادا و اصول در آورد و ما خند نقدریا میبود

   شهیبدبخت م یاالن ک نمی : خوب ، خوب . بب ونیهما

 دستاش و بهم مالوند    ونی. هما سادیوا دیسع یروبه رو قای. و دق و چرخوند  یبعد بطر  و
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  تیتو زندگ   یکه فقط هست نیو اعتراف کرد  نیو انتخاب کرد  قتیشما دفعه قبل حق دی: خوب آقا سع
   یشجاعت و انتخاب کن   دیبا گهیاال دبوده . ح

  کنمیندارم . شجاعت و انتخاب م ی: باشه . من مشکل دیسع

 و بعد گفت   ستادیا یکم ونیهما

 

رو بغل   گهیهمد  قهیقشنگ به مدت دو دق یلیو خ  ادییهم م یو هست سایوسط ما وا  قای: بلند شو دق
 . نیکن یم

قرمز شده بود   تی از عصبان دیبود گفته . صورت سع یز یچه چ نینگاه کردم . آخه ا دیبه سع عیسر من
 بود   یعصبان  دیسع یخواسته بودن . ول نیاز ا یهوا رفت . همه انگار راض  هیدست و صوت بق ی. صدا

   کنمی کار رو نم نی: شرمنده من ا

   یانجام بد دینشد با گهی: نه د ونیهما

 نیساکت شدن و به ا گهیبر افروخته بر گشت طرفش . همه د یکرد و با صورت  زیچشاش و ر دیسع
 دوئل بود . خدا رحم کنه  هی. حالت هر دو شب  کردنیدو نگاه م

   کنمی نم شی. فقط مال خلوت خودمونه . من اونا رو عموم  هیخصوص  زای چ ی: بعض  دیسع

   یترسیم گهید یزای : بگو از چ

 زد   یپوزخند دیسع

 : مثال  

 نکهینه ؟  آخه شما به قول خودتون ، حاج آقاها نه ا ی ر ی خودتو بگ یجلو ینتون  یترسی: م ونیهما
 . نیدیپد دیند

 نگاش کرد    یفقط عصبان دیسع

  میندار یاحترام ی، ب هیباز هی نی، ا ونی: بسه هما یمهد
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   کردیبا همون پوزخند نگاش م   ونیهما یول

من   شیکه دو ماه بچش و پ  کردی بهم اعتماد نم یهست یبودم بابا یگیکه تو م ی: من اگه اون طور 
 نگه داره . 

 پوزخند زد   هی

 شب  ، هی دادی: اجازه م

 و به طرفش گرفت   کیانگشتش  با

   یشرمنده تو رفوضه بود یباشه . ول  شتیبا حضور مادرت پ یتو حت شیشب پ  هی: فقط 

 منفجر بشه . خوادیداشت . در حال انفجار بود مثل بمب که م دنید ونیهما  افهیق حاال

 برگشت طرف من  دیسع

   می: خانومم بلند شو ، آماده شو بر

از جاش بلند شد و دستش و به طرفم گرفت . منم دستش و گرفتم و بلند شدم . دو قدم  خودش
 اومد  یمهد یو نگه داشت و بعد صدا دیسع  یکه دست میبرداشت

 نرو   یطور  نی. ا الیخ ی کرده ، ب یغلط هی: تو رو خدا ناراحت نشو . 

 زد   یلبخند دیسع

   شهی: نه برم بهتره ، کمتر رومون به هم باز م

 ؟  نیچشم نب هیهمه رو به  یشناسی. تو هنوز ما رو نم خوامی : من از طرفش معذرت م یمهد

  دمیچشم ند  هی: مطمعن باش ، به 

هام بود که البته از همه شون  ییاز پسر دا یکی ی. مهد میبعد سرش و تکون داد و ما باز راه افتاد و
 هم عاقلتر و با فهم تر بود .

   می، به طرف بزرگتر ها رفت میاومد رون ی و ب دمیم و پوش و من مانتو  میاتاق رفت به
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  میکن ی ما رفع زحمت م نی: بابا جان ، مامان اگه اجازه بد دیسع

 زوده که   یلیجان االن ، خ  دی: وا سع مامان

 بود گفت :    دهیفهم دیرو از چهره سع یکه انگار ناراحت   بابا

 خونه خوب . میبر دیبا گهی. ما هم د ازدهی کیخانوم کجا زوده ساعت نزد نه

 

 با لبخند رو به مامان  دیسع

 بهتره   میکار دارم . زودتر بر ی: مامان جان فردا تو شرکت کل 

 با لحن تمسخر   خاله

   یو شرکت دار  یتو مهندس  میدی: خوب حاال ما همه فهم

 پارچه آقاست ماشااهلل . برو پسرم برو به سالمت . هی دم ی. سع هیچه حرف نی: اه وا خواهر ، ا مامان

 . میو راه افتاد میاومد رونی ب  یدسته جمع یخداحافظ بعد

 ؟  زنهی من چرا حرف نم ی: خانوم دیسع

بود که  یز ی چ نیقشقرق و داشت . ا نیبغل ارزش ا هیشدم . واقعا  رهی خ  رونیسکوت کردم و به ب  من
 کنم . دایتا جوابش و پ خوردیتو مغزم وول م

 شد :   یلحنش جد  یکم دیسع

   ی، چرا ناراحت  یشده خانوم یچ

   ستیمهم ن  یچ ی: ه

بدون  گهی . با همد میحرف مزن  م یتاخونه ، خونه رفت ی، ول  یتو بخوا یهر چ  میزنی : باشه ، حرف نم
 باشه ؟  یناراحت 
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که  دونمیحرف زدندو نداشتم . چون خو دمم م الیفقط سرم و براش تکون دادم . هر چند اصال خ  من
 مسخره بود . ونیکار هما

بعد از چند  دمیمن به اتاقم  فتم لباسمو عوض کردم و سر جام دراز کش  میو باال  فت میدیخونه رس به
   دیدراز کش شمیهم لباسش و عوض کرد و پ دیسع قهیدق

 بغلم ؟  یای ب یخوای: نم  دیسع

 : سرم و به عالمت نه دادم باال  

 ؟  می: چرا زندگ

 چشام زود پر شد   شهینگاه کردم . مثل هم دیسع به

 ؟ دیجنجال و داشت ؟ آره سع  نیبغل ارزش ا هی: 

 بدم .  ح ی بغلم برات توض ای : ب

 .  خوامی : نم

که   رونیب  امیواستم از بغلش ب از پشت من و تو بغلش گرفت . خ دیشدم . سع دیباز پشت به سع و
 محکم من و بغل کرد .

،   رونیب یای وقت از بغلم ب چیه  دمیداره ؟ اجازه نم  نجایبهتر از ا  ییبره ؟ جا خواد یمن کجا م ی : بغل
 .  یمگه من مردم که تو تنها بخواب

 شروع به صحبت کرد .   یآروم ی. با صدا  د یموهام و بوس یگرفت و رو ینفس

و تو رو تو جمع بغل   کردمیکار و م نیخوردم کنه . اگه به خاطرم غرورم ا خواستیفقط م  ونی: هما
 هستن . و اگه بغل نکنم ؟  یطور  نی ، نه تنها من و تو همه زن و شوهرا ا کردمیم

 صبر کرد و گفت   یکم
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گرفتم حداقل فقط   می، من تصمو مشکل بود   خوردمیدر هر صورت من حرفام و م  یدی: که خودت د
نفسم به نفست بنده نفسم . حاال   یدونی. آخه تو که نم نهیمن حرف بخورم و تو رو تو اون حالت نب 

   ری بخواب ، شب بخ ریهم بگ

آرامش داشت و   دیچند ماه که گذشت ، من داد زدم و سع نیو من تو فکر رفتم . مثل ا  دیخواب دیسع
 .  یو بهم داد  دیشکرت که سع  ایداد . خدا حی برام توض دیمن غر زدم و سع 

باهاش حرف   شبیرفته بود و من دلم پر از غم شد . چرا همون د دیشدم سع دار یکه از خواب ب صبح
 و برداشتم و شماره شو گرفتم   یو ندارم  گوش  شینکردم . من که طاقت دور ینزدم و باهاش آشت 

   زمی: بله عز

 ؟  دی: سالم سع

 نفسم ؟  یشد  داری: سالم گلم ، ب

 ؟  ینکرد  دارمی: آره ، چرا صبح ب

و به  دی کردم و غر حم  رینگات کردم که آخرش د نقدری، ا ومدی، دلمن یبود دهیملوس خواب  یلی : خ
   دمیجون خر

 ؟  ن ی: مگه با هم نرفت

 منتظرم نشست .  نی تو ماش یربع هی: چرا 

   دمیبلند خند من

   میند زندگبخ شهیجووووون ، هم ی: ا

 ؟ دی: چشم ، سع

   د ی: جان سع

  شبی: من د

   دیحرفم پر وسط
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  یخوب برو درست و حساب  یمثل دخترا یخوشحالم کن یخوا ی، فکرشم نکن ، االنم اگه م ستی: مهم ن
 صبحانه بخور ، باشه ؟ 

   ادیی: اه بدم م

 : زود باش دختر خوب  

 : چشم 

   ادیدر ب دی، االنه که داد حم  یخانوم یبال ، فعال کار ندار   ی: ب

 : چرا ؟ 

 گلم  می: تو جلسه بود

   زدمی ، بعدا زنگ م یگفت یخوب م یوا ی: ا

 ، خوب فعال یتو واجب تر  زمی : نه عز

 : خداحافظ  

  دمیپرکه کوثر در و باز کرد  نیچند وقته بدون صبحانه باال رفتم . هم نیو قطع کردم و مثل ا  تماس
 تو 

 : سالم ، سالم ، کجاست خوشکل زن عمو 

  یومدییبارم به خاطر خودم م  هیکاش  ی: اا کوثر

 جان    یجار  ی: اه اه حسود

  میدی هر دو با هم خند بعد

 خوش گذشت   شبی: د کوثر

 : بد نبود خدا رو شکر  

  ی. صبحانه خورد دهیتو بازم که رنگت پر  ی: هست کوثر
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  خورهیحالم بهم م کنمی : نه ، نگاش م

 به خودش گرفت    یحالت عجب کوثر

 : چرا تا االن متوجه نشدم ؟ کوثر

 رو اونوقت    ی: چ

 امروز چندمه ؟  نمی ، بگو بب دونمی: نم

 مرداد ۱۵:  کوثر

 د؟ یفردا تولد سع ی: وا

 حالت تهوع؟  جهیسرگ ؟یندار  یا گهید ی: اون رو ولش کن. حالت ها کوثر

 : چرا دارم. 

 : پس ؟ کوثر

 زد   یلبخند موز  هی و

 ؟  ی: پس چ 

   گهید ی، دختر تو احتماال حامله ا یکه تو چقدر خنگ  یوا ی: ا کوثر

 . دهانم اندازه دهنه غار باز بود   نیدیدیمن و م اگه

 : نه ؟ 

  میامتحان کن ای : آره ب کوثر

 ؟  ی: چه طور 

   گهیچک د یب  ی: با ب
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استفاده  یاستفاده کنم . وقت یداد که چه طور  حیبسته بهم داد و توض هیرفت تو اتاقشون و  بعد
   تونستمیمن م یعنیخوشحال شدم هم پر از اضطراب .   یلیهم خ دمیکردم و جواب شو د

 شد ؟   ی: خب ، چ کوثر

  رونی اومدم ب ییدستشو از

 ؟  ی: کوثر 

 نگام کرد  ی:کوثر با نگران

 ده  ش  یچ زمی : جانم عز

 باشم   یمامان خوب  تونمی: به نظر تو من م

 لبخند زد   کوثر

 چرا که نه   زمی: آره عز

 : آخه به قول خودت من خل و چلم  

. در ضمن مبارکت    ارهیی جگر من و در م گمیم یبفهمه بهت چ دی، سع کنمیم یمن شوخ  زمی : عز کوثر
   یباشه خانوم

 حامد من جوجومو بغل کنم ش ی پ میبر شهی: حاال م 

   ستیبه بعد کمتر بغلش کن برات خوب ن  نی: از ا کوثر

  شهینم ی ز یبابا ولم کن چ  ی: ا

 ؟  یگیم نایو مامان ا دیبه سع ی: ک  کوثر

 خوشحالم   یل یکوثر خ ی: فردا تو جشن . وا

 ؟ شهیم دیسع یبرا  یخوب ی: پس کادو

   دمیسفارش م رمیحالم خوب شد م یکه کم کیمن کادو گرفتم . فقط مونده ک ری : نه خ
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کوثر   نکهیناز بود  . بعد از ا یلیدوسش داشتم ، خ  یلیچلوندمش . خ  یبعد حامد و تو بغلم حساب  و
 برم .  کیسفارش ک  یکردم تا لباس بپوشم و برا یخوروند از کوثر خداحافظ  یمقو یزایبهم چ یحساب 

 

  دیسع

 استقبال ؟  یایی ، نم ییکجا ی: خانوم

 من ؟  ی؟ هست می: خانوم با شما هستما ، نفسم ، زندگ

از   یوقت دیالمپها رو روشن کرد و به همه جا سرک کش  دی. سع  دینرس دیبه گوش سع ییصدا چیه
 زد و با خودش گفت    یمطمعن شد ، لبخند ینبود هست

 حامد مونده  شی: حتما بازم پ 

 گفت   دیکه در باز شد سع  نی. هم  و زد دیراه پله باال رفت و در خونه حم  از

 برم   دی. زنم و بد مای دار مهیاومد ما زن مونو نصفه ن ایکه حامد به دن ی: بابا از وقت

 خودت ؟   یبرا یگیم  یچ دی: سع   دیحم

 تو   امی ب یدی: اجازه م

   میتو ، خانوم مهمون دار  ای: آره ب  دیحم

 گفتم و رفتم تو  ااهللی هی

   میدید اریعجب ما شما رو بدون  یچ  دی: سالم آقا سع کوثر

 بلند واز ته دل  دمیخند

 برم   دیدی، نم نیدیو دزد ارمی: آخه 

 حالت بهتر شد   دی: سع  دیحم

 : چت شده بود ؟  کوثر
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 ما کو ؟  یخانوم  نیدلشوره دارم . حاال ولش ، ا شهیم ی بابا دو ساعت یچ ی: ه

 با حالت تعجب   کوثر

 ود ؟ : مگه خونه نب

 باز شور زد اخمام تو هم رفت   دلم

 ؟  ستین  نجای: نه مگه ا

   رونیکه رفته ب شهی م ی: نه دو ساعت کوثر

 : کجا ؟ 

 کار داشت   دونمی: نم کوثر

   دهیکار کنم ؟ دلشوره امانم و بر یچ دی آخه ؟ من االن با یچ ی عنیجام بلند شدم ، از

 ؟  دی: کجا سع  دیحم

 چه خبره ؟  نمیرفته خونه مامانش . برم بب  دیبرم دنبالش ، شا   دی: با

 : زنگ بزن بهش ؟  دیحم

  جوشهیو سرکه م  ری: زدم ، خاموشه . خدا رحم کنه دلم مثل  س

   امیمنم ب سای: پس وا  دیحم

 کارت دارم  یسیتو وا شهیجان م  دی: حم کوثر

   دمی. بهت خبر م رمی من م دی: تو بمون حم 

 خداحافظ : باشه ،   دیحم

گشتم . رفتم دم  خونه شون   یشدم و دنبال هست نی، سوار ماش چیرفتم و بعد از برداشتن سوئ رونیب
؟ قبل از خونه مادرش به  نجاینبود . چه خبره ا ینبود که در و باز کنه . خونه مادر خودم باز کس  یکس
  ییجا گهی . د دنبود که نبو یعاشقش شده بود رفتم و هوه اونجا رو گشته بودم ول  یکه هست یپارک
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اونجا   دی. شا دهیهست خونه سپ  یی جا هیفرمون و فکر کردم . چرا  ی. سرم و گذاشتم رو ومدینم ادمی
 راه افتادم .  دهیباشه . دوباره فرمون و چرخوندم و به طرف خونه سپ

 استرس داشتم که چند بار پشت هم زنگ زدم   نقدری. زنگ و زدم . ا گذشت یبود ول  یبرام طوالن زمان

 : بله  

 خانوم هستن ؟ دهیسپ  دی: ببخش

 دم در   امیی؟ االن م  نییشما دی: اه آقا سع

 در و باز کرد   هیاز چند ثان عدی

 شده  یز ی؟ چ نی، خوب هست  دی: سالم آقا سع

   نجاستیا  یخانوم هست   دهی: سپ

 فت  تعجب به خودش گر حالت

 ؟  نجایا ادی: نه واهلل ، مگه قرار بود ب

 : نه نه خونه نبود نگران شدم .

 بلند شد   میزنگ گوش یصدا

 باشه   ی هست دیشا دی: ببخش

 بود  دیشماره حم یرفتم ول نی طرف ماش به

 : جانم داداش 

 ا ی....ب  مارستانیب  ایب  دی: سع  دیحم

   ی؟ الو ووووو لعنت یچ  یعنی: کجا ؟ 

  مارستانیبه ب  ی. وقت دونهیراه افتادم خدا م یشدم و راه افتادم . چقدر تند و با چه سرعت  نیماش سوار
 زنگ زدم  دی. پس به حم  رمی و بگ  یسراغ ک دیبا  دونستمی. نم  دمیرس
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   امیکجا ب  دی: حم 

 ؟  یی: کجا

 اطالعات   ی، جلو مارستانیب ی: ورود

 سمت چپ   یطبقه دوم ، راهرو  ای : ب

کرد .   ستیلحظه پاهام ا کیها از پله ها باال رفتم و راهرو رو پشت سر گذاشتم .  ونهیمثل د دمیدو
 .  یو کوثر ، مامان و بابا و سها ، بابا و مامان  هست دیچه خبر بود . حم  نجایا

من   یول کردنی و ترس به من نگاه م ینفس بکشم . همه با نگران تونمیچرا نم ا یکو ، خدا یهست پس
 .  خوردمیتکون نم گهید

کشوند  . روش نشستم و  زی و به طرفم اومد و بازوم و گرفت و من و به طرف م  دیحالم و فهم  دیحم
 گفتم   ومدییکه از ته چاه در م ییو ماساژ دادم . با صدا نمیس یکم

 اومده ؟ میهست سر ییمن کو ؟ چه بال ی : پس هست

 .  یس یوا دیشد که حتما تو با یطور  طیشرا  یول  یاالن تو بدون خواستمی: اصال نم  دیحم

 ش شده ؟  ی: چ چ 

 پرستار به طرفمون اومد  هی

 ؟ ومدهیشد پس آقا ؟ شوهذش هنوز ن  ی: چ

 کردنیم  هیبه من چشم دوختن . کوثر و سها گر همه

 شده ؟  ی: من شوهرشم . چ

   ادیخانوم دکتر و بگم ب  نی:بمون 

 بود دکتر اومد    یبی و بعد از چند لحظه که سکوت عج  رفت

 ؟  ی: پسرم تو شوهرش 
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 که باال سرم بود نگاه کردم   یدکتر حدودا مسن به

 : بله 

 ؟   ینشده پسر جون چرا خودتو باخت یز ی : هنوز که چ

 گفت   یبعد از لحظه ا و

 نیهم تصادفش سنگ یکمینوم شما تصادف کرده ، پسرم بزار راحت باهات حرف بزنم . خا  نی: بب
 ی بازم به نظر شما ربط دار  یحتما عمل بشه . ول دیبوده . با

  کنمی؟ خواهش م نی، عملش کن   یچه نظر  گهی: خب د

   میبچه رو سقط کن می مجبور یطور  نی: آخه همسرتون باردارن . ا

 بارداره ؟  ی: هست

 کرد    دی: دکتر با حرکت سر حرف من و تائ

  دمیبه صورتم کش یدست

   کنمی . خواهش م نیخانوم دکتر . فقط همسرم و نجات بد  ستی: مهم ن

 بچه دار شن  توننینم گهی: بعد از عمل ،،، خانومتون د

 سر خانومم . فقط خودش مهمه   ی. فدا ستی: بازم مهم ن 

برگه ها رو پر کن تا به اتاق عمل   نیخوشحالم . پس ا یل ی پسر ، خ یدوسش دار  نقدری: خوشحالم که ا
   مشیببر

رو شونم نشست .   یپرستار دادم . دست هیامضاش کردم و دست  عیچند برگه به دستم داد. من سر و
 بود   یهست یبر گشتم بابا

 : ممنونم پسرم ، ممنونم

 بابا  امیتموم دن ی: هست
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   ۴ نکهیکردن بماند . تا ا هیربماند چقدر خانوما گ  می دیبماند . چقدر عذاب کش دیطول کش چقدر
 ساعت 

  میو در باز شد . همه به طرف در حرکت کرد دیکش طول

 شد خانوم دکتر   ی: چ  کوثر

 کمکم کن   ایمن ثابت مون . نگاهش پر از غم بود . خدا یبه همه کرد و رو ینگاه  دکتر
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 ک یو  ستیب فصل

 

 

 

 د یحم

 نگاش کردم . چشماش نگران بود  یرفت بر گشتم طرف کوثر و سوال  رونی ب دیسع

 شده کوثر ؟  ی: چ

  یسفارش بده . االنم که ازش خبر  کیک دیتولد سع یرفت که برا   شیدو ساعت پ  ی، هست دی: حم 
 ؟  ستین

 دنبالش  رمیخوب نگران نباش االن م لی : خ

 ؟  امی : منم ب

  میکه بر نی: فقط زود خودت و حامد آماده ش

 اومد و من راه افتادم  عیرفتم . کوثرم که حامد تو بغلش بود سر رونی لباس تنم کردم و ب عیسر ودممخ

 : کوثر ؟ 

 : بله ؟ 

 ؟  رهی : نگفت کجا م

 .  گهیفکر   کنم بره همون عمو ناصر د ی: نه ول
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   امی تا من ب  نهی.به کوثرم گفتم بش   دمیکردم و به مغازش رس یسرعت رانندگ به

 : سالم عمو ناصر  

 عمو جان ..  ی: سالم پسرم ، خوب شد اومد

 شده عمو ؟  ی: چ

به سرعت بهش زد و در    نیماش  هیکه  رونی داد رفت ب  کی سفارش ک نجای: زن داداشت اومده بود ا
 رفت  

و بعد داخل    دمیبه صورتم کش یبگم ؟ دست یچ دی؟ من به سع شهیرفت مگه م ادمی دنیکش  نفس
 کار کنم . کالفه بودم  یچ دیدونستم با یموهام بردم . نم

 ،،،،، اونجاست  مارستانی : پسرم برو ب عمو

آرومش به گوشم  یو زنگ زدم به بابا . صدا رونی. اومدم ب رفتمی م دی، آره بابه خودم اومدم   تازه
   دیرس

 : جانم بابا ؟ 

 : سالم بابا  

 ماهت ، جانم ؟  ی: سالم به رو

  دی لرزیاسترس صدام م از

 ؟  نیاییاونجا ، شما هم م رمی،،،،، من االن م مارستانیتصادف کرده بردنش ب   یبا هست: با 

 ؟  یگفت  دی: آره بابا ، به سع

 اهی نخود س ی: نه بابا ، پ 

 : باشه بابا جان اومدم .

 شدم وراه افتادم .  نیسوار ماش عیو  قطع کردم سر یگوش
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 شده ؟ یچ  دی: حم کوثر

 اونجا .  میبر دی . با مارستانیتصادف کرده بردنش ب ی: هست

 نه ، اون ، اون   ی: وا

 ؟  ی: اون چ

 . دی باردار بود حم  ی: هست

 ، زدم رو ترمز   ابونی خ یدر نظر گرفتن شلوغ بدون

 ؟  یییییییی: چ

 کرد . هیشد و شروع به گر داریبلند بود که حامد از خواب ب  نقدریمن ا یچ یصدا

  میدیز فهم : ما هم امرو کوثر

  نیبه فرمون ماش  ی. مشت محکم شدیمختلف برام زده م یفوشها یبود که به معنا ییبوقها یصدا
 یو اسم هست  دمیو داخل شدم و از اطالعات سوال پرس میدیرس  مارستانیزدم ودوباره راه افتادم .به ب

که باباو   رونی . با دکترش صحبت کردم . و اومدم ب  میکردن . با کوثر باال رفت مییو دادم که راهنما
 . به طرفشون رفتم . دمی(  و د-: ی هست ی)  مامان و بابا-مامان و عمو و خاله :

 : سالم  

 شده ؟  ی: سالم عمو جان ، چ عمو

 که عملش کنن.  نیاجازه بد نیبر دیبا  ستیتصادف کرده . حالشم خوب ن  ی: هست

 بر گشت .  زونیعمل بده . اما با لب و لوچه آو یاجازه رو برا رفت تا  رشی به طرف پذ  عیسر عمو

 شده عمو ؟  ی: چ

 باشه تا اجازه بده   دیحتما سع   دی: با

 :چرا ؟ 
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 باشه که اجازه سقط و بده .  دیسع دی. با دنیبه من اجازه شو نم نیهم یبارداره برا ی: هست

 تم  و گرف دیکرد و منم شماره سع دیبابا نگاه کردم با سر تائ به

به   دمینگفتم . سع یا گهید زیچ  یول ادی ب مارستانیبهم سالم کرد ازش خواستم که به ب نکهیاز ا بعد
موندم . رنگش به   گهیاتفاش شوم د هی، هر لحظه منتظر  دمشید یربع نشد که اونجا بود . وقت کی

و   نینفساش سنگ دمشیتو قلبش چه خبره . از همون اول که د دونهیزرد بود که فقط خدا م یحد
،  خوادی براش مهمه و بچه رو الالن نم  یگفت که فقط هست یباز قابل تحمل . وقت  یخسته بود ول

نبود .فقط   دیبع د یفکر کردن از سع یخودشون چ شیپ  نای. ا دمیو تو صورت عمو و خاله د  یخوشحال
 .  رفتیانتظار م نیهم

قبول نکرد .   یبردن حامد اونجابود گفتم بره ول یتو اتاق عمل بود . به سها که برا  یهست که ییساعتا
. همه  خوندی . مامان دعا م کردی م هیچشم به در دوخت و  منتظر باز شدنش بود . خاله گر دمیسع

که من هر لحظه انتظار خرد شدن  چوندی دستاش و بهم پ نقدریاز استرس ا دیمشغول بودن . سع
 . دادمیانگشتاشو م

 و به طرفش رفت    دیاز جا پر دیدر باز شد . سع  باالخره

  زیچ هی یبرگشت . حالت چشماش خوب نبود . جدا از خستگ دیبه همه نگاه کرد و به طرف سع دکتر
 بودم که ، لی و تحل هیداشت . تو فکر تجز گهید

 کرد و دوباره برگشت . ستیبار موقع عمل قلبش ا هیهمسرتون   : من تمام تالشمو کردم . راستش

 قرار گرفت . نشیقفسه س یدستش رو دیسع

 .  شنیخانم شما وارد کما م ادی: به احتمال ز

 حرف نزن   ،  مگه  رحمانهیب  نقدری، نگو ا نگو

 . نگو  ین یبی و نم دیسع حال

شد .   اهیکبود و س یو کشدار شد . رنگش در لحظه ا نیدو زانوش نشست و نفساش سنگ  یرو دیسع
درازش کرد و دست   نی زم یرو عیاومد و سر  دی. دکتر متوجه شد و به طرف سع  دیکشی نفس نم دیسع
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طرف پرت شد . دکتر شروع کرد به   هی. دکمه هاش پاره شد و هر کدوم  دیلباسش برد و کش قهیتو 
 .  رششما

 ۱۰۰۱ ،۱۰۰۲،۱۰۰۳ 

 داد . چند تا پرستار هم به کمکش اومدن .  ی و بعد تنفس مصنوع 

   کردمیبرادرم نگاه م دنیمن هاج و واج به نفس نکش  ی ول کردنی و خدا رو صدا م کردنیم هیگر همه

 باز شروع کرد   دکتر

۱۰۰۱،۱۰۰۲،۱۰۰۳ 

 .  دیشم رسدکتر به گو یکمک کن . ثصدا ای. اثر نداره . خدا یباز تنفس مصنوع  و

 همون جا نمون .  یدارم پسر. همون طور  ازی کمکت ن به

 نشستم . نیبه طرفش رفتم و دو زانو رو زم  عیسر

 کار کنم ؟  ی: چ

 . زود باش   اریبلندش کن چند بار فشار ب  رشیبگ  نشیقفسه س ی: از رو

 فشار آوردم   نشیقفسه س  یو بلند کردم و رو د یدادش . زود بلند شدم و سع یصدا با

 : آره دو باره انجام بده  

 انجام دادم . گهیچند بار د منم

 .  نی: حاال بزارش زم

  نشیباز شد . قفسه س دیسع  یچشما یلحظه ا ی. برا یبعد دوباره شمارش و باز تنفس مصنوع  و
 تکون خورد و دوباره چشماش و بست . 

 : خوب قلبش کار اومد  دکتر

 باز ؟  ی: ول 
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اتاق . برو   هیببرنش تو  انیب  گمیرو خلوت کن . به دو تا پرستار م   نجاینباش . ا ، نگران هوشهی : ب
   ری براش اتاق بگ  رشیپذ

 : چشم 

  نی زم یو بردن و من تمام توانم از دستم رفت و رو دیدکتر رفت . دو تا پرستار مرد اومدن و سع یوقت
 نشستم .

   ومدییم رونی از گلوم به زور ب صدام

   امیی. زود م گردمیو بر م رشی پذ رمی . منم م هوشهیالن ب دنبالش . ا نی : نر

   دمیشد مادر ، من که نفهم  ی: االن چ مامان

 . ومدییمامان بند نم هیگر

   هوشهیاالن ب ی کرد ول ستیلحظه فلبش ا هی: االن خوبه مامان . خطر رفع شده . 

 ابوالفضل   ای: 

   نی: مامان جان دعا کن 

 خاله هم اوضاش ناجور بود   یگشتم طرف کوثر و سها . حال اونا هم بهتر از مامان نبود . حت بر

 : بابا جان  

 : جانم بابا  

بهتره . هر   نی . دور هم باش نی. همه با هم بمون کترهینزد  نجایخونه ما به ا نی : همه رو ببر خونه . بر
   کنمیکه افتاد خبرتون م  یاتفاق

  مونمی : نه مادر من م مامان

 نداره  دهیموندنتون فا کنمی : مامان خواهش م

 تنها نمون  دیحم ستی: انگار حال خودتم خوب ن  بابا
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  نمی. بزار بب   نی. توانم رفت . االن خوبم . بر میو از دست داد دیلحظه حس کردم سع هی: خوبم بابا ، 
 .  میکار دار شتری. مطمعنن بعدا ب  دمیبهتون خبر م شهیم یچ

 گشتم طرف کوثر   بر

 : کوثر جان ؟ 

 جلو اومد   کوثر

 : جانم ؟

 ؟  یکن ی. بهم کمک م یآرومشون کن دیدارم . با ازی. ببرشون خونه ما . به کمکت ن نیرو تموم کن هی: گر

 : آره ، حتما  

 : پس ببرشون  

 : باشه 

رم تموم شد به اتاق  کا یرفتم . وقت رشیو بابا به زور همه رو با خودشون بردن و منم به طرف پذ کوثر
 بود .  نشیرفتمرفتم . دکتر در  حال معا دیسع

 : سالم دکتر  

 هم سن و سال خودم بود . سرش و باال آورد   یپسر  دکتر

  نیدار شونیبا ا ی: سالم ، نسبت

 و نشون داد    دیبا دستش سع و

 : بله برادرشم  

 داره  یقلب ی: ناراحت

 : نه ، نه اصال  

 :  پس ؟ 
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 و بعد ولش کردم   دمیم کشداخل دهن لبامو

 تصادف کردن االنم تو کمان .  شونی: بهمون خبر دادن که خانوم ا

 بدم   ح یتوض  شتریب د یشد . حس کردم با رهی با تعجب بهم خ دکتر

 عاشق خانومشه. ی : آخه داداشم بد جور 

 .  هیستودن نی، ا ستیعشق ن گهید نی: ا

. احتماال   ستیهم خوب ن یلیخ ی ول ستیبد ن  ی. حالش ه هوشهیدر هر صورت االن داداشتون ب و
خلوت    ومدهیدور و برش تا بهوش ن نیکن یبهش وارد شده . سع یبمونه . شک بد  هوشی دو روز ب

 . شنیباشه . ان شااهلل خوب م

 : ممنونم دکتر  

 : خواهش  

 رفت .   رونی بعد ب و

 هاش و نوازش کردم .و مو سادمیتختش وا کنار

بودنتو  یهمه  سال قو نی. ا یبود  ی؟ تو که محکم و قو  ی، بود  ینبود فیضع  نقدری؟ تو که ا دی: سع
بلند شو . بلند شو و به همه نشون بده که بازم مثل    اریشده داداش . کم ن ی. چ یبه همه نشون داد

 . محکم و استوار . ییقو شهیهم

 ..  امییسر به خانومت بزنم زود م هیهم خوب بخواب و استراحت کن تا من   حاال

هم نکرده . همه   یر ییتغ چی. االن سه روزه که تصادف کرده و ه کردمیو نگاه م یهست شهیپشت ش  از
 که بمونن.  ذارمیمن نم یعنی.  رنیو م زننیسر م هی انییم

هم بلند شه .  دیهم محکم بزنه . بزار سع دیسع ، بلند شو ، بلند شو تا قلب گهی: زن داداش . بسه د
بهوش   دیبا روزید گهیشده . م دینگران سع گهی. چه خبرتونه . دکتر د نی سه روزه جفتتون خواب 

نه وارد   وگر ادی. تو بهش بگو بهوش ب  می. همهمون نگرانش  ومدهیاالن شبه و باز بهوش ن  یول ومدییم
 .  دهیگوش کنه بسه هر چقدر خواب دی. تو بهش بگو شا شهیکما م
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 اومدم و از سالن رد شدم که . نیی راه افتادم . از پله ها پا  دیم شد به طرف اتاق سعحرفام تمو  یوقت

  تونمینم دی سع یکمکم کن . من ب  ای ؟ خدا  رنیم دیشده ؟ چرا پرستا را به اتاق سع یموندم . چ  شکه
خدا در دلم گفتم و  ای هیو  دمیکش  قینفس عم  هیقش رفتم . چشمام بسته بود آروم به اتا  ی. با قدمها

 چشممو باز کردم . 

  کردی بود که داشت نگام م دمیسع ی مهم تر از همه چشما  ی. ول  کردنی جفت چشم داشتن نگام م چند
 بلند گفتم .  ی.با صدا

 شکرت    ای: خدا 

 و به خودم فشردم    دیانم سعطرفش رفتم و آغوشم و براش باز کردم و با تمام تو به

   ی. همه مون و نگران کرد یچقدر خوشحالم بهوش اومد دیسع ی؟ وا دی: سع

 ، همه خوبن ؟  دی: حم دیسع

 : آره همه خوبن  

 به هوش اومده ؟  م ی، هست دی: حم دیسع

 دوختم  نییو پا  چشمام

 مطمعن باش   ادییبهوش م  ی. ول ومدهی: نه هنوز بهوش ن

 سرم و از دستش در آورد و بلند شد . عیسر دیسع

 دادشون بلند شد   یو دکتر صدا  پرستار

 آقا   یکن ی کار م ی: چ

 اومد .  نییتوجه از تخت پا یب  دیسع یول

   ستی تو حالت خوب ن ستی االن وقتش ن  دی: سع

 نمش یبب  دیمن با ی: ول  دیسع
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 . سایجون داداش وا دی: سع

 حرکت موند    یب دیسع

 ، بر گرد  دی سع کنمی: خواهش م 

بهم نگاه کرد و دوباره رو تخت برگشت و پرستار باز سرم و بهش وصل کرد . آمپول آرام بخش   دیسع
 .  دیباز خواب دیسع قهیکرد . بعد از چند دق قیبهش تزر

 به دکتر نگاه کردم   یبا نگران  من

 دکتر ؟  ی: آقا

 که بخوابه . میب نبود آمپول زدباال بود براش خو یل ی: نگران نباش ، االن خوابه ، ضربان قلبش خ

 : ممنون دکتر  

 بود   فهی : وظ 

قطع   شونی بهوش اومد و بعد از خوشحال دیخبر دادم که سع نایرفت و من اول به مامان ا رونیب  دکتر
 نشسته خوابم برد . یکردم و بعد  منم رو صندل

 رفتم . رونیاز اتاق ب  عیتو تختش نبود . سر دیچشمام و باز کردم سع یاز خواب بلند شدم وقت صبح

 ؟ نیدیخانوم پرستار ، شما داداشم و ند  دی: ببخش

   دمی: نه ند

.   کردیو نگاه م یمونده بود و هست شهیپشت ش  دیطرف طبقه باال رفتم . حدسم درست بود . سع به
 . جلو تر رفتم .  دیلرزیبود . شونه هاش م سی صورتش از اشک خ

 ؟  دی: سع

 .  دهینخواب هیانگار عمر دهی خواب نیخسته هست مگه نه ؟ همچ یلی : خ

   دیلرزی صداش هنوز م  یو اشکاش و پاک کرد ول دیبه صورتش کش  یدست
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 داره  ازیبه استراحت ن دمی . نفهم  دمیخسته بود و مِن خاک بر سر نفهم  نقدریا یعنی،  دی: حم 

 ؟  دی: سع

شد .  شتر یلرزش شونش ب یبهم نداد ول   ی. جواب مکردی نگاه م دی. ناباور به سع دیلرزیمنم م یصدا
 کردو بر گشت طرفم    هیگر یجلوتر رفتم و تو آغوشم گرفتمش . کم 

 ؟  نجاستیا یدیشد تصادف کرد ؟ تو از کجا فهم  ی؟ چ دی: حم 

 . کردمیم فیبراش تعر دیوقتش بود با گهید االن

هم نشست و همه تن  دیهمه رو برات بگم . سع نینشوندم . بش یصندل یهاش گرفتم و رو  شونه
  داریکه از خواب ب  یتا م،قع رونیکه از خونه مون رفت ب  یچشم شد و من و نگاه کرد . منم از  لحظه ا

 کردم .   فیو براش تعر  دمشیشدم و ند

 بارداره ؟  دونستیخودش م   یعنی: 

 بود . ده ی: آره همون روز فهم

 : لعنت به من .  

 ؟  دی: اه سع

 اومد  رونیبه خاطر من از خونه ب  می: هست

نگاه   دیبه سع  رهی . به طرف صدا برگشتم . همه بودن و خ دمیپاشن یجوابش و بدم که صدا اومدم
  کردنیم

 ؟    دمی: سع مامان

 : سالم مامان  دیسع

 زور از جاش بلند شد و مامان تو آغوشش گرفت   به

 پسرم ؟   ی: خوب مامان
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 : خوبم   دی: سع

  دنیو تو آغوش کش دیو سها هم اومدن و سع خاله

از برادر شوهر براش   شیب دیکه سع دونستمیصورتش و پر کرده بود . م یجلو اومد اشکاش رو کوثر
 .  کردی و مشکلش و حل م  رفتی م دیسع شی داشت اول پ  ازین  ی. هر جا به هم فکر  زهیعز

   دیسع ی: خوش اومد

هر  یکه صدا یشد . شروع کردن به صحبت در حال خی صورت حامد م  یتکون داد و رو یسر  دیسع
 . دیلرزیدو م

 بچه دوست داره ؟  یل یخ  میهست یدون ی: م

 .  دونمی: آره م

 دوست داره ؟  یلیحامد و هم خ یدون ی: م

 سر شو تکون داد  کوثر

   دونمی: آره م

 بگم کوثر ؟  یبهوش اومد بهش چ  ی: وقت

 : بگو سرت سالمت  

 : ازم گله نکنه ؟ 

  یو هست یتر و مهم تر بود زی: بهش بگو ، تو برام عز 

 باز کرد و سرش و تکون داد .  یچشماش و بست و بعد از لحظه ا دیسع

 فرو رفت .  یتو آغوش بابا مثل کودک  دیآغوشش و باز کرد و سع  بابا

 بابا   شهیدرست م ی: همه چ  بابا
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بغض دارش   یکرد . سرش رو شونه بابا بود و با صدا هیتلنگر بود شروع به گال  هیمنتظر  یانگار  دیسع
 . زدی حرف م

امتحان نکنه .   میکار کنم بابا ؟ خسته ام بابا . کم آوردم . بهش گفتم من و با هست ی: من چ دی:سع
زم دلم و  داد . با ی. بهش گفتم مردودم  . بازم امتحانم کرد . بازم بهم سخت  شمی بهش گفتم رفوضه م

. مگه من چقدر   نهیسنگ یلی. دوشام خ  کشمینم گهی شکوند . بازم من و تو انتظار گذاشت  . بابا د
. من  تونمی. نم گهید  تونمی تحمل دارم . مگه اصال من چند سالمه که همه عذاب بکشم . بابا نم 

کنم . حکم نفس و داره برام بدون نفسم  یتونم زندگ  ینم می. من بدون هست خوامیو م میهست
همه  نی ا متقسمته . بابا قس  یگفتی. م رهیتقد یگفت ینفس بکشم . بابا تو که همش م تونمینم

 ؟  هیهمه عذاب من چ نیا ر ی . تقد هیانتظار من چ

  یهمه عذاب برا نی. پس عدالتش کو . ا میشاک یکه تو بهم نشون داد یبابا . من از خدا میشاک من
 نفر .   کی

 گفت   یبلند تر  یصدا با

 نفر بهم بگه چرا ؟  کی: آخه چرا ، فقط 

 : کفر نگو پسر بابا    بابا

 . زدنی. و هر دو هق م دیلرز یهر دو م یها شونه

نشونه بده . من ،  هی.  خوامینشونه م هی.  دمیبابا ؟ من االن خسته ام . من االن ناام هی: کفر چ دیسه
 من 

 نشست   نی زم یپاهاش توان نداشت رو گهید اما

 .  شم یم ونهی: من دارم د

شد . صداش   رهی و تکه داد بهش . سرش و باال گرفت و به سقف خ دیکش واریخودش و به کنار د  آروم
 زمزمه مانند بود .

. پس چرا ؟ چرا   نیلخالق احسن ا یکه خودت گفت ی؟ منم بندتم . همون ینیب ی: تو اصال من و هم م
 ؟ یدیعذابم م
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 .  شدیم نییگلوش باال و پا  نگیس

مو  یهست ای مزخرف ببر .  یایدن  نیتو من و هم از ا ای . باشه ؟  میبا معامله کن  ای، ب  کشمینم گهی: د
  امی. نزار بدون دن شهینه ، نم گهیراه د ی. ول  ستین یحرف  یبهم بر گردون . هر کدوم و امتخاب کرد

نفسم و نبر . خدا   بکشمنفس  تونمیکنم . بدون نفسم نم یزندگ میبمونم . نزار بدون زندگ ایدن نیتو ا
 کمکم کن . حواست به منم باشه . حواست هست ؟  ای

. با دستم اشکام و پاک   کردینم یتالش  چیه دیسع یشد . باز کشدار شد . ول  نینفساش سنگ   بازم
 درازش کردم .  نیزم  یرفتم . آروم شونه هاش و گرفتم و رو  کردم و به طرفش

  کنمی . خواهش م دیبکش سع قیعم ی: نفسها

پرستار برام آب قند آورد تا به   هی.   دیکش  قیعم یبه چشمام نگاه کرد و هماهنگ با من نفسها دیسع
ناک   سوز یهم هست که حرف ها یبدم . صورت پرستار هم از اشک پر بود مگه کس  دیخورد سع

ما   بهدارم . همه پرستارا با بغض و ترحم  دی. تشکر کردم و اون و به خورد سع ادیبشنوه و اشکش در ن
 اومد   یداد  ی. صدا کردنینگاه م

 چه خبره ؟  نجای: ا

 بود که با توپ پر اومد سراغمون    دیسع دکتر

   نیخلوت کن  عی: دورشو سر

 به من کرد .  یعصب  ی. نگاه نهیزانو زد و بعد از معا کشینزد

 و هواست هست .   یمواظبش یطور  نی: ا

 سکوت کردم حق با دکتر بود   من

 تو اتاقش تا استراحت کنه  شی : بهتره ببر

 باشم   نجای،،، ا دی،،،،م م من  ،، با  ی: و ،،،ول دیسع

 آه و ناله ها   نیاونم بدون ا . یاییتو اتاقت حالت خوب شد بعد م  یر ی، م خودی : ب  دکتر
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 و باهاش همراه کنم   دیبعد بلند شد و منتظر موند تا من سع و

 خوابش برد . دیو بلند کردم و به اتاقش بردم و بعد از دوباره آرام بخش زدن سع دیزور سع  به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و دو  ستیب فصل

 

 

 

بدم بخوره . شده   وهیآب م یکنم و بعد به زور کم  دایپ شهی و پشت ش دیهر روزم شده که صبح سع  کار
. پسر مرتب و جذابمون ، االن نه مرتبه ، نه جذاب . الغر شده .  فهمهیو خودش نم تی م هیشب

تکون   مارستانیروزه که اصال از ب    ۱۵از حد دراز شده . آره االن  شیب  شاشیچشاش گود افتاده و ر 
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  ۵به اون  دشیتکون بخوره و تمام ام دیشا یهست تا هست شهینخورده و فقط چشمش تو ش 
 قهیدق

که اوضاش خوب   گنیشدن و م د ی. دکترا حدودا نا ام  نهی و بب یبره و هست  دیکه اجازه دادن سع هی یا
دکتر رو   ید یکه نا ام ی. اصال از موقع دهیواره و به حرف دکتر گوش نم دیبازم ام دیسع  ی. ول ستین
 هاش صحبت کنه . نرفت تا با دنشیبه د گهید دید

برم . دست و صورتم و شستم و لباس   دیسع دنیشدم تا به د  داریچند  روز از خواب ب نیمثل ا امروزم
 رفتم . کوثر در حال پخت و پز بود . رونی و از اتاق ب  دمیپوش

 ؟  یکن ی کار م ی: سالم خانوم ، اول صبح چ

 ؟  دمینفهم  یشد داری: سالم ، کس ب  کوثر

 ؟  یکنیکار م  یچ  یاالن . نگفت  نی: هم

به  میبری. کتلتم م  دمشیدو روزه ند امییمنم م یر یم دیسع دنیبه د یکتلت پختم . دار  ی: کم کوثر
 که بخوره   میدیزور م 

 دیاومد که اگه سع ادمیخودم ممنونم .   یاز خدا یهمسر  نی داشتن همچ یبه لبم اومد . برا یلبخند
. من حساس بودم و کوثرم بچه به حرفم گوش   میشدیاز هم جدا م مونینبود ما تو دوران نامزد

  کردیو به هر دو مون کمک م دیفهمی بود که م دیوسط فقط سع نیو ا  گرفتیو دعوامون باال م دادینم
که چطور  نازشو بکشم و حرفام و با آرامش   دادیم ادیهم با کوثر . به من   کردی هم با من صحبت م
 بود . یی نکنه . چه روزا دادیکه با لبخند باهام حرف بزنه و داد و ب دادیم ادی بهش بگم و به کوثر 

 آقا ؟  یی: کجا کوثر

 .  کردیکمکون م  دیو سع شدیکه دعوامون م ی: تو گذشته .  موقع

 .  یدیکشیتازه داد هم م یگفتی: آخه تو همش زور م کوثر

 نگاش کردم    طونیش

 ؟  یبود یچطور  ی : اون وقت جناب عال 
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 خانوم . شهیهم : مثل کوثر

 یی : واقعا که پرو

   دمیبعد از حرفم دماغش و کش و

  ی: عه نکن دماغم و کند کوثر

 ؟  یایب ی خوای: زود باش اگه م

 : اومدم   کوثر

 اومد . رونیآماده همراه حامد ب  قهیبه اتاقمون رفت و بعد از ده دق عیسر و

 زود باش   گهید می: بر کوثر

 : بله چشم قربان 

 . میدیرس  مارستانیب گهید قهیو ده دق میهم راه افتاد با

    icuهم با رفتنم به سالن قسمت   با

 . میسیباعث شد سر جامون وا دی سع یکه صدا میدیرس

 دلم . بلند شو جونم . زیبلند شو عز گهی؟ خانومم بسه د ی: هست دیسع

 با لرزش همراه شد  صداش

 .  رونی ب زنهیت ندارم دلم داره از قفسم مطاق  گهی: نفسم، من د

گفته بد ِ تو جمع بهت بگم دوست دارم   یکردم غلط کردم . اصال ک  ی، من غلط کردم ، هر کار  می: زندگ
انجام   یبگ  ی. هر کار  یتو بگ ی گفته بد ِ تو جمع بغلتد کنم . خانومم تو چشا تو باز کن هر چ  ی. ک
 . نگتم. خانومم ، گلم چقدر بگم دلت یکن یم هیتنب  یکار کردم که دار  ی، مگه من چ دمیم

   زدیداشت داد م گهیصداش باال رفت ، د کدفعهی

 بلند شو .  دمی، بلند شو ، تو رو به مرگم قسمت م ی:  من دوست دارم خانوم
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 ، بسه  گهیبسمه د 

  یحرف فقط تو بغلم بود . کم ینتونستم خودم و کنترل کنم جلو رفتم و تو آغوشم گرفتمش . ب  گهید
 کرد آروم شد .  هیکه گر

به خودش    دیاز اشک بود . سع سیخ  دیو بلند کردم و به کوثر نگاه کردم صورت اونم مثل سع سرم
 و سرش و بلند کرد   دیبه صورتش کش یاومد و دست

 : سالم کوثر  

 ؟  ی، خوب دی: سالم سع  کوثر

 نه تکون داد  یفقط سرش و به معن دیسع

 با خودت آخه    یکنی کار و م نی: چرا ا کوثر

 سکوت کرد .  دیسع

 بخور   نیتو ماش  میبرات غذا آوردم ، بر دیسع  ای: ب کوثر

   ستی: گشنم ن دیسع

 نگاش کرد   یعصبان کوثر

 دوباره غش نکنه .  دیبهوش اومد تو رو د یتا هست ی سالم باش  دی؟ تو با یمگه بچه ا  دی: بسه سع

  دمیخودم براش آوردم و سع شی که چند روز پ  یراهنی .پ دیو گرفت و کش  دیسع  راهنی پ نیآست بعد
 عوض کرد

   ارمی؟ حامد و بده من ب یکشی : باشه ، چرا م دیسع

  ینداز یبچم و م یتو جون ندار  خوادی : نم

تو تنش نمونده   ینگاه کردم که اونم جون یبند لبخند و زد و دونبالش راه افتاد . به هست مین هی دیسع
 . دیکش ی بود . اگه دستگاه ها نبودن االن نفس نم
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جون نگاه    مین ی. هر سه به هست ستادنیمن ا شیکه جوفتشون باال اومد و پ دیساعت نکش مین به
 ما رو به خود  آورد .  یکس یکه صدا میکردیم

 ؟ نیهست یمحمد دی: آقا ، شما سع

 لبخند کوچک زد  هی دیسع

   دییا: بله خودمم بفرم 

 .  یپرست ی م یخانومه :  آقا دستم به دامنتون ، تو رو خدا کمکم کن . تو رو به هر ک همون

   نییبفرما   نیدار یشده خانوم ؟ کار   ی: چ دیسع

 و گرفت .  دیسع  ینشست و پاها دیسع یپا ی، جلو خانومه

 .....  کنمیم  توی، نو کر کنمی، خواهش م کنمی : التماست م

 گفت   شی ذات یو با مهربون  دینذاشت ادامه بده . پاهاش و عقب کش  دیسع

 ؟  نیدار  ازی؟ به پول ن  نیگیم  یشما چ  فهممیشده خانوم من که نم ی: چ

 ، من دو تا بچه دارم  دهی خواب  مارستانی: نه شوهرم رو تخت ب خانومه

 . و خانومه ادامه داد  کردی نگاش م یبا دلسوز  دیسع

   کردی پاک م شی با گوشه روسر که اشکاش و یصورت در

 زنده نگه دارن .  یطور  نیا گهیتونن د یوصل شه نم  هی هر چه زودتر بهش کل  دی: بهمون گفتن که با

 شروع کرد    یباز با مهربون دیسع

   ادییاز دست من بر م ی: حاال چه کار 

  نجایو ا  نیا ی. ک  دیپرسیبود و ازش سوال م دهیهنوز منظور زن و نفهم  دیدل تو دلم نبود ، سع من
د .   کرینگاه م دیو ترس به من و سع ی. کوثرم با نگران  زننی م یحرف نی همچ دیفرستاده . چطور به سع

 گرفتم برم جلو و نذارم ادامه حرفش و بزنه  میتصم
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 .  ستیحرفا ن نیاالن وقت ا نیی. بفرما کنمی : خانوم خواهش م

 ار بگم تا جون شوهرم و نجات بدم . : بزار بگم ، بز خانومه

  دمیشدم و داد کش یعصبان 

 : فقط شوهر خودت مهمه ؟

 و پرو پرو بهم جواب داد  دیهم داد کش خانومه

 جون چند نفر و نجات بده ؟ هان ؟ شهیم ی. چ رهیم ی: اون که زنش داره م

 پوز خند بهش زدم   هی

 عاشق همسرشه اون وقت تو ،،، ین یبی که م ی، اون یلی ، خ ییپرو یلی : خ

 . زدی که کوثر بادش م دمید  نیو افتاده بر زم دیتاسف تکون دادم و بر گشتم که سع یبرا یسر 

 گفتنم   تونستمیکه م یتیو با تمام  جد ششیپ رفتم

خونه و    میبری و م یانجام بدن . شده هست یکار  توننی،  پس اونا هو نم ید یاجازه رو نم نی: تو ا
 . ی مطمعن باش داداش کنمیکار و م نی ا میری براش پرستار بگ

 خانومه زل زد .  یسر شو درست کرد و به چشما دیسع

 نمت ینب گهی: د

 رفت   شهیزور همون دو کلمه رو هم گفت . بعد از جاش بلند شد و به طرف ش به

 شرکت   یر ی م ی؟ پس تو ک دی: حم دیسع

   رمی : نم

.پس   دیکش شی حرف و پ نیحواسشو از اون خانوم پرت کنه ا خوادیدونستم م ینگام کرد . م یسوال
 ادامه بدم . دیمنم با

 .  کننی(  شرکت و اداره م-)  معاون شرکت :-:  یران یا یدوستت با آقا  نیمدت ، رام نی: تو ا
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 : آهان ، خوبه .  دیسع

ما   شی خودش به اتاق برد و بعد دوباره پ   حامد و با هیچند ثان  یاز دکتر اجازه گرفت و برا دیسع
 بود امروز .  یبرگشت . چه روز 

  دیچند روز سع نیخدا رو شکر بدتر هم نشده . ا ینکرده ول یفرق  یچند روزه که گذشته و هست باز
فقط همون خانومه که االن بجز خودش بچه   لشمی . دل گهیم راهی و زمان بد و ب نی و به زم  یعصب

 .   کننیم  یو عصب  دیالتماس و سع یبرا انییهاشم م

 اصال به نای،،، ا یکه با نظر دکتر موافقه ول فهممی. م کنهیگهگدار  نگاهاش به خانومه فرق م  بابا

 . کننیفکر م دیسع

   ری دوش بگ هیبرو خونه  ایب  دی: سع

  مونمی: نه م دیسع

 برو داداش   ای بهت بگم ، ب وفتهیب یهر اتفاق دمیبهت قول م ونمم یمن م دی: سع

   نجاستی: آخه دلم ا دیسع

استراحت کن ،   هیلباستو عوض کن .  ری. برو دوش بگ  ی پر از چرک شد گهیباور کن د  یول دونممی: م
 بلند شده   یلی. موهاتم خ شگاهیکوتاه کن اصال برو آرا شاتمیجان ر دیسع

 ؟ دیحم  ی: باشه ، ول  دیسع

   کنمی: مطمعن باش خبرت م

سرم   ی نشستم که دکتر و باال یرفت . من کم  رونیب  یبلند شد و بعد از نگاه کردن به هست دیسع
 بلند شدم و بهش سالم دادم  دمید

 : سالم خانوم دکتر  

 عاشق،   ی: سالم ، کو آقا  دکتر

 : به زور فرستادم بره خونه 
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 باهاتون صحبت کنم  دی، با یکرد ی: کار خوب   دکتر

 شنوم ی: خوب م

   کردی م یمن و عصب  نینداشتم و ا  یحس خوب  یچرا ول دونمینم

 نیهست ی : شما انگار عصب  دکتر

   نیی: نه ، شما بفرما 

 تو اتاقم   نیای: پس ب  دکتر

 تکون نخورم    نجایمن به برادرم قول دادم از ا ی: شرمنده ول

 کرد و کنارم نشست   یاوف  دکتر

   میزنی جا حرف م ن ی : باشه پس هم  دکتر

 ام ام کرد و دستاش و تو هم قالب کرد   یکم

 ؟  یکنی: چرا داداشتو مجاب نم

 : در مورد ؟ 

   ضمونی: مر  دکتر

 خونه. برمشیو م کنمی کار و م نیا رمی: شده براش پرستار بگ 

 هست؟  ضمونیتو و مر نیب  یاحساس عاطف هی:   دکتر

 ؟  : منظور

 ست؟ ین یادیزن داداشتون ز یبرا یهمه فداکار  نی: ا  دکتر

 باال بردم.   یشدم صدام و کم یعصبان گهید

 . ستین ادیو اونم عاشق زنش ، نه ز ی: اگه عاشق داداشت باش
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 ناخداگاه گفتم  میتو چشم هم بود  چشم

  یعن یپانزده سال انتظار  یفهمیتا بهش برسه . تو چه م  دیداداشم چقدر عذاب کش یدون یم   ی: تو چ
  ی. وقت یچ یعن ی ادیبر ن  یداداشت عذاب بکشه و تو ازت کار  یدرک کن  یتون ی. تو چه طور م یچ
 هم نگو . یز ی چ چیه یدون ینم

 که ...  کردیهنوزم تو چشام نگاه م دکتر

 ؟  دیشده حم  یز ی: چ

 زدم و گفتم   ی. لبخند زور  کنهیره نگامون مکه دا  دمیو پشت خانوم دکتر د دیگشتم سع بر

 یخودت اومد گهی، دکتر دوست داشت از عشق تو و خانومت بدونه . د وفتادهی ن  ی: نه داداشم ، اتفاق
 .  یگیبهش م 

 رفت و   شهیبه پشت ش دیبه حالت تاسف تکون دادم . سع یبهش نگاه کردم و سر   باز

 باشم    ششیپ شتری ب  خوامی: دکتر امروز م

 و ،،  شهی: نم  دکتر

 صحبت کردنش    ونیم دیپر دیسع

 حالش بهتر شه. یطور  نیا دی براش آهنگ بزنم ، عاشق آهنگ زدن و خوندنم بود . شا  خوامی: م

 بود   واریشدم که گوشه د  تارشیمتوجه گ تازه

 تالشات و هم بکن    نیخوب باشه . آخر لی : خ  دکتر

 به دکتر نگاه کرد ،  نیغمگ دیسع

 . کنمی کار و م نی، شده شرکت و بفروشم ا دیسع  کنمی: من درستش م 

 قبلش گفت   یو برداشت و به داخل رفت ول  تارشیبا چشاش ازم تشکر کرد و گ دیسع

 تو . تا کارم تموم شه . ادی ب  یاون تو افتاد نزار کس  ی: داداش ، هر اتفاق



 یعشق ابد

286 
 

 ؟  دی: سع

  کنمی: خواهش م  دیسع

 بعد به اتاقش رفت   و

 

  دیسع

. اگه  کشهی م  ریت  شتریشد ، چقدر نبودش برام سخت شد . قلبم هر روز ب  یمدت برام طوالن نیا چقدر
و از حموم   دمی. بازم قلبم و ماساژ م رمیمیم میکار کنم ؟ من بدون هست یچ وفتهیبراش ب   یاتفاق

خودم   ی. کم مرفت  مارستانیمدم و به طرف باو رونیلباسام و عوض کردم ب نکهی و بعد از ا  امییم رونیب
.  میبه هوش اومدن هست یبمونه برا شی خوب بود . بق نی و مرتب کرده بودم هم شامیموهام و ر

 خواهش .  ی بردم . البته با کل مارستانیآوردم و با خودم به ب رونی ب نی و از پشت ماش   تارمیگ

  دیکه به حم دادیو دکتر شدم . چه طور به خودش اجازه م دی.متوجه بحث حم   دمیرس  دیبه حم  یوقت
بحث تموم شد و من به داخل رفتم . طبق معمول اول  دنیمن و د یبزنه . وقت  یحرف نیپاک همچ 

  رانهو آماده کردم و ت تارمیهم نازش کردم و باهاش حرف زدم . بعد گ یو کم دمیو بوس نمیتر زی لپ عز
 دم . و براش زدم و خون  یفالح ار یماز

 

  ی که تو رفت گنیم همه

   یست یکه تو ن گنیم همه

 که دوباره   گنیم همه

 ،   دروغه  یتنگم و شکست دل

 ی نی بب  یجور  نیمن و ا ومدیدلت م چطور

 ی نیبب   یمن و تو دور   کیستاره ها چه نزد با
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 گفتم که دروغه ی، ول  یگفتن که تو رفت همه

 

 ،اگه منتظر بمونم  بهی که عج گنیم همه

  مونمیم نجایحرفاشون دروغه ، تا ابد ا همه

 سوت و کوره یلیخ  نجای، ا زمی تو و اسمت عز یب

 صبوره ، صبوره   یلینداره ، دل من خ یبی خوب ع یول

   ی که تو رفت گنیم همه

   یست یکه تو ن گنیم همه

 که دوباره   گنیم همه

 ، دروغه  یتنگم و شکست دل

 

 ، اگه منتظر بمونم  بهی که عج گنیم همه

  مونمیم نجایحرفاشون دروغه ، تا ابد ا همه

 سوت و کوره  یلیخ  نجای، ا زمی تو و اسمت عز یب

 صبوره ، صبوره    یلینداره ، دل من خ یبی خوب ع یول

 

   یست یکه تو ن گنیم همه

  یکه تو مرد  گنیم همه

 که تنت رو   گنیم همه
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  یفرشته ها سپرد به

 دروغغغغغه

چرا   مدته اشکم دم مشکم بود  . پس نیشدم ، چقدر ا  فیرو صورتم . چقدر ضع  ختی ریم  اشکام
 کمکم کن   ای. خدا رهی گیم شینکنم دلم داره آت هیگر تونمی. من نم کنهینم  هیمرد گر گنیم

 ، دوست دارم و خوندن   یفالح ار یکردم باز آهنگ ماز شروع

 ب یخاک غر بی رو دوست دارم ، مثل حس نج تو

  بی س یرو دوست دارم، مثل عطر شکوفه ها تو

 اد ی، تو رو دوست دارم ز بی رو دوست دارم عج  تو

 ی من و تنها بزار   ادییپس دلت م چطور

 

 رو دوست دارم مثل لحظه خواب ستاره ها  تو

 رو دوست دارم ، مثل حس غروب دوباره ها تو

   ادی، تو رو دوست دارم ز بی رو دوست دارم عج  تو

   یمن و تنها بزار  ادییپس دلت م  نگو

 

 دورم از همه  یوداع ، وقت  ن یآخر یتو

 وقت رفتنه   گهی خدا ، د یصبورم ا چه

 به عشق  سپارمیبه خاک ، تو رو م   سپارمی رو م تو

 با ستاره ها   برو
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 رو دوست دارم ، مثل حس دوباره تولدت  تو

 از خودت  شهیهم یگذر یم یرو دوست دارم ، وقت  تو

 ی رو دوست دارم ، مثل خواب خوب بچگ تو

   یبه سادگ رمی و م  رمیگ یم بغلت

 وقت سفر  یها یرو دوست دارم ، مثل دلتنگ تو

 وقت سحر   فیرو دوست دارم ، مثل حس لط تو

 و    رمیگیتو رو بغلم م یکودک  مثل

 به خاک  سپارمیو با تو م بیدل غر نیا

 دورم از همه  ی وداع ، وقت  نیآخر تو

 وفت رفتنه  گهی خدا ، د یصبورم ا چه

 به خاک   سپارمی رو م تو

 به عشق  سپارمی رو م تو

 با ستاره ها    برو

. خدا نزار   خوامی، همدمم و م خوام یبگم که من زنم و م ی.. من چطور  زدمیقشنگ هق هق م  گهید
 بشکنم .  

  دهیآهنگم و شن یهم مثل من صورتش پر اشک بود . خوب معلومه صدا دیحم  شهیگشتم طرف ش بر
 . آروم گفتم 

 داداش  تونمی: نم

 هم لب زد   دیحم
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 ، مطمعن باش   ذارمی: نم

 و دارم . اگه نبود ،،   دیرو شکر که حم  خدا

  زدمی حرف م  دیبود . با نی گلوم سنگ بکیبودم س  یبازم درد گرفت . پشت به هست نمیس قفسه

تو رو از دست   تونمیمن ، نه صبورم ، نه م یخوندم دروغه هست ی، هر چ ستمیمن صبور ن ی: هست
 بدم  

 بلند شد   صدام

 کردن من بلند شو  تی، بسه اذ یشنویم یهست

  زدمیداد م گهید

   تونمینم یهست

 د  ی: س س ع

 رفت . همون طور ثابت موندم   ادمی دنمینفس کش یحت

   دی: سع 

 توهم زدم   ایهست  میزندگ  یصدا نیا نمی توان نداشتم که بب یافتادم . حت نیزانو زم با

   دی: سع

به سجده رفتم و سجده شکر به جا آوردم . بلند شدم و رو به   ارمیخودش بود . بدون اخت یصدا نه
   ستادمیا امیدن یرو

 : نفس من ؟ 

   کردیقشنگش بهم نگاه م  یبا چشا یهست

 . شونی ، چرا بست امهیچشما همه دن نیا یگی: تو نم 

  کردینگام م یحالیبا ب  یهست
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 گل من ؟  رمی میمن بدون تو م یدون ی: تو نم 

 تار و دکتر داخل اومدن صدا داد و دو تا پرس در

 معجزه شده   گمیم کی تبر ی. ول  یدادیاول به ما خبر م دی: با  دکتر

 ذوق زده بودم که اصال حواسم نبود به دکتر خبر بدم   نقدریمن ا گفتیم راست

   دیحم

  ی، اول دادمیآهنگ اومد منم گوش م ینشستم . صدا  یو منم رو صندل یرفت تو اتاق هست دیسع
 آهنگ ؟ نیچرا ا یول گهیآهنگ د هیتموم شد و باز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و سه  ستیب فصل
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 کشه یم یرفتم . چه عذاب شهی شدم و پشت ش بلند

  ی. از طرف  ادییبهوش نم  گهیکه  د گنیهمه بهش م  یبا دلش و عقلش طرفه . از طرف دونمی. م دیسع
 عشقش و از دست بده .   تونهیقبول کنه . منم با دلش موافقم . آدم که راحت نم تونهیهم دلشه که نم

بود .    سیگرفت . صورت خودم هم خ  میپا به پاش گر ار یبود و منم بدون اخت   سیصورتش خ دیسع
. اون لب زد و منم همون طور جوابش و دادم .   خوندیهمون طور م یموقع خوندن ول کردیهق هق م

 .   مرو قولم بمون دیقول دادم با ی. ول ادیی که به قلبش داره فشار م دونستمیهم حرف زد . م یبا هست

 نگاه کردم .   یزانو زد . چه خبره اونجا ؟ و بعد سجده کرد به هست  دیسع یاز لحظه ا بعد

   دمیوشحال شدم که هون جا داد گشخ  نقدریچشاش باز بود ا یمن هست یخدا یوا

 . میمخلصت ای: خدا 

 شد   کمینزد یپرستار 

 : چه خبره آقا ؟ 

 به هوش اومد   ضمونی: مر

زد و تو رو نگاه کرد   یگفتم . بعد لبخند ینگام کرد تا متوجه شد چ هیچند ثان یتند گفتم که برا  نقدریا
 . 

 بدم  به دکتر خبر    دی. به هوش اومد باهیلیکه ل نی:  عه ا

 داخل رفتن.   گهیپرستار د هیبا دکتر و  قهیبعد از چند دق و
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 یهست

و هق هقش دلم و به درد آورد . به زور  چشمام و باز کردم  .  بعد از چند بار   دمیشن یو م دیسع یصدا
   ستادهیکه باالس سرم ا دمیاسمش و گفتم . د ومدییم رونیکه صدام از ته گلوم ب 

چرا   قشیکنار شق  یشلخته ؟ موها نقدریشکسته ؟ چرا ا نقدریمن بود ؟ چرا ا دیسع نیمن ا یخدا
 شده ؟  دیسف  یکم

حواسم جمع  یکرده . موقع رییتغ ی بود که کل  زمی صورت عز  یمن کل حواسم رو  یول  زدی محرف  دیسع
 اومدن .  یک  دمینفهم  یکردن . حت نهیشد که دکتر و پرستار شروع به معا

  رونیب دیبر  دی: آقا شما با  پرستار

   کردی نگام م ینگاه کردم که دستم و محکم گرفته بود و جد دیسع به

   ذارمیهم تنهاش نم  یا هیثان ی: برا دیسع

 ؟  یمحمد ی: آقا  دکتر

   نی: اصال ، اصرار نکن

 شد   یعصبان  دکتر

 به حرف ما گوش کرد که االن گوش کنه ؟  یک نی، ا نی: ولش کن

 نبود   شمیکه االن زنم پ کردمی : اگه گوش م

   مشیببر د یبا نهیمعا یا: بر  دکتر

   امیی: منم م

 بودمش. دهی دنده ند هیغد و  نقدری تا حاال ا  یصداشم تنگ شده بود ول یبرا دلم

 شدم . در باز شد و همه حمله کردن تو اتاق .  یبخش بستر  یتو   یوقت نهیاز معا بعد

 دلم حالت خوبه ؟ زی: عز  بابا
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   کردیم هیو گر د یتو آغوشم کش مامان

 برات گلم ، حالت خوبه  رهی : مامان بم

 

 ، خوبم   ی: آره مامان

 دختر .  ی: تو که ما رو کشت کوثر

 کوثر از اشک پر بود  صورت

 کوثر جون . حامدم کجاست ؟  دی:  ببخش

 . شتی پ ادی ب رمیسهاست . من برم بگ شی پ رونیب ارمش ی : نذاشتن ب کوثر

 طرف مامان و خاله  زدم و بر گشتم   یبچم افتادم . لبخند ادی تازه

   نیشینوه دار م ن یدار نیدون ی: مامانا م

 دمی. سع کردی و به من نگاه م واریکه تکه داده بود به د دی . بر گشتم طرف سع دی هر دو پر یاز رو رنگ
 گرفت   ن ییسرش و پا

 ؟  دی: سع

 ؟  دی: جان سع دیسع

 نشد . تولدت و خراب کردم آره ؟ ی روز تولدت بهت بگم ول خواستمی: م

 .  سادیسرم وا یجلو اومد و باال   دیسع

 .  ستی. تولد مهم ن یکردیو خراب م میکل زندگ  یکردی قشنگت و باز نم ی: اگه چشما

 قشنگ باشه .  یلی: دوست داشتم تولدت خ

 آورد و اشکم و پاک کرد  االی دستاش و   دی. سع ختیصورتم ر یحرف اشکم رو  نیگفتن ا با
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  یفقط با خوشحال می. باور کن من با بودن و شاد بودن تو زنده ام . خوشحال زمیعز زی اشکا رو نر نی: ا
 تو .

   نیو بب  ختشیمون کرد . ر چارهی چند روز ب نیزن داداش . ا گهیو راست م  نی: ا  دیحم

 به حالت چندش صورتش و جمع کرد که باعث خنده همه شد . بعد

 و گرفتم  دیو دراز کردم و دست سع دستم

 شلختش .  ی: شوهر من همه جوره خوبه . حت

 نگاه کردم دیخنده . دوباره به سع ریزدن ز همه

 : حال بچمون که خوبه ؟

 گرفت   نییسرش و پا  دیسع

   زمیعز میبعدا حرف بزن شهی: م دیسع

کوثر  یبرا ادمی ؟  ستی خوشحال ن ی؟ چرا کس  کننیم  یطور  نیا نایبد اومد به سراغم . چرا ا حس
 افتاده باشه ؟ یبچم اتفاق ی چرا االن ؟ نکنه برا یهمه خوشحال شدن ول 

 شده ؟  یز ی : چرا ؟ چ

 نگام کرد و آروم گفت   یکم دیسع

 ، مگه نه ؟  می، خودمون هم هنوز بچه ا میدار گروی: ما همد

  شهیخوشحال م د یسع کردمی. من فکر م  دمیفهمی و نم شحرفا 

 ؟ ش ی ببر نی از ب یخوای؟ تو م میما بچه داشته باش ی: تو دوست ندار 

 م  زی: من نه عز دیسع

 ام ام کرد   یکم

   میبا هم باش شهی :  خدا نخواست ، خدا تو رو بهم داد که هم
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 اندازه گردو شد   چشام

 بچم مرده   یعنی: 

 جمله رو با شک به زبون آوردم   نیا

 : جون خودت سالمت   دیسع

 زدم  داد

 ؟  یدیبا توام ، چرا درست جواب نم  دی: سع

 تو چشام نگاه کرد ، چشاش پر از اشک بود   یکم دیسع

 ادامه داره . ی، من هستم . زندگ یتو زنده ا ی، ول  ی: آره بچه مرده هست

 منه   ریمنه ، همش تقص یاطیاحت یب  ری: همش تقص 

  ختم،ی ریاشک م منم

؟ من  گهید کشتیکار و کرد ، خوب من و هم م نیچقدر بچه دوست دارم ، چرا ا دونستی: خدا م
   خوامی بچم و م

 رفته بود که دورمون پر از آدمه   ادمونی ، هر دو مون  ختیریهم اشک م دیسع

ماه من مردم و زنده شدم .   هی نی ؟ تو ا یانصاف پس من چ  ی؟ فقط بچت ؟ ب ی: فقط خودت هست
،    یراحت نی. بعد به هم  شناختمیبا آدم و عالم لج کردم . با خدا اتمام حجت کردم . روز و شبم و نم

 اهلل  کیقدر برات ارزش دارم ؟ هه بار ن ی؟ هم  یرفتیتو هم م

 چقدر ناراحتش کردم   دمیفهم  تازه

 ؟  دی: سع

   امیبگو . به گور من و ناراحت کنهیم ین یرو دلت سنگ یز ی: نه ؟ راحت باش ؟ االنم چ

 مالش داد . یقلبش و کم  ی. دستش رفت رو رهیم یرنگش به کبود   دمیکه فهم زدیحرف م داشت
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 ؟  دی: سع

نشوندش و آروم    یصندل  یبا عجله به طرفش اومد و رو  د یداد من همه سراشون و باال گرفتن ، حم با
داد و اونم تو دهنش  دیو به سع  ی. قرص دیکشی م قیعم ینفسها دیو مالش داد و سع  نشیقفسه س

 گذاشت . 

  نییمهم خود شما دو تا  یبد بود ول دونمیکه افتاده . م  هی، اتفاق نی : هر دو تا تون تمومش کن  دیحم
 .  نیای. پس جفتتون کوتاه ب کشهیهم به اندازه تو عذاب م دی. زن داداش  سع

  گرفته شد .چشم همه هم باال دیاز جاش بلند شد . با سع دیسع

 ؟  دی: کجا سع  دیحم

 من به قربون لبخندش .  یمن زد . اله  یبه رو یلبخند دیسع

 .  رمی بگ زایچ ن یو کمپوت و از ا وهیآب م زمی عز یبرا رمی: م

 بهش لبخند زدن  همه

  رم ی: بمون من م   دیحم

   رمی: نه خودم م  دیسع

 فیضع  دمیمدت قلب سع نیکه تو ا  دمیالبته من فهم میرفت و ما هم دوباره با هم حرف زد دیسع
 .  دهی عذاب کش یشده و کل

  دنیتو دستش بود . همه فهم لی هم وسا یکل دیخندیاومد چشاش قرمز بود اما لباش م دیسع یوقت
دوباره گفت   نهید از معاکنه ، از چشاش معلوم بود .دکتر اومد و بع هیرفت تا خودش و تخل رونیکه ب

 بود که خوشحال شد . دی سع شتریمرخصم و از همه ب گهیکه دو روز د

 هفته بعد   دو

من گرفتن . منم  یبه خاطر سالمت  یهفته گذشت و حاال خونه عمو اکبر به اسرار خاله دور هم دو
 یو ببرم برا   ختی که خاله ر ییکردم امروز و خوشحال باشم . تو آشپز خونه بودم تا چا یسع

 کرد  خکوبیمن و همون جا م   ییاومدم صدا رونیکه ب نی مهمونامون . هم
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؟ خوب   یکن ی کار و م نیکه ا یدی د یدختره لوس چ  نی ا یجان من موندم تو تو دی: سع دیسع خاله
االن   یبه بچه دار  ازین گهی؟ تو چند سال د یکن  یفداکار  یخوایم ی. تا ک  شی زندگ یولش کن بره پ 

 . شهیبعدا مهم م  ستیمهم ن

 یز یچ گهی، فقط خودش باشه د ستین یمهم تر از هست یز یچ چی: نه خاله من برام ه دیسع
 .  خوامینم

 .  کردی کار و م نیاون هم هم شدیشما عوض م یآخه پسر . اگه جا ی : تو چقدر احمق خاله

 منه .  می تصم  نیا یول  کردیکار م یچ دونمی: نم  دیسع

و بچه   می با هم ازدواج کن میتونی من هنوزم دوست دارم باور کن ، ما م  دی(  : سع-) دختر خاله :-:  آرزو
   میداشته باش میتون یم یخوب  ی. ما با هم زندگ میدار ش

 ؟  یچ ی: بعد اونوقت هست دیسع

 طالقش نده . سوزهی اگه دلت براش م ری بگ: من با اون کار ندارم براش خونه   آرزو

با تو    امییکنار و م  زارمیو م میمن همه زندگ  یخودت ؟ فکر کرد شیپ یفکر کرد ی: هه چ دیسع
  یتار مو هی، عشقمه ، نفس منه . من  امیدن یهست گمیو چند بار گفتم االن هم م نیازدواج کنم . ا

 و مطمعن باش   نی. ا دمیشو به صد تا مثل تو نم  دهیگند

 شده بود گفت   یکه عصبان آرزو

 ؟ دیفرصتت بود سع نیآخر نی: ا

 زد   یلبخند دیسع

   نمتیبینم گهیبود ، چون د  ی: خوشحالم آخر 

دستپاچه شد و ام ام کرد و   یمن در اومد . کم نهیبه س نه یکه س ادیبعد بر گشت که به آشپز خونه ب  و
 گفت  

 .  نی؟ بده من ببرم تو برو بش یاستراحت کن دی؟ تو االن با یسادیوا  نجایدلم چرا ا زی عز :
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 و کرد گفتم   میطرفدار دونمیو م  دمیو جمع کنم که همه رو شن الش یخ  نکهیا یبرا منم

 عوض شن    دیکرده با خی گهیجان ، فکر کنم د دی: نه سع

به چشام نگاه کرد . منم بر   ینگران شد و با نگران شتری ب  دیسع کردمیکه فکر م  یز یبر عکس چ  یول
گذشت   دیسع  یآرزو و نگران یخاله و تکه پرون   نیگشتم و به آشپز خونه رفتم : . اون شب با رفتار سنگ

 . 

  دونمیکنکور بدم و نم دی. امسال با گذرونمیو م رستانی شد و من سال آخر دب   زیی ماه پا نیدوم االن
وقتا جواب تلفن   یعوض شده . بعض  دی. اصال حوصله درس و ندارم . چند وقته رفتار سع شهیم یچ

دلم شور   ا چر دونمی. نم زنهی حرف م یتلفن  یواشک ی یبا کس  ای.  زنمیبعدا زنگ م گهیم  ای دهیمن و نم
ا من و  تلفن  نیا ی. ول  رهیمهربونه و همش قربون صدقم م یل یبگم که هنوزم با من خ نمی. البته ا زنهیم
 .   ترسونهیم

و   ومدهیتو دسترس نبود به شرکت زنگ زدم که گفت امروز ن  شیکه باهاش کار داشتم و گوش امروز
  داشیغروبه و هنوزپ کیاگه شرکت نرفته پس کجاست که نزد جوشهیو سرکه م ریاالنم دلم مثل س

نگران  شتر یب  رونی و شنگول زد ب  دیبه خودش رس یکه امروز حساب  ادییم ادمی ی. تازه وقت  ستین
 . شمیم

شد  نی؟ اگه طالقم بده ؟ و ا ی؟ اگه من و فراموش کنه چ  یکنه چ ریگ یگر یکس د  شیدلش پ اگه
 کار کنم ؟  یچ  ایمن و برده . خدا  دیحرف آرزو افتادم . نکنه کار خودش و کرده و دل سع ادیکه 

 مد .بود که به خونه او دیبه صدا در اومد و بعد سع در

دعوت کرد . منم  دنیتو آغوش کش یطرفش برگشتم . طبق معمول  دستاش و باز کرد و من و برال  به
 تو بغلش   دمیکه محتاج آغوشش پر کش

 . دلم برات تنگ شده بود . می: سالم تمام زندگ  دیسع

 ؟  یکرد رید نقدر یا ی: منم ،کجا بود

 .   زکمیکار داشتم عز ی: کم  دیسع

 ؟ یخسته ا یلی : خ
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 ، همش در رفت .  یبغل  ینه االن که تو تو :

 زانوم گرفت و بغلم کرد   ری بعد خم شد و دستش و ز و

 ؟  ینکن خسته ا دی: عه ، سع

 عروسکم ؟  میدراز بکش یکم می: بر دیسع

 : االن ؟

 : آره بزار عطرت و نفس بکشم 

   می: باشه ، بر

تختخواب گذاشت . خودشم و کنارم دراز   یو همون طور تو بغلش به طرف اتاق برد و آروم تو من
 . منو تو بغلش گرفت و موهام و نوازش کرد .  دیکش

 ؟  ینگران  یز ی از چ دی: سع

 ؟  یدلم ، هست زی : نه عز

 : جانم ؟

 دوست دارم مگه نه ؟  یلیمن تو رو خ  یدونی: تو که م

 : آره  

 مگه نه ؟ رم یم یبرات م  من یدونی: تو که م

 : آره  

کردم که تو رو ناراحت کردم بدون به خاطر خودته باشه ؟ از دستم ناراحت نشو   یبار کار  هی: اگه 
 باشه ؟ 

رفت .   شی از جاش بلند شد و به طرف گوش عیسر دیزنگ خورد و سع  شیجوابشو بدم که گوش اومدم
 به من کرد و گفت   ینگاه
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   یلحظه گوش کی: 

 نی؟ چرا ا  یچ یعن یحرفاش  نیبعد به اتاق کارش رفت . با رفتنش دل من و هم با خودش برد . ا و
 من حرف نزد ؟  شی گفت ؟ چرا پ  یطور 

بلند شدم و به طرف اتاق کارش رفتم و گوشم و چسبوندم به در ،   واشیشک تو دلم افتاد و من  تخم
 تا صدا رو خوب بشنوم .

 ؟ گهیدرسته د  ی، مطمعنا همه چ یپر   نی: بب دیسع

   گهی: من تا دو روز د دی: سع

 ها  شهیخراب م مینشه که زندگ ی، جون من خراب کار  ی: پر  دیسع

 .  گمی ، نه روز تولدش بهش م  زمی : باشه عز دیسع

   کننی متقاعدش م هیبهتره ، دورش شلوغه اگه ناراحت شد از کارم بق   یطور  نی: ا دیسع

با ارزش تر از خودش برام   یکار و کردم وگر نه کس نیا  مونیتداوم زندگ  یبفهمه من برا دی: با دیسع
   ستین

   ی؟ واقعا ممنونم ازت که درخواستمو قبول کرد ی: پر  دیسع

 .  کنمی : گفتم که روز تولدش تو رو باهاشون آشنا م دیسع

 . نمتیبی : باشه ، فردا ساعت  نه م دیسع

 : فدات ، به مامان و بابا هم سالم برسون  دیسع

 : خداحافظ   دیسع

  ادیب خوادی روز تولدم م یعنی؟  هیک  یتلفنش تموم شد به اتاقم رفتم . اشک چشمام و پر کرد پر  یوقت
 ؟  دونهیم یو بگه زن گرفته ؟ االن ک

  نیبه ا یعن یلحظه حس کردم که ازش بدم اومد .  کیبه اتاق اومد .   دیخودم بودم که سع یایدن تو
 عشقش تموم شد  یزود
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 ؟  ی؟ هست یکن ینگاه م  یطور  نی: چرا ا دیسع

 گونم  یرو  ختیر  اشکام

 شده فدات بشم ؟ یدلم ؟ چ  زی شده عز  ی: چ دیسع

   دمیکه کنار کش رهیکه منو تو بغلش بگ اومد

 : به من دست نزن  

   کردیهاج و واج به من نگاه م دیسع

 : چرا اونوقت ؟  دیسع

 ی : دوست ندارم بهم دست بزن

 بلند شد    ی، فقط کم یاخماش رفت تو هم و صداش کم  دیسع

   زنمیارم بهت دست ممنم هر وقت دوست د ی؟ تو زنم کدفعهی: چت شده 

اگه فکردم درست    کردمی تا روز تولدم صبر م دیکه من به حرفاش گوش دادم . من با دیفهمی م دینبا
 . کردمی و خودم و گم وگور م گرفتمیبود بعد طالقم و ازش م

ذول  یهم عصبان دی. سع دمیکشی به زور نفس م ومدیینم  رونی نگاش کردم ، نفسم انگار ب  یناراحت با
 غصه گفتم  یزد تو چشام . با ناز و کم

 ؟  یکار کن یچ یخوای. مگه م ی: چرا اون حرفا رو بهم زد

 نگام کرد   ینشست و باز با مهربون تشیعصبان دیسع

 ، فقط دو روز باشه   زمی : صبر داشته باش عز دیسع

 : باشه 

 . میبلند شو لباس بپوش بر رونیب  میبر یگل من . حاال هم اگه دوست دار  نی: آفر دیسع

 : نه حوصله ندارم  
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 دلم  زی : چرا عز دیسع

   یز یکه االن برام همه چ ییو از دست دادن تو . تو ممیدلم گفتم که نگران زندگ تو

   نای باال خونه کوثر ا می: بر

   یتو بگ یهر چ زمی : باشه عز دیسع

معلوم بود که از همه  دیحم ی. از حر کتا  میمبل نشست یو بعد از خوش و بش رو میدو باال رفت هر
بدونه ؟ همش راز دار   یندونه پس ک دیهم هست . هه اگه حم دمیخبر داره و موافق کار سع زیچ

 بود .   دی، حم دیسع

با حامد   ی، منم خودم و با حرف زدن با کوثر و باز  ختنیری و بر نامه م زدنیحرف م یواشک یهم  با
 بگذره .  یشب لعنت  نیمشغول کردم . تا ا
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 و چهار  ستیب فصل

 

 

 

کردناش و   پیو خوشت دیسع  یواشکی یدو روز همش تو رنج و عذاب گذشت . حرف زدنا نیا
. اون موقع  کردیکه به من نگاه م  داشتیدست بر م شی از خوشحال یخوشحال بودنش . فقط موقع

، به زور غذا خوردم و به زور به خودم   می. به زور خند دیتو چشاش د شدیو غم و م یاز نگران یهاله ا
 .   اوردمین

ساعته همه خونه ما جمع   کی. االن  وفتهیب یقرار چه اتفاق  دونمیتولدم و روز مرگ من . چون نم امروز
و من هم که دل   کنهی به ساعتش نگاه م یاسترس داره و ه دیشدن و در حال بگو بخندن . فقط سع

و   کشمیم  شی حرف طالق و پ عیو نشون داد منم سر یپر  نیکه هم گفتمی. به خودم م ستیتو دلم ن
که دلم بد جور   کنهی به من محبت م نقدری. ا چمیه گهید دیکه من بدون سع دونستمیم یول رمیم

 .   رشهیاس

  نییگفت و پا یو جواب داد و با اجازه ا فونیآ دیبه صدا در اومد و ضربان قلبم باال رفت . سع در
روز تولدم   خوادیمن و فراموش کرد . که م یعن یرفت  شوازشیرفت . دل تو دلم نبود . واقعا االن به پ

 و زهرم کنه .

 پسر و ووو  هیو  دیاومد و سع یا ااهللی یصدا

و اون پسر و    دیسع نیمن ب یچشما یو ل  کردیفقط به من نگاه م دی. سع گهی د نیدو تا ک نیا یوا
 شد . چون به طرفم اومد  شتریانگار ب شی نگران دیاون دوتا در گردش بود . سع

 ی : خانوم

   زدمی پلک هم نم یمن باز تو شک بودم و جت یول
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   زمی : عز

 ؟  نایا دی: سع  بابا

 سوال تو سر همه بود  عالمت

 کرد و گفت   یام ام دیسع

  کنمیم ی: معرف 

 دستش پسره رو نشون داد   با

 ی انیک  زی پرو زمی : دوست عز

  و

 دو تا هم پسر و دختر ما هستش   نی: ا

 : به افتخار تازه بابا و مامان ، بزن کف قشنگه رو  دیحم

   شتریهنوز تو شک بودن . من ب همه

 ؟  دی: سع

   زمی؟ جانم عز  دی: جانم سع

 ؟  نای: ا

 نیهم ی. برا یش تیاذ خواستمی . نم دمیمدته آب شدن تو رو د نیا ی: به خدا برام بچه مهم نبود ول 
 قبول کردم .  یه فرزند خوندگدو قولو ها رو ب نیاز دوستم کمک خواستم و ا

 ؟ و به زبون آوردم   یچ  یپر  یکار کنمذ. دو تا بچه مال من . ول یچ  دونستمینم یشاد از

 ؟  ی: پر 

 به من نگاه کرد . جیگ دیسع
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 ؟  ییییی: چ دیسع

 ؟  هیپس ک ی:  پر ،  پر 

 که االن قرمز شده بود نگاه کرد   یز ی زد و به پرو یلبخند دیسع

   میگیم یکه بهش پر  زهی : دوستم پرو

 کردم .  یمن چه اشتباه یوا یوا

 : من ،، من فکر کردم که 

 گفت   یچهرش تو هم رفت و با ناراحت  دیسع

 ؟ یفکر کرد ی؟ تو چ ی: تو چ

 ، من . دی:  منو ببخش سع

  دونمیتو چشام نگاه کرد . ناراحت بود از دستم م دیسع

که بهت دارم   ی. تو به من و عشق  یدر مورد من کن یفکر  نی همچ ی: تو چطور به خودت اجازه داد
 ؟ یهستم هست یتو چ ی؟من برا ی؟ تو به من شک دار  یشک دار 

و از پشت   دمیدو افتاده به طرف در رفت که به خودم اومدم و دنبالش نییپا  یبعد با شونه ها و
 بغلش کردم . 

 غلت کردم  دیببخش دی: سع

دستام و باز کرد و به طرفم برگشت هنوزم ناراحت بود . دوباره به حرف اومدم اشکام صورتم و   دیسع
 کرد  سیخ

 ، بابا غلط  گهی: ببخش د

 لبم قرار گرفت   یرو دیسع دست

  ی. فقط ناراحتم کرد یزمی تکرار نکن . تو عز گهید شی: ه
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   دیببخش  دونمی: م

 ؟  ی: چرا شکتو بهم نگفت دیسع

   دمی: ترس 

 من .  یایخدا من و بکشه تا از تو دور شم دن نکهی: مگر ا دیسع

اومد که خونه مون شلوغه و ما تنها   ادمونیدست تازه  یبعد من و تو آغوشش گرفت با صدا و
 قرمز شد و تو گوشم گفت   دی. سع میستین

 لسم شکست آخرش تو جمع بغلت کردم وروجک . : ت

. به  کردنینگاه کردم که همه با ذوق به ما نگاه م  هیبه روش زدم و ازش جدا شدم . به بق یلبخند منم
 بودن .  زی طرف اون دو تا وروجک رفتم که تو بغل آقا پرو

 خوشگالمو بغل کنم ؟ شهی: م

 : بله چرا که نه ؟  زی پرو

 خوشکل داشتم .  یکو چلو ها نیا که به یمن بودم و عشق و

 ؟ هیاسمشون چ دیسع

 فقط دو ماهشونه . اسم ندارن خودت انتخاب کن   نای: ا دیسع

   یهر دو تا رو گرفت ی: چطور 

  کردی . همونجا کار م زی : به کمک پرو

 گشتم و قدر شناسانه نگاش کردم   بر

 : ممنونم  

 طور تشکر کرد .  نیهم چشماش و به هم زد و ا زی پرو

 کردن  یجو دوباره بر گشت و همه خوشحال تازه
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  دمونهیسع ییهم باشه نوبت هنر نما ی: نوبت کوثر

 : چشم من مخلص همه هستم  دیسع

   خوام یآهنگ ازت م هیقبلش من  یبخون ول   یبخون یبخوا ی م ی: هر چ کوثر

 ؟  ی: چه آهنگ دیسع

 .  دنیزد و هر دو خند د یمبه ح  یچشمک  کوثر

  یخوندیم شدیم ی: آهنگ بابک جهانبخش ، همون که دلت تنگ هست

 تمام صورتش رنگ گرفت   دیسع

 : امان از دست تو  

   ذارمیاون و م یضبط شدتم دارم نخون ی: به من چه زود باش . تازه صدا کوثر

  می: باشه بابا ، تسل 

 .  خونهیبرام م  یامروز چ زمی رفت و من مشتاقانه گوش شدم تا بشنوم عز تارش یشد و به طرف گ بلند

   دیچی خونه مون پ یی رایگرمش تو پذ یآهنگ زد و بعد صدا اول

 به کوچه  کوچه

 به خونه  خونه

 ونهیگشتم من ِ د دنبالت

  هیبه سا هیسا

 کردم   دنبالت

 دورت بگردم  یگم شد اما

 (  -اوج پرواز کردم :)  به چشام نگاه کرد و گفت و من تا -:
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   دیبار یم بارون

 دید ینم  چشمام

   دیلحظه ، صدات و نشن هی قلبم

 ( -)  دوباره تو چشمام نگاه کرد و ادامه داد:-:

   زهیری م بهم

   امی دن تموم

 تنهام   یلیمن خ  یستیتو ن  یوقت

 

   رهیگیم میگر

 که حرفام   یوقت

   رهی م ادتی از

   وفتمییم ادتی

   وفتمییم ادتی

  رهی گ یم بارون

 رم    ینم ییجا

   رمیچه دلگ یوا

   رمی س ایدن از

   رمی می تو م یب

   رمی می تو م یب
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   رمی می تو م یب

 ( -)  باز آهنگ زد و دو باره ادامه داد:-:

 و بستم   چشمام

 خستم  خسته

 (  -اومد . غم تو صداش و تو نگاش :  ادش ی )  انگار غماش -:

 نجا یا عکسات

 نشستم  تنها

 رو ندارم   تو

   ارمییبد م یه

 گرفته  دلم

 روزگارم   از

   رهیگیم میگر

 که حرفام   یوقت

   رهی م ادتی از

   رهی م ادتی از

 کردن و خوندن   یو تموم کرد و شروع کرد آهنگ تولد زدم و همه باهاش همراه آهنگ

 ها شد .  هینوبت هد کیآوردن و بعد از ک کیاز خوندن آهنگ تولد کوثر و سها بلند  شدن و ک بعد

هم گوشواره ست همون  دیشون که دستبند بود و بهم دادن و بعد کوثر و حم هیعمو خاله هد اول
 دستبند دادن و باباو مامانم هم گردنبند همون ست و . 
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   نیدیخر نی : شما همه با هم رفت

  دنیحرفم خند یبرا همه

  اریبهم داد که بس یهم عطکلن  زی که باعث خنده همه شد و آقا پرو دیبرام چند تا کتاب تست خر سها
 خوش بو بود  

 .  ستادیمن ا یروبه رو  قایاومد و دق کیشد . نزد  دیبعد نوبت سع و

 تو  یاومد ای تو به دن نکهیخوشحالم از ا  یلی: خ  دیسع

 تو  یگمشدم ی هی که  نم  دیفهم ایدن آخه

 دلم   زی مبارک عز تولدت

بود   زونیبود که دو تا قلب بهش آو یرو به دستم داد . و منم اون و باز کردم . گردنبند یبعد جعبه ا و
 مون بهش وصل بود   یبازش کردم . عکس خودم و خودش تو روز عروس  یوقت

 که بهش داشتم  ینگاه کردم با تموم عشق  بهش

  یرو اول بهم داد هیهد نی بهترتو  ی. ول دی: ممنونم سع

 با چشم و ابرو به بچه ها که االن تو بغل مامان و خاله بودم اشاره کردم .  و

   یکنیو اونا قبول م یهست ی: خوشحالم که راض دیسع

   می: چرا قبول نکنم . اسمشم بزار

 فکر کردم و گفتم  یک

 و   ادیکه با اسم تو ب  اری: سام

 که با اسم تو باشه    اری: هان  دیسع

 : قبوله  
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  دیبچه هام دست زدن . و من و سع یو همه برا میهمه گفت یقشنگم و برا یبعد بلند اسم بچه ها  و
 . میهم با لبخند به هم نگاه کرد

   یار یهاست . دستت را دراز کن تا به دستش ب  یکینزد نیهم   یخوشبخت

 ان یپا
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 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  
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