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 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

  

 

 

 سلطان قلبها:

 ：خالصه رمان

 ندارن یخوب یوضع مال کننیباهم بودن و تو آرشگاه کار م یکه از بچگ میرمان دار نیتا دوست تو ا سه

 رمان هست اون بخاطر به دست آوردن پول با  یاصل تیشخص یساق

  کنهیمدت ولشون م هیوبعد  شهیدوست م پسرا

 و عاشق شد  دیچرخ روزگار چرخ نکهیا تا

 هم تحمل کرد  یادیز یسخت

 وپولدار هم شد دیآخر به عشقش رس اما

 

 یجانیخوش ,ه انیپا

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 قلبها: سلطان

 ردیمیهرگز نم عشق

 

 

 کارم نشسته بودم که در باز شد ناخودآگاه دستم رفت سمت مقنعه ام و آوردمش جلو زیم پشت

 مهندس . یآقا سالم：اومد داخل از جام بلند شدم وگفتم یزارع مهندس

 دخترم؟ یخوب یخانم باقر سالم：گفت ییبا خوش رو مهندس

 به لطف شما  یمرس：من

 شدم  رهیخ خوردیم یکه به طوس شیآب ینگاه کردم وبعد به چشما دشیسف یموها به

 در کل کنهیاشو بامزه م افهیدماغشم تپله وق مامرزیخدا ب یدرست مثل بابا دادیبهم آرامش م دمیدیکه م چشاشو

 دعوا کنه یبا کس ایبشه  یعصب دمیند چوقتیه هیآدم مهربون

  کردمیگله م زیکه از همه چ شهیبر عکس هم میو از کارم راض کنمیکار م نجاینه ماه ا بایتقر

 حالم خوبه  شهیشرکت هم نیتوا یول

 زنگ خورد میرفته تو اتاقش منم سرجام نشستم که گوش سیمهندس ن دمیبه خودم اومدم د تا

 بله：کشدار جواب دادم  یبود با صدا ساجده

 ؟یساق ییوبال کجا بله：ساجده

 گهیباشم شرکتم د یخواستیم کجا：من
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 یباش ششیکن که شب و روز پ یمهندس عروس نیبرو با ا گمیشرکت من م نیما رو با ا یتو هم کشت اوف：ساجده

 شرکت یهر روز کله سحر بر یستیمجبور ن گهید

 زمیتا لنگه ظهر خوابن  نه عز یهمه مثل جناب عال یفکر کرد هیپدر منه  بعدشم چ یخفه شو اون جا یساج：من

  میما اهل کار

  گهیزود د۱۱شدم   داریجان تو امروز زود ب به：ساجده

 

 بود ۱۲نگاه به ساعت انداختم  هی

 یداشت کاریچ یهمه فک زد نیخب حاال ا یشد داریچقدر هم زود ب ینباش خسته：من

  رونیب میدلم گرفته زنگ زدم بگم بر یساق：ساجده

 خوبه؟ شب：من

 یبا نمتیبیپس م خوبه：ساجده

 یبا：من

 

  

داشت اما مجبور بودم با  یادیما با شرکت فاصله ز یشد ورفتم خونه ,خونه ۱کار شدم تا بالخره ساعت  سرگرم

  سینخوب  میاتوبوس برم چون وضع مال

 رو انداختم تو قفل  در رو باز کردم  دیکل

 یدر سالن وارد سالن شدم کس گهیوسمت د ییگوشه دستشو هیشدم که  کیکوچ اطیشهر وارد ح نییما پا ی خونه

 اوپن قرار داره  یحمان و آشپز خونه  فیرد هینبود تو 

 دست مبل رنگ و رو رفته  هیدستبافت و یوقال یمیقد ونیزیتلو هیسالن هم  تو
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 تو سالن  ایتو آشپزخونه اس  ایدونه اتاق قرار داشت که مال خودمه مامان که  هیسالن  یانتها

 وترمیو کامپ یواریطرف هم کمد د هینفره گوشه اتاق هست  کیتخت  هی

  ها هیهمسا نیاز ا یکیحتما مامان رفته خونه   دمیعوض کردم و رفتم رو تخت دراز کش مویلبا

 چشامو بستم خوابم برد. تا

 آرشگاه باشم . دیبا۶بود۵شدم به ساعت نگاه کردم  داریاز خواب ب میآالرم گوش یصدا با

 کردن زیمشغول تم شهیمامان تو آشپز خونه بود مثل هم رونیجام بلند شدم رفتم ب از

 سالم：من

 . یکار کرد تدیامروز ز نکهیمثل ا یخسته نباش سالم：مامان

  ینهار خور زیلبخند زدم و نشستم پشت م هی

 برام نهار گذاشت و مشغول خوردن شدم  مامان

 .تهیواسه چ یآرشگر نیا گهیمادر تو که کارت تو شرکت خوبه د گمیم：مامان

 باز شروع کرد اوف

 …پس دیدونیخودتون م نویا شمیمن از کار کردن خسته نم مامان：من

 .گمیواسه خودت م منکه： دیحرفم پر وسط

 نهییبحث کردن نداشتم غذامو نصفه خوردم و رفتم حمام بعدشم برگشتم تو اتاق موهامو خشک کردم جلو آ حوصله

 به صورت برنزه ام پنکک زدم  سادمیوا

 دارم  یبلند و پرپشت یومژه ها هیابروم مشک چشمو

  یزدمو بعدش رژ ورژگونه صورت ملیر

 . دمیپوش یبا شال وشلوار مشک یبستم و رفتم سراغ لباس هام مانتو صورت یدم اسب موهامو
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 نرویبود خداحافظ گفتم و رفتم ب اطیپام کردم به مامان که تو ح مویعروسک یصورت یکفشا رونیاتاق زدم ب از

 

  

دامش هم اسپرت زده وان پیپشتش بهم بود ت رونیپسراومد ب هیکوچه خارج شدم در جفت کوچه مون باز شد و از

 که برگشت سمتم چشام چهارتا شد  کردمینگاهش م نطوریخوبه هم

ف بچه نبود که با نص نایالبته فقط با ت نایدوست پسر ت نیواقعا خودش بود فرد کنهیچکار م نجایا گهید نیخدا ا ای

 بود  رستانیدب یها

 نگاهمو ازش گرفتم و به راهم ادامه دادم عیسر

 خونه ساجده , دمیقدمهامو تند کردم و رفتم تا رس شناسهینکنه منو م کردمینگاهش م دیفهم زهیت یلیاون خ یول

 به کار کردن تو آرشگاه میشروع کرد یسالگ۱۶از  رستانمهیدوست دوران دب ساجده

 که با من رابطه داشته باشه  دهیو فقط اجازه م رهیسختگ یلیخ مامانش

 . کنهیره به اسم سجاد که تو مغازه کار مبرادر  دا هیو  کنهیکار م هیهم تو عسلو باباش

 ؟ییتو یساق：رو زدم ساجده برداشت فنیا

 .میبر ایمنم ب اره：من

 تو  یاینم：ساجده

 میکه بر ایزودتر ب نه：من

 امیاالن م باشه：ساجده

 رونیباز شد وساجده خانم اومد ب در

 به چه کرده خانم,ساجده هم مثل من صورتش برنز اس لب و چشاش درشتن  به
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 عوض شده  یلیحاال خ البته

 ساجده به خودم اومدم یطرفه زده با صدا هیکرده موهاشم  شیوچشاش که هفت قلم آرا دیقرمز صورت سف یلبا

خب مامان خب مامان نبود من  کردینگاه نم ینجوریبود هم ا نیاگه فرد یحت میزدنت تموم شد بر دید اگه：ساجده

 یهست یبرام اصال تو ک یشد یرتینکنه غ ای ینگاهم کن یسیهمونجا وا یخوایم هیحاال چ گهیگفتم به خودم برسم د

 ؟ی؟داداشم یبابام یبش یرتیغ یکه بخوا

 کن پسر جون  جمع

 از رو تاسف تکون دادم و  یآخر سر دمیخندیو من م زدیحرف م زیر هی ساجده

 وقت هی ینش ونهید یساج یهو：گفتم

 ریخ نه：ساجده

 بابا خدا شفات بده  میبر：من

 میبر：ساجده

 سمت اتوبوس  میرفت

 . میواز اتوبوس خارج شد میزد کارت

 

  

 خواستیبود که واسه ساجده اس م یمشتر هیدادم و رفتم داخل فقط  یبه خانم حسابدار سالم میسالن شد وارد

 اصالح کنه 

 •••والک و کوریکارم مان منکه

 بود در زدم خانم که مخصوص عروسا نیمیرفتم اتاق س ومدهیهم هنوز ن پرستو

 بفرما ــــــــــ
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 رو باز کردم و گفتم:اجازه هست در

 خانم  نیبزار برا ا یناخن مصنوع ایب یخوب شد اومد ییتو ی:ساقنیمیس

 کردیم ونیخانم ام داشت موهاشو شن نیمیگفتم و مشغول کار شدم س یا باشه

 پرستو از سالن اومد  یصدا نکهیا تا

  زدیم سیگ یدختر هی یکارم تموم شده بود رفتم تو سالن پرستو داشت موها منکه

 شدم  اون غرق کارش بود متوجه من نشد  رهینشستم به پرستو خ نهییروبه آ یها یاز صندل یکیرو  رفتم

 یپر ی:چطورمن

  یاومد یتو ک ی:عه ساقپرستو

 ـ چ خبر ؟ نجامیوقته ا یلی:من خمن

  یخواستیم ی:چ خبرپرستو

 دعوا شهیهم مثل

 یکنیتو چرا انقد با مادرت دعوا م یپر ی:وامن

 خونه بخرم  هیگرفتم  میتصم دهیم ریگ میبه همه چ یساق یدونی:نمپرستو

 ؟ی:خونه؟؟مگه پولشو دارمن

به  رسهی. چهلم پدر بزرگم که تموم شد ارثش م میشیپولدار م میدار یناسالمت یدخ یکار یزد وگفت:کجا یچشمک

 ما 

 دهیم یزیبابات بهت چ یعنی:من

 خونه ام ـ نیایهر روز ب یتو و ساج رمیگیدور ورا م نیخونه هم هیبده  دی:باپرستو

 ؟یبکن یچه غلت یخوایم یتو اون خونه خال نمیکه تا االن ساکت بود گفت:بب یساج



 ردیمیعشق هرگز نم

 
9 

 

 . شمیپ دیایگفتم که شماها م هی:وا غلط چپرستو

 تو خونه حال کنه. ارهیدوست پسراشو ب خوادیباور نکن م یرو به من گفت:ساق یساج

 که عاشقشم یِدونه اس اونم عل هیهمش  یگیم نوی:مگه من چندتا دوست پسر دارم که اپرستو

 کن عمو جون اهی:برو خودتو سساجده

 .ستمی:من عموت نپرستو

شالمو باز بستم و  یکردم موهامو چتر شیوخودمو آرا  شینداشتم رفتم سراغ لوازم آرا نارویکل کل ا حوصله

 کننیبز نگاهم م نیبا دهن باز ع یو ساج یپر دمیگذاشتم تا برگشتم پشت سرم د

 ن؟یدیآدم ند هی:چمن

 ...یول میدی:چرا دساجده

 ؟ ی:کجا با سالمتپرستو

 دور دور میریم ی:با ساجمن

 ؟ ی:په من چپرستو

 جونت یعل شی:تو بتمرگ پمن

 ؟ دیبریمنو نم یعنی:پرستو

 یکن انتیبه شوهر جونت خ یخوایتو که نم  میآدم خر کن میریم مینگاه کردم گفت:ما دار یساج به

 شوهرش باشه. یانگار خوشش اومد که عل دیکلمه شوهر خند دنیبا شن یپر

 بهتره  امی:خب پس نپرستو

 تو برو با شوهرت خوش بگذرون زمی:آره عزمن

 باز شد ششین دوبار
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 رونیب میهم آماده شد و رفت یساج بالخره

 

  

 پنجم: قسمت

 

 بنز خوشگل جلو پامون ترمزکرد هی نکهیتا ا میدیخندیو م میرفتیراه م یه

 توش بودن  ریگیپسر ج دوتا

 هی گریرستوران وبه حساب اون دوتا ج می.رفتمیناز کردن سوار شد یما هم بعد از کم میمون خواستن سوار ش از

  میخورد یشام درست حساب

 رفتم  یدوتا عشوه خرک نیاومدم ـ برا ا یکه امشب حوصله نداشتم فقط بخاطر ساج من

 نزاشتم و رفتم خونمون  یبهش محل دمیرو د نیخونه سر کوچه باز فرد میدیوقت بود رس رید

 تو حال خواب بودن. مایون یوصباح)خواهر بزرگم(با بچه هاش ناز مامان

اومد شوهرش  ادمیاها  نجاسیصباح چرا ا نمیخوابم نبرد  اصال بب یعنی دمیآروم آروم  رفتم ت  اتاق و خواب منم

 امشب هم رفته سر کار گهینگهبان بود د

 سال ازم بزرگتره۵بچه بزرگه اس  صباح

خودم  یسالگ۹از  یعنیبودم  یسالم بود که بابا فوت کرد اون موقع ها من چادر۱۴سال ازم بزرگتره من ۳هم  هیسم

 چادر سر کردن  یهم از بچگ هیصباح و سم رنیچادر بگاصرار کردم که برام 

بود که از همه  یمدت هیفرق کرده  زایچ یلیخ یمن خوب بودم اما االن چ یخوب بود حت یبابا بود همه چ یوقت تا

  یجوسا یبرا دوستام که بچه مثبت بودن رو ترک کردم و رفتم با پر هیتکرار میزندگ کردمیحس م ومدیبدم م یچ
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 میشروع کرد یسالگ۱۶و از  میخوند وتریآزاد بود هر سه تامون کامپ یمثل منه اما پر شیخانوادگ یهم زندگ یساج

وقت عاشق دوست  چیکه ه میاما بهم قول داد یخوش گذرون میرفتیبه کار کردن تو آرشگاه وهر شب از اونور م

اگه زشت باشن سال آخر  یحت میواخیما اونارو بخاطر پولشون م بازهیعاشق بشه م یو هر ک میپسرامون نش

  دشدیسال آخر تجد یحت  ومدیکمتر با ما م گهیشد و د یعاشق عل یپر رستانیدب

نخوندشو جبران  یپرستو هم که داشت درسها میقبول نشد یول میوکنکور داد میگرفت پلمیزددتر د یساج منو

تو اون شرکت مشغول کار شدم امسال قراره گرفت منم به لطف پسر عموم که خواستگارم بوده رفتم  پلمید کردویم

خانواده  به اصرار یول میبه دانشگاه ندار یا قهعال چکدومیدانشگاه اما ه میبر میکه اگه قبول ش میبد ییکنکور سه تا

 . میهامون قبول کرد

 فکر کردن خوابم برد. یاز کل بعد

 

 [۲۸,۰۸,۱۷ ۲۳:۲۷] 

 قسمت پنجم: ادامه

 یندارم آرشگاه هم که معموال کس یشدم  امروز که جمعه اس منم کار خاص داریب کیخسته بودم که ساعت  اونقدر

د که باعث ش دیکش غیج دیمنو د نکهیکه دو سالشه اما هم مایدر اتاق رو باز کردم و چشمم افتاد به ن رهیجمعه ها نم

 خودمم بترسم 

 کیبهم انداخت و گفت:اوال عل ینگاه هیمنم هستم  دیزه فهمصباح که تا ییهویبچه ات چش شد  نی:وا صباح امن

 سالم 

 :سالم.من

 .یفهمیبنداز م نهیینگاه به آ هی:دوما برو صباح

 که دل درد گرفتم   دمیبعد انقدر خند یول دمیترس دمیتو اتاق خودمو که د برگشتم

 بود رو صورتم رژ هم پخش وپال شده بود  ختهیر ملمیخط چشم و ر تمام

 از جاش بلند شد  دنمیخودمو درست کردم رفتم تو سالن صباح با د یزود
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 سالشِ صورتش پر جوش شده۱۲کردم  یروبوس یبعد هم با ناز میکرد یبوس رو

 مامان وصباح شیپ نشستم

 جون  ی:خب چه خبر ساقصباح

 :خبر کار،خونه ــــ خونه ،کارمن

 کرد یکوتاه خنده

 :تو چه خبرمن

 خوب ی:خبراصباح

 شد  دایخبر خوب پ هیعجب  چه

 ؟ی:چگفتم

 :باردارم.صباح

 تازه دوسالشه  مایشده ن ونهید نیوا ا دیرو لبم ماس ی خنده

 گه؟ید یکنیم ی:شوخمن

 .گمیم یکجا بود ،جد ی:نه بابا شوخصباح

 زور لبخند زدم و گفتم:مبارکه به

 خوشحاله چقدرم

  یاز گشنگ سوزهیکردم معده ام داره م حس

 ن؟ینهار خورد گمی:ممن

  می:په نه په منتظرت بودمامان
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اصال  شبیدادم ورفتم سمت آشپزخونه برا خودم نهار گذاشتم وخوردم . چقدر گشنه ام بود د  لشیتحو یاخم

 خوردم بسکه اون دوتا بز بهم نگاه کردن و نزاشتن بخورم یچ دمینفهم

 شدم  وتریاز نهار رفتم تو اتاق و مشغول کار با کامپ بعد

 بود  یزنگ خورد ساج میکنم باز گوش که چه عرض کار

 صدامو کش دادم و گفتم:بــــــــــله شهیهم مثل

  یستیبلد ن یا گهیحرف د یکشیم یه هیبـــــــــله چ نی:بله و بال اساجده

 یشیمزاحم دختر مردم م یه یستیبلد ن یا گهی:تو کار دمن

 مزاحم بشم خوادیدلم م چرخمیم عاریب کاری:نه بساجده

  یخوایم یبگو چ یزنیفک م زیر هی:اگه بزارم تو حال خودت تا فردا من

 کوه  رنیدارن م یو عل یرفت بگم پر ادمی ی:آها راستساجده

 :االنمن

 :نه عصر ساجده

 :خب به من چهمن

 میری:منو تو هم مساجده

 کار؟یچ میری:منو تو ممن

  گهید ایخو حوصله ام سر رفته ب ی:اوووف ساقساجده

 

 انقدر اصرار کرد تا قبول کردم برم یساج خالصه
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 ششم: قسمت

هر  نایسالش بنفشه هم تازه اومد خونمون ا کیبا دختر  هیسم رونیآماده شدم خوشگل کردم خودمو  رفتم ب عصر

 منم حوصله اشون رو ندارم  انیجمعه م

 کردم  یتو سالن نشستم با بنفشه باز کمیکردم و  سالم

 دم در. ایزنگ زد گفت:ب یپر نکهیا تا

 . نیبازم فرد ی.وا ستادمیکردم و رفتم سر کوچه ا یخداحافظ

 خورد و آروم شد . یاز عل یکتک حساب هی نکهیبشه تا ا کینزد یبه پر کردیم یسع یلیخ نیفرد

 هم عقب یجلو نشسته بودن ساج یو پر یبه خودم اومدم عل نیبوق ماش یصدا با

 جواب سالمم رو دادن . ینشستم و سالم کردم همگ یساج شیپ رفتم

 کنهیچکار م نجایا یگفت:ا یعل بالفاصله

 دنشیهم د یو ساج یپر دمیرس نینگاهشو گرفتم  و به فرد رد

 خوند  یپر یترس رو از چشما شدیم

 ومدینم نورایا چوقتی:اون هیساج

 کنهیم یزندگ نجای:اووم فــــ فکر کنم امن

 ؟ی:از کِیعل

 دمشید روزیمن د دونمی:نممن

 مزاحمت که نشد:یعل

 :نهمن
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 گهید میجان بر یکه تا اون لحضه از ترس ساکت بود دهن باز کرد وگفت:عل یپر

 سرشو به عالمت  باشه تکون داد وحرکت کرد یعل

  میشد ادهیپ یکوه همگ میدیتا رس مینزد یحرف چکدومیراه ه تو

  میجلو رفت یبه راه رفتن منو ساج میکرد وشروع

 رفتنیهم عقب تر از ما راه م یو پر یعل

 ی:ساقساجده

 :هووممن

 نجایاومده ا نیفرد ی:چرا نگفته بودساجده

 :مهمه؟من

ود  و آوا  ب نیو زهره چکار کردبعدشم همزمان با نسر نایرفته با م ادتی نکهیتو مثل ا نکهی:په نه په تو مثل اساجده

 رو از مدرسه دو آردن بازم بگم؟ لویو ن تایبود  ب دهیرفته کل مدرسه رو به گند کش ادتی

اون دخترا که باش دوست شدن از گنداش خبر   می؟ اون موقع همه کم سن و سال بود یکنیم نیچرا همچ ی:ساجمن

 یانقدر بترس سین ازین میدونیرو م زیما همه چ ینداشتن ول

 

 اونجا رو هم به گند بکشونه  خوادیما م یبابا اون اومده منطقه  ی:ایساج

  میستیبجز منو تو ،ما هم که خر ن ستنیبا پسرا ن یاز دختراش اهل دوست چدومیما ه یمنطقه  نیپووف بب :من

 .میرامش بش

 فقط مواظب خودت باش الیخیحاال ب یزنیتو هم همش حرف خودتو م زنهی:منکه دلم شور مساجده

 

 م؟یبدو میبر ی:اوکمن
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 ۳،۲،۱می:برساجده

  دنیبه دو میکرد شروع

 چیه یو عل یاز پر نمیبرگشتم پشت سرمو بب میهمه  راه رو رفته بود بایتقر  زدمیخسته ام شد نفس نفس م گهید

 نبود  یخبر

  ومدنیکه هنوز ن نای:اوف امن

 رنیگیقلوه م دنیدارن دل م زمیگفت:آره عز نشستیکه م یدر حال یتخت سنگ نشستم ساج یرو

 سمتمون ومدنیداشتن م داشدیله اشون پسرو ک یوعل یکه پر  میزدینفس نفس م نطوریهم

 بهمون دنیتا رس دنیشروع کردن به دو دنیما رو د یهم وقت اونا

 میگشتیساعته دنبالتون م هیشما  نیی:کجاپرستو

 .میدیدویم می:داشتمن

 خانوما؟ میگفت: بر یکه عل شدیداست غروب م گهید میدوتا هم نشستن و گپ زد اون

  میکه بر میبلند شد نیبرا هم میخسته بود یهمگ

وران به رست میرفت نیشب شده بود برا هم میسوار شد میدیرس نیتا به ماش میرو برگشت میکه رفته بود یراه ی همه

 به بدن میکباب زد یحساب عل

 

 زود خوابم برد . یخونه از خستگ میاز شام برگشت بعد

 کردم یمیمال شیشدم  آرا داریب میآالرم گوش یصدا با

 یبا مانتو آب دمیپوش یو شلوار مشک مقنعه

 بود. دهیمامان رو کاناپه خواب رونیاتاق زدم ب از
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 پتو روش انداختم  هی

 شد  داریب که

 گفتم:بخواب مامان آروم

 یکجا بود روزیاالن چه وقته خوابه،د گهی:نه دمامان

 :کوهمن

 ی:باکمامان

 :با ساجدهمن

 اومده دنبالت. نیبا ماش یپسر هی گفتیم ژخانومی:منمامان

 دیبودن رو ند نیخانم کور بود اون دوتا دختر که تو  ماش ژی:پوف منمن

 شروع نکن. یبزنه که گفتم:مامان تو رو خدا سر صبح یحرف تیبهم نگاه کرد خوا نشیغمگ یچشما با

 

  

 هفتم: قسمت

 و مشغول خوردن شدم بعدشم بلند شدم  ختمیر ییسمت آشپزخونه چا رفتم

 باز بود . یینونوا هیسوپر مارکت و  هیتنها  هیخال ابونیو خ۶:۳۰اسپرتمو پام کردم و رفتم ساعت  یکفشا

 بهم داد. یتازه نون حس خوب یبو

 دمیکه به اتوبوس رس شدیکم کم داشت روشن م هوا

 گهیشدم و اتوبوس حرکت کرد فقط من بودم وچهارتا خانم د سوار

  دمیموردنظر رس ستگاهیبه خلوت خلوته به اخو نشیهم دوتا مرد بودن  صبح هم جلو
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  دمیرو د یشدم و رفتم سمت شرکت از پله ها باال رفتم که آبدارچ ادهیپ

 می:سالم آقارحمن

 سالم دخترم ـــــ

 آوردن؟ فی:مهندس تشرمن

 :بله بله منتظرن میرح آقا

 

 کار،خونه،   خونه،کار شهیبازم مثل هم شگاهیشرکت بودم تا کارم تموم شد و برگشتم خونه بعدشم آرا ۱ساعت تا

  کیکار کوچ هیبرم برا ۹تو شرکت نبود و قرار شد ساعت  یپنجشنبه کار خاص نیگذشت ا نطوریهفته هم هی

 رفتم  اتاق مهندس در زدم دمیرس نکهیهم

 دییبفرما ــــــ

 یزارع یشدم وگفتم:سالم آقا وارد

 نیداد که ازتون خواستم انجام ی:سالم کاریزارع یآقا

نداره  یرادیبعد هم اگه ا دیچک کن دیگفتم:بله آماده اس فقط شما با زاشتمیم زیم یکه پوشه ها رو رو یحال در

 .دیامضاش کن

 به پوشه انداخت و خودکارشو برداشت که امضا کنه اما من اعتراض کردم. ینگاه سر سر هی

 نشیشما که هنوز نخوند یزارع ی:نه آقامن

 من کار ... سین ازی:نیزارع یآقا

 بازشدن در اومد و مهندس حرفش نصفه موند  یصدا
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 یکرد کت وشلوار کرم ریجون اندامش تو حلقم ناموسا گ یا دمیپسر جوون خوشگل د هیپشت سرم که  برگشتم

 ییرایگ یزده موهاشم رو به باال مرتب کرده بود چشما غیت شیبود صورتش هم ش یرسم پشیبود خالصه ت دهیپوش

 خوش فرم داشت  یولبا کیبار ینیبود ب یآب داشت رنگش

 کردیپر پشتشو اخم کرده بود و با غرور نگاه م یها ابرو

اجاز  یب شهینشم  خودمو جمع و جور کردم وگفتم:آقا شما هم عیضا نکهیسرفه اش به خودم اومدم برا ا یصدا با

 داخل؟ نیایم نیندازیسرتون رو م

 رمیاز شما اجازه بگ دیبرا ورود به اتاق پدرم با دونستمینم ــــــــ

 

تعجب و البته خجالت زده بهش نگاه کردم بعد هم به مهندس ،مهندس به عالمت مثبت چشم بست بعد هم پوشه  با

 رو به سمتم گرفت 

  یببر فیتشر یتونیم ینداشت یامضاش کردم اگر هم کار ی:خب خانم باقروگفت

 ارهیدوتا قهوه ب نیبگ میو خواستم برم که گفت:فقط به آقا رح یگفتم:مرس ریرو گرفتم ز پوشه

 برم دیبا خورمیگفت:من نم هیپسر چشم آب اون

 

  ییهویمن چم شد  زدینشستم قلبم تند تند م زیحس کردم فشارم افتاده پشت م رونیاتاق اومدم ب از

 فشارم افتاد  دمیپسر خوشگل د هویجنبه شدم  یچقدرب

 

 یداشت یبا من کاررمو بهم زد :اومد و فک میآقارح

 خوانیمهندس قهوه م ی:آقامن

 ارمی:چشم االن ممیرح آقا
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 رفت و من هنوز تو شوک بودم که در اتاق مهندس باز شد میرح آقا

 جذاب ترش کرده  یلیلبخند گوشه لبش بود که خ هی ندفعهیا رونیاومد ب پسرش

 بست هنوز دو قدم نرفته بود که مهندس درو باز کرد درو

 یجا گذاشت لتویموبا اریوگفت:سام 

وبلند شدم رفتم طرف در مهندس برگشت تو  فمیداشتم گذاشتم تو ک زیرو م لهیوس یهرچ عیاونا سر دنید من

 طرف  نیاومد ا اریاتاقش و سام

 خانم نی:شما هنوز نرفتاریسام

 .دمکریجمع م لموی:داشتم وسامن

 رفت منم پشت سرش رفتم  رونیاز در ب یزد که مثال خر خودت یپوزخند هی

 . میدیآسانسور رس به

 دکمه همکف رو فشرد   میدو وارد شد هر

 

 بودم استرس گرفتم . کیانقدر بهش نزد نکهیا از

 نگاهش کردم. یچشم ریو ز نییجرئت نداشتم به چشاش نگاه کنم سرمو انداختم پا یحت

 گم؟یدرست م ینگاهم کرد وگفت:خانوم باقر نهییتو آ از

 :بله درستهمن

 د؟یکنیکار م نجای:شما چند وقته ااریسام

 نُه ماه:من

 نیکار کرد یی:قبال جااریسام
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 :نه چطور؟من

 کردنیم فیاز کارتون تعر ادی:مهندس زاریسام

 لطف دارن شونی:امن

 راحت شدم  اریسام ییبه همکف و از بازجو میدیرس بالخره

 ¿یصدام زد:خانوم باقر اریسام یشرکت خارج شدم و رفتم سمت جاده که رد بشم ول از

 مهندس یطرفش وگفتم:بله آقا برگشتم

 دادم حاال از کجا معلوم مهندسه  یلبخند زد اوه چه سوت هی

 رسونمتونیم دییهست بفرما نی:ماشاریسام

 با کالسه یلیخ یول هیاسمش چ دونمیرنگ که پشت سرش بود نگاه کردم نم یمشک نیماش به

 شمی:نه مزاحم نممن

 

 دیندارم مراحم ا ی:من امروز کار خاصاریسام

  رهیبگ ادیآدرس خونمونو  خواستمیدل بودم هم دوست داشتم برم هم نم دو

 شمیم ادهیآرشگاس همونجا پ شیخانم پ نیمیس شگاه؛خونهیمنو ببره آرا گمیآها خودشه م دیبه ذهنم رس یفکر هی

. 

  دادیم یخوب یشدم چه بو نیماش سوار

 مونده  کمیهنوز  ستمیمن مهندس ن یعنیگفت:اوم من  اریحرکت کردو سام نیماش

 خوامی:آها معذرت ممن

 بهتون بدهکارم یمعذرت خواه هیمن  یزارع یدفعه من سکوت رو شکستم وگفتم:آقا نیا میدو ساکت شد هر
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 :معذرت چرااریسام

 مهندس من بد حرف زدم  یاتاق آقا نیشما اومد ی:خب وقتمن

 میخب حاال کجا بر کردم،یم یزودتر خودمو معرف دیمن با سیشما ن ری:نه تقصاریسام

  میحرف نزد چکدومیه گهیرو بهش دادم و د آدرس

 خانم نگه داشت. نیمیخونه س شیپ

  نیدیممنون زحمت کش یلی:خمن

  کنمی:خواهش ماریسام

 به اجبار شدیتموم نم ریمس نیا کاش

 

  

 هشتم: قسمت

 

 

 هل کرده بودم دیطرف آرشگاه که منو د ومدیشدم چشمم خورد به ساجده که داشت م ادهیپ نیکه از ماش نیهم

 رو بستم و ازش دور شدم نیدر ماش عیسر

 اونم حرکت کردو رفت  خوشبختانه

 ساجده شیو رفتم پ دمیکش یراحت نفس

 یکنیچکار م نجای:سالم تو امن

 یدار یمن جاش اومدم مشکل ومدیامروز ن ی:سالم پرساجده
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 یریتنها تنها م اسینجوریا هیاون پسر خوشگله ک یکنیچکار م نجایتو ا نمیبگو بب حاال

 بپرس یکی یکیحداقل  ی:باز تو شروع کردمن

 اون آقا،پسر مهندسِ  اوال

خانم رو  نیمیه آدرس سآدرس اون خراب شده رو بدم که آبروم بر شدینم یمنو برسونه خونمون ول خواستیم دومأ

 دادم 

 

 .نیمنو برسونه ،خب حاال خوش گذشت با هم اومد ادیدارن کاش ب ی:واهلل مردم عجب شانسساجده

 

 تنها باشم  خواستیباز شروع کرد به چرت وپرت گفتن دلم م نیا

 با توام ها یی:الووو کجاساجده

 یگیم یچ هی:چمن

 بجنب کمک کن دست تنهام. یاومد نجایحاال که تا ا گهیداخل د ایب گمی:مساجده

 

 امی:من نممن

 :چرا اونوقتساجده

 برم خونه خسته ام . خوامی:ممن

 

 خونه . یبر یخوایم ی:مطمانساجده

 قدم بزنم  خواستیرفتم سمت پل دم م یحرف چیه ینگاهش کردم وب تیعصبان با
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عشق  چوقتیاما ه یول کردمیم و کل کل شدمیبودم باشون دوست م یادیز یبا پسرا شهیدارم هم یبیحس عج هی

 رو تجربه نکردم.

 )پسر عموم( که عاشقم بود.نیحس یحت

 برادر دوست داشتم هیاونو مثل  من

 من بهش اجازه ندادم. یول میخواستگار ادیچند بار خواست ب اون

از  دیشا نیکه حس گهید یزایچ یلیو خ ی،پارتیاز هم دوره من تو فکر پول وثروتم،آزاد یلیما فکرمون ت آخه

 باشه  زاریاسمشونم ب

 بده رییمنو تغ خوادیاون م انگار

 شدم. یانجور اریسام دنیچرا با د دنمینم

نداره  یپسر خونه زندگ نیا دونمیدم در بود من نم شهیمثل هم نیسر کوچه فرد دمیاطرافم نگاه کردم رس به

 ابونِ یساعته ت  خ۲۴

  دید کرد.رفتم  اونطرف رد بشم که بازم جلوم پرراهمو س نیرد بشم برم داخل کوچه که فرد اومدم

  دیدیما رو نم یخلوت بود و کس ابونیبد بختانه خ ویبختانه  خوش

 نگاه کردم و بهش

 برو کنار بزار رد بشم. یکنیم نیچرا همچ هیگفتم :چ 

 اعصاب خورد کن چونه اشو خاروند  یخونسرد با

 یزرنگ یلیخ ی:فکر کردگفت

 

 [۰۲,۰۹,۱۷ ۱۵:۳۴] 

 نهم: قسمت
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 برو کنار  ستمی:نه آقا من اصال زرنگ نمن

 خوشم اومد  ی:خب اعتراف کردنیفرد

 ؟ی:حاال که چمن

 سناسمتی:اومدم بگم فکر نکن که من نمنیفرد

 یینجایهفته اس ا هیتو فقط  یمنو بشناس دی:چرا بامن

 

خودتم خوب  یدید ادیتو منو ز یبار ول هیاما فقط  دمتی:خودتو نزن به اون راه من قبال تو مدرسه دنیفرد

 . شناختنیاون مدرسه منو م یدخترا ی ،همهیدونیم

  یرو بگ زایچ نیا ی:خب االن اومدمگ

 :نه،نیفرد

 در آورد گرفت سمتم کیبرگه کوچ هی بشیگذاشت تو ج دستشو

 بهت بدم نوی:اومدم اوگفت

رو جلو چشاش پاره کردم انداختمش رو دادم و برگه  لشیپوزخند تهو هیرو ازش گرفتم شماره اش توش بود برگه

 و از کنارش رد شدم. نیزم

 گرفت و منو کشوند سمتش فمویک هوی یول

 ونهید یکنیم کاریچ ی:هووومن

 دفعه اولته . نیا یخانم نی:ببنیفرد

 دفعه اول و آخرته. نیا نیو مثل خودش گفتم:بب دمیاز دستش کش فمویک محکم
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 رفتم خونه عیحرفاش نموندم وسر هیمنتظر بق دبگه

 

 حوصله ام سر نره رفتم خونه ساجده نکهیجمعه اس برا ا امروز

 زدم فنیا

 ه؟ی:کخاله

 می:ساقمن

 .زمیتو عز ای:بخاله

 باز شد و رفتم باال مامان ساجده دم در بود در

 :سالم خالهمن

 ،مامانت خوبه  ی:سالم قربونت خوبخاله

 دیشما خوب ی:مرسمن

 می:شُکر خوبخاله

 :ساجدهمن

 :تو اتاقشهخاله

 .ومدی:چه عجب صداش در نمن

 بگم ی:چخاله

 شده؟ یزیگفتم:چ ینگران با

 بت بگم. نیبش ای:بخاله
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 شربت توش بود اومد کنارم نشست. وانیکه ل ینیس هیبا  عیمبل نشستم و خاله رفت تو آشپزخونه وسر یرو

 .زیاز شربتمو خوردم   گذاشتمش رو م یکم

 :خب خالهمن

 شبید یبهت نگفته راجع به خواستگار یزیساجده چ نکهی:مثل اخاله

 ؟ینه کدوم خواستگار  ؟ی:خواستگارمن

 

 سجاد هم بود  ادیساجده پدرش که نبود به برادرم گفتم ب یاز آشناهامون اومد خواستگار یکی شبید

 آخرسر دادیدلم رضا نم منکه

 داد . یجواب منف برادرم

 .ادیه ساجده از پسره خوشش مساجده ناراحته نگو ک دمیرفتن د یوقت اما

 نگفته یچیساجده عاشق شده و به من ه نکهیتموم شد ومن متعجب از ا حرفاش

 موضوع نیراجع به ا یول کردیبا من درد و دل م شهیماجرا خبر نداشتم ساجده هم نیتر کردم وگفتم:من اصال از ا لب

 بهم نگفته بود. یزیچ

 که باهاش حرف بزنم. دمشیند روزیاز آرشگاه برگشت و اونا اومدن منم اصال د شبید نیهم دونستیخودش نم آخه

 باهاش حرف بزن بگو فراموشش کنه. کمیخاله فدات شم برو  حاال

 .گمی:باشه بهش ممن

 جام بلند شدم رفتم اتاق ساجده از

 طرف هم تخت سجاد. هیطرف اتاق تخت خودش بود  هی

 وشه بودنگ هیهر کدوم  وتریوکامپ یوارید کمد
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 پتو بود ریز ساجده

 تخت نشستم. یرو کینزد رفتم

 کنم. تشیاذ کمیاول  دیحاال چکار کنم آها با خوب

 ییمن کجا یمن ....تو ب یتو ب یی...کجا ییکجا قمیکردم به ترانه خوندن:رف شروع

 نشون نداد یعکس العمل چیه یول دارهیکه ب دنستمیم

 .دمیرو از رو صورتش کش پتو

 بسته بود . چشاش

 کنمیاگه غمِ خوشحالت م کشمشیگرفتم تو دستم وگفتم:اگه ناز م دستشو

ه ارزش ندار یشکیرو گونه اش بادستم پاکش کردم وگفتم:ه دیاشک از گوشه چشمش چک نباریا یسکوت ول بازم

 کن که ارزششو داره هیگر یبرا کس یکن سیقشنگتو براش خ یچشا

 بغلم دیباز کرد وپر چشاشو

 

 مطمأنم . ی:ارزش داره ساقساجده

 کردن هیکرد به گر شروع

 کنه. یخواهرانه بغلش کردم واجازه دادم خودشو خال منم

 

 [۰۳,۰۹,۱۷ ۰۸:۴۳] 

 دهم: قسمت
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 آره؟ نِیامیبن زنمیکه آروم شد از بغلم جداش کردم و گفتم:حدس م کمی

که برگشتم خونه تا لباس  شبیمن د یاومده خواستگار دیدیرو نم یدختر چیمغرور که ه نیامی:آره، آره بنساجده

 هیک نمیخبر رفتم بب یدرو زد سجاد باز کرد بعد هم مامانم اومد گفت:خواستگاره منم از همه جا ب یکیعوض کردم 

 خراب کرد. ویهمه چ مییدا هویبا خانواده اش اومدن اما  نیامیبن دمیکه د

 چوقتیه بخشمشینم چوقتیه

 فرستادم و گفتم:بابات خبر داره رونیبا صدا ب نفسمو

استفاده کردو جواب رد دادمن  تیمامان از موقع یول دیپرسیکرد وگفت:اگه بابا بود اول نظر خودمو م یعصب خنده

 .گمیبهش م زویهمه چ ادیحاال بزار بابا ب یول زدمیرو حرف نم شهیهم

 دینداره خواستگارت پر یا دهیفا گهید ی:ولمن

 بابا بدونه نکهی:مهم اساجده

 

 .سین یبه پشت کمرش زدم و گفتم:خوبه که پشتت خال یدست

 سین یپشتم خال یتو که باش گهی:آره دساجده

 :منظورم پدرت بود احمقمن

 خوبن یلیخب آره پدرا خ یگی:اها اونو مساجده

 یلی:خمن

 

 رونیب میایب یاز جوِاحساس گهیسکوت رو شکستم  گفتم:خب د میدو ساکت شد هر

 ادیکه خوشم نم یدونیم

 توهم  ی:حوصله دارساجده
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 خبر دارم برات داغِ داغ هی:من

 ؟ی:چساجده

 بهم شماره داد نی:فردمن

 یییی:گرفتدیکش غیج بایتغر

 

 رمیبگ دی:نه بابا چرا با من

 :خب بهت نگفت که دفعه اولته؟ساجده

 وگفتم:چرا اتفاقا گفت دمیخند آروم

 برو فاتحه اتو بخون ی:ساقساجده

 :چرا اونوقتمن

تا هر  شهیکه باهات دوست م یاگه گرفت دهیتا سه بار شماره م اون¿یدونیازش نم یچیتو چرا ه یساق ی:واساجده

 کرد. یمدرسه که با احساساتشون باز یاز بچه ها یلیمثل خ کنهیوقت که دلش بخواد بعد هم ولت م

 .یشیکه از خودتم متنفر م ارهیسرت م ییبال هی یریاگه نگ اما

 احساس ترس کردم دیحرفش تنم لرز نیا با

 ؟ یخوب ی:ساقساجده

 نگفتم یچیه یبه عالمت آره تکون دادم ول سرمو

 بود غیج یصدا میاخه زنگ خور گوش دمیاز جا پر هوی میگوش یصدا با

 از خنده دیهم پوک ساجده
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 :کوفت رو آب بخندمن

 در آوردم بمیاز ج مویگوش

 صفحه نگاه کردم نوشته  به

 دیوح

 هیخر ک گهید دیتعجب گفتم:وح اب

 یباش دوست شد شیهمون که هفته پ گهی:خر توِ دساجده

 ندارم. گهید نوی:اوف حوصله امن

 .خوادیم یچ نی:جواب بده ببساجده

 قطع شد  یگوش یصدا

 بچه پولداره ها  ی:اَح چرا جواب ندادساجده

 :حاالکه قطع کرد ولش کن.من

 جواب دادم به اصرار ساجده گذاشتمش رو بلندگو ندفعهیزنگ خوردو ا میگوش

 :بلهمن

 دلم. زیعز ی:سالم خانوم خانوما خوبدیوح

 باش چه زود پسر خاله شد. نویا

 ی:سالم خوبم تو خوبمن

 :فدات شم خوبمدیوح

 زنهیسوسول حرف م یدخترا نیحالمو بهم زد ع عق

 برم .گفتم تورو هم ب دیبرم خر خوامیم رونیب میبر یایم گمی:مدیوح
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 باهاش برم  کردیساجده نگاه کردم که داشت اشاره م به

 شرط دارم هی ی:باشه ولگفتم

 :تو جون بخواه خوشگل دیوح

 .ادی:دوستم هم باهام ممن

 قدمش رو چشم. ادی:خب بدیوح

 رهیحوصله اش سر م ییاون تنها یمتوجه نشد نکهی:اوم مثل امن

 ادیب گمی:آها از اون لحاض نگران نباش به کامران مدیوح

 :کامران؟من

 :آره دوستمهدیوح

 یپس فعال با ی:اوکمن

 ی:بادیوح

 میزود بپوش بر یبه ساجده گفتم:بدو ساج رو

 به مامانم بگم یچه دروغ نمی:صبر کن ببساجده

 :اون با من تو آماده شومن

 

 نهییرفت جلو آ ساجده

 مادرش شیرفتم تو آشپزخونه پ منم

 :خالهمن

 :جانم خالهخاله
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 بهتر شد ..فقط... کمی:با ساجده حرف زدم من

 ی:فقط چخاله

 دلش گرفته نکهیمثل ا رونیببرمش ب تونمی:ممن

 راحته فقط مواظبش باش المیببرش با تو که باشه خ زمی:باشه عزخاله

 

 داره نانیفکر کرده که انقدر بهم اطم یدرباره ام چ دونمینم واقعا

 کردم. شیگفتم و رفتم تو اتاق آرا یچشم

 خانم نیمیخونه س میبر دیندارن با نجارویاومد که اونا آدرس ا ادمیتازه  رونیب میرفت میکه شد مادهآ

شد خودش پشت فرمون  دایپ دیتا سرو کله وح میستادیخانم ا نیمیدم در خونه س میو رفت میدربست گرفت یزود

 نشسته بود و کامران جفتش

  رفتیهمش قربون صدقه ام م دیجواب دادن وح ییو اونا با خوش رو میو سالم کرد میهم عقب نشست ما

 خدا نیمخ منو خورد چقدر وراج ا یعنی

 

 [۰۳,۰۹,۱۷ ۱۵:۳۲] 

 :ازدهمی قسمت

 

  میدیرس بالخره

 رو پارک کنه نیکه رفت ماش دیبجز وح میشد ادهیپ یهمگ

 خانوما می:برکامران
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 می:برساجده

 شمیم دیمن منتظر وح نی:شما برمن

و  مایمجبورم باش کنار ب گهیبچه پولداره د یول ادیاز حرفاش خوشم نم نکهیدوتا رفتن منم منتظر موندم با ا ناو

 کنم ازش یسگ خور یحساب

 هم اومد دیوح

 :رفتن؟دیوح

 :آرهمن

 می:خب ما هم بردیوح

 خوبه. مینگاه کن گرویهمد میسیوا گمی:نه ممن

  

 شفات بده ی.اله دیده متر باز کرد و خند دهنشو

  دمیخند کمینشه  عیضا نکهیبرا ا منم

 موافقماز اون خنده گفت: بعد

 جون دیپرو نشو وح گهی:بسه دمن

 برق زد. یجون چشاش از خوشحال دیمن گفتم وح تا

 میزده شد دستمو گرفت و راه افتاد زوق

 جون ی:ساقدیوح

 :جونممن

 یهست ی:اهل پارتدیوح
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 :چطور مگهمن

 .ادیهم م یتازه کام یدعوتم دوست داشتم همراهم باش گهی:برا دو روز ددیوح

 .امیب کنمیم یسع یول دمی:قول نممن

 

 داخلش   میرفت میدیرس یمغازه لباس فروش هی به

 لباس انتخاب کرد و رفت تو اتاق پرو دیوح

 هم وارد مغازه شدن یوکام یساج

 چون لباساش همه مردونه بود میسادیگوشه وا هیهم  یزدن لباسا شد منو ساج دیرفت مشغول د یکام

 

  یتو هم هست یپارت میریم گهیدو روز د ی:ساقساجده

 

 آخه امیب سیمعلوم ن یول دگفتی:وحمن

 

 یایب دیآخه با ی:آخه بساجده

 بگم ی:چمن

 امی:بگو مساجده

 :باشه.من

 دختر خوب. ی:حاال شدساجده
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 برگشتم طرفش دیوح یصدا با

 :چطور شدمدیوح

 .میما خبر نداشت نیا هیگریجون چه ج یا

 یومشک دیبا بلوزجذب سف یمشک نیشلوار ج هی

 ادیبهت م یلیخ هیوگفتم:عال ششیپ رفتم

 دیبپوشم بهم نبا زیچ هیمن  شهی:مگه مدیوح

 .نیاعتماد به نفس رو داشته باش بابا

 

 .میکردن و از مغازه خارج شد دیخر یوکام دیوح

  کیش یلیخ یلباس مجلس هیچشمم خورد به  میرفتیکه راه م  نطوریهم

 نگاهش کردم ستادمیا همونجا

 چشم ازش برداشت شدیقشنگه که نم انقدر

 :خوشگله مگه نهدیوح

 یلی:خمن

 چطور نمیپرو کن بب ای:بدیوح

 خوامشی:نه االن نممن

 پرو کن امتحانش که ضرر نداره ای:حاال بدیوح

 

 ندارم معلومه که گرونه  نویبابا منکه پول ا یا
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 کنم. کاریچ حاال

 

 [۰۳,۰۹,۱۷ ۲۱:۴۵] 

 دوازدهم: قسمت

 نهییبه خودم تو آ دمشیمجبور شدم رفتم داخل مغازه همون لباس رو آوردن برام رفتم داخل اتاق پرو پوش گهید

 و تا باال زانومه یِلباس رنگش مشک نیمنم چه قشنگ شدم با ا نیا یعنی ینگاه کردم وا

 قرمز رنگ ونیپاپ هیهر کدوم  نییسه ربع کا پا ناشیآست

 شده  زیر یاش سنگ کار نهیاش گشاد وقسمت س قهی

 که پولشو ندارم فیح یول

 بزنم دشویق دیبا پس

 ومدیدلم ن یول ارمیاندازه نبود خواستم درش ب گمیهم م دیوح به

 بود دیوح دمیکوتاه کش غیلحضه در باز شد و من ج همون

  یکشیتو خجالت نم ی:همن

 ییِ سه ساعته اون تو یگفتم حتمأ خفه شد دمیبابا خب ترس ی:ادیوح

 اومد  ادشیلباس رو  تازه

 ساعت  هینگاه کرد  بهش

 دوساعت

 ساعت سه

 شده  رهیبشر هنوز با لباسم خ نیساعت گذشت و ا ده
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 جلو صورتش تکون دادم  دستمو

 ؟یدیآدم ند هیگفتم:چ و

 بچه ها منتظرن ایحاال عوض کن ب یخوشگل نینه به ا یول دمی:ددیوح

دم در بودن  یوکام یساج رونیو اومدم ب دمیومانتو شلوارمو پوش دیبستم لباس رو در آودرم  دادم به وح درو

 صدام زد دیکه وح ششونیخواستم برم پ

 داد دستم و گفت:مبارک باشه. کیپالست هی برگشتم

 اس یرو نگاه کردم همون لباس مشک کیپالست داخل

 ش؟؟یدیتعجب گفتم:خر با

 ی:آره پس چدیوح

 ی:ولمن

 .میو اما رو هم بزار کنار ما که تعارف ندار یبرو ول گهی:بسه د دیوح

 رونیدر رفتم ب از

 براشون میختیریم یما هم عشوه خرک دنیخریبرامون لباس م نطوریشب هم تا

  میوشام خورد کیش یلیرستوران خ میرفت دیاز خر بعد

 خانم نیمیرسوندنمون خونه س بعدشم

 خونه میهم از اون ور برگشت ما

 .دمیخوش گذشت لباسمو گذاشتم تو کمد و خواب یحساب یول

 

 [۰۳,۰۹,۱۷ ۲۱:۵۰] 
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 :زدهمیس قسمت

 

 کارمو تو آرشگاه تموم کردم. نکهیبعد از ا دیروز جشن رس بالخره

 که به خودم برسم موهامو اتو زدم  نهییآ شیپ رفتم

 رو صورتم پشت هم فر درشت انجام دادم. ختمیکه از جلو کوتاهِ رو ر موهام

  دمیکش یاسپرتم مداد قهوه ا یرو ابرو ها بعدهم

 .شدیروشن تر م شدیتر م کیبه ابروهام نزد یزدم که هر چ یمشک هیسا

 و خط چشم هم زدم ملیر

 کرد یو رژ قرمز که حالت لبامو قنچه ا یآجر رژگونه

 هم زدم وتمامتل قرمز  هی دمیرو پوش یِهمون لباس مشک بعدشم

 نمیرو بب یبرگشتم ساج حاال

 تو دختر یکرد کاریچ یساج ی:وامن

 

 ییتو ی:ساقساجده

 :نه عمه اتممن

 ی:فکر کردم مادر بزرگمساجده

 :گمشومن

 داد یرو سمتش پدرت کردم که اون جا خال شونه

 کرده یجمع از جلو موهاشو چتر یو مدل مو یصورت شیشدم آرا رهیخ بهش
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 ییحلقه ا ناشمیاز لباس من بلندتر آست کمیو یِصورت لباسش

 ها یشد زیه نیفرد نی:تو بازم عساجده

 یدر من اثر کرد،خب حاال آماده ا نیکمال همنش گهی:چه کنم دمن

 :آرهساجده

 .می:پس برمن

 با شال و مانتو  دمیساپورت پوش هی

 نطوریهم هم ساجده

 بهم داده بود دیکه وح یبه همون آدرس میو رفت میشد یتاکس سوار

 بود یخونه قشنگ میخونه شد وارد

 .میکرد که لباس هامون رو کجا عوض کن مونییبهمون خوش آمد گفت وراهنما یپسر میوارد سالن شد تا

 . میهمون اتاق شد وارد

 جوون  یتو سالن که پر بود از دختر وپسرها میو برگشت یرو چوب لباس میرو گذاشت یافضاف یها لباس

از پشت  یگیکه  گشتمیم یو کام دیدنبال وح تیهم نشسته بودن داشتم تو جمع ایبعض دنیرقصیوسط م اشونیلیخ

 زد رو شونه ام .

 شده بود. پیبود خوش ت دیوح برگشتم

 رفته بودن برقصن  یوکام یساج

 خانم خوشگله یدی:افتخار رقص مدیوح

  میدیوسط رقص میگرفتم و ما هم رفت دستشو

  دنیرقص یبعد از کل  
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 خونه. میهم تموم شد و برگشت جشن

 

 

 . دیرس میدیکشیکه انتظارشو م یروز بالخره

 اومد خونمون ساجده

 میشده بود رهیخ وتریدو به صفحه کامپ هر

 (یمامان ساجوخاله) مامان

 صفحه اومد یاسما رو نکهیبودن تا ا ستادهیپشت سرمون ا هم

  دمیکش یبلند غیاسم خودم ج دنید با

 میدانشگاه افتاد هیرو اسم منم هست هر دومون  نجایا یییی،ساقی،ساقیساق ی:واساجده

خاله زنگ خورد و مشغول صحبت  لیدانشگاه موبا میریو امسال م میآخرش قبول شد میدیخندیم یاز خوشحال همه

 شد 

 کنم داشیردم تا پمنم نگاه ک گردهیدنبال اسم پرستو م دمیزل زده بود فهم توریمان یساجده نگاه کردم به صفحه  به

 سمتش میکه خاله زد هر دو برگشت یبا حرف اما

 :ساجده بابات اومدهخاله

 خوشحال که باباش اومده ایناراحت  دمیاسترس داشت شا دیبه مادرش نگاه کرد شا یبیبا حالت عج ساجده

 زد وگفت:خوبه  یپوزخند

 بگه به باباش ویهمه چ خوادیم دمیکه منظورشو فهم منم

  گهید میبر نیخب آماده ش نیخونه ما دعوت یدخترا امشب همگ یه به مناسبت قبولضمن گفت در
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  میبر نییبفرما هی:مزاحم چخاله

 دنبالتون میایکار دارم بعد با ساجده م کمیمن  نی:خاله ،مامان شما برمن

 ؟یدار کاری:چمامان

 

 [۰۴,۰۹,۱۷ ۱۱:۰۲] 

 چهادهم: قسمت

 

 کنم لیمیا سیپرونده ها رو برا مهند یسر هی دی:امروز  زود برگشتم بامن

 

 فعال خداحافظ. مینهار درست کن میری:آها پس ما مخاله

 

 ؟یبه بابات بگ یخوایدست ساجده رو گرفتم وگفتم:م رونیاتاق رفتن ب از

 گمیوگفت:آره م نییانداخت پا سرشو

 دمینگاه کردم .که اسم پرستو رو د وتریزدم و به صفحه کامپ ینیغمگ لبخند

 پرستوگفتم: بلند

 

 اونم هس ی:چساجده

 ناهاشی:آره امن

 .میجام بلند شدم وگفتم:خب من برم آماده شم بر از



 ردیمیعشق هرگز نم

 
43 

 

 شد ی:پس کارت چساجده

 

 :کدوم کار؟من

 یکن لیمیبرا مهندس جونت ا یخواستی:مگه نمساجده

 گفتم ی:نه بابا علکمن

 :اونوقت چراساجده

 بهتر ییتنها ینجوری:هممن

 

 زنگ بزنم بگم قبول شده یار به پربز ی،راست ونهی:دساجده

 :آره بزنمن

گفتم:بزار رو  کردمیم شیکه داشتم آرا یدرحال یکه ساجده زنگ زد به پر نهییعوض کردم و اومدم سمت آ لباسامو

 بلندگو

 

 اومد یخواب آلود پر یصدا

 :الوپرستو

 :سالم خانوم خوش خواب.ساجده

 یاول صبح زنگ زد یداشت ی:سالم امرپرستو

 خبر بد هیخبر خوب دارم  هی:آره ساجده

 میقبول شد ی:منو ساقساجده
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 ؟ی:په من چپرستو

 .ی)مکث( اووم تو هم قبول شدزهی:اووم تو چساجده

 .یاومد :مبارک همگ یخواهر پر مایش یبعدشم صدا دیکش یسوت یپر

 جان مایش ی:مرسساجده

 

 ؟یِکِ تیعروس یم،راستیکنیم یتالف تیعروس مای:شمن

 ها یکینزد نی:هممایش

 ی:به سالمتمن

 بچه ها یفعال با زمیعز ی:سالمت باشمایش

 ی:بامن

 ی:باساجده

 

 حرف زد تا من آماده شدم. یبا پر یکمی ساجده

 افتادم نیفرد ادی هویاما  میتا کفشامون رو بپوش اطیتو ح میرفت

 بار بهم شماره داد ومن نگرفتم. سه

فتم ا یم ادشی رونیپامو از در بزادم ب خوامیاالنم هر وقت م یبش مونیکه پش ارمیسرت م ییبال هیگفت  یآخر دفعه

 رمیگیواسترس م

 هم با استرس رفتم ندفعهیا

 دم در میدیرس دمیبه خودم اومدم د تا
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 رو زد فنیزنگ آ ساجده

 هی:کسجاد

 :ساجده ام.ساجده

 باال پله ها. میباز شد و رفت در

 رو باز کرد یدر ورود سجاد

 .اوردمیداشتم  کفاشامو در م من

 بغل باباش که رو مبل نشسته بود منم رفتم داخل  دیهم رفت داخل و پر ساجده

 

 سجاد سالم کردم به

 ی:سالم خانوم مهندس چطورسجاد

 دیخوبم البته هنوز مونده تا مهندس بشم شما خوب ی:مرسمن

 .گمیم کیبه هر حال تبر ،ی:مرسسجاد

 ممنون یلی:خمن

 .کردنیم بتیاحتماال داشتن غ ومدینه موخاله صداشون از تو آشپزخو مامان

 باباش رو مبل نشسته بود. شیهم پ ساجده

 ششونیرفتم پ منم

 :سالم.من

 یسالم دخترم خوب ـــــ

 دیممنون شما خوب یلی:خمن
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 .تیممنون مبارک باشه قبول ــــــ

 :ممنونمن

 منم که عاشق فوتبالم دهیفوتبال م دمینگاه کردم. د ونیزیتلو یصفحه  به

 دوتا مبل بود  ونیزیتلو روبه

 یدونفره سجاد نشسته بود منم رفتم رو مبل تک یرو

 .نشستم

 بود برداشتم. زیکه رو م یمشت تخمه از ضرف هی

 نگاه کردم. وفوتبال

 که ستنیبلد ن یچیه  کننیچه باز گهید نایا

 کنن یوسط باز نیبهشون اجازه داده ا یک فهممینم اآخه

 بهمون گل زدن  هویکه  خوردمیحرص م همونجور

 یحواسم اونجا بود گفتم:اح لعنت گهیکه د منم

 .دیصدامو شن ینکنم کس فکر

 سجاد با تعجب بهم زل زده دمی. برگشتم دکنهینگاهم م یحس کردم کس اما

 دادم  لشیتهو یلبخند علک هی

 ونیزیبرگشتم سمت تلو و

 ی:بامن بودسجاد

 برا آدم. زارنیکه اعصاب نم نامیوگفتم:نه بابا ،با ا دمیبرگشتم سمتش خند دوباره

 یکردیم کاریچ ی:آها ،اگه پسر بودسجاد
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 یچ یعنی یباز دادمیم ادشونیوسط  رفتمی:اونوقت ممن

 دیبه حرفم خند سجاد

 از تموم شدن فوتبال با اعصاب داغون رفتم تو آشپزخونه ومشغول درست کردن ساالد شدم. بعد

 

 که آماده شد رفتم سفرِ نهار

 تو سالن پهن کردم  رو

 کمک کن یبه ساق ای:سجاد مامان بخاله

 

 :اومدمسجاد

 . میدیاومد وبا هم سفر رو چ سجاد

 آدمم نجای.و انگار نه انگار که من اکردیهم داشت برا باباش ناز م ساجده

 اومدن دور سفر نشستن یبعد همگ یکم

 

 میاز نهار منو ساجده مشغول شستن ضرفا شد بعد

 

 [۰۴,۰۹,۱۷ ۱۶:۲۹] 

 پانزدهم : قسمت

 

 ی:ساقساجده
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 :بلهمن

 :بله وبالساجده

 یکرد فمیکث ونهید یدست پر از کفم زدم به کمرش که دادش بلند شد:ه با

 یدرست حرف بزن ی:تا تو باشمن

 

 شرکت منم پسر مهندسم نجایا یفکر کرد دمیشا سیاداره ن نجای:من صد دفعه گفتم نگو بله اساجده

 

 .یشیپرو تر م گمیبهت نم یچیه ی:گمشو،هرچمن

 

 تو پر... ری:نخساجده

 رو سرتون  نی:بابا چه خبرتونه خونه رو گذاشتسجاد

 سمت سجاد که پشت سرم بود. برگشتم

 دنیصدامون رو شن نای:اگفتم

 

 .قیچکارس بگو من برم تحق هیپسر مهندس ک نیگفتیم دم،خبیفقط من شن دنینفهم یچی:نه اونا که هسجاد

 .گهی:خب پسر مهندس ،مهندسِ دساجده

 :ساجده!!من

 : مگه دروغ گفتم.ساجده
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 خودش بهم گفت. سی:اونکه مهندس نمن

 بهم زل زدن دمیحرفو که زدم د نیا

 .یهم ازش دار یکه اطالعات خوب نمیبی:به به مسجاد

 دادم. یمتوجه شدم چه سوت تازه

 سین یکنیکه فکر م ینجوری:نه بخدا امن

 ،ماهم که عرعر. زمی:آره عزساجده

 گهیبخدا ساجده دروغ م دیباور نکن گهیکه گفتم:آقا سجاد شما د رفتیبا خنده داشت م سجاد

 .یگیبه من م نارویسمتم و گفت:چرا ا برگشت

 

 یراجع بم فکر غلط کن خوامی:آخه نممن

 .کنمی:من اصال راجع به شما فکر نمسجاد

 

 رونیحرفو که زد رفت ب نیا

 چکارش کنم. دونستمیکه ،اگه برادر ساجده نبود م واقعا

 .بمیتو ج زارمیم نویصدتا مثل ا یروز

 برگشتم ضرف بشورم. دوباره

 درست حرف بزنه. سیبرادرت چشه بلد ن نیگفتم:ا یساج روبه

 .ریبه منظور نگ نطورحرفاشویهم شهیهم نی:ولش کن بابا اساجده

 کرد.  نی:منظور؟ اون قشنگ بهم توهمن
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 .میسجاد دعوا نکن نیامروز منو ا هیولش کن بزار  زمیجون عز ی:ساقساجده

 

 :پوف ،باشمن

 چه خبر نی:از فردساجده

 یچی:همن

 :مواظب باشساجده

 چه خبر ی:از پرمن

 یچی:هساجده

 

 :پس مواظب باشمن

 یکنیمسخره ام م ی:دارساجده

 دیبهش ارث رس یپر گمیبود،م ی:نه ،شوخمن

 

 وقته  یلی:آره بابا خساجده

 .کنهیبار م مایش یبعد از عروس گردهیدنبال خونه م االنم

 خانم. نیمینه دَم خونه س میزاریقرار م یبه بعد خونه پر نی:خوبه پس ما هم از امن

  گهی:آره دساجده
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 .میتو سالن نشست میاز شستن ضرفا رفت بعد

 .نی:خسته نباشخاله

 :سالمت باشه خالهمن

 

 برات؟ زمیبر یی:چاخاله

 زحمت. ی:آره بمن

 ؟ی:ساجده تو چخاله

 .زی:آره مامان برساجده

 

 آرشگاه. میکه شد مامان رفت خونه منو ساجده هم رفت عصر

 .دادمیانجام م کوریمان یخانم هیبرا  داشتم

 زنگ خورد میگوش که

 بعدهم عمو و... هیگفت وقطع کرد.بعدشم سم کیبود جواب دادم بهم تبر صباح

 کار دارم. یشب که خونه باشم االن کل یزاشتیو خبر کرده خب ممامان رفته همه ر خالصه

 .زدیبهش زنگ م یکی یهم مثل من بود ه ساجده

 زنگ خورد. میکار شدم که بازم گوش مشغول

 سمتش نرفتم. گهید نباریا

 ها خورهیداره زنگ م تیگوش ی:ساق یپر
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 تا فردا زنگ بزنن. خوانیم ستنیولکن ن نایا دونمی:ممن

 

 داشته باشه. یکار دیکه کنارش بود انداخت.وگفت:مامانته شا مینگاه به گوش هی

 

 برداشتم:بله مامان مویگوش

 

 .ریخونه عموت ام ایب ایخونه ما ن یول ایامشب زود ب ی:ساقمامان

 ی:براچمن

 دعوتمون کرد یقبول شد دهی:عموت فهممامان

 امی:من نممن

 یآخه زشته دعوتشون رو رد کن ی:برا چمامان

 .امیب تونمی:بگو کار دارم نممن

 شهیعموت ناراحت م یایتو ن میکه هممون بر شهیبعدشم بخاطر تو نم   میی:منو خواهرات همه اونجامامان

 بابا ی:امن

 ؟یای:ممامان

 به کارم برسم. یزاری:باشه، باشه حاال ممن

 خب زودباش تموم کن. یلی:خمامان

 

 [۰۴,۰۹,۱۷ ۱۶:۳۰] 
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 شانزدهم: قسمت

 

 شدم یعصب دایشد گهیزنگ خورد د میع کردم گوشقط تا

 برا آدم. زارنیاعصاب نم نای:اح امن

 خاموش کردم. مویبه شماره نگاه کنم گوش نکهیا بدون

 

 یساق شدهیوگفت:چ رونیاز اتاق اومد ب ساجده

 

 :خونه عموم دعوتم.من

 ؟یگیم نارویا نی،حسی:باباساجده

 :آرهمن

 ؟یری:خب چرا نمپرستو

 نمیرو بب نی:دوست ندارم حسمن

 محل نده. نیبه حس یرو برو ول ندفعهی:حاال اپرستو

 مجبورم برم. گهی:آره دمن

 

 رونیاومدم ب دمیزود انجام دادم هنوز غروب نشده بود لباس پوش کارامو

 .شدیم کیکم کم داشت تار هوا

 جلو پام ترمز کرد بوق زد نیماش هیتا اومدم از جاده رد بشم  رفتمیم ییتنها دیهنوز کار داشتن منم با یوپر یساج
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 نخواستم نیماش یتکون دادم وگفتم:مرس یبه عالمت منف دستمو

 

 منم. یوگفت:ساق نییرو زد پا شهیش

 لبامو رو هم فشردم. تیاز عصبان کنهیم یچه غلط نجایا نِیحس نیا اوف

 

 .می:سوارشو برنیحس

 یکنیچکار م نجای:تو امن

 خونه گفتم تو رو هم ببرم با خودم. رفتمی:داشتم منیحس

 حرکت کرد. نیجفتش نشستم و ماش یصندل یزدم و رو دور

 

 ی:خوبنیحس

 یلی:آره خمن

 بهت زنگ زدم. یلیچرا خاموشه خ تی:اهوم معلمومه،گوشنیحس

 حرف بزنم. یکیبا  یکه ه تونمی:سرکار بودم نممن

 

 بگم. کی:خواستم بهت تبرنیحس

 یمردیم یگفتیمثال نم حاال

 .مینزد یحرف چکدومیخونه ه میدیتا رس گهید

 صدام زد. نیشم که حس ادهیباز کردم پ درو
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 :بلهمن

 لحضه. هی:صبر کن نیحس

 نشستم یرو صندل صاف

 بود کیکوچ یپالست هیآورد داد دستم.  کیپالست هیعقب  یبرگشت از رو صندل نیحس

 نگاه داخلش انداختم کادو بود. هی

 تهی:کادو قبولنیحس

 یداداش یو گفتم :مرس نییانداختم پا سرمو

 .رمیکردم که حالشو بگ دیتاک یکلمه داداش رو

 خدا ای دمیرو د شیعصبان یبلند کردم که  چشما سرمو

 

 کرد. دیدختر عمو تاک یکنه گفت:قابلتو نداره دختر عمو اونم رو کلمه  یتالف نکهیا برا

 .اونم لبخند زددمیخند آروم

 یسرشو اونطرف چرخوند وگفت:ساق نی.حسفمیرو گذاشتم تو ک کادو

  

  ،آخهیکنیم تمینگاهم کنه ادامه داد:چرا انقدر اذ نکهیسمتش بدون ا برگشتم

 کرد وگفت:آخه من دوست دارم. یکوتاه مکث

 

 دوست دارم. یلیزدم وگفتم :خب منم خ یطونیش لبخند

 .زدیرق مب یبرگشت سمتم چشاش از خوشحال عیحرفم سر نیا با
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 ؟یکنینگاه م نیچرا همچ هی:چمن

 ؟یگی:راست منیحس

 

 دوست دارم. یلیخ یوگفتم:آره داداش دمیو گونه اشو آروم بوس کینزد رفتم

 

 شدم.رفتم جلو در خونه ادهیجرئت نکردم تو چشاش نگاه کنم زود پ گهید

 رو زدم. فنیآ

 

 ه؟ی)دختر عمو(:کهیهان

 ام. ی:ساقمن

 .زمیداخل عز ای:بهیهان

 بود. کیهم پشت سرم اومد در سالن رو باز کردم همه جا تار نیباز شد و رفتم داخل حس در

 ستادیپشت سرم ا نیحس

 قدم جلو رفتم که چراغ ها روشن شدن. دو

 

 کارا بلدن. نیهم از ا نایشروع کردن به دست زدن.به بابا ا همه

 .ادیها خوشم نم یلوس باز نیاز ا منکه

  یچ یعنیگفتم:اونوقت  هیهان روبه

 احساس یمبارک.خانم ب تیقبول یعنیسمتم گفت: ومدیکه م یدر حال هیهان
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 :پس کار خودته خانم با احساس.من

 .گهی:بله دهیهان

 

 جلو اول به مامان وزن عمو که جفت هم بودن سالم کردم. رفتم

 به صباح ونادروبچه هاشون. بعدشم

 گفتن کیبودن به اوناهم سالم کردم وبهم تبر سادهیطرف وا هیهم  دودخترشیوسع هیسم

 )پسرعمو(و زنش شهال که باردارِ سالم کردمباحسن

 ماهش باشه   شیپنج ،ش ادیم بنظر

 ورم کرده یوحساب

 روبه رو شدم. یکجاست که با دوچشم آب ریعمو ام نمیبرگشتم بب حاال

 اریسام یچ

 کنهیچکار م نجای:اون امن

  دیصدامو شن نیحواسم نبودفکرمو به زبون آوردم و حس اصال

 شهیم مییدا یرفته مهندس زارع ادتی نکهی:مثل اگفت

 هم پسرشه،مامانم اونارو دعوت کرده. اریسام خب

 

 شهیمهندس دا گهیراست م نیمن چرا انقدر خنگ شدم حس اوه

 .میشد لیپس فام خوبه

 بودن. اریومهندس پشت سر سام ریام عمو
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 .یزارع یشدم وگفتم:سالم آقا کینزد

 .یابروشو داد باال وگفت:سالم خانمِ باقر یتا

 .دیزنیحرف م نیهمچ سیکه اداره ن نجایشد وگفت:وا ا کمونینزد هیهان

 . مییپسر دا اریمن گفت:سام روبه

 دختر عموم یِساق نمیبه من اشاره کرد:ا اریروبه سام بعد

 .میرفت وما تنها موند هیهان

 خانم. یساق گمیم کی:تبراریسام

 .ی:مرسمن

 عمو ومهندس هم سالم کردم  به

 هم جفتم نشست. هیرو مبل هان ونشستم

 وزن عمو ودخترا رفتن تو آشپزخونه مامان

 نشست. اریهم کنار سام نیهمه نشستن رو مبال حس ونیآقا

 

 [۰۵,۰۹,۱۷ ۱۴:۵۲] 

 هفدهم: قسمت

 

 ؟یلباس عوض کن یخوایتو نم گمی:مهیهان

 

 پاشو بهم لباس بده یشد گفت :آره خوبمن
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 بود. نیوحس هیاز اتاقا که واتاق هان یکیتو  میرفت

 عوض کردم. هیهان یهامو با لباس خونگ لباس

 

 طرف رو شونه ام انداختم. هیاز  مویشال مشک نهییجلو آ رفتم

 .دمیام رس افهیهم به ق یکمی

 سین شیهم اهل آرا ادیخوشگله ز یشیآرا چیبدون ه هیهان

 هستن یبلند وکمان یابرو هاش از من نازک تر ول دیسرخ وسف پوستش

 بلند.البته از من کوتاه تر یکم کیبار ینیب

 الغر یچون صورتش کم ادیخب بهش م یول نجاسیصورتش هم یداره که به نظرم تنها زشت یفیظر یلبا

 ه،یکل دختر خشگل در

 م؟ی:برهیهان

  می:برمن

 راه افتادم هیهان دنبال

 کنهیاونم با لبخند نگاهم م دمیکردم که د ارنگاهیسام به

 لبخند پسر کش زدم براش هی منم

 شدم. نیحس یلحضه متوجه نگاه ها همون

 .کردیبا حرص چپ چپ نگاهم م داشت

 دلم بزارم. یکجا گهید نویا
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 سمت آشپزخونه منم رفتم دنبالش رفتیداشت م هیهان

 

 .میدیکه تو سالن بود رو چ یبزرگ نهار خور زیم

 شام بخورن انیرو صدا زد ب هیهم کمکمون کرد وبعد رفت بق نیحس

 جفت شوهراشون نشستن یهمگ خانوما

 شوهر نشست وسط زن عمو وصباح یمنم که ب مامان

 کشف کردم ویزیچ هی تازه

 .اریطرفش سام نیمهندس زن نداره وجفت عمو نشسته ا که

 هیجفت هان دونستمینشسته نم هیهم هان شیبود رو سوم اریجفت سام یخال یکه تازه اومده بودم .دوتا صندل منم

 اریسام ای نمیبش

 .ارمیرفت ب ادمیمس رو  یزن عمو گفت:وا که

 

 که هنوز سر پا بودم منم

 .ارمشی:االن من مگفتم

 

 .ارمیخودم م نیتو بش یسمت آشپز خونه گفت:ساق رفتیو داشت م رونیکه تازه از اتاقش اومد ب نیحس

 

 بنفشه اونجاس. دمیاما تا رفتم د نمیبش هیهان شیرفتم پ منم

 نشستم. اریاز خدا خواسته جفت سام منم
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  گشتیم یخال یهم اومد مس رو داد دست مادرش داشت دنبال جا نیحس

 اخماش رفت تو هم. ارمیمن جفت سام دید یوقت

 نهیبش نیبنفشه رو بده من بزار حس ی:ساقهیسم

 خودم باشه. شیرو بغل کردم .وگفتم:بزار پ بنفشه

 

 میاومد جفتم نشست و مشغول غذا خوردن شد نیحس

 

 غذا خوردن بودم که تشنه ام شد دنبال آب گشتم  درحال

 خصوصا حاال که بنفشه دستمه. دیرسیدستم نم یخواستم ببرمش ول اریسام شیپ دمید

 بگم. نیجرئت نداشتم جلو حس یبگم ول اریبه سام خواستم

 مجبورم ساکت بمونم پس

 رمیمیاالن م نیاگه آب نخورم هم شدینم یول

 وافتادمیداشتم با سرفه کردن م گهید

 کردم. ییسرفه ا تک

  زهیریآب م وانیداره تو ل ییجا هیاز  دمید هوی که

 از آسمون اومده. یعنیچهارتا شد  چشام

 تنگِ  دمیباال بردم د سرمو

 

 ارینبود به جز سام یخوشحال شدم.و اون سوپر من کس ندفعهیرو نگاه کردم ا باالتر
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 قرمز شده بود تیصورتش از عصبان نیبپرم ماچش کنم آروم آروم برگشتم سمت حس خواستیم دلم

 گردن من. وفتهیوقت نترکه خونش ب هی

 

 آب رو برداشتم وتشکر کردم وانیل

 بودم. عیانقد ضا یعنیمن تشنه امه  دیاز کجا فم اریسام نیا یراست

 

 که بنفشه دستشو دراز کرد زیخوردم .خواستم بزارمش رو م وانیرو ل وانیآب ل نصف

 هم تشنه اشه یفسقل نیا

 آب دادم بهش

 

 و شهال رفتن ضرف بشورن هی.هان میشام تموم شد ضرفا رو جمع کرد بالخره

 رفتم کمک کنم  منم

 ستادیزن عمو جلو در آشپزخونه ا که

 شورنیدخترا م نیبرو بش زمیعز یعمو:ساق زن

 برم دمنیضرف بشوره بزار یشکم گنده اش چجور نیبا ا :آخه شهالمن

 شهیعمو:اصال نم زن

 دنیخندیوشهال داشکتن م هیهان

 .دیگیم ینجوری:مامان اون قبول شده عروس که نشده اهیهان

 نیجان بش یساق ز،برویعمو:تو نمک نر زن
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 ؟یشوریشهال تو چرا ضرف م یشهال گفت:وا دنیاومد باد هیلحضه سم همون

 باش  ارمواظبشیبنفشه رو گذاشتم رو مبل کنار سام یمن گفت:ساق روبه

 

 بنفشه که امروز چقدر به دردم خورد. نیواسه ا رمیمن بم یاله

 راحت التی:باشه،خمن

 رو  اریتو سالن سام رفتم

 

 سه نفرِ نشسته بود مبل

 

 بنفشه بغلشه و

 من بنفشه رو گذاشت کنارش دنید با

 ستم.رفتم با فاصله کنارش نش منم

 رو گذاشتم بغلم وبنفشه

 

 سر سخته یلیخ نیا یول شدیم یبود زود خودمون یا گهیهر پسر د گفتینم یچیه اریسام

 کجان هیرو شکستم:بق نمونیب سکوت

 اطی:رفتن تو حاریسام

 نی:شما چرا نرفتمن
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 نیدار ی:شما مشکلاریسام

 

 چپ نگاهش کردم چپ

 شد رهیخ ونیزیبه صفحه تلو اونم

 ادب یلب گفتم:ب ریز

 چون بدجور نگاهم کرد. دیکنم شن فکر

 ن،نکنهیانداختم همه بودن بجز حس ینگاه کل رونیحرف بزنه بنفشه که خواب بود رو بغل کردم رفتم ب نکهیاز ا قبل

 رفته تو اتاقش. دمیشا ایشده  شیزیچ

 از سالن رد شدم برگشتم

 جواب نداد یاتاق رو زدم کس در

 سین نجایبردم داخل و گفتم:داداشم اباز کردم سرمو  درو

 بود. دهیرو تختش دراز کش نیحس

 هیداخل بنفشه رو گذاشتم رو تخت هان رفتم

 نشستم نیرو تخت حس منم

 رو از گوشش در آوردم.  یکرده هنذفر هیقرمز بودن احتماال گر چشاش

 روم صاف نشست روبه

 کنهینم هیبود با انگشت شستم پاکش کردم وگفتم:مرد که گر شینیقطره اشک رو ب هی

 کرده هیگر یبغض دار مردونه اش گفت:حاال ک یصدا با
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 کنمیخاروندم  وبه باال نگاه کردم مثال دارم فکر م سرمو

 گفتم:آها داداشم. بعد

 نکن. تمیلطفا اذ  یگفت:ساق تیمحکم گرفت وبا عصبان بازوهامو

 

 :خب تو بگو من چمن

 

 [۰۵,۰۹,۱۷ ۲۱:۰۹] 

 هجدهم: قسمت

 

 .ادیگفتم ازت بدم م ی:من کمن

 ه؟یچ اری.فرق من با سامیکنی:پس چرا باهام ازدواج نمنیحس

 یخندیم یکنینگاهش م یو ه یشنیسمتش جفتش م یریم زاریبهت محل نم چون

 کن خجالت نکش. یدفعه برو ازش خواستگار هی

 فکر کردن  یکرد بدون لحضه ا میواقعا عصبان نیحس

 گوشش ریز زدم

 

 یفکر کرد یخفه شو تو راجع به من چ نی:خفه شو حسمن

 

 رو ازت نداشتم. یکار نیانتظار همچ چوقتیکه زدمش وگفت:ه ییگذاشت همونجا دست
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 رونیجاش بلند شد خواست بره ب از

 نرفت کالفه دست کرد تو موهاش یرو فشرد ول ی رهیدستگ

 نیینگاهشو انداخت پا سادیروبه روم  وا برگشت

 دی:ببخشوگفت

 ندادم. جوابشو

 

 قهر نکن ی:ساقنیحس

 :)سکوت(من

 بزن ،دوباره بزن تو صورتم فقط قهر نکن ایحرف بزن ،اصال ب ی:ساقنیحس

 

 از حرفش ناراحت شدم  یلیخ نییانداختم پا سرمو

 جفتم لبه تخت نشست  اومد

 جلو ادیعقب اون م رفتمیمن م یه واریرفتم سمت د من

 واریبه د دمیچسب

 پشت سرم. واریاومد جلو دستشو گذاشت رو د اونم

 زد  یطونیشد لبخند ش رهیآورد جلو به لبام خ سرشو

 هلش دادم عقب عیمنم سر دیبوس ولپمو

 یترسیاز برادرن م هی:چنیحس
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 .ومدیاز کارت خوشم ن یدم،ولینترس ری:نخمن

 

 دمیبوس مویآبج:هه ،معلومه بعدشم مگه من چکار کردم لپ نیحس

 عرعر گفتیم شهیحرف ساجده افتادم که هم ادی

 

 :آره ارواح عمه ات منم که عرعر.من

 ه؟یچ گهیوگفت:عرعر د دیخند حرفم

 فکر نکن من خرم یعنی:من

 یشیبزنم،خب حاال زنم م یحرف نی:من غلط بکنم همچنیحس

 

 بازم شروع کرد. نیا

 نیییی:حسدمیکش غیج

 یباشه همون آبج شنونیبابا صدامون رو م واشی سی:هنیحس

 

 کرد هیشد و گر داریمن ب یبا صدا بنفشه

 نیگفتم:حس نکهیقبل از ا یاز جام بلند شدم بغلش کردم و رفتم سمت در ول زود

 

 :جانمنیحس



 ردیمیعشق هرگز نم

 
68 

 

 رونیب یای:نممن

 خانم ی:چشم آبنیحس

 

 دیزدم وگفتم:اوم ببخش لبخند

 که دست روت بلند کردم. دیببخش زهیتته پته ادامه دادم:چ با

 

 کنم. کارشیچ گهیلوسه د میو گفت:آبج دیاز رو تخت بلند شد گونه امو بوس نیحس

 

 منم با فاصله دنبالش  راه افتادم. رونیدرو باز کرد و رفت ب نیحس

 .رمیحالشو بگ نهیحاال نوبته  ا ارهیبه حرف خودم خندم گرفت منظورم همون سام دمیرو د الیگودز نیا هوی

 خسته شدم یریبنفشه رو بگ شهیم نیرو گرفتم.وگفتم:حس نیهامو تند کردم ودست حس دمق

 

 بدش من زمیگفت:باشه عز دیهم که انگار منظورمو فهم نیحس

 رو ازم گرفت. بنفشه

 حال گودزالمون چطور نمیبرگشتم بب حاال

 به درک انقد نگاه کن تا چشات چپ بشه کردیچپ چپ نگاهم م داشت

 .سیقشنگت ن یاون جسا فیح یول

 

 خنده ریز میوبا هم زد رونیب میدست انداخت پشت کمرم و از در رفت نیحس
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کنم خب منم حق انتخاب  کاریچ یسوخت ول نیدلم برا حس یبهم خوش گذشت چند بار یلیاون شب خ خالصه

 دارم.

 

 [۰۶,۰۹,۱۷ ۰۶:۵۸] 

 نوزدهم: قسمت

 

 خانم نیمی:خداحافظ سمن

 یسته هم نباش:به سالمت ،خنیمیس

 

 میاز آرشگاه خارج شد یوپر یساج همراه

 نبود شیب یدیکه پرا یپر دیجد  نیسمت ماش میورفت

 گهیهم بهتر د یچیاز ه حاال

 

 ها. نمیشیمن جلو م یساق ی:هساجده

 .یرینره واسه منم حلوا بگ ادتی:برو من

 شد. نیبرام دراورد وسوار ماش زبونشو

 دور ،دور یبه سو شیسوار شدم وپ منم
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 توپ شده  یوضعت حساب نکهیمثل ا یپر گمی:ممن

 

خودم  شیوقت پ یلیخ دونستمیدارم اگه م یپدر بزرگ پولدار نیهمچ شهی:آره بابا خودمم باورم نمپرستو

 کشتمشیم

 خنده ریز میزد یهمگ

 

 گفت که دعوتتون کنم. ماسیش یآخر هفته عروس ی:راستپرستو

 :پس کو کارت دعوت.ساجده

 

 :خونه جا موندنپرستو

 .یریبگ یخواینم شدی:پس خونه چمن

 

 پول جور کنم دیباالس با متشیق کمی یکردم ول دایخونه پ هی:چرا اتفاقا پرستو

 

 نداره بهت بده ی:علمن

 خونه بخرم خوامیم دونهیاصال نم ی:علپرستو

 

 ؟یگی:خب چرا بهش نمساجده

 دارم ازیلباس بخرم به نظراتون هم ن یبرا عروس خوامیمن م دیخر میبر نیبگم،بچه ها موافق دی:حاال شاپرستو
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 منکه هستم ی:اوکمن

 

 دور بزنم نیبا ماش می:نه قرار بود برساجده

 چه برسه به آدم کنهیکه خر هم نگات نم یبر دیپرا نی:احمق با امن

 

 من چشه. دی:مگه پراپرستو

 

 دینه پرا دهیباش فکر کرد سانتافه خر نویا هه

 هم منظورمو گرفت  یساج نکهیا مثل

 دیخر میبر دیگیراست م نکهی:مثل اوگفت

 

 .میشد ادهیپ نیبعد از پارک کردن ماش میدیبازار که رس به

 کرد. دیخر یبچه پولدارو زد وکل هیمخ  یساج میکرد دیخر میرفت

 برا جشن لباس گرفت. یکرد پر دیبرام خر یساج ینگرفتم ول یزیچ منکه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خورد نیهم گشاد وچ نییاز پا یآماده بود لباس بلند قرمز که از باال بند یهمه چ دمید نهییخودمو تو آ دوباره

  یبا کفش مشک همراه

 



 ردیمیعشق هرگز نم

 
72 

 

 ۷:۳۰. ساعت میدیرو لباسامون مانتو پوش یاسیهم  یوپر یآب یلباس ساج رنگ

  ماسیش یآخه امروز عروس میتاالر باش دیبا تهش

 

 تاالر . میورفت میشد یپر نیماش سوار

  دیوقت شام رس یوخوش گذرون دنیرقص یاز کل بعد

 .میجفت هم نشست یساج منو

 به غذا خوردن. میکرد وشروع

 یخاک تو سرت ساق یعنیاومده گفت: ادشی یزیانگار چ ساجده

 

 :وا باز چه مرگتهمن

 خونتون کجاست دونهیم اری:سامساجده

 

 ...چیمن آدرسمون رو به ه یدونی:نه بابا تو که ممن

 

خانم رو دادم حاال اگه  از زن عمو بپرسه اونم بش بگه خونمون  نیمیکه زدم افتادم  من آدرس خونه س یگند ادی تازه

 نه ییوا رهیکجاس که آبروم م

 

 به خودم اومدم  یساج یصدا با

 .زنمیساعته صدات مسه  یی:الو ..کجاساجده
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 هی:باز چمن

 یزد یچه گند یدی:حاال فهمساجده

 

 :اوهوم.من

 اومد ادمی یزیچ هیکردن که  یکردم با غذام باز  شروع

 ی،ساجی،ساج ی:ساجمن

 

 یری:کوفت،درد،بمساجده

 

 .گمیم یچ نیهم فحش نده گوش کن بب ،انقدریری:تو بممن

 :بگوساجده

 

 خانم خونه اش درست جفت آرشگاه نیمی:خب سمن

 داره ی:خب چه ربطساجده

 

 کنمیمن اونجا کار م گمی:اگه بپرسه ممن

 

 ها ی:به به تو هم راه افتادساجده

 گهید مینی:ما امن
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 کردم یبا غذام باز دوباره

 ؟یخوریگفت:په چرا نم یساج که

 

 :اشتهام کور شدمن

 ها هیغذاش مفتک نجای:اساجده

 

 خودتن نیهمه ع ی:فکر کردمن

گه ا ی،ول پرسمیو سوالم رو م گرمیم دهیحرفتو نشن نیپس ا هیسوال هی رهیدرگ یلیمن االن ذهنم خ نی:ببساجده

 یگیبپرسم راسشو م

 

 :آرهمن

 یگیراستشو م ی:جان ساقساجده

 

 :من تا حاال بهت دروغ گفتم.من

 دیشا دونمی:نمساجده

 چپ نگاهش کردم که حساب کار دستش اومد چپ

 .یرو دوست دار اریصاف کرد وگفت:تو سام صداشو

 

 هیجوابش چ دونستمیبود که خودمم نم یسوال قایدق نیا
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 یکنینده چرا فرار م یجواب بد یخوایمچ دستمو گرفت:نم یساج یجام بلند شدم که برم ول از

 

 :من از تو فرار نکردممن

 یکنیاز خودت فرار م ی، دار دونمی:مساجده

 دی:شامن

 خونه. میتموم شد و برگشت جشن

 

 [۰۶,۰۹,۱۷ ۱۳:۵۳] 

 :ستمیب قسمت

 

 

 ماه بعد:۲

 لقمه گذاشتم دهنم هی عیبوق اومد سر یصدا دوباره

 کردم  یمو برداشتم با مامان خداحافظ یپشت کوله

 داده بود هیتک نیسر کوچه به ماش یپر رونیزود رفتم ب و

 شدم وسالم کردم کشینزد

 نجامیساعته ا هین م ییسالم کجا کی:علپرستو

 میخوابم برد حاال بدو بر دی:ببخشمن

 که دانشگاه باز شده شدیم یماه هیرو ازش گرفتم و خودم پشت فرمون نشستم وحرکت کردم  چیسو
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 یو همش خودم رانندگ نمیمن برعکس عاشق ماش یول  کنهیهم نم یاصال رانندگ  دهیمحل نم نشیاصال به ماش یوپر

  کنمیم

 

 سمت دانشگاه میاومد نشست پشت و رفت یبوق زدم وساج یدم در خونه ساج میدیرس

 یدیخر نیچرا ماش یرو ندار یتو که حوصله رانندگ ی:پرساجده

 

 کنمیم یمن دارم رانند ی:حاال تو حسودمن

 ری:نخساجده

 واریبه درو د زنمشیم یه سیخوب ن میمن رانندگ یدونی:تو که مپرستو

 

 راه حل دارم برات هی:من ساجده

 ؟ی:چپرستو

ب اونطرف خ میگردیدنبال ما  اونوقت دوباره برم یایهمه راه م نیبعد ا کترهی:تو که خونتون به دانشگاه نزدساجده

 گهیبمونه بهتره د یساق شیپ نتیبزار ماش گمیمگ م

 

 فتهپس اونم منظورشو گر دیخندینگاه نگاه کردم  داشت م یبه پر هیمنظورش چ دمیفهم منکه

 به قول خودت منم که عرعر یساج ی:اپرستو

 

 بود نایتمام حواسم به ا  ابونیپر بود رفتم تو خ نگیپارک یول  میدیدانشگاه رس به
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 :چرا عرعرساجده

 دور ،دور دیشب با هم بر یرو بزن یمخ ساق یخوایم دونمیمن م ی:فکر کردپرستو

 :نه به جون توساجده

 نزار لطفا هی:از جون من ماپرستو

 

 المصب شهیاصال خر نم یشناسیرو نم ی:خوبه حاال خودت مگه ساقساجده

 

 

 ی.که شروع کردن به دعوادمیخندیبه حرفاشون م گشتمیم نیبرا پارک کردن ماش یخال یکه دنبال جا نطوریهم

 بچگونه اشون

 

 نگه داشتم وبرگشتم ساکتشون کنم اما... نویهل شدم ماش یدفعه ا هی منم

 نا وخوردن سرمن به فرمون هماناهما یساج غیج یصدا

 

 دیند بیخودم اومدم سرمو بلند کردم خوش بختانه دستم رو فرمون بود وسرم آس به

 هم شوکه شده بود یسرش خورده به در و از حال رفته ساج شدیچ یخدا پر ای

 یساق شدیبه خودش اومد گفت:چ کنمینگاهش م دید تا

 ما  نیاز پشت خورده بود به ماش  نیماش هی رونیرو باز کردم و رفتم ب در

 کردیها نگاه م نیبود داشت به ماش رونیاش هم ب راننده
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 یکه زد یدیرو ند یگندگ نیبه ا نیماش یاز دهنم در اومد گفتم:هو یشدم که هرچ یبه من بود اونقدر عصب پشتش

 بگم یحاال من به صاحابش چ یلت وپارش کرد

 

هر چقدر خسارت باشه پرداخت  خوامیگفت:خانم من عذر م دهیرو سرش بود وانگار که اصال حرفامو نشن دستاش

 کنمیم

 

به  یکدوم خر فهممیدومأ من نم یاته پرداخت کن فهیاوال که وض خورهیبه چه دردم م تونیعذرخواه یچ یعنی:من

 نامه... یشما گواه

 مواجه شدم. یبرگشت و بازم بااون دو جفت چشم آب هوی

 دییشدم گفتم:عه ش شما شما هل

 یخانم باقر نیانقدر بد دهن باش کردمی:فکر نماریسام

 

 یزارع یآقا دیشما نقدر چالق باش کردمیگفتم:منم فکر نم ارمیجلوش کم ن نکهیواسه ا منم

 

 کجاست نینگاهم کرد بعد گفت:صاحب ماش بانفرت

 

 جهنم. شیفرستاد یرو شما زد نیم در ضمن صاحب ماشخودم پشت فرمون بود نیهست به من بگ ی:حرفمن

 

 .دیزنیبد حرف م یلیباشه نه شما که خ شیکه حرف زدن حال زنمیحرف م ی:من با کساریسام

 نداره یربط چیبه تو هم ه زنمیبهم بر خورد گفتم:من هر جور دلم بخواد حرف م یلیخ
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 چه مرگشه نیا نیبب ایخفه شو ب ی:ساقساجده

 

حال بود چشاش هم بسته  یهنوز ب یول کردینگاه کردم داشت ناله م یدر جلو رو باز کردم وبه پر یساج شیپ رفتم

 اس

 

 :خب به اورژانس زنگ بزن.من

 ادی:زدم االن مساجده

  

 هم زنگ بزن سیزحمت بکش به پل هیبشنو گفتم:خب  اریامیکه  یجور

  یبرا چ گهید سیس،پلیپل یسامبار اومد جلو گفت:چ هوی

 کردم عشیدلم خنک شد خوب ضا شیآخ

 

 مشکلمون رو حل کنه ادیب سیپل دیبالخره با یخوش گذرون میومدی:آقا ما که نمن

 دمیآمبوالنس رو شن نیماش یصدا

 .شدیم کیداشت نزد که

 درستش کنه. رکاریتعم هی شیپ برمیبامن االن م نیتو آمبوالنس ماش دیرو ببر شونی:نه خانوم شما ااریسام

 یکیرو درآورد وزنگ زد به  شیگوش
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م منو نزاشتن بر یهم باش رفت ول یساج نیتو ماش میرو گذاشت یپر میما نگه داشت کمک کرد شیهم پ آمبوالنس

  نیبرگشتم سمت ماش گهید

 

 شلوارش  بیرو گذاشت تو ج لیکه تازه قطع کرده بود موبا اریسام

 چیآورد جلو وگفت:سو دستشو

 

  ی:برا چمن

  ریببرم تعم نتوی:ماشاریسام

 بهش ندادم مردد بودم یرو بردم جلو ول چیسو

 

 یاعتماد ندار هیخودش گفت:چ که

 یو آبرومو ببر یبگ یکه بخوا یهر کس ایبه عمه ام  یتونیم وردمیپسش ن اگه

 

 .سین بهیاونکه غر گفتیم راست

 

 [۰۶,۰۹,۱۷ ۲۲:۵۹] 

 :کمیو ستیب قسمت

 

 نهیتو ماش میاومد گوش ادمی یقدم رفتم جلو ولرو با حرص پرتش کردم دستش وچند  چیسو



 ردیمیعشق هرگز نم

 
81 

 

 پشت فرمون نشسته اریسام دمید برگشتم

 

 سای:وامن

 هم برداشتم میاز رو داشبورت برداشتم کوله پشت مویاز پنجره دراز کردم داخل گوش دستمو

 

 داخل دانشگاه. ورفتم

 

 دییاومد:بفرما ییاستاد رضا یکالس رو زدم صدا در

 

 رو باز کردم وگفتم:اجازه هست. در

 

 میقیباهم رف  یوپر یمنو  ساج دونستیم ن،چونیساعت از کالس گذشته شما تازه اومد هی:خانم ییرضا

 .ومدنیگفت:دوستاتون هم که ن

 

 مارستانیدم در دانشگاه اون دوتا رفتن ب نیهم میتصادف کرد یول میوقته اومد یلیاستاد ما خ هیچ دیدونی:ممن

 یضربه مغز دیببخش د،نهید یم که سرش ضربه فنخانم افخ

 

 هم همراهش رفت یدیخانم سع اون

 اومد با شما کالس دارم ادمی یخواستم برم ول منم
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 برم آخه درس دادن شما حرف نداره ومدین دلم

 برم نیاگه از بودنم ناراحت یول

 

ممنون که بخاطر  یلیخ یصدام زد:خانم باقر ینفس حرف زدم خفه شدم برگشتم که از در کالس برم ول هی اوف

 .دینیبش دیحاال بفرما نیکالس من موند

 

 زدم وتشکر کردم . لبخند

 نشستم. نیته کالس کنار اشک رفتم

 نشسته بود یپسر هی شیجلوتر پ زیم هیهم  نیافش

 

 دو قلو ان نیواشک نیافش

 مین دوست شداون بچه فضوال منم که عاشق بچه فضوالم از اول سال باهاشو از

 .مینداختیم کهیسر کالس ت شهیوهم

 نیواشک نی،افشی،ساجیکه شامل منو پر میدار یگروه پنج نفر هیکه ما  دنستنیاستاد ها م یحت

 

 ی:خوشم اومد خوب خرش کردنیاشک

 

 :آره خب ما اصوال کارمون تو خر کردنِ من

 ن؟ی:حاال واقعا تصادف کردنیاشک
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 :آره به جون تو من

 یگیم ی:جدنیاشک

 گهی:آره دمن

 

 رونیرفتم ب نیوافش نیکه تموم شد همراه اشک کالس

 ها یرو صندل میهم نشست نیرفت سمت بوفه منو افش نیاشک

 

 یدر آوردم زنگ زدم به ساج مویگوش

 :الوساجده

 

 چطوره یپر یی:سالم کجامن

 

 کاری.تو چمونمیم ششیبخوابه من پخسته اس گذاشتم  یتازه به هوش اومد ول میمارستانی:خوبه،خوبه ما األ بساجده

 یکرد

 

 بره درستش کنه کهیدادم به اون مرت نویماش یچی:همن

 ام؟یب یخوایموندم دانشگاه م منم
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 .میدار یدرس چ نییمن هستم تو بمون ب گهی:نه دساجده

 ی:حاال مثال خر خون شدمن

 دادیکه داشت به  حرفامون گوش م نیافش

 مارمولک خر خون شد یتا حاال ساج ی:از کگفت

 

 .ونهیداد زد:مارمولک عمه اته د دیکه صداشو شن یساج

 تماس رو قطع کردم منم

 

 دمیخند وبهشون

 زشت رو  یخندیم یگفت:به چ دیهم از راه رس نیاشک

 :کوفت.من

 .دیکن فیخب برا منم تعر یخندی:آها به کوفت منیاشک

 

 یکن چطور تصادف کرد فیشو ،تعر الیخی:اونو بنیافش

 کردم. فیماجرا رو تعر ازیتا پ ریاز س منم

 

 ارویبه اون  یرو داد نیماش یعنی:نیاشک

 

  یکن داشیپ یخوایحاال چطور م ی:چرا بهش دادنیافش



 ردیمیعشق هرگز نم

 
85 

 

 

 خب. شناسمشی:ممن

 یسبزش به مادرش رفته ول یالغر تر وچشا کمی نیکپ هم بودن البته افش قایدو شون چپ چپ نگاهم کردن ،دق هر

 هیچشاش مشک نیاشک

 جذابش کردن یلیهم داره که خ یپرپشت وبلند یابروها

 

 ن؟یدی.خوشگل نددیکنینگاه م نیچرا همچ هی:چمن

 

 .میدیند ییپرو نیخوشگل  به ا یول میدی:چرا دنیافش

 

 :وا من پرو اممن

 :پس اون دوست پسرته منو باش خواستم برم باهاش دعوا کنم.نیاشک

 

 دمیرو روبه روم د اریسام هویبلند شدم تا قدم بزنم که  یاز رو صندل گهید گهیم یچ نیا

 زدیحرف م یکیبا  مرخش،داشتین البته

  کنهیچکار م نجایا نیا

 

 دستمو گرفت اومدم دستمو بکشم یکیکه  رمیرو بگ نیبرم سراغ ماش خواستم

 نِ یافش دمید
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 :هامن

 جوجه؟ ی:تو قهر کردنیافش

 

 .ستمیهم دارم. االنم قهر ن یبا جنبه جنبه هر شوخ یلیآدمم دومأ من خ ستمی:اوأل که من جوجه نمن

 واومد سمتمون دینگاه کردم اونم منو د اریبه سام دوبار

 

 هیک ی:انیافش

 

 ی:زارعمن

 :هانیافش

 

 :همون که باهاش تصادف کردم.من

 

 خونهیدرس م نجایا ی:نگفتنیافش

 دونمی:من چه ممن

 شیشناسیم ی:تو که گفتنیافش

 

 نه در اون حد گهی:دمن
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 [۰۷,۰۹,۱۷ ۲۲:۰۴] 

 و دوم: ستیب قسمت

 

 بود نگاه کرد. نیشد اول به دستم که تو دست افش کیبه ما نزد اریسام

 رهیحرصش بگ اریمحکم دستشو فشردم که سام منم

 کشهیول مط کمی رهیتو تعم نتونیماش یبعد گفت:خانم باقر ستمیپوزخند زدکه مثال من براش مهم ن هیبرعکس  یول

 من اومدم به کالسم برسم نیبرا هم

 دیرو بد نیآدرس صاحب ماش دیهم نداشت حاال لطف کن یمشکل خاص خوشبختانه

 هر وقت درست شد ببرم براش. که

 

 .زمیعز یکنینم یدست انداخت دور گردنم وگفت:معرف نیاومدم جواب بدم افش تا

 

 یزارع یگفتم:آقا نی:بله حتمأ.روبه افشمن

 از دوستان هستن  نیهم گفتم:افش اریسام به

 

 .یزرع ی:خوشبختم آقانیافش

 خنده ریزدم ز یحرفش من پق نیا با

 هستم. ی:زارع اریسام
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 رو محکم گرفته بود گفت:بله همون اریکه دست سام یدر حال نیافش

 به ساعتش  یبعد،نگاه

  ی.وگفت:خب آقاانداخت

 به کالسمون   دیما با یزرع

 یبا یبا نمتیبیم حیزنگ تفر میبرس

 

 که دل درد گرفتم. دمیمنم انقدر خند دیگرفت و منو دنبال خودش کش دستمو

 

 ی.بازم داشت خالدمیرو وسطشون د نیگوشه نشستن جلو تر که رفتم اشک هی یبچه ها همگ میکالس شد وارد

 .بستیم

 

 .دادیگوش م نیاشک یهم جفتم نشست و داشت به حرفا نینشستم افش زیم نیآخر یآخر رو فیرد رفتم

 بود  میکه سرم تو گوش نطوریهم منم

 .دادمیگوش م نیاشک یحرفا به

 

 خنگ بود، یکه از بچگ نیافش نی:خب جونم بگه براتون انیاشک

 داد به من که جوابت غلطه ریروز سر جلسه امتحان جوابو غلط نوشت  بعد گ هی

 

 بزار فکر کنم آهان خودم جوابو غلط نوشته بودم  نه
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  گهیاصال به برگه ام نگاه نکرد خپله د اون

 بهش گفتم جوابت غلطه اون قبول نکرد . یهر چ من

 کرد وزدبهم یاونم نامرد نیزدم تو کله افش یکی آخرش

 معلم اومد گفت:چه خبرتونه آخرش

 گفتم:جان ننه ات استاد جوابو غلط رسوندم. منم

 

 دمیبلند خند رمیمنم نتونستم جلو خودمو بگ  میدیخند یحرفش همگ نیا با

 

 بود رتیاأل ذکر خ نی،همیاومد یجان تو ک نیما گفت:عه افش دنیبرگشت طرفم با د اونم

 

 بودآره؟ رمی:ذکر خنیافش

 من خنگ وخپلم. گفتیبود م یک پس

 دونمیبه خودش گرفت و گفت:نم یحالت متفکر هی

 یساق دمیفکرکرد وگفت:آها فهم دوباره

 

 چشم غره رفتم براش که خفه شد. هی

 اشاره کرد که بره  نیبه افش شمونیپ اومد

 جفتم نشست نیرفت و اشک نیافش
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 خودم چشه ی:خاله قزنیاشک

 حوصله اتو ندارم.برو نی:اشکمن

 

 یاشو آورد جلو وگفت :آشت کهیکوچ انگشت

 گفته من قهرم یک دی:ببخشمن

 یستیقهر ن یعنی:نیاشک

 :نهمن

 اون انگشت خوشگله اتو اری:خوب حاال،بنیاشک

 

 امو بردم جلو وبه انگشتش فشردم. کهیمثل خودش انگشت کوچ منم

 

 .دمیرو د اریشدن به در که نگاه کردم سام رهیبچه ها شدم سرمو بردم باال بچه ها به در خ یسکوت ناگهان متوجه

 

خودم بخوام البته هر چند که  نکهیبدون ا دمیشک نیدستمو از دست اشک یحرکت ناگهان هیاخم کردم وبا  دنشید با

 بود دهید اریسام

 

 هیمگه اون ک ترسمیمنکه ازش نم دهیبه درک که د خب

 

 سیمگه دانشجو ن سادهیچرا هنوز وا اری،سامیریخود درگ الیخیب
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  زیگذاشت رو م فشویاستاد ک زیرفت سمت م هوی

اده افت یاتفاق تونیبرا استاد قبل دتونیهستم استاد جد یوگفت:من زارع یهم در آورد گذاشت پشت صندل کتش

 به جاشون هستم. یومن تا مدت

 

 کنمینگاهش م دمنید ینگاه کردم اونم چشاش چهارتا شده بود وقت نیافش به

 کرده بود. عیرو ضا اریآخه بد جور سام دهیتعجب برگشت سمتم حتما ترس با

 

 ها یعوض خوردنیرو م اریکالس داشتن با نگاهاشون سام یدخترا

 

 رو ندارم. یاسام ستیبده به من چون ل سهینفر اسم بچه ها رو بنو هیزحمت  ی:باریسام

 

 به من  دیرس یاز بچه ها بلند شد اسم نوشت وقت یکی

 سوسن خانم. سهیگفتم بنو بهش

 

 اریرو که نوشت برگه رو داد به سام اسما

 نوبته منِ  گهیهم خوند حاال د نیخوند اسم اشک یکی یکیهم اسما رو  اریسام

 

 یباقر یرو اسمم مکث کرد و گفت:ساق یکمی
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 کنم. عشیضا تونمینم چوقتیچرا ه نیاز دست ا اووووف

 گفتم حاظر

 سوسن خانم. ی:مگه نه نوشتنیاشک

 زهیت یلیخ یزارع یآقا یعنیسامـ  ی:آره ولمن

 

 نیشناسیم گروی:همدنیاشک

 .گمی:بعدأبهت ممن

 

 کالس داشتن موندن دانشگاه  نیوافش نیکالس نداشتم اشک نیبعد از ا گهی.درونیتموم شد ورفتم ب کالس

 از دنشگاه خارج شدم . من

 رفتمیبا اتوبوس م دیبا

 ندارم. نیماش آخه

 

 .رونیاز در دانشگاه زدم ب نکهیهم

 رسونمتیو گفت:سوارشو م نییرو داد پا شهیبرام بوق زد وش نیماش هی

 

 .ی:مرسمن

 برم که دوباره بوق زد اومدم
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 دی:آقا مزاحم نشمن

 سوار شو . ستمی:مزاحم ناریسام

 .خوامی:نممن

 

 . دمیرو پس نم نیماش ی:سوار نشاریسام

 ینیعقب بش ستمیاون گفت:من راننده ات ن یبرم عقب ول خواستم

 رفتم جلو نشستم. گهید یچیه

 کرد وحرکت

 

 ی:آدرس نداداریسام

 

 ی:چمن

  نی:آدرس صاحب ماشایسام

 

 منم. نی:صاحب ماشمن

 زد پوزخند

 

 داشته باشم نیماش ادیبهم نم هی:چمن



 ردیمیعشق هرگز نم

 
94 

 

 .ادی:نچ،دروغ گفتن بهت نماریسام

 

 یمحل نزاشتم زنگ زدم به ساج بهش

 

 :سالم بفرما مزاحمساجده

 ییکجا ک،مراحممی:علمن

 

 . کنمی:دارم مرخصش مساجده

 یدنبالتون،با امی:خب همونجا بمون تابمن

 یبا ی:اوکساجده

 مارستانیراننده برو ب ینگاه کردم وگفتم:آقا اریزد به سرم به سام یطونیفکر ش هی

 بالفاصله گفتم:منظورم بعد

 

 [۰۷,۰۹,۱۷ ۲۲:۰۴] 

 مارستانیاستاد بفرما ب یآقا زهیچ

 

 بعد فکر کنم خنده اش گرفت چون زود  روشو برگردوندسمت پنجره یشد ول یعصب اولش

 

 من استادتم دینگ یبه کس لیاومد برگشت طرفم و گفت:لطفا تو فام ادشی یزیانگار چ هوی
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 حرص محکم دستمو فشردم از

 بدونه یزیمورد چ نیدر ا یکس خوادی:اتفاقأ منم اصال دلم نممن

 

 [۰۷,۰۹,۱۷ ۲۲:۱۴] 

 وسوم: ستیب قسمت

 

 مارستانیب میدیرس بالخره

 رو بسته بودن یبچه ها سر پر شیپ رفتم

 یخوب ی:پرمن

 

 :خوبمومدیبزور در م صداش

 کرد یهم معذرت خواه اریسام

 

 دستت چرا قرمزِ ی:ساقساجده

 قرمز بود کمیکف دستم نگاه کردم بعد به پشتش   به

 

 که سرم خورد به فرمون دستم رو فرمون بود ی:آخه موقعمن
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 دمیکه منم ترس دیکش غیباال وج دیرو کش نمیآست یساج

 

 هم کبود شده یلیباد کرده و خدستم نگاه کردم تا آرنج  به

 

 .دیایهمراه من ب ی:خانم باقراریسام

 

 بحرفه یجلو بچه ها رسم خوادیمثال م گهیهم م ینگاه چه خانم باقر نگاه

 :کجامن

 

 دکتر شی:پ اریسام

 :نه،خوبم.من

 .گهیخب برو د یکنیم یچرا لج باز ی:ساقساجده

 

 :آخه شمامن

 .شمونیپ ایهر وقت حالت خوب شد ب مونمیم یپر شی.تا عصر پگهی،برو د میری:ما با آژانس مساجده

 :باشهمن

 

 جلوتر رفت منم پشت سرش راه افتادم. اریسام
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 کرده یداخل یزیگفت:خون ر دیکه دستمو د دکتر

 شد و خوابم برد. یچ دمینفم گهیزد که د آمپولم

 

 اونم رزقرمز دمیدسته گل کنارم د هیباز کردم.  چشم

 من از سرم متنفرم یدستم که سالمه سرم وصله وا یکیبه اون  دمیزنم که دبهش دست ب خواستم

 

 شرمنده. رمینتونستم جلو خودمو بگ گهید

 دیهمکف هم صدامو شن یکه فکر کنم طبقه  دمیکش یبلند غیج هی

 

 تو اتاق دنیبا پرستار پر اریسام هوی

 

 شده یه،چی:چاریسام

 کرده تتیاذ یاطراف نگاه کرد وگفت:کس به

 

 دستم نیگذاشت هیچ نیچرا انقدر خُله بزور جلو خنده امو گرفتم وگفتم:ا نیا خدا

 .اریدرش ب ایپرستار گفتم:خانم تو رو خدا ب روبه

 

 .رونیانقدر اصرار کردم تا درش آوردو رفت ب خالصه
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 آورد کنارم نشست. یصندل هیهم  اریجام نشستم سام سر

 ؟ی:خوباریسام

 :نهمن

 نگاه کردم هنوزم ورم داشت میچیدست باند پ به

 .گهید می:برمن

 

 میریم ی:هر وقت خوب شداریسام

 :خب منکه خوبم من

 

 .یستیکه خوب ن ی:تازه گفتاریسام

 برم. تونمیاألن خوبم م ی:ولمن

 شهینگران م یبه مادرت زنگ بزن یخوای:نماریسام

 

 زدی:اگه نگران بود تا االن زنگ ممن

 

 مادرت باشه دیچند بار زنگ خورد شا تیگوش یخواب بود یگرفت سمتم وگفت: وقت مویپشت کوله

 

 ۸:۳۰در آوردم ساعت مویگوش

 بهم زد. یدکتر چه آمپول نیهمه مدت خواب بودم په ا نیا
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 یاز ساج امیپ هیهمراه با  یهم از ساج یکیپاسخ از مامان داشتم  یتماس ب سه

 

 با یدار ایات کنه  نهیدکتر معا یرفت ییکجا ونهید یساق یمارمولک:هووو یاش کردم ساج رهیذخ لمیتو موبا که

 .یگذرونیجونت خوش م اریسام

 فرستادم:خفه شو خواب بودم. براش

 

 شماره مامان رو گرفتم:الو سالم بعدش

 

 یتو دختر نصف جونم کرد یی:سالم آخه کجامامان

 

 خونه نگران نباش امیمادر من ،األ م سین یزی:چمن

 :باشه خداحافظ.مامان

 

 .مونمیم رونیکه ب سیآخه عادت کرده دفعه اولم ن شهیمثل قبألها نگرانم نم گهید مامان

 

 نبود اریبلند کردم سام سرمو

 دیتو دستم لرز یگوش

 ؟یخواب بود اریسام شیپ��مارمولک: یاز ساج امیپ هی
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 جنبه اس یچرا انقدر ب نیا یوا

 

 .ستمیتو ن نیع من گفتم دفعه صد��فرستادم: براش

 األن به هوش اومدم. نیهم مارستانمیب تو

 

 

 .میپاشو بر یاومد گفت:مرخص اریفرستادم. سام امویپ

 

 رفت دسته گل رو ببرم. ادمیبرداشتم بسکه هول کرده بودم  مویو گوش فیک

 آوردتش اریسام دمید برگشتم

 .رفتیجلوتر از من راه م اریسام میخارج شد مارستانیب از

 میدیرس نیماش به نکهیا تا

 بود یپر نیماش

 دسته گل رو گذاشت عقب خودشم پشت فرمون نشست منم کنارش وحرکت کرد. اریسام

 

 آدرسمون رو نداره اریسام شمیدارم بدبخت م یییوا

 خانم . نیمیخونه س برهیمنو م األ

 خانم نیمیبه خونه س خوردیسمت راست بود که م ابونیخ هیجلوتر  میچراغ قرمز بود پشت

 به خونه ما خوردیهم م یسمت چپ ابونیخ
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 گشتمیمبر ادهیتموم راه رو پ دیآبروم بره اگرهم ساکت بمونم که با دمیترس یبگم منو برسونه خونمون ول خواستمیم

 اوضاع نیاونم با ا

 

 ��رفت سمت چپ  اریکه سبز شد سام چراغ

 

 ؟یری:کجا ممن

 خونتون یبر یخوای:مگه نماریسام

 

 .یتو آدرسمون رو از کجا بلد ی:آره ولمن

 

 زد که دلم براش ضعف رفت  یلبخند

 گهید میلیما فام ی:ناسالمتاریسام

 

 بغض کردم . یحرفش خار شدم آبروم رفت  حت نیا با

 شهر باشه آخه. نییما پا یخونه  دیطرف پنجره چرا با برگشتم

 حرص ناخنامو خوردم. از
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 میاکت بودتا خونه مونده و هر دو س یادیراه ز هنوز

 

 رفت. نیگذاشت و سکوت از ب یترانه ا اریسام

 

 [۰۸,۰۹,۱۷ ۱۷:۱۵] 

 وچهار: ستیب قسمت

 

 صدام زد اریشم که سام ادهیخواستم پ میدیرس یوقت

 سرجام نشستم  برگشتم

 گل تو دستش بود دسته

 

 دراز کردم که ببرمش  دستمو

 لحضه هیگفت:صبرکن  اریسام

 

 .چهارتا رز قرمزبودنمیشد رِیدو به دسته گل خ هر

 دومأ بخاطر سرش. نشیواسه دوستته اوأل بخاطر ماش نیاز گل ها رو جدا کرد وگفت:ا یکی

 بود. دهیترس یلیدوستت که خ یکیواسه اون  نمیوگفت:ا یکیاز گل ها رو برد سمت اون  گهید یکی

تمأ ح کردمیداشتم تو دلم قند آب مبزرگتر وقشنگتر بود رو هم گذاشت کنار اون دوتا ، یلیاز گل ها که خ یکی بعد

 رو واسه من گذاشت کنار یبزرگ نیدوستم داره که گل به ا
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 شدم. شیواسه مادرتون  که من باعث نگران نمیبا حرفش جا خوردم:ا اما

 

 که زدم بت بدم ییبابت اون حرفا دیرو هم من با هیالبد اون آخر کردمیم ییخاک تو سر من که چه فکرا یا

 

 واسه شما  نمیتر وخوش نقش تر بود رو از دسته گل ها در آورد گرفت سمتم:ا فیگل که از همه ضر نیآخر

 

 آدمم نجایاومد منم ا ادشیعجب  چه

 

 هم رفتم یگوشه پارک کنه بعد از خداحافظ هیرو  نیهارو ازش بردم وتشکر کردم وگفتم که ماش گل

 

 .دمینفر دو متر از جام پر هی)پخ( یپامو گذاشتم داخل کوچه با صدا نکهیهم اما

  هیک نمیرفتم جلو بب دوباره

 .دمیرو د نیفرد که

 

 دنبال من یباز اومد یضی:چته مرمن

 

 خواستم بهت بخندم ستمین ضیهم من مر ری:نخنیفرد
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 ی:مگه من دلقکم بهم بخندمن

 

 امشب بدبختت کنم. نیمواظب حرف زدنت باش چون ممکنه هم ارم،پسیسرت م ییبال هیبار گفتم که  هی:نیفرد

 

 .یبکن یتونینم یغلط چی:تو همن

 جلوم گرفتم که بهم نخور فمویک واریحرکت منو چسبوند به د هی با

 برا فرار نداشتم. یو من راه ومدیتر م کینزد یه اونم

 

 .ی،روانی،روانیروان هی:تو من

 

 انگار گوشاش کر شده اصال تو حال خودش نبود  یول

 ومدیتر م کیدونز کردیلبام نگاه م به

 

 انگشت باهام فاصله داشت و من از ترس چشامو بستم. هی فقط

 

 نیافتاده رو زم نیفرد دمیچشامو باز کردم د عیسر دمیکه شن ییبا صدا اما

 بود اریپشت سرم سام برگشتم

 

 اریاز جاش بلند شد وحمله کرد به سام نیفرد
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 کردن به دعوا  شروع

 خلوت بود  ابونیخ

 رونیاومدن ب هیهمسا یبا سر وصداشون چندتا از زنها یول

 

 چندتا مرد اومدن جداشون کردن نکهیتا ا شدیمگه م یکردم جدا شون کنم ول یسع منم

 

  کردیم یزیدهنش پاره شده وخونر نیفرد

 ختیریهم از دماغش خون م اریسام

 

 رو برد خونشون فکر کنم پدرش بود نیو فرد دیهم از راه رس یانسالیمرد م هی

 

که..بخاطر من تو دردسر  دیببخش یعنی  زهیوبا منو من گفتم :من ..چ نییسرمو انداختم پا اریسام شیرفتم پ منم

 .یافتاد

 

 در آوردم بهش دادم . فمیدستمال از داخل ک هی

 . سیمهم ن زیکه تو صورتش بود گفت:چ یشو پاک کرد وبا اخم ینیب خون

 

 بفرما خونه تا حالت خوب بشه . اریبره که من گفتم:آقا سام خواست
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 شمی:نه مزاحم نماریسام

 

 .رونیب ومدیسرو صدا حتما م نیاگه بود با ا سیآخه،بعدشم اگه بخاطر مادرمه که مطمن باش خونه ن هی:مزاحم چمن

 

 ... دیاگه مادرت اومد وما رو تو خونه د ی:باشه،ولاریسام

 

 بامن. گهیش د:اوندمیحرفش پر وسط

 

 شو بشورِ  یتا صورت خون ییرفت تو دستشو میمستق اریسام میخونه که رفت داخل

 گذاشتم خودمم نشستم رو مبل  زیسالن رو م یرفتم شربت درست کردم و آورم تو منم

 نشست  یمبل کنار یهم اومد رو اریسام

 

 نفس همشو خورد هیشربتو برداشت و وانیل

 

 .کردمیبا دهن باز بهش نگاه م منم

 

 خواستیم یبود چ یوگفت:اون پسر ک زیرو گذاشت رو م وانیل

 

 پسر عالفه. هی یدی:خودت که دمن
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 :نه فقط...اریسام

 حرفمو ندادم ادامه

 

 ی:فقط چاریسام

 سین یمهم زیچ یچی:همن

 

 :بگواریسام

 ...یزی:گفتم که چمن

 صداشو برد باالوگفت:گفتم بگو... ندفعهیا

 

 دیبا صداش تنم لرز دمیترس کمی اولش

 یپرسیم نویداره که ا یبعد گفتم:اصال به تو ربط یول

 

 رینگاهم کرد وگفت:برام آژانس بگ تیعصبان با

 

 براش آژانس گرفتم . یحرف چیه یب منم

 بود رو برداشتم رفتم تو آشپزخونه  زیکه رو م ینیس

 ختنیبدونم اشکان ر نکهیرو شستم وبدون ا ضرفا
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 .یدستمال بهم بد هی شهی:ماریسام

 

 پاک کردم و برگشتم سمتش  عیرو سر اشکام

 کرده  یزیبازم خون ر شینیب

 

دوست نداشتم باهاش حرف بزنم  گهید یرو بهش دادم و برگشتم  دلم براش سوخت ول یدستمال کاغذ ی جعبه

 چون سرم داد زده.

 یکرد هیکه گفت:گر ییبرم سمت ضرف شو خواستم

 

 خودمو نباختم و گفتم:نه یبرگشتم با تعجب نگاش کردم ول دیاز کجا فهم نیاهلل،ا بسم

 دختر. ادی:دروغ گفتن بهت نماریسام

 پسر. یبار گفت هی نوی:امن

 .نیبودم هم ینداشتم که سرت داد زدم عصبان یمن منظور ی:باشه، ولاریسام

 

 شد واون متوجه نشد ریسراز شینیحرف زدن خون از ب نیح

 اش. ینیدستمال برداشتم و گذاشتم رو ب هی

 

 شدم ونگاهش تو نگاهم قفل شد  کیبهش نزد یلیخ دمیلحضه به خودم اومدم د هی اما
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 .دیکوبیام م نهیواد به س ونایو قلبم د گرفتمیم شیداغم کرد داشتم آت نفساش

 

 ییعقب دفتم سمت ضرف شو دمیکش من

 برم. گهیمن د رسهی:االن آژانس ماریسام

 

 رو نداشتم. یچیه یحوصله  گهیرفته د دمیبرگشتم د تا

 .دمیتو اتاق و خواب رفتم

 

 [۱۱,۰۹,۱۷ ۲۳:۰۲] 

 و پنجم: ستیب قسمت

 

 شدم باز با مامان بحثم شد. داریکه ب صبح

 شد. یچیدستم باند پ دید آخه

 اومدنم و دستم، رید بخاطر

 کردن حتیکرد به نص شروع

 

 شدم. نیبدون صبحونه رفتم سوار ماش منم

 بود تصادف کنم  کیکنم چند بار نزد یدست رانندگ هیکردم آخه سخته برام با  یبود رانندگ یهر زحمت با

 کرد. یخودش رانندگ یدادم به پر نویماش گهیاونجا د یبعدش پر یرفتم دنبال ساج اول
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 وتریسر کالس کامپ میرفت

 ننیبش وتریکامپ هی شیپ دیدو نفر با هر

 نیو افش نیافتاد به اشک چشمم

 ششونیجفت هم نشسته بودن رفتم پ ششونیپ رفتم

 

 یافسانه ا ی:سالم دوقلوهامن

 .یگرفت لی:سالم خانوم خانوما چه عجب تحونیافش

 

 جون دستت چشه ی:به به ساقنیاشک

 

 بخاطر همون تصادف یچیه م،دستمی:چاکرمن

 

 شت بودواقعا ز یگفتم زرع یآبروم رفت،به استاد زارع روزید یساق ی:وانیافش

 

 بکنه. تونهینم یغلط چیه هیحاال مگه اون ک یخنده گفتم: چه زشت با

 

 ؟یمن بدبخت اگه اخراج بشم چ ی:برا تو آره ولنیافش
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 شهینم یچی:نه بابا همن

 

 هم اومدن به دو قلو ها سالم کردن یوپر یساج

 

 به چرت وپرت گفتن تا استاد اومد میکرد شروع

 

 همه کالسارو برا خودش ببره  خوادیاومد نکنه م اریبازم  سام نکهیا وا

 نشستن. یهمگ دمیبه خودم اومدم د تا

 کنار هم بودن. یوپر یساج

  نطوریهم هم نیوافش نیاشک

 آخر پر بود یزهایم ی همه

 

 نمیشدم برم جلو بش مجبور

 .سیجفتم ن یتنهام و کس نکهیا شیخوب یول کمیهم نزد اریبه سام ینجوریا

 

 کردم بهش توجه نکنم و فقط حواسم به درس باشه . یشروع کرد به درس دادن منم سع اریسام

 بلند شد یدختر غیج یصدا ییهوی

 دنینقشه کش هیکه بچه ها  دمیفهم کشنیم غیدخترا دارن ج یهمه  دمید نمیبرگشتم پشت سرمو بب تا

 اشاره کرد. یکیزد وبه بعد به موش پالست ینگاه کردم چشمک نیافش به
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کشنش بُ خواستنیهاشون م یوبعض دنیکشیم غیدخترا ج نیاز پسرا هم داشتن ع یبعض دنیپریم نییباال وپا دخترا

 بود. ختهیکالس بدجور بهم ر

 رونیبودن ب ختهیهم ر یخنده ام گرفت چندنفر منم

 در چه حاله اریسام نمیجلو خنده امو گرفتم و برگشتم بب بزور

قدر چ هیکیموش پالست دونهیلبخند زد که مثال م دینگاهمو د یمتوجه شدم نگاهش سمت من کالفه بود اما وقت که

 دیفهم یزود زِیهم ت

 سرم زد  بهش اخم کردم . شبیکه د یواسه داد منم

 تنرفیم موندن که اونا هم داشتن یو تعداد کم رونیهمشون رفته بودن ب گهید یشد که بچه ها رو آروم کنه ول بلند

 صدام زد اریتا خواستم برم سام یجمع کردم ول لمویمنم وسا

 

 :بله استاد.من

 شناسمشیکردم  که مثال من نم دیرو کلمه استاد تاک نیهمچ

 

 میتا صحبت کن دیصبر کن شهی:ماریسام

 

 یمعلم و استاد چیبگم من تنبلم تا حاال هم ه دیکه با نیاز درسم بپرس نیخوای:در چه مورد استاد؟... آهااگه ممن

 من برم. نیدیکه از درسم هم بدتر،حاال اجازه م دینتونستن درسم رو خوب کنن اگر هم انضبات باز بدون

 .دیی:بفرمااریسام
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 خوب از دست فرار کردم جناب استاد. خخخ

 .دنیخندیبچه ها نشستم که داشتن هر هر م شیو پ رونیب رفتم

 

 کار کدومتون بود؟ نمیبب دی:خب وروجک ها بگمن

 

 نقشه خودم بود ی:حال کردنیاشک

 

 یکه لبخند زده بود فکر کنم اونم خنده اش گرفت وقت دمشینگفت من د یچیاستاد ه نی:بچه ها توجه کردنیافش

 .کشنیم غیپسرا دارن ج دید

 

 . نیرو نگرفت هیشما ها قض نکهی:نه مثل انیاشک

 شهیم فیاستاد هم خرک نهیرو به روش بش  یگریج نیهمچ هی یمن اشاره کرد وگفت:وقت به

 

  یگفت ی:چمن

 

 پا به فرار گذاشت منم دنبالش کردم. نیافش

 که با اخم زل زده بود به ما  میدیبه نگهبان رس نکهیاون بدو ،من بدو تا ا حاال

 

 .میسادیوا خیسرجامون س مشیدیهم تا د ما
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 .میقد ی:دانشجو هم دانشجونگهبان

 

 میدیبهش خند یورفت .ما هم کل سرشو تکون داد بعد

 رو نکردم. نیکار اشک یهنوز تالف یبچه ها ول شیپ میتا برس میکرد وحرکت

 

 

 دارم غیج یصدا  میگوش تو

 کردم داشیدر آوردم و دنبال صدا گشتم تا پ مویگوش

 

 گذاشتم کنار گوشش وصدا رو پخش کردم. لمویمنم ازپشت موبا رفتیجلو تر از من راه م نیاشک

 

 و من مردم از خنده دیهمانا تفلک صد متر از جاش پر نیاشک دنیهمانا و پر غیج یصدا

 

 دیزهرم ترک وووونهی:کوفت،درد،روآب بخند،دنیاشک

 

 

نتونستم جوابشم بدم هرجور شده بود خنده امو جمع کردم و رفتم سر  یحت دمیخندیمن م دادیاون فحش م حاال

 یکالس بعد
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 شتم خونه و قرار شد که تموم شد برگ کالسهامون

  میندار یکالس چیکه ه فردا

 .رونیب میبر

 

 [۱۱,۰۹,۱۷ ۲۳:۰۳] 

 وششم: ستیب قسمت

 

 شدم. داریب میگوش یبا صدا صبح

 دنبالم ادیم گهیساعت د کیگفت تا  نیاشک

 تا بچه ها اومدن رونیآماده شدم ورفتم ب منم

 هم پشت نشسته بود  یهم جفتش ساج نیپشت فرمون بود افش نیاشک

 نشستم. یساج شیدر عقب رو باز کردم پ منم

 

 خودم چطوره ی:به ساجمن

 

 ؟یدخ یتو چطور ،خوبمی:مرسساجده

 

 کردم ونشستم وسط  یروبوس یساج با
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 دوقلوها. یدستمو بردم باال و زدم پشت کله  دوتا

 

 خودم. یافسانه ا ی:سالم بر دوقلو هامن

 

 یشد ونهیچته د ی:عه ساقنیافش

 

 تر شد. ونهیبود،د ونهی:دنیاشک

 :هر دو خفهمن

 ادینم ی:پردمیپرس یساج روبه

 

 .ادیم ی:اون با علساجده

 م؟یریکجا م ،حاالی:اوکمن

 

 کننیتنبال قبول نم نیا یکوه ول میبر گمی:من منیاشک

 

 :کوه که خوبه،من هستم.من

 

ازت   یحرف درست حساب هیبارم که شده  نیکن،در ضمن واسه اول یراض نارویفهم حاال ا زیقربون آدم چ ی:انیاشک

 دراومد
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 یحرفام درست حساب شهیچشم غره براش رفتم :من هم هی

 زمیمسخره گفت:آره عز با

 تونمیاالن نم یهستم ول دیگفت:منکه گفتم اگه عصر بر یجوابشو بدم که ساج خواستم

 

 خوابت بپره یترسیم هی:چمن

 به هدف. ی:اهوم درست زدساجده

 یریتو چرا نم نی:افشمن

 :من حوصله راه رفتن ندارم  نیافش

 

 بابا ی:امن

 گفتم. یدی:دنیاشک

 

 کوه میریبعدش م میجا صبحونه بخور خی میسرو کله زدن قرار شد اول بر یاز کل بعد

 

 هم اومدن یوعل ی.پر میشد ادهیپ یرستوران سنت هی شیپ

 میورفت  میدیکش ونیصبحانه مفصل قل هیاز  بعد

 

 .ومدنیهم پشت سرمون داشتن م یوعل یرفتبم جلو پر ما
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  میستیبا کردنیوما رو مجبور م میمبگن خسته شد یهم ه نیوافش یساج

 

 هر دوتون از دستون راحت شم دیریبه دادم برس پاهام درد گرفتن بم یمامان یخسته شدم آ ی:واساجده

 کوه. میهمه جا،اومد نیا

 

 ستهسرجاش نش دمید برگشتم

 هم از خدا خواسته نشست نیافش

 

 که. ینمرد یراه رفت کمیحاال  یام کرد ونهید یساج ی:وامن

 

 راه کمی ،یگیهمه راه م نی:تو به اساجده

 

 به آخ و اوخ شون برسن. نایبزار ا میمنو تو بر ایب ی:آبجنیاشک

 .میاز بچه ها دور شد یلیوخ میراه افتاد نیواشک من

 

 بودن قیسر سبز چندتا آال چ یجا هیبه  میدیرس

 .مینیبش قیت  آالچ میبر ایاونجارو ب یساق ی:وانیاشک

 

 هم نبود.همه پر بودن  یخال قیآالچ هیاما
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 براما سیجا ن هی یعنی ی:وامن

 .افتمیبشکن زد وگفت: هی نیاشک

 هینگاه کنم گفتم:چ نکهیمن بدون ا یپشت سرم اشاره کرد ول به

 

 رو نگاه یزارع خوره،استادیموقع ها م نیبه درد هم ی: پارتنیاشک

 

در اونق قیبود،خوشبختانه آالچ یمرد هیها نشسته،همراهشم  قیاز آالچ یکیتو  یبعله استاد زادع دمید برگشتم

 شدیبزرگ بود که برا هممون جام

 

 ه با ادباز جاش بلند شد،هه چ اریسام میدیچشمک زد وجلوتر از من راه افتاد منم رفتم دنبالش تا رس نیاشک

 

 میدید رونیو استادمون  رو ب می:سالم استاد چشممون به جمالتون روشن شد چه عجب ما نمردنیاشک

 

 گمی،درست م نیدست داد وگفت:سالم آقا افش نیبه اشک اریسام

 

 هستم. نیشما اشک کی:نه من کوچنیاشک

 رفت به اون مردِ نیاشک بعد

 کردم. یداد منم با هر دوشون سالم کوتاه دست
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  میمزاحم استاد نش گهید میبر ایجون ب ی:ساقنیاشک

 

 .شمیخوشحال م دیبمون نجاین،همیدار اری:نه اختاریسام

 

 نیشما با استادتون راحت باش رفتمیناشناس گفت:اتفاقا منم داشتم م یآقا اون

 

 گهید میمونیم دیکنی:خب حاال که اصرار منیاشک

 

 یناشناس:خب مهندس جان با من کار ندار یآقا

 

 ،مواظب خودت باش. ی:نه شهاب مرساریسام

 

 ی:خداحافظ همگشهاب

 به سالمت ــــ

 کردن. یشروع کرد به سربهسر گذاشتن استاد وچاپلوس نیواشک میها نشست یصندل یرو

 

 بر بدن. میبعد بچه ها هم اومدن وبه حساب استاد جون کباب زد یکم
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 یتو آورد تاریگ یگفتم:داداش نیاز نهار به اشک بعد

 

 نیتو ماش یهمراهم نباشه،ول تاریبرم گ ییمن جا شهی:منیاشک

 

 برام شیاریب شهی:ممن

 

 اریب نیرو از تو ماش تاریبپر گ نی:چرا که نه افشنیاشک

 

 :مگه من نوکرتمنیافش

 

 نیچقدر پرو،شما برادر دار ینیبیجون م یگفت:سام اریرو به سام نیاشک

 :نه من ندارماریسام

 

 ان یبتیچه مص کایبرادر کوچ نیا یدونی:خب بهتر نمنیاشک

 

 .کترمیازت کوچ قهید هیخوبه  یانگار انگار صد سال از من بزرگتر  کایبرادر کوچ یگیم نی:همچنیافش

 

 .یبهم احترام بزار دیتو نبا ی:حاال هرچنیاشک
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 :برو بابانیافش

 

 کننیام که دارن دعوام نایبابا ا یا

 

 [۱۲,۰۹,۱۷ ۲۱:۳۵] 

 وهفتم: ستیب قسمت

 

 ه؟؟یک هی:داداش خوشگلم کمن

 

 :من،من،مننیاشک

 

 .اریرو ب تاری:پس بپر گمن

 

 خوب مخشو زدم ولیاز جاش بلند شد که بره ا نیاشک

 

 برات. ارمیرو م تاریوگ کنمیمنم لطف م یخواهر نداشتم یچون تو جا یفکر نکن خر شدم ول ی:ساقنیاشک

 

 وردیبه رو خودش ن یول زدیبرگشت طفلک داشت نفس نفس م نیتا اشک دیطول کش کمی

 



 ردیمیعشق هرگز نم

 
123 

 

 خشگله. یبه آبج میخم شد سمتم و گفت:تقد کمی

 

 خودم درد نکنه. فی:دست داداش خرکمن

 دیکرد ولپمو محکم کش اخم

 

 یآ ی:آمن

 لوسم. یواسه آبج نمی:انیاشک

 جفتم نشست اومد

 

 عاشقونه بخون زیچ هی ی:خب ساقیپر

 شاد بخون یساق ،نهیاریاشکمون رو درب یخوایتو م حیتفر می:وا مثال اومدساجده

 

 دی:باش حاال دعوا نکنمن

 

 فکر کردم وبعد شروع کردم به خوندن. کمی
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 ام از تو تنها  ونهیدل د          

 عکســـــــ هینشونم از تو         

 خودتم     هڪ ۍادگاری       

 ـشـــــده رفیقــــــــــ ۍندار         

    یلیخ هڪشبهام وقتی       

 روبه روم رمشیگیتنهام م      

 آرزومـــــــــــــ یشیبازم م      

 

 قرارم  یکه ب یوقتتو رو ندارم  ےوقت

 ــــــخندمیهام م هیبه گر ـــبـندمیبـــاز م چــشــــــامــــــو

 .ــــبــندمیهام باز به تو دل م یخــســتــگ ــــــقیرف

 

 ...... ےآالالال ـــــــــــیآالالال

 داره دهیامــــــا چه فــــــــا بـــــــارهیبـــــارون م داره

 تو رو ندارمــــــــــــ وقتی

 زنـــــمیتو رو صدا مــــ خندمیهام م هیبه گر بندمیکنارم  چشامو بــــاز م یـــنیبش که

 ــــــدنـــمید ۍــایبــــ ـــدیشــــــــــا

 ...یال یالال یآالالال یآالالال
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 شدم  رهیکه روبه روم بود خ یوبه دوچشم آب نیرو گذاشتم زم تایگ

 نمیچشاشو خوب بب یرنگ آب زاشتیاشک تو چشاش نم پرده

 ترانه اشکش در اومد. هیبا  هیبچم احساسات چه

 رو چشاش واشکاشو پاک کرد. دی.دست کشدینگاهشو ازم دزد کنمینگاهش م دیفهم تا

 

 کردیچپ وراستش نگاه م به

 .کنمینگاهش م ینجوریکنم معذبه که ا فکر

  گهیپسر مردمو  بسه د یخور ــــــ

 بود که سمت چپم نشسته . یطرف صدا برگشتم ساج به

 

 .یهمه رو خراب کرد ی هیروح یزد نی:مگه نگفتم شاد بخون ببساجده

 

 انداختم ینگاه به همگ هی

 رفته بودن تو حس وحال خودشون همه
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 ببرتش. خوادیانگار باد م یبود به عل دهیچسب نیهمچ یپر

 

 هیمن  یگینصف جون شدم،تو نم ،آخهیامون کرد ونهیتو،دختر د یبود خوند یچ نیا یقلبم ساق ی،وا ی:وانیاشک

 رو دستت. وافتمیم کنمیرو بشنوم غش م یقشنگ  یصدا نیهمچ

 

 :حاال واقعا قشنگ بودمن

 هی:عالپرستو

 

 یقشنگت چرا خواننده نشد یصدا نی:من موندم با ایعل

 

 .دیدست بزن نیستیشماها بلد ن نمینشد،حاال بب گهی:خب دمن

 دنیشروع کردن به دست زدن سوت کش یحرفم همگ نیا با

 حاال نوبت منِ براتون شاد بخونم نیزیمزه نر گهی:بسه دنیافش

 

 میحال کن ن،بخونیافش ی:گل گفتساجده

 

 براتون خونهیم شیتفت یبرداشت وگفت:مصطف تارویگ نیافش

 

 یالبته بجز استاد گرام میدیهوراا کش یهمگ



 ردیمیعشق هرگز نم

 
127 

 

 شروع شد ترانه

 

 

 

 

 برو برو بـــــ بـــــ ببرو برر

 که با نگاش حالکم کرده یاون

 بشه  نیکه آنال شمیمنتظر م لشهیپروفا میوقته که منو بالکم کرده همه دلخوش چند

 اَد کرده  ویبجام ک دونمینم

 تلگرامه نیهم دمیهمه ام امهیدن کهیبه نبودن من عادت کرده واسه داشتن اون چطور

 یدیچرا  جواب نم یگیبهم م یو یتو پ یایبازم م ادیروز م هی

  یدوستم ندار یگیم  یپس الک یزاریپست م یواسم ه ادیروز ن هی

 یدوستم ندار یگیم یالک پس

 

 

 دیرقصیومثال م وردیوادا در م خوندیم نیافش

 .میدیخندیوم میخوندیهم همراهش م ما

 

 که کفرمو درآره  خوادیم زارهیم کریحرف است یترانه:بجا ادامه
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 ارهیناز م ۍه کنهیقهر م ۍه

 اکانت کار  تیلیمعرفت د یب

 نکرده . یانتیچت نکرده به عشقمون خ یشکیجز من با ه یول

 

 

 

 میدیکشیدست،سوت،هورا م یهمگ

 دختر و پسر جوون جمع شدن. یگل دمیبه دور و ورم نگاه کردم د تا

 

 [۱۲,۰۹,۱۷ ۲۱:۴۱] 

 وهشتم: ستیب قسمت

 

 

  میایجلو تر تا ماب ارهیرو ب نیبره ماش میرو فرستاد نیرفتن بعدشم بزور افش یوعل یکه شد پر عصر

 مسابقه دو  نیواشک یهم منو ساج آخرش

 .میگذاشت

 

 ومدیهم پشت سرمون م اریسام

  ستمیبا خواستیکه به نفس ،نفس افتادم دلم م میدیدیم نجوریهم
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  میکرد یکه شرط بند شهینم یخسته شدم ول یلیخ

 بدوم دیاونم شده با بخاطر

 

 نفس بکشم  تونمینم کنمیادامه دادم  اما بازم خسته شدم حس م یشتریب یبا انرژ پس

 سرعتمو کمتر کردم. دمیدویکه م همونطور

 دیدیم یاهیس وچشام

 آخر سر  گهید یول نمیباز باز نگه داشتم تا خوب بب چشامو

 نیکرد ومحکم خوردم به زم ریشد پام به سنگ جلو گ اهیس همجا

 

  دنیبچه ها صدامو نشن یول کردمیآه وناله م داشتم

 .کردیبدجور درد م پام

 اصال خوب نبود. حالم

 آشنا خوشحال شدم هی یصدا دنیباشن اما

 

 

 پس شدی:چاریسام

 

 رمیبم خوامیاستاد م ی،وای،آ ی:آمن

 .نمیجلو بب ارینشست و گفت:پاتو ب نیجلوم رو زم اومد
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 شلوارم هم پاره اس  کردیبود پامو آوردم جلو قسمت زانوم بد درد م یهر زحمت با

 

 کرده یزیزخم شده و خونر زانوم

 رو بردم سمت پاچه شلوارم که بکشمش باال  دستم

 گرفتش ونزاشت بکشمش اریسام یول

 

 :چرا؟من

 شهیداره آدم رد م ینیبی:زشته مگه نماریسام

 .رفتینبود هر کس راه خودشو م نجایکم بود واصال حواسشون ا یلیخ تیبردم باال جمع سرمو

 

 :خب اونا نگاه نکنن به من چهمن

 نیتو ماش می:پاشو براریسام

 

 تکون بخورم. تونمیکه پام داغون شده نم ینیبی:ممن

 

 یکن بلند بش یوسع نیدستاتو بزار زم نی:بباریسام

 

 وصدام در اومد نیتا خواستم بلند بشم دوباره خوردم زم یکه گفته بود انجام دادم ول یهمونجور
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 تونمیکه نم ینیبیتوِ آخه م ریهمش تقص ،پامیییی:وامن

 

 تو. یچقدر لوس گهی:بس کن داریسام

 

 یزنیسرم داد م یبار دومته دار ،االنیستیبلد ن یا گهید زی:تو بجز داد زدن چمن

 

 یدی:تو هنوز منو نبخشاریسام

 

 :نــهمن

 :چرااریسام

 :چون بزرگتر از تو سرم داد نزده.من

 

اشه هم گردنم ب یحق کس نکهیاز ا یتا ببخشتم ول وفتمیب یکس یبه دست وپا ادیمن اصال خوشم نم نی:بباریسام

 ،حاالبگو چکار کنم ادیخوشم نم

 

 بخشمتی:باشه پس من ممن

 :واقعا؟اریسام
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 شرط دارم هی ی:آره ولمن

 ؟ی:چاریسام

 

 .نیتو ماش می:کمکم کن برمن

 یدیتو به خودت زحمت نم یول کنمیکار وم نی:منم دارم هماریسام

 

 یکولم کن دی:خب بامن

 ییگفت:چــــــــــــ تیباعصبان

 

 یگفتم:همون که شنفت آروم

 کنم سیبود خودمو خ کیچشم غره برام رفت که نزد هی

 مینزدم اونم کنارم نشست وهردو ساکت موند یحرف گهید

 

 که اشکـــم هم در اومد کردیانفدر درد م پام

 .کنمیم هیبچه ها گر نینگه من لوسم  و ع الیگودز نیاشکــــم رو پاک کردم که ا یزود

 درد لبمو به دندون گرفتم. از

 

 ی: خوباریسام

 .شمینم نی:آره بهتر از امن
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 یدرد دار یلی:خاریسام

 :اوهوم.من

 

 جاش بلندشد اومد جلوم زانو زد پشتش بهم بود. از

 از باال سرش آورد سمتم وگفت:دستو بده دستاشو

 

 دستشو گرفتم انگار برق بهم وصل شده  نکهیبردم جلو اما هم دستامو

 بود یبیعج حس

 انداختم دور گردنش دستامو

 رفتم  انگار برق بهم وصل شدهدستشو گ نکهیبردم جلو هم دستامو

 بود یبیعج حس

 انداختم دور گردنش اونم بلند شد  دستامو

 افتاد راه

 شهیعشق سرش م نیعشقت بغلت کنه هه کدوم عشق آخه مگه ا هیخوب حس

  دونمیفقز م انهیدوسش دارم  دونمیخودم که اصال نم یچ خودم

 دهیبهم دست م یحس خوب ششمیپ یوقت

 .میمن حوصله سر رفته بزار ترانه بخونم تا برس الیخیب اصال

 

 [۱۴,۰۹,۱۷ ۲۲:۱۶] 
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 ام: یس قسمت

 

 

 .میریرو اونجا بگ یکه تولد ساج یگذشت رفتم خونه پر یروز چند

 میدانشگاه رو هم دعوت کرد یاز بچه ها چندتا

 درو باز کرد یپله ها باال رفتم پر از

 

 :سالممن

 

 یومدیاگه تولد نبود که اصال نم ینیخونه مو بب ی:سالم چه عجب اومدپرستو

 

 برگردم ایتو  امیب یزاریسرم شلوغه حاال م یدونیتو که م ی:پرمن

 

 ای:باشه بابا بپرستو

 وحمام. یبهداشت سیاتاق وجفتش سرو هیطرفش آشپزخونه اس جلوتر هم  هیداخل سالن  رفتم

 نفر خوبه هیکه  یخب برا پر یول کهیکوچ نکهیبا ا دهیبهش رس یلیخ هیوقشنگ ینقل خونه

 

 نطوریهم هم فمی.ک یکردم به چوب لباس زونیدر آوردم آو مانتومو
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 ومدهین ی:کسمن

 ومدهین یشکی:نه ،هنوز هپرستو

 

 دارم لشویوسا میکن نییکمکم کن سالن رو تز ایب یساق گمیرفت تو آشپز خونه وگفت:م یپر

 

 ارمشونی:باشه بگو کجان که بمن

 ارمشونیاول شربت بخور خودم م ای:بپرستو

 

 آورد. لویهم رفت وسا یچهار نفر نشستم شربت خوردم پر زیتو آشپز خونه پشت م رفتم

  میکرد نییرفتم کمکش همه جا رو تز منم

 کم مهمونا اومدن کم

 شدن یمیهم باهم صم یلیدعوت کرده بود خ ارویهم سام نیاشک

  ادیب میاز قبل بهش گفته بود میبراش تولد گرفت دونستیکه نم یساج

 خوش حال شد یلیاومد خ یوقت

 فوت کردو بعدشم کادو ها رو باز کرد. شویسالگ ۲۰ شمع

 همون جناب استاد منو رسوند خونمون.  دیجون اهم ،اهم ببخش یکه تموم شد سام جشن

 

 پامو گذاشتم تو خونه با مامان دعوا کردم نکهیهم

 ماه رو انجام داد کی ییچکار کرد وخالصه بازجو نیکه فرد یوچرا نگفت یایم یریم بهیغر یچرا با پسرا گهیم
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 کف دست مادرم زارنیکه بشه صاف م یهر چ دارنیکلمه تو دهنشون نگه نم هیها  هیهمسا نیاز دست ا امان

 

 لمیموبا یشدم همون زنگ خور داریب غیج یبا صدا صبح

 زنهیزنگ م یک یروز جمعه اول صبح فهممیخه من نم.آگشتمیم یکه چشام بسته بود دنبال گوش همونطور

 ها. میاستراحت کن میروز خواست هی

 بالشتم دراوردم. ریاز ز مویگوش بالخره

 

 آخه یشیمزاحم من م یسر صبح یخوایم ی:چمن

 داشتم. یکار مهم یبد موقع زنگ زدم ول دیسالم ببخش ــــــــــ

 شمارمو از کجا آورد خوادیم یچ اریسام نکهیصدا چشامو باز کردم و سرجام نشستم ا نیا دنیشن با

 کنمیم تشیکرده منم از دارمیب نمیحاال که من از خواب نازن خب

 دیبریم یواشکیشماره دانشجوهاتون  رو  کردمیفکر نم دیی:استاد شمامن

 

که باهاتون حرف بزنم  دارمیتا األ ب شبیمهمه از د یلیکارم خ دیباور کن یخوام،ولی:حق با شماست من عذر ماریسام

 وبگم

 

 من تحملشو دارم دیبگ کنمیخواهش م شدهی:چمن

 

 باش یجد کنمی:خواهش ماریسام
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 شنومی:خب بگو ممن

 نمتیبب دی:بااریسام

 ،کجا؟ی:کمن

 ابونیسر خ امی:آماده شو دارم ماریسام

 یبا ی:اوکمن

 کردم ورفتم سراغ کمد قطع

 دمیپوش یوشال آب دیو مانتو سف یآب نیشلوار ج هی

 

 .ملیزدم و ر یکنم رژ کالباس شیوقت نداشتم آرا چون

 

ه ساجد شیپ رمیمنم مثال باهاش قهرم فقط گفتم:م خوردیمامان تو آشپز خونه داشت صبحونه م رونیاتاق زدم ب از

 امی،زود م

 

 بهم دست داد یکه بهم خورد حس خوب زییپا یهوا رونیرفتم ب  دمیپوش دمویاسپرت سف کفش

 از کوچه خارج  شدم دون،دون

 توجه به اون رفتم  یب دمیرو د نینحس فرد افهیق که

 متوجه پوزخندش شدم یول

 

 براش دست تکون دادم ورفتم سوار شدم دمیرو د اریسام نیماش دمیکه رس ابونیخ سر
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 زدمیم نفس،نفس

 ی:سالم خوباریسام

 فقط براش سرمو براش تکون دادم.حرف بزنم  نکهیا بدون

 رو روشن کردو حرکت کرد نیماش اونم

 که بهتر شد حالم

 ؟یری:کجامدمیپرس

 

 میحرف بزن مینیجا بش هی:اریسام

 :االن بگو من عجله دارممن

 

 .میرسیصبر کن األ م قهی:دو داریسام

 ها رمیم ی:نگمن

 

 . گمیخب م یلی:خاریسام

 ت؟یرفته کو یدونستیمکث کرد وگفت:بابام زنگ زد،م کمی

 چطور؟ دونستمی:نه نممن

 

 همون که  یمحمد یبا اون مردآقا نکهیا ،مثلیچی:هاریسام
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 م؟ی:ازش عطر گرفتمن

 

 به بابام گفت. وی:آره،آره همون ،همه چاریسام

 و؟ی:همه چمن

 

 مینامزد ش دیحاال من وتو با میما نامزد کنهی:آره همه رو األ بابام فکر ماریسام

 

 یِ خب به بابات بگو علک یگیم یاصال معلوم هس چ ؟یــــــی:چـــمن

 

ا من کرد،فقط تو لطف کن ب شیکار شهینم گهید میآبروم بره بعدشم اون األ فکر کرده که ما نامزد هی:بگم علکاریسام

  میشیوجدا م میتفاهم نداشت میگیم یمدت هیکن بعد از  یهمکار

 

 چرا من ختهیر ابونیهمه دختر تو خ نی:امن

 

 دمیبا پسرت د تویبه بابا گفته منش شناسهی:جون اون مردِ تو رو ماریسام

 

دست  رو مونمیمن م یریم یکنیتو شناسنامم بعدشم ولم م ادیبخاطرت حروم کنم،اسمت م مویجون دیمن با یعنی:من

 مامانم 
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اگه  کنمیم ن،خواهشیوحلقه هم خوننیبرامون م قهیص هی میشیما فقط محرم م سین ینجوری:نه،نه اصال ااریسام

 .کردمیمجبور نبودم ازت خواهش نم

 فکر کنم دی:بامن

 

 میبد کارا رو انجام یهمه  رانیا ادیبابام ب نکهیقبل از ا دیکرد وگفت:وقت ندارم با یتو موهاش پوف دیدست کش کالفه

 ننداز. نی،لطفا رومو زم

 

اونوقت من  کننیازشوت خواستگار م کیخدا مردم  چه رمانت یبابا چکار کنم تو عمل انجام شده قرار گرفتم ا یا

 کنم یباز لمیف دیبا

 

 ینابگیبه مامان ا دیتو با ی:باشه ولمن

 نباش همه ا یچی:باشه تو نگران هاریسام

 

 [۱۴,۰۹,۱۷ ۲۲:۱۶] 

 با من ش

 

 یاجبرگشتم خونه س عیسر نینداشتم برا هم یادیخونه،روز بعد رفتم دانشگاه عصر هم رفتم آرشگاه کار ز برگشتم

  شتریموندن آخه اونا کارشون ب یوپر

 

 رسمیم جهیکمتر به نت کنمیم نیتمر شتریب یاما هر چ شدنیم شتریهام ب یمشتر رمیمنم بلد بودم بند بگ اگه
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نبود مامانم برا  ازین ینجوریبهتر بود ا یلیخ کردمیتو شرکت کار م موندمیدانشگاه اومدن م یاگه به جا دهمیشا

 پاک کنه یخرج خونه سبز

 

 [۱۴,۰۹,۱۷ ۲۲:۱۶] 

 :کمیو یس قسمت

 

 انداختم تو قفل  ودر باز شد دیخونه کل دمیافکار بودم که رس نیا تو

 نجانیا هیصباح وسم دمیداخل که د رفتم

 :سالم.من

 

 یاومد سمتم:سالم فداتشم  خوب صباح

 

 یخوبم تو خوب ی:مرسمن

 کردم یالم احوال پرسس هیصباح با سم بعد

 رمیبم خوامیچرا  امروز انقدر مهربون شدن نکنه م دنمینم

 اومد داخل  هیتو اتاق لباس عوض کنم که سم رفتم

 

 میچند لحضه باهم صحبت کن شهیم ی:ساقهیسم
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 امی:باشه فقط عوض کنم ممن

 به حرفام گوش بده بعد برو اومدم جفتش نشستم نیبش ایرو تخت نشست گفت:اول ب اومد

 یتو بخاطر مامان تا األ ازدواج نکرد میدونیمام زمیعز نی:ببهیسم

مثل  دیاون موقع ها که بابا فوت کرد منم با یاز من زرنگ تر یپاک نکنه تو حت یکه مامان سبز یکردیکار م شهیهم

 باشممن نتونستم مثل تو  یول ستادمیم یخودم وا یتو رو پا

 یکار کرد یگه،هرچیبسه د زمیعز یول یکارا کرد یلیخ تو

 یایتو هم م میزنیبه مامان سر م شهیهم میستین یدور یمنو صباح که جا یکن یزندگ یتوهم حق دار یآدم توهم

 آره خواهر من؟

 

 لبخند جوابشو دادم با

 

 دیهس ،همون عمو وح یمهندس زارع نی:حاال اهیسم

 

 :خبمن

 تیخواستگار ادی:پسرش امشب قراربا عمو وزن عمو  بهیسم

 اریهمه فک زد ومهربون شد بخاطر سام نیبگو ا آها

 

 ندارم ی:اووم خب باشه من حرفمن
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 :واقعا؟؟هیسم

 واقعا انگار آدم کشتم. گهیم نیهمچ

 داره بگو. یبیگفتم:آره چطور مگه؟اگه پسرِ ع یعاد یلیخ منم

 

 :نه،نه مبارکت باشههیسم

 یس:مرمن

 رسنی:خب حاال زود باش آماده شو األ مهیسم

 

  رونیهم رفت ب هیشدم لباس عوض کنم سم بلند

 دمیپوش یوشال وشلوار تنگ مشک دمیپوش یصورت کیتون

 چشمش دراد اریهم انجام دادم.تا سام یمشک یصورت شیآرا

 زود باش اومدن ی،ساقیتو اتاق وگفت:ساق دیصباح پر ییهوی

 

از  گهیاز من استرس داشتن مامان که د شتریب هیصباح وسم یرفتم تو سالن ول لکسیر یلیمرتب کردم وخ لباسمو

 همه بدتر بود .

 من از جاش بلندشد بغلم کرد دنیعمو با د زن

 از سالم با عمو وزن عمو  بعد

 

 سالم خشک کردم ونشستم جفت مامان  هی اریسام روبه
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 شروع به صحبت کردن بزرگترا

 اریب ییپاشو چا یته بود زد به پام وگفت:ساقکه سمت چپم نشس صباح

 

 رسم مسخره نیمتنفرم از ا ارمیحاال حتما من بابد ب اح

 اجبار بلند شدم  به

 وآوردم به همه تعارف کردم  ختمیر ییچا

 دوتا جوون برن حرفاشون رو بزنن نیخورد گفت:خب زن داداش با اجازتون ا شوییکه چا عمو

 

  اطیتو ح نیبر اریجان با آقا سام ی،اجازه ما هم دست شماست،ساق کنمی:خواهش ممامان

 

 هم پشت سرم اومد اریجلوتر رفتم سام من

 میروش پهنه نشست یقال هیها که  یمیقد نیاز ا هیچهارپا رو

 

 یسکوت رو شکست وگفت:شما حرف ندار اریسام نکهیتا ا میدو ساکت بود هر

 

 سیبرا گفتن ن یپس حرف می:ما که قرار از هم جداشمن

 

  میبدون گهیراجع به همد زهایچ یسر هی دیهم که شده با شیبرا نما ی:آره درست ولاریسام

 مادرم هم  یشناسیخودت م گهیسالمه حاال هم که استاد شدم بابام  که د۲۷خوندم  وتریکامپ یمن مهندس مثأل
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 رفت ایاومدم اون از دن ایمن به دن یوادامه داد:متاسفانه وقت دیکش یقیعم نفس

 هم دارم  الیو و نیعمه ام خونه وماش شیپ یخاله ام بودم گاه شیپ معموأل

 . ستمیهم ن یهم نگفتم دوست دارم اهل عشق وعاشق یدختر چیدوست دختر نداشتم به ه چوقتیضمن ه در

 تو بگو حاال

 

م به همشون هم گفتم که دوسشون دارم سالمه تا دلت بخواد دوست پسر داشت۲۰ وترمیسال اول کامپ ی:دانشجومن

 همش دروغ بود یول

 خونه اس نیهم شیکارگر ساده بود وتنها دارا هی ،پدرمیمغرور گنیم بهم

تا األ هم تو آرشگاه کار  یسالگ۱۶از  میدراز نکن یهم فوت کرد مامانم همه کار کرد که دستمون رو جلو کس یوقت

 تمام. کنمیم

 

  یندار یا گهی:حرف داریسام

 :نهمن

 .می:براریسام

 

 منکه موافقم میگفت:ماحرفامون رو زد اریسام نکهیتا ا کردنیهمه نگاه م میکه رفت داخل

 نگاها برگشت سمتم همه
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  یهست یراض هیجان جوابت چ ی:خب ساقعمو

 

 ندارم ی:بله منم حرفمن

 

 ��مبارکه

 

 [۱۵,۰۹,۱۷ ۲۰:۰۴] 

 و دوم: یس قسمت

 

 وزن عمواومدن دنبالمون  اریبعد از دانشگاه آماده شدم تا سام امروز

 

 محضر میرفت میشد اریسام نیمامان سوار ماش منو

 جنبه منم شروع کرد به تاپ تاپ زدن یدستمو گرفت تو دستش وقلب ب اریکه خونده شد سام تیمحرم یقهیص

 

 دست چپم  یحلقه رو گذاشت تو انگشت حلقه ا اریدستامون نگاه کردم سام به

 

 زدینگاه کردم که داشت لبخند م اریباال آوردم وبه صورت  سام سرمو

 تو هم بخند کننی،دارن نگاه م اریدر ن یباز عیلب گفت:ضا ریز
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 لبخند زدم وحلقه رو دستش کردم منم

 گفتن کیوزن عمو بغلمون کردن وتبر مامان

 

 نشستم اریو انداخت جلو کنار ساممامان وزن عمو رفتن پشت نشستن ومن رونیب میمحضر اومد از

 حرکت کرد نیماش

 

 میریجشن بگ ینزاشت یآخر کار خودتو کرد اریعمو:سام زن

 

 .میریگی:عمه جان من که گفتم برا عقد حتمأ جشن ماریسام

 

  میریگیما که اول وآخر جشن م  میکن یخرج اضاف یزن عموبراچ گهی:آره دمن

 

 .میازهم جدا ش گهیارواح عمه نداشتم کدوم جشن ما که قرار چن  روز د آره

 

 کنم دیخر خواستمیشدآخرش نرفتم بازار،م یچ نیبب یعمو:وا زن

 

 .میکن دیباهم خر امیمنم م یریاتفاقا منم دوماه نرفتم بازار ،حاال که تو م نیشه یخوب شد گفت ی:وامامان

 

 کرد دیخر یبود کل روزید نیمتعجب برگشتم سمت مامان آخه هم افهیق با
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 دیخر میما بر یجا نگه دار ای شهیجان م اری:ساممامان

 

 رسونمتونی:خب خودم ماریسام

 میریتو زحمت نکش مام زمیعمو:نه عز زن

 .نی:باشه هر جور راحتاریسام

 

 شدن بعدشم گاز داد ادهینگه داشت مامان وزن عمو پ نویماش اریسام

 

 یمامانتو خال کرد ی:سوتاریسام

 گرفته  مری:فکر کنم آلزامن

 .میمنو تو تنها باش خواستنیوگفت:نه بابا مثال م دیخند اریسام

 تنها گذاشتن . نیخدا چرا منو با ا ای

 م؟یتنها باش دیبا ی:اونوقت براچمن

 یترسی:حاال چرا ماریسام

 دمی:نترسمن

 :آره معلومه.اریسام

 

 دمیترس یاصال واس چ دمیانقدر تابلو بود ترس یعنی
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 یدار ی:چه حساریسام

 :بابت؟من

 مونی:نامزداریسام

 

 مینره ما قرار جداش ادتی:من

 

 نگو نه ی:خوشحالاریسام

 داره؟ ی:خوشحالمن

 یخوایم یچ گهی،هم پولدارم.د می:نداره؟  هم خوشگلم،ام خوشتاریسام

 

 هم هست یمهمتر یزهایچ یکن بچه خوشگل تو زندگ فی:کمتر از خودت تعرمن

 

 ؟ی:مثال چاریسام

 یچی:همن

 

ام کوتاه تر بود  ینیب کمیخوشگل تر کاش  یلیخ اریسام یخو ول ستمینگاه کردم منم زشت ن نهییتو آ خودمو

 خورده درشت تر  هیچشامم 

 :مثال عشق مگه نهاریسام
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 شدم. رهیوبه حلقه ام خ نییبزنم سرمو انداختم پا یحرف نکهیا بدون

 

  ی:پس چرا ساکت شداریسام

 خواهر یزنونه گفت:نکنه عاشق من شد یبا صدا بعد

 

  رمینتونستم جلو خنده مو بگ گهیکارش د نیا با

 شهیجذاب م یلیخ خندهیم یوقت یاله دیخندینگاهش کردم اونم داشت م یچشم ریز

 

 یخوش حال یلیامو جمع کردم  وگفتم :به نظرم تو امروز خ خنده

 

 ،چطور؟یلی:نه خاریسام

 یریم یتو کجا دار گمی،میجوریهم یچی:همن

 

 یهر جا تو بخوا دونمی:نماریسام

 ای:درمن

 ایدر میری:خوبه،ماریسام

 

 یمنم سر رفت گفتم:ترانه ندار یحوصله میهر دو ساکت شد گهید
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 :داشبرت رو باز کناریسام

 

  نیبه فلش که داخل بود اشاره کرد منم برداشتم زدم به ضبط ماش اریرو باز کردم سام داشبرت

 کردم دایترانه رد کردم وبالخره ترانه مورد عالقه امو پ چندتا

 

 

 

 

همون  رقصهیبـــــا مـــــن هـــماهــــنگه نگاه تــــو ،تــــوچشـــــمامه تـــنــت با من م دلت

 ےحالـــــ ــــــنیبا ا ــــسین یواســـــه شبهام جز آغوشت پناه ایدن نیتو ا خوامشیم هڪ یحســــ

بــــــا  نــجایهم ـــسینـــ ےــــــیجـــــا ـــــگهیجو د ــــنیمــــن دارم جــــــز ا هڪ

  ـــــمـــــونـــــمیتــو م

 کوبهیــه تو مدلـــــــم واســـ ــــرهیگیم ـــنهیکه هوا خوبه نـــــفس تــــــو ســـ نجایهم

 یچـــی..هیداشیتو پ هڪحق بده عاشق شم عمــرمو گشتم تا  یام وقتشه عاقل شم تا ته خوب ونهید هی من

 ...(یباش خــوامیفقط مـ ــفهممینمــ

 

 میکردیم یدومون خموان هر

 :عاشق صداشماریسام

 

 از ... اشافهیق یدونیاشم م افهی:من عاشق قمن
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 کنهیچپ چپ نگاه م اریسام دمیجملمو کامل نکردم که د هنوز

 .یکنینگاه م نیچرا همچ هی:چمن

 

 یزنیحرف م ینجوریجلو نامزدت ا یکشی:تو خجالت نماریسام

 

 یباورت شده نامزدم نکهی:مثل امن

 ستم؟ی:ناریسام

 

 لمهیهمش ف نایا ی:ولمن

 .دونمیکرد وگفت:م یپوف

 شده ها شیزیچ هیامروز  نیا

 .میشد ادهیپارک کرد وپ نویماش اریسام میدیساحل که رس به

 یاسپرت مشک یوکفشا یآب نیهم داده باال شلوار ج ناشیآست دیانداختم،بلوز جذب سف ارینگاه به سام هی

 زدم یو توس دیسف پیکه ت منم

 کنه  ریخداشته باشم خدا عاقبتمو ب یسر نوشت نیهمچ کردمیوقت فکر نم چیه میما امروز نامزد شد مثال

 بودم  ایعاشق در یومن غرق تماشا شدم از بچگ میشد ایدر کیکه نزد میزدیقدم م نطوریهم

 هم کنارم نشست  ارینشستم سام یتخت سنگ یرو

 موج سپرم یبستم و گوشامو به صدا چشامو
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بودم با مامان و  کیاون موقع ها که کوچ ادی ندازهیگذشته م ادیمنو  دهیبهم آرامش م شهیداره هم یقشنگ یثدا چه

 بود . یقشنگ یچه روزها میومدیباباو دخترا م

 مهربونم تنگ شده واسه محبت هاش بعد از اون د یدلم واسه بابا چقدر

 

 [۱۵,۰۹,۱۷ ۲۰:۰۴] 

 بهم محبت نکرد یشکیه گهی

 دادیمحبتشو بروز نم چوقتیمامانم ه شدمیخودم مانع م دهمیشا دونمینم

 اسعاطفه یانقدر ب نمیبیم یوقت رهیگیمحرصم  یدوستم داره ول دونمیم

 

 به خودم اومدم اریسام یثدا با

 .میشنویکه تو شکم مادرمون م یداره مثل همون یهشنگ یصدا ای:در اریسام

 

 بود شیصورت یلبخند قشنگ رو لبا هینگاه کردم چشاش بسته بود و بهش

 

 مادر پر کنه یخال یجا تونهینم یشکی:هادامه

 

 [۱۵,۰۹,۱۷ ۲۰:۰۹] 

 وسوم: ی:سقسمت
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 یشیسوال بپرسم ناراحت نم هی:من

 

 :نه بپرساریسام

 

 ؟یدوستش داشته باش یتونیپس چطور م یدیمادر تو ند چوقتیتو ه دونمیکه من م یی:تا اونجامن

 

  یبعد جواب بد یچشاتو باز کن شهیتا خواست جواب بده گفتم:م دیکش یقیلم نفس

 

 ازیبهش ن یهر کس ازین هیمادر  یبه نبودش عادت کن یکه بخوا سین یزیمادر اون چ نیباز کردو گفت:بب چشاشو

 داره

 ادیاز بابام ز فشویتعر یول دمیوقت مادرمو ند چیاز وجودمه در ضمن درسته که من ه یا کهیفرشته اس ت هی مادر

  دمیشن

 ازدواج نکرد. چوقتیکه ه نیعاشقش بود برا هم بابام

 

 مهربون تر بود یلیبه مادرم نداشتم،پدرم خ یحس نیهمچ چوقتینگفتم من ه یچیزدم و ه یوزخندپ

 

 :قدر مادرتو بدون اریسام

 .دونمی:ممن
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 یلج باز و مغرور یلیحال خ نیخانوم بودن با ا انتیتو که همه اطراف بهی:برام عجاریسام

 

 بشم یکه آدم مهربون دمیازشون محبت ند چوقتی...من هیدونینم یچی:تو همن

 

 یتودت نخواست دهمی:شااریسام

 

 دیحرص گفتم:شا با

 م؟یبلند شد و گفت:بر اریسام

 خونه. میوبرگشت میشد نیکردم وسوار ماش دییبا تکون دادن سرم حرفشو تا منم

 

 [۱۶,۰۹,۱۷ ۲۱:۳۹] 

 وچهارم : یس قسمت

 

 

 در آوردم بهش زنگ زدم  جواب نداد مویگوش ومدیبوق زدم ن یهرچ یرو روشن کردم و رفتم خونه ساج نیماش

 سوار شد دیخوشبختانه دم در بود تا منو د یشدم گاز دادم رفتم خونه پر یعصب

 ،مگه کالس نداره ادینم ی:سالم په ساجپرستو
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 بوق زدم زنگ زدم بهش جواب نداد،منم اومدم. ی:سالم فکر کنم خواب مونده هرچمن

 

 .یزدی:خب در خونه رو هم مپرستو

  ادیب خوادیوللش حتما نم:من

 

 دهیجواب نم ایخاموشه، ای زنمیزنگ م یخبرم هر چ یروز گذشت واز ساجر ب دو

 

 هیزدم سجاد جواب داد:ک فنیبعد از دانشگاه رفتم خونشون ا امروز

 

 هست؟ ام،ساجدهی:سالم آقا سجاد من ساقمن

 

 سین ک،نهی:علسجاد

 ادیم یکجاس ک دیدونی:خب شما نممن

 نه من خبر ندارم:سجاد

 

  سی:مامانت هم نمن

 :نهسجاد

 

 کنمیپررو آدمت م یدرست حرف بزنه پسره سیچش شده بلد ن نیدادم په ا هیهمونجا به در تک اووف
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 برگشته  دیتازه از خر نکهیمثل ا ومدیداشت م دمیبشم که مامان ساجده رو د نیبرم سوار ماش خواستم

 کشیدستشه منم رفتم نزد کیتا پالست چند

 رو گرفتم  یکردم وسراغ ساج سالم

 ساجده دوست پسر داره یونستیبگم وهلل تو م ی:چخاله

 

 کدوم دوست پسر ی:چمن

 وساجده با هم دوستن نیامیبن یتو خبر نداشت یعنی شنونیها صداتو م هیهمسا سی:هخاله

 

 براش افتاده ی:نه،خب األ کجاست چه اتفاقمن

 

ازش گرفتم  شوینمونده واسمون،گوش ییآبرو گهید دنی،همه فهم دیبشه برادم فهم یخواستیم یچ گهی:دخاله

 بره ییونزاشتم جا

 

 نیکردیخودتون حلش م نیب نیگفت یکه نمشه حداقل به برادرتون نم ینجوری:خب امن

 

 میکنیداخل صحبت م ای،حاال ب دمی:من خودمم از زبون برادرم شنخاله

 

 مان منتظرِ ما شمیممنون مزاحم نم یلی:خمن
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 ی:هر جور راحتخاله

 :خداحافظمن

 سالم برسون. زمی:به سالمت عزخاله

 

 سجاد رو نداشتم نیحوصله سر وکله زدن با ا یول نمیرو بب یشدم و رفتم خونه دوست داشتم ساج نیماش سوار

 

 شروع کرد به متلک انداختن. نیشدم که فرد ادهیکوچه پ سر

 خانمشو برسونه ادیکو ،نم زتی:به به خانوم خانوما په نامزد عزنیفرد

 خفه شو گفتم و رفتم داخل خونه هی

 دیامشب خونه آقا واح یساقگفتم و خواستم برم داخل که مامان گفت: یسالم شستیرو م اطیداشت ح  مامان

 دنبالمون ادیم اریسام گهیساعت د هیآماده شو  میدعوت

 

 مگه مهندس برگشته دمیزل زدم با تعجب پرس برگشتم به مامان عیسر

 

 یزی،چیی،باباییعمو ه؟یشو با تاسف تکون داد و وگفت:مهندس چ سر

 

 :مامان جواب منو بده من

 گفت:آره اومده کالفه
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 هم هستن نایعمو ا نمیاونجا بب میبر ی:ما برا چمن

 

 یتو عروسشون ینا سالمت میشیم کینزد لیبا هم فام می:اوأل که ما دارمامان

 .انیهم فکر کنم م نایا عموت

 نمیاوضاع بب نیرو تو ا نیحس خوامینباشن نم نایبابا کاش حداقل عمو ا یا

 .رمیازت بگ یحال هی اریاز دستت سام یوا

 . دمیپوش یتو اتاق لباسامو عوض کردم لباس سر تا پا مشک رفتم

 نشستم   یویو رفتم رو به ت بمیهم گذاشتم تو ج میگوش

 یتازه عروس ینا سالمت یفاتحه خون یریم یمادر مگه دار یدیپوش هیلباسا چ نیگفت:ا دیتا منو د امانم

 

 گهیبابا ولم کن د ی:امن

 میزنگ خونه هر دو ساکت شد یصدا با

 گفت:بجنب برو در و باز کن. کردیچادر سرش م یدر حال مامان

 رفتم در رو باز کردم. بلندشدم

 شده امروز پیجون خودم چه خوش ت یبه سام به

 اسپرت شووهرم بشم پیت نیا یمن فدا یاله

 ییابا بلوز وکفش اسپرت قهوه یکرم شلوار

 دادیم یخوب یمرتب وبو شهیمثل هم موهاشم
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 [۱۶,۰۹,۱۷ ۲۱:۳۹] 

 وپنجم: یس قسمت

 

 میبر ایزدنت تموم شد ب دی:اگه داریسام

 .کردیداشت نگاهت م ی:هه حاال کمن

 

 کردن  یگرم سالم احوال پرس یلیجواب بده مامان اومدو خ نکهیاز ا قبل

 ادهیپ نیاز ماش میبزرگ توقف کرد یلیرنگ وخ ییدر قهوا هیو ربع ساعت بعد جلو  میشد نیسوار ماش بعدشم

 داشته باشم یپدر شوهر پولدار نیکه همچ دمیدیتو خوابمم نم یمن،حت یخدا یشدم وا رهیوبه خونه خ میشد

 به خودم اومدم اریسام یصدا با

 . یسیجا وا نیتا صبح هم یخوای:ماریسام

 ومدمیهم دم در منتظرمن بود با حرص گفتم:داشتم م اریرفته داخل سام نکهیاز مامان نبودمثل ا یخبر

 

 قشنگترِ  رونیجون داخلش از ب یداخل ا رفتم

 اسدو طبقه ییالیو یخونه هی

تاپ قرار  نطوریبود وهم اطیهم گوشه ح قیبودن و آالچ یقشنگ یلیخ یبزرگ با گل و درختا یباغچه اطیح تو

 داشت

 

 بود  یبهداشت سیسالن بزرگ و آشپزخونه وسرو هیهم  داخلش
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 نشستم اریسالم کردم وجفت سام یپدر شوهر گرام به

  دیحزن آقا و نیکه تو آشپزخونه بود نکنه ا یسال انیافتاد به اون خانوم م چشمم

 که گفت زن نداره  اریسام

 

 یزن بابا دار یبشنوِگفتم:نگفته بود اریکه فقط سام یطور آروم

 

 کدوم زن بابا یگیم یتعجب گفت:چ با

 

 سر به اون زنه اشاره کردم با

 مستخدمِ یگیخانوم رو م ای:آها ثراریسام

 کرد وبهمون شربت تعارف کردو رفت یاومد سالم کوتاه ینیس هیخانوم با  ایثر

 

 زدیکمتر حرف م اریسام زدنیخودش ومامانم حرف م شتریهم خوب مجلس رو گرم کرده ب دیوح آقا

 از عمو وزن عمو نبود یخبر یول کردمیم دییحرفاشون رو تا خندیل هیبا  منم

 

 یخونه رو به عروسم نشون بد یخوایجون بابا نم اری:سامدیآقاوح

 با لبخند گفت:چشم بابا جون اریسام

 

 بود دیسف واراشیبود با پنج تا اتاق که همه در ود یکیسالن کوچ هیطبقه دوم  میو رفت میهم بلند شد با
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 اتاق بابامه . نیدر اشاره کرد وگفت:ا نیبه اول اریسام

 شینیبب یتونیم یاس اگه دوس دارکتاب خونه ییجورا هی یعنیاتاق کارشه  نمیهم اشاره کرد وگفت:ا یدر دوم به

 

 گفتم:آره  یخوشحال با

 

 پر از کتاب بود یدور تا دورش قفسه میاتاق رفت داخل

 و چراغ مطالعه زیم هیداشت وسط اتاق  یبزرگ یقسمتش هم پنجره هی

 هم قرار داشت وتریکامپ زیم هی

 

 من چه قشنگ یخدا یوا

 داده بود هیبه در تک اریسامها انداختم به کتاب یکوتاه نگاه

 .خوندمیرو م نایا یو همه ومدمیسر فرصت م دیبا

 نمیها رو بباتاق هیبرم بق دیکه با فعأل

 که جلو در بود. اریسمت سام برگشتم

 

 هم تکون نخورد ازجاش

 رونیب می:برمن

 

 :نهیسام
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دستمو گرفت وکشوندم عقب تر  هومچی یکه درو بازکنم ول رهینگاه بهش انداختم دستمو بردم سمت دستگ هی

 چوندیبعدشم دستمو پ

 

 کن ،آخ،ولیدار کاریدستمو چ ونهی،دی:آمن

 

 صبر کن تا نشونت بدم قهی:دو داریسام

 

 ییباز کرد و منو برد به اتاق روبه رو درو

 بود یریاتاق دلگ عجب

 بود یهم مشک شترشیکه البته ب ی،مشک دیسف ست

 

 ردمکیداشتم به اتاق نگاه م  نجوریخوشگل هم یلیخانوم خ هیبود جفتشم عکس  واریرو د اریعکس بزرگ از سام هی

 چوندیدوباره دستمو پ اریکه سام

 

 .ی:چت شده آخه روانمن

 و  سادیروم وا روبه

 

م فکر کرد مراس یکه چ یدیپوش یلباس مشک نجایا یآخه اومد ییتو یروان ستمین یکوچولو من روان نی:ببگفت

 یکن عیمنو جلو بابام ضا خوامیم ایه،یعزادار
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 نداره. یربط چیبه تو هم ه پوشمیدلم بخواد م یقدم عقب رفتم وگفتم:من هر چ چند

 

 اومد و نا خواسته هولم  داد جلوتر

 وافتادمیداشتم م یعنیتعادلم رو از دست دادم و رو هوا موندم نه  منم

 بشم  یکه ضربه مغز األنه

 نرم  یلیخ زیچ هیخوردم به  هوی یول

 واسه خواب  دهیتختشه چه نرم جون م نی،پس ا یاوخ

 

 من شوهرتم ها پس ربط داره نیاخم کردو گفت:بب عیسر یول دیترس یمن افتادم کم نکهیاز ا اریسام

 

 جناب شوهر رمیازت بگ یبه حال نطوریهه که ا هه

 کف پام زدم به زانوش با

 تعادلشو از دست داد و افتاد روم اونم

 

 تو  ینیسنگ چقدر یری،بمی:آمن

 

 نگاهش با نگاهم گره خورد یگذاشت رو تخت که بلند شه ول دستاشو

 خوردیم گهیبه صورت همد نفسامون

 زدیوار م ونهید قلبم
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 نطوریسر خورد افتاد به لبام منم هم نگاهش

 لباشو گذاشت رو لبام . نکهیا تا

 

 میدیتقه در هر دو ازجا پر یباصدا

 

 [۱۷,۰۹,۱۷ ۱۶:۳۹] 

 وششم: یس قسمت

 

 

 :بفرماسادوگفتیبلند شد روبه در وا اریسر جام نشستم وسام من

 

 شام حاضر دییخواستم بگم بفرما دیخانم اومد گفت:ببخش ایثر

 رفت بعدشم

 نگاه کردم. اریبه سام یچشم ری،ز نییاز خجالت سرخ شدم سرمو انداختم پا منکه

 

 و لباشو جمع کرده بود که نخنده کردیداشت نگاهم م اونم

 ایمن خنده دار عا یافهیق

 

 سرمم باال نبردم. خورهیبه چه دردم م نیمن نگرفتمش آخه ا یگرفت سمتم ول دستمال
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  رونیدستمال رو گذاشت رو پام و رفت ب اریسام

 

  نهییو رفتم جلو آ دمیکش یکه رفت نفس راحت نیهم

  رمیام نتونستم جلو خنده امو بگ افهیق دنید با

 چش بود اریبگو سام پس

 

 برگشتم دستمال برداشتم و رژ رو پاک کردم عیسر

 

 قرمزکوتاه کیتون هی فمیتو ک از

 

  دمشیدر آوردم پوش 

 رژ همرنگش زدم. هیو

 

 اومدم نییاز پله ها پا رونیهم باز گذاشتم و رفتم ب شالم

 رفتم داخل آشپزخونه  و

 نشستم  زیم پشت

 

 به غذا خوردن میشروع کرد یهمگ
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 جفتم بود من اصال نگاهش نکردم  اریسام

 هم روبه رومون بودن  دیو آقا وح مامان

 به سرفه افتادم. دیحرف آقا وح با

 

 .میریجشن بگ هیو دیکن یآخر همبن هفته عقد رو رسم هی:خب نظرتون چدیوح آقا

 

 آب دستم داد وانیل اریسام

 رو خوردم و حالم جا اومد. آب

 

 یاز دستم راحت ش یخوایم ن،نکنهیشما عجله دار نکهی:باباجون مثل ااریسام

 

کنم.بخاطر  کاریچ یگندگ نیخونه به ا نیتو ا خوامیپسر ؟آخه من تک وتنها م ی:تو هنور منو نشناختدیوح آقا

 . گمیخودتون م

 

 مامان گفت:مگه نه حاج خانم روبه

 

 :بله حق با شماست.مامان
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رو  گهی،بهتر همد ینجوریتر باشه خوبه حداقل ا یطوالن یهرچ یدوران نامزد یول دییفرمای:شما درست ماریسام

 میشناسیم

 زمیمن گفت:مگه نه عز روبه

 

 یزارع ینباشه آقا یاحترام یالبته ب میشناسیم گهیبهتر همد ینجوریموافقم ا اری:آره منم با نظر ساممن

 

 

 .یزارع یآقا یگیچرا م یستیبامن راحت ن نکهی:مثل ادیآقاوح

 بگم ی:خب چمن

 

 یمنو پدرت بدون شمیدختر نداشتم خوشحال م چوقتی:منکه هدیآقاوح

 

 زدم و ناخوداگاه گفتم:چشم باباجون. لبخند

 

 حرفو زدم  نیا یچجور دونمیکلمه تنگ شده خودمم نم نیدلم برا ا چقدر

 حرفم تعجب کرد نیمامان هم از ا یبگم بابا حت یبه کس ومدیزورم م شهیهم

 

 

  مینم کمک کردم ضرفا رو شستخا ایاز شام به ثر بعد
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 قرار شد بهش بگم خاله هیخانم گرم گرفتم زن مهربون ایثر با

 

 داخل سالن با اصرار میبرد وهیکمکش کردم م بعدهم

و اصال نگاهش  دمیکشیخجالت م ادیهنوزم ازسام یول مینشست وگرم صحبت شد شمونیخانم هم پ ایثر من

 کردمینم

 

 ؟یکشیخانم:دخترم تو از شوهرت خجالت م ایثر

 

 :چطور مگهمن

 

 .یشیم دیسرخ وسف کنهی:آخه هر وقت نگاهت مایثر

 

  دیفهم نمیا ی،ساقیزد یچه گند نیبب اوه

 

 یستیپررو ن یامروز یدخترا نیاز ا یمثل بعض ادیخانم ادامه داد:خوشم م ایسکوت من ثر با

 

 جان من امروز چقدر خوب شدم یا

 نظر لطفتونه ی:مرسمن
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 خونه میاجازه داد بر دیآقا وح۱۲ساعت  بالخره

 

 

 مادر. میآماده شو بر ی:ساقمامان

 

 کردمیداشتم شالمو درست م دمیپله ها باال رفتم مانتو مو پوش از

 برداشتم. فمویک رونیطرفه موند که از شالم زده ب هیشالمو درست کردم موهامم  یاومد زود اریسام که

  رونیبزنم باز در  خواستم

 رونیب یریم ینجوریگفت:ا اریسام که

 

 :مگه مگه ن چمه من

 

 .رونهیگفت:موهات ب  دیپوشیکه کتشو م یکمدشو بست در حال در

 

 بازومو گرفت و منو کشوند سمتش  اریسام یسمت در که برم  ول برگشتم

 

 یبد ریبهم گ یه ادیولم کن بدم م:من
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 یابونیخ یبزنه واسه پسرا پیکنه و ت شیآرا یمدل نیزنم ا ادی:منم بدم ماریسام

 

 

 کف دست بابات  زارمیم ویهمه چ رمیم یبد ریبهم گ گهیبار د هیبار فقط  هی:اگه فقط من

 

 یکنیم دمیتحد ی:مثال داراریسام

 

 .ی:حاال هر چمن

 

 تو موهاش دیول کرد و کالفه دستشو کش منو

 از فرصت استفاده کردم   منم

 رونیب ورفتم

 

 شدم و درو محکم بستم. ادهیپ اریسام نینزدم از ماش یحرف چیه میدیکه  به خونه رس یوقت تا

 

 که مامان اومد دمیداخل خونه رو تخت دراز کش رفتم

 چه طرزشه نیاتاق وگفت:ا تو

 :مامان جان...من
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ه با ک نجوریهم یفکر کرد یکن یخداحافظ یستیبلد ن یکنیم هیچه کار نیوسط حرفم:ساکت شو قسم نده ،ا دیپر

 .یکن ینجوریبا پسر مردم هم هم یخوایم یکنیمن رفتار م

 

 نزد یحرف گهیساکتم د دیمامان که د واریرو سرم وبرگشتم سمت د دمیرو کش پتو

 دروغ بگم دوسش داشتم برام مهمه که از حرفاش ناراحت شدم تونمیبد جور شکسته خب به خودم نم دلم

 فکر کردن خوابم برد یاز کل بعد

 

 [۱۷,۰۹,۱۷ ۲۱:۵۹] 

 و هفتم: یس قسمت

 

 

 دانشگاه  میبعدشم رفت یبعد از خوردن صبحانه آماده شدم رفتم دنبال پر صبح

منو  یقهیدر مورد ص ادینم یچند روز هی سیگفتم که حالش خوب ن هیبه بق یگفتم ول یساجده روبه  پر انیجر

 نگفتم . یچیه یشکیهم به ه اریسام

 

 هم جفتم تو گوشه بود  ینشسته بودم پر وتریکامپ زیم پشت

  دادنیگوش م یاستاد زارع یبه حرفا ن،داشتنیو افش نیسرمون هم اشک پشت

 .وردمیاز حرفاش سر در نم یچیو ه کردمیفقط نگاهش م منم

 که داشتم متنفرم  یبودم خودمم از غرور شبیتو فکر د همش
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 دمیکه به بازوم خورد از جام پر یبه عشقم اعتراف کنم با دست تونمینم سیدست خودم ن یول

 

 ی،آبج یی:کجادگفتیخندیبود که داشت غش،غش م نیاشک برگشتم

 

 ولم کن حوصله ندارم نی:اشکمن

 میکباب شد میثواب کن می:وا امدنیاشک

 

 ممنون من ثواب تو رو نخواستم فقط بزار تو حال خودم باشم یلی:خمن

 

 :بزار تو حال خودم باشم،باشم منو چنتاشم.خوندیوآروم م زدیبشکن م یبه مسخره بازشروع کرد  نیاشک

 خوندیتتلو رو م ریداشت ترانه ام مثال

 خفه شو  نی:اشکمن

 

 لبشو گاز گرفت که مثال زشته نیافش

 

 .دیرو توجه کن نجایوگفت:لطفا ا زیرو م زدیکه داشت با خودکارش م اریبه گوشم خورد برگشتم سمت سام ییصدا

 

 ها  نیسمت ماش رونیب میها  رفتکالس با بچه انیرفتم تو الک خودم بعد از پا باز

 جلو پام توقف کرد نیماش هیبشم که  یپر نیخواستم سوار ماش میکرد یخداحافظ نیو اشک نیافش با
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 خانم سوار شو برسونمت ــــ

 

 دارم نیبه راننده نگاه کنم گفتم:آقا مزاحم نشو خودم ماش نکهیا بدون

 .ستمیمزاحم ن یآورد جلو تر وگفت:من آقا سرشو

 

 اریسام نکهیا عه

 د؟یی:عه استاد شمامن

 

 :سوارشواریسام

 دارم که نی:خودم ماشمن

 

 سوار شو گمیگفت:م آروم

 

 مو هم انداختم پشت یشدم کوله پشت اریسام نیکردم و سوار ماش یباهاش خدافظ یرو دادم به پر چیسو

 

 ؟یری:کجا ماریسام

 

 بود۵:۳۰ساعتم نگاه کردم  به
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 آرشگاه باشم دیبا گهیساعت د مین هی:من

 

 ی:نهار خورداریسام

 

 :نهمن

 میبخور می:براریسام

 

 به عالمت آره تکون دادم. سرمو

 

 :چتهدیپرس

 نزد. یحرف گهیندادم اونم د جوابشو

 

 .زدیبرق م یزیبود که از تم کیداخل رستوران ،رستوران ساده وش میو رفت میشد ادهیرستوران پ نیترکینزد شیپ

 میرکه باهم ب سیهم ن یساج گهیحاال د یول خوادیم حیتفر کمیرستوران دلم  ومدمین یپسر چیوقته که با ه یلیخ

 

 نشستم. هایاز صندل یکیگوشه رو  هی

 

 یخوریم ی:چاریسام

 :کبابمن
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 ارهیگارسون رو صدا زد وگفت: دو تا کباب ب اریسام

 

 غذاها رو آورد قهیرفت و بعد از چند دق گارسون

 

 ام بود تند،تند غذامو خوردمبسکه گرسنه میخوردن شد مشغول

 تموم کردم. اریزودتر از سام و

 

 تازه نصف غذاشو خورده بود اریسام

 .یخواینم یاگهید زی:چدیتعجب نگاهم کرد و پرس با

 

 :نهمن

 پس می:براریسام

 

 .مینصفه اش نگاه کردم که گفت:من تموم کردم بر یغذا به

 

 .میشد نیپول غذا رو حساب کرد وسوار ماش اریجام بلند شدم سام از

 

 ی:ساقاریسام
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 زنهیچقدر هم قشنگ صدام م زنهیکه اسممو صدا م هیبار نیاول نیقلبم تند شد ا ضربانِ

 لب گفتم:بله ریز

 

 ؟ی:باهام قهراریسام

 

 زنگ خورد میفرستادم تا خواستم جواب بدم گوش رونیبا فوت ب نفسمو

 خوشحال شدم  میمارمولک رو صفحه گوش یاسم ساج دنید با

 

 جواب دادم:الو ساجده حالت خوبه عیسر

 

ا دارم بر گهیکردم ...من د یکار یمن..منو ببخش اگه بهت دروق گفتم اگه ازت مخف یگرفته جواب داد:ساق یصدا با

 . رمیم شهیهم

 

 موج آب بود پخش شد. هیکه شب ییاومد و بعد صدا اشهیحق حق گر یصدا

 

 قطع شد. وتماس
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 یام چبا تو ی،ساقی:ساقگفتیوم کردیبرداشت با تعجب نگاهم م مویگوش اریاز دستم افتاد سام یشدم گوش شوکه

 شده

 

 

 ساجده تو ذهنم تکرار شد یحرفا دوباره

 

 

 ....آبهی....گرشهی...هم شهیدارم برا هم گهیبخش...من د....منوبیساق

 

 

که  ییرو گرفتم با صدا یشماره مادر ساج عیگرفتم وسر اریاز سام مویبه خودم اومدم گوش ی،وقت دهیم یچه معن نایا

 افتاده  یبد یلیمطمن شدم اتفاق خ گهید دمیشن

 

 

دخترمو  یخاموشه ساق زنمیزنگ م یدونه دخترم مرده ،هرچ هیدونه دخترم فرار کرده  هیبدبخت شدم ، ی:ساقخاله

 .خوامیاز تو م

 

 

 کردیم هیداشت گر زیر هینشد  رمیدستگ یزیرو قطع کردم آخه چ تماس
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 زنگ زدم خاموشه یبه ساج دوباره

 

 شد شیحال ییزایچ هی نکهیهم مثل ا اریسام

 :األن کجاستگفت

 

 ده.فرار کر گهیمادرش م یول  دونمینم قای:دقمن

 

 بهت گفت؟ یکن ساجده چ فیتعر قای:خودش بهت نگفت،دقاریسام

 

 اومد بعدشم آب ...موج آب هیگر یصدا هوی...اما شهیداره برا هم نکهی:ازم خواست ببخشمش وامن

 ..یزیچ نیهمچ هی دونمینم

 

 [۱۸,۰۹,۱۷ ۱۸:۲۷] 

 :وهشتمیس قسمت

 

 

 

که اونم همزمان با  اریاومد موج آب آره خودشه برگشتم سمت سام ادمی یزیچ هیدفعه  هی میدو به فکر فرو رفت هر

 ای:درمیمن برگشت وباهم گفت
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 ای:حاال کدوم دراریسام

 

 تر کیهمون که از همشون نزد میدار هایکینزد نیتو ا ای:مگه چندتا درمن

 :کمربندتو ببنداریسام

 

 شد جادیا نیماش هاکیاز الست یگوش خراش یدور زد که صدا اریبندمو بستم سام کمر

  میدیرس عیسر یلیکه داشت روند وخ یسرعت نیآخر با

 دینا ام گهیکنم امانبود د داشینگاه کردم بلکه پ رونیبه ب نیساحل واز داخل ماش یرفت رو شن ها نیخود ماش با

 شدم پس کار خودشو کرده

 

 شدن ریاشکام سراز دیامونمو بر بغض

 

 .ریازم نگ به سرش اومده خدا دوستمو یچ خدا

 هم مثل من ناراحت بود دستمو گرفت ونوازشش کرد اریسام

 .ختمیصدا اشک ر یرفتم بغلش و ب وردمیطاقت ن منم

 یگفت:راست اریحالت موندم که سام نیتو ا یکم

 میآروم از بغلش جدا کرد وگفت:پل رو نگشت منو
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 رِدخت دمیفهم میکه شد کترینزد رفتیکه داشت از لبه باال م دمینفرو د هیپل خلوت بود از دور  یباال میداد رفت گاز

 تو دلم روشن شد خداکنه خودش باشه دیذره ام هی

 میجلوش ترمز کرد درست

 

 ادیکه داشتم از ته دلم فر یبا تمام قدرت میشد ادهیپ نیساجده بود از ماش خود

 زدم:ســـــــــــاجــــــــــــــده

 

 

 نگاهم کرد صورتش پر از اشک بود من روشو برگردوند یصدا با

 طرف صورتش هم کبودشده هی

 قدم جلو رفتم ،دوقدم ،تا خواستم قدم سوم رو برم جلو  هی

 .ندازمیجلو خودمو م یایقدم ب هیزد:بخدا اگه  داد

 

درست کنم اصال مادرتو من  ویهمه چ دمیساجده من قول م نیفقط نرو باشه بب امی:باشه،باشه نمستادمیجام ا سر

 دمیقول م نییپا ایفقط ب کنمیم یراض

 

  دیشما بر رمیبم رسه،بزاریبفهم من زورم به اونا نم دنینم امبنیاونا منو به بن ی:ساقساجده

 

  نییپا ادیچکار کنم که ب دونستمیشد نم رهیخ ایبرگشت وبه در دوباره
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 داد و نگران بود. هیتک نینگاه کردم دستشو به ماش اریسام به

 

 اریکن سام یکار هیخدا چـکار کنم حداقل تو  یوا

 

 بهم چشمک زد وآروم گفت:سرگرمش کن اریسام

 

 برگشتم سمت ساجده آروم آروم قدم برداشتم منم

 سمتش رفتیاز پشت م یواشکیام داشت  اریسام ستادمیا وجلوتر

 

 ویبه پدرت همه چ دیبا یسیتو روشون وا  یباش یقو دیتو األن با یباش فیانقدر ضع کردمی:ساجده فکر نممن

 یگفتیم

 کمکت کنه تونهیکه م هیتنها کس اون

 شهیدرست نم یزیبا مردن که چ آخه

 

 دادیاش داشت به حرفام گوش مبسته یبا چشما ساجده

 .قیزمزمه کرد:خداحافظ رف ختیریم واشک

 

 یساجده بازشون کردم ونفس راحت غیبا ج چشامو بستم اما وردمیطاغت ن گهیلبه رفت منم د نیسمت آخر به

 .دمیکش
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 نجات داد یو اونو از مرگ حتم دهیزود بهش رس اریسام نکهیا مثل

 هردو شون وسط پل پرت شده بودن . حاال

 گهید نیگفت:پاش ستادیباال سرمون ا اریکه سام میکردیم هیسمت ساجده وبغلش کردم هردو گر دمیدو یزود

 میشیهمه کشته م ادیب نیخطرناکه األ ماش نجایا نیماش

 کرد یرانندگ  اریمنم کنارش عقب نشستم و سام میکرد نیرو سوار ماش یساج اریکمک سام با

 

 برسونمتون  دیگفت:آدرسو بگ اریسام میاومد نییپل کا پا از

 

 ها. رمی:من خونه نمساجده

 

 خوبه. یخونه پر برمتی:باشه،باشه ممن

 

 اونا باشه شیپ دیاش نگرانن األ با:خانوادهاریسام

 

 برو  گمیکه م یآدرس نی:نه ،به هممن

 

 رنیگیتو رو م قهیاونا  وفتهیب یداره اگه براش اتفاق تیبراتو مسئول یگیم یچ ی:ساقاریسام
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 اسبفهمن ساجده زنده سی:اونا قرار نمن

 

 بشکن زد و هیوسط حرفم با اون حال بدش  دیساجده پر هوی

 

 من مُردم نیفت:آره خودشه بگگ 

 

 .کنمیبسپر به من خودم درستش م ویتو همه چ نی:آفرمن

 

 !!ی:ساقاریسام

 

 یکن بگو تو  اصال با مانبود ادهیما رو پ یترسیاگه م یگیم ی:ها، تو چمن

 

 من انقدر خودخواهم ،من نگران شما دوتام  یکنی:تو فکر ماریسام

 

  دیشما نگران نباش میکنیم کاریچ میدار میدونیما م ی،ول یممنون که به فکرمون یلی:استاد خساجده

 

 رو بهش دادم ینگفت منم آدرس خونه پر یزیکرد و چ یپوف اریسام

 

 [۱۸,۰۹,۱۷ ۱۸:۲۷] 
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 :ونهمیس قسمت

 

 

 . میشد ادهیپ نیاز ماش یمنو ساج میساختمون توقف کرد یجلو

 ه؟یجواب داد:ک یرو زدم پر فنیا زنگ

 

 .امی:ساقمن

 

 تو ای:بپرستو

 رو هل دادم رفت داخل وگفتم:تو برو من اومدم. یباز شد ساج در

 

 شد. ادهیپ دنیبود با د نیکه هنوز داخل ماش اریسام شیپ برگشتم

 

 تو برو  مونمیم نجایا گهیممنونم،من د ی:بابت همه چمن

 

 یمونیم نجایاس فقط امشب رو ا فهیوظ کنمی:خواهش ماریسام

 

 ازت بکنم یخواهش هی شهیبه عالمت آره تکون دادم وگفتم:م وسرم
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 :بفرمااریسام

 

 امشب خونه توام  گمی:به مامانم ممن

 

 :باشه اشکال نداره،مواظب خودت باشاریسام

 

 کنه منم دستمو گذاشتم تو دستش  یآورد جلو که خداحافظ دستشو

  شدمیم کیبهش نزد رفتمیکه دستم تو دستش بود آروم ،آروم جلو م نطوریزد به سرم هم یفکر هی

 خودشم جلو اومد. امیدارم جلو م دید اونم

  ستادمیکه اومد من سرجام ا نیهم یول

 نشه راهشو ادامه داد عیضا نکهیاونم برا ا حاال

 

 میکرد یباهم روبوس وبالخره

 رفتم جلو در ساختمون که هنوز باز بود داخل شدم بعدش

 

  دمیپله ها باال رفتم و به طبقه دوم رس از

 درو باز کرد یزدم پر در

 

 :سالم.من
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 کنهیم هیداره گر زیر هیچشه  نی:سالم اپرستو

 

 .دمیم حیاأل صبر کن بت توض هیگفتم:طوالن وردمیکه مانتومو در م یدرحال

 

 کردم. زونیوشالمو رو چوب لباس آو مانتو

 موندم میتاپ صورت با

 

 یکردیچکار م نیی:پس تو اون پاپرستو

 

 .کردمیگفتم:داشتم پول راننده رو حساب م عیشدم سر هل

 

 بازومو گرفت چشم تو چشم  یبرم جلو تر که پر خواستم

  میشد گهیهمد

 کننیم یتا حاال با راننده رو بوس ی:از کپرستو

 

  دمیدستمو تو موهام کش تیعصبان با

 اشاره کردم( یدر ضمن)به ساج یپرسیپس چرا م یدید وی:خودت که همه چوگفتم

 هست یمهمتر األمسئله
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 رو مبل نشستم . یو رفتم جفت ساج دمیمحکم کش دستمو

 نفره روبه رومون  نشست  هیهم رو مبل  یپر

 

 .ختیریهنوزم داشت اشک م یساج

 

 شده؟ یچ دیکن فیتعر دیخوای:خب نمپرستو

 

 کردم. فیامروز رو براش تعر انیجر خودم

 

 دارم. یینقشه ها هی:حاال من من

 

 ییا:چه نقشهساجده

 

 رو ندارن نجایبمون خانواده ات که آدرس ا نجایمدت ا هیتو  گمی:من ممن

به مردم بگن که  کشنیطرف هم خجالت م هیبدن از  یجواب پدرتو چ دوننیونم یتو مرد کننیاونا فکر م  األ

 کرده  یدخترمون خودکش

 ،چطوره یو از حق خودت دفاع کن یو وقتشه که تو بر شنیم مونیکه همه پش نجاسیا

 

  هیدوشون دست زدن و گفتن که عال هر
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 .شهیم ی:پس دانشگاه چپرستو

 

 .نجاسیا یساج فهمهیکنه و م بیممکنه منو هم تعق شناسمیسجاد رو م نیبره تازه من ا دینبا گهی:دانشگاه دمن

 

 بمونم. نجایا دیبا ی:من تا کساجده

 

 بفهمه  ویبشن وبابات همه چ مونیکه اونا پش ی:تا وقتمن

 

 ....ی:ولساجده

 یبترس یخوایم یبابات بفهمه تا ک دیبا یول یب ی:ولمن

 

 شدن. مونیپش می:خب از کجا بفهمپرستو

 

 ؟یچ گهیزبون خاله رو بکشم،د ریز کنمیم یخودمم سع ارهیخبر ب فرستمی:مامانمو ممن

 

 .شمیم یرو مزاحم پر یدستت دردنکنه چند روز گهید یچی:هساجده

 

  هیشو بابا مزاحم چ پرستو؛خفه
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 خنده ریز میتامون زدحرفش سه نیا با

 

 

 شده یمیباهات صم یلیاستاد خ هیچ انیجر یساق گمی:مساجده

 

  نمیکن بب فیگفت:آره تعر یپر بالفاصله

 

 میاقهیزدم و گفتم:ما...ما ص یلبخند

 

 ؟ی:چــــــپرستو

  یکنیم ی:شوخجدهسا

 

 . گمیم ی:نه جدمن

 . دنیحرفم شروع کردن به دست زدن و سوت کش نیبا

 

 .کردمیآرومشون م منم

 گهید نیبابا ساکت ش یس،ای:همن

 

 یچرا نگفته بود ینامرد یلی:خساجده
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 .گفتمیبهت م دیچطور با یبود ی:تو که زندانمن

 

 یگفتی:حداقل به من مپرستو

 

 هی،همه اش علک سین دیکنیکه فکر م یبابا اونجور ی:امن

 

 کردم فیماجرا رو براشون تعر یهمه

 

 حموم دختر گنده چند روز حموم نکرده نشسته تو خونه میساجده رو فرستاد بعدشم

 .میدیبش خند یکه براش گشاد بودن ما هم کل دیرو پوش یپر یاز حموم لباسها بعد

 

 قشنگ و رو فرمه کلشیبود و کالس کاراته هم  رفته ه یکلیه کمی یپر آخه

 

 بلدم. ییزهایچ هی یخب کاملش نکردم األنم ا یول رفتمیمدت م هی منم

 

 زنگ بزنم. تیاز گوش شهیم یساجده به خودم اومدم :ساق یباصدا

 

 :مگه قرار نبود..من
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 زنگ بزنم. نیامیبه بن خوامیم یول دونمیقطع کرد:م حرفمو

 

 بگذره بهترِ بزار همه باورشون بشه یبزار حاال چند روز ییشنوین م:اگه از ممن

 .یگیفکر کرد وگفت:آره تو درست م کمی

 

 [۱۹,۰۹,۱۷ ۲۳:۲۷] 

 ام:چهل قسمت

 

 

 

  میترسناک ،توپ نگاه کرد لمیف هی ونیزیپا تلو میموند داریوقت ب ریتا د شب

 همونجا رو مبال خوابمون برد . بعدشم

 

 خنده ام گرفت . یو ساج یکه باز کردم به حال خواب پر چشامو

 

ر پتو د ریو پاهاشم باز و از ز دهیشکم خواب نیرو زم نیدستش هم افتاده رو زم هیمبل بود  یدست دور پشت هی یپر

 اومده

 

 چشاش هنوزم قرمز بود یول دهیتاق بازخواب نیهم وسط رو زم یساج



 ردیمیعشق هرگز نم

 
193 

 

 

مبل رفتن به ساعت  یدسته یبود پاهام هم باال ریدوتا دستام ز دمیابخودمم وضعم بدتر بود.رو شکم خو حاال

 بعد از ظهر  کینگاه کردم  یوارید

 چرا زنگ نخورد میساعت گوش نیشد پس ا ریدانشگاه د یواا

 

 میدانشگاه نرفت نمیبب ،پاشوی،پری:پرمن

 

 دانشگاه. رهیم یخمارش جواب داد:کوفت،بتمرگ آخه جمعه کدوم خر یبا صدا یپر

 تو جام قلت زدم  ینبود پس بزار بخوابم ه ادمیاس من چطور امروز جمعه یراست

 

 نبرد ازجام بلند شدم  خوابم

 شده شونه رو دهیموهام ژول ستادمیا شیآرا زیدست وصورتم رو شستم و رفتم تو اتاق خواب جلو م ییدستشو رفتم

 برداشتم موهامو شونه زدم

 بخورم  یزیچ هیآشپزخونه رفتم که  یسو به شیاتاق خارج شدم پ از

 خوردم ریلقمه نون پن هیفقط  نیدوست نداشتم آخه لنگه ظهر براهم صبحونه

 بلدم درست کنم ییزهایچ هی یا یول سیچندان خوب ن می،آشپز یکردم به آشپز وشروع

 درست کنم؟ یچ حاال

 کردم یسنت یغذا هیهوس  امروز

 درست کردم همراه با برنج و ساالد یخورش سبز نیهم برا
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 آوردم  نترنتیشو از تو ا هیکه طرز ته ییتنها البته

 رو  الیموبا نیکنه ا خداحفظ

 درستش کنم. تونستمینم وگرنه

 بود درست کردم یبا هر جون کندن خالصه

 دادیداد و ب یبا کل نایا شدنیم داریکردم حاال مگه ب داریهارو بکه شد بچه کامل

 

 کردم دارشونیب

 

 اونا هم گفتن خوبه دمیمنو خورد البته نظرشون رو پرس یخوش مزه ونهار

 

 که داشت نمکش کم بود یمشکل تنها

 رو برداشتم و برگشتم خونه یپر نیکه شد ماش عصر

 

 رد نشم  نایساجده ا یجاده اومدم که از خونه ازطرف

 شدم  ادهیکوچه پ سر

 مامان اومد داخل کوچه دمید که

 

 ؟ی:سالم مامان کجا بودمن
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 که.. یسالم خونه مامان ساجده،خبر دار کی:علمامان

 ی:که چمن

 

 کرده ی:ساجده،خودکشمامان

 کرده یخودکش ی:چمن

 

 کنمیم فیداخل برات تعر ایب سی:همامان

 

 مبل ولوشدم و یداخل رو میرفت عیدرو باز کرد و هر دو سر مامان

 

 کن فی:خب مامان تعرگفتم

 

  یدونیباهات حرف زده چطور نم شبید گهی:مادرش که ممامان

 

 شده؟ ی،خب األ ساجده کجاست چ کردیم هیدرست متوجه نشدم همش داشت گر ی:آره ولمن

 

 

  یمامان ساج یخونه میکردم بعدشم با مامان رفت یباز لمیف یکل خالصه

 کردم  یزار هیگر یوعلک
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 رفتم حموم دوش گرفتم  عیسر میخونه که برگشت به

 دمیلباس گرم پوش عیسر لرزمیسرد شده و من از سرما به خودم م کمیرو تنم کردم و رفتم داخل اتاق هوا  یتن حوله

 .دمیو رو تخت دراز کش

 

 داشتم. امیپ هینگاه کردم دو تماس از دست رفته و  میگوش به

 

 (یدیچرا جواب نم ارمی)سالم من سام

 اول جواب داد:الو گرفتم با بوق شمارشو

 

 .یمن حموم بودم متوجه نشدم زنگ زد دی:سالم ببخشمن

 

 شد یاأل ساجده خانم چ یی:اشکال نداره فقط نگران بودم  جااریسام

 

 گردنیاش هم دنبالش مام ساجده هم خونه پرستوِ خانواده:األ خونهمن

 

 نکن خطرناکه یباز نیخودتو وارد همچ گم،یم یول یدیبه حرفم گوش نم چوقتیکه تو ه دونمی:ماریسام

 

 نگران نباش برمیاز تو نم یآخه من اسم ییبابا تو چرا انقدر ترسو ی:امن
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 :من برا خودت گفتماریسام

 

  یکن حتینص یفقط بلد یمونیآدم بزرگا م نی:پووف بخدا عمن

 

 سیمکث کرد (بابام تا مارو عقد نکنه ول کن ن کمی:باشه ،باشه فقط)اریسام

 

 خراب کن. ویاال همه چ نیهم نکهیا ایلفتش بده  یتونی:نه هر جور ممن

 

 یندار یکار کنم،فعالیم شیکار هی:باشه حاال اریسام

 

 :نه خداحافظمن

 :خداحافظاریسام

 

 بگم دوست دارم چرا تونمیبه من آخه چرا نم لعنت

 اون دوستم نداره یعنی گهیاون چرا نم اصال

 کنهیتموم نم ویباز نیاگه دوستم نداره چرا ا خب

 

 بود خوابم برد. یهر زحمت با
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 [۱۹,۰۹,۱۷ ۲۳:۳۰] 

 :کمیوچهل قسمت

 

 

 

 یزییبارون پا نیشدم اول داریبارون به پنجره ب یهاچکه یباصدا

 صبح ۶ ساعت

 

  دمیهم پوش یپالتو نسبتا نازک مشک هی یبامقنعه مشک دمیپوش یآب نیوصورتمو شستم مانتو شلوار ج دست

 ودر آخر رژ قرمز  یزدم و رژگونه آجر ملیر هی دمیچشام خط چشم کش دور

شدم و گاز دادم  از  نیسوار ماش رونیصبحونه خوردم و رفتم ب یهم برداشتم رفتم تو آشپزخونه کم یپشت کوله

 یسک کنمیحس م یبرم جلوتر تا برسم خونه پر ابونیچند خ دیحاال با یبه به جاده اصل دمیخارج شدم رس ابونیخ

 شدیکاله سرش بود نم یول دمید نیماش نهییموتور از تو آ هیبودم که  سادهیپشت چراغ قرمز وا کنهیم بمیداره تعق

 سجاد  زنمیاز اندامش حدث م یول هیبفهمم ک

 هیسجاد الغره چشاش هم مشک مثل

 

 رهیگیم ادیآدرس رو  یبرم خونه پر اگه

 پشت سرم شروع  کردن به بوق زدن  یهانیچراغ سبز شد ماش ارمیدرب مویخواستم گوش تا

 بود لمیکردن موبا دایدر حال پ فمیتو ک امگهیدستم رو فرمون بود ودست د هیگاز دادم   نیبراهم
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 رو گرفتم یدرش آوردم وشماره پر فمیک از

 

 یلاص ابونیسر خ ایبدو ب رهیبگ ادیآدرس رو  ترسمیخونه ات م امیب تونمیدنبالمه من نم یداداش ساج ی:الو پرمن

 بدو

 

 یبا ،اومدمی:اوکپرستو

 

 ی:بامن

 

  دیخونش اونم همزمان با من رس یاصل ابونیسر خ رفتم

 گفت وبه پشت سرش نگاه کرد یشد سالم سوار

 

 رفتار کن. یبرگرد عاد یکنیم کاری:سالم  عه چمن

 

 خب یلیخ:یپر

 

 بودن ریما هم  هر سه تاشون پ یکسل کننده بود از بدبخت یلیخ یسه تا کالس اول میدیدانشگاه رس به
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 درآوردن  یچندبار مسخره باز نیوافش نیاشک البته

  میداشت اریبود با سام وتریکالس که کامپ نیآخر وبالخره

 

 سرجاتون استاد خوشگله اومد. دیها بتمرگبچهاومد گفت: نیکه افش میمشغول فک زدن بود همه

 

 پشت سرم یگفتیم یوگفت:چ نیوارد شد و زد پشت گردن افش اریبعد سام بالفاصله

 

ها به بچه نیایم نیشما دار دمید ومدمیاومدم ،آها داشتم م نکهی..ا زهیچ یعنی،یچیدونه داداشم ه هی:به جان نیافش

 گفتم برپا

 .کردمیرو م فتونیتعر اتفاقا،داشتم

 

 سرجات نیوگفت:برو بش دیآروم خند اریسام

 میدیخندیم میداشت ماهم

 

بهت  یچیگفت:امروز چون روز آخرمه ه نیهم نشست سرجاش وروبه افش اریاوند پشت سرما نشست وسام نیافش

 .گمینم

 

 خوادیدانشگاه حاال اون نم ومدمینه منکه همش به عشق اون م یقراره بره وا یعنی یچ یعنی دیسوت کش مخم

  زدینم یحرف یشکی.انگار همه کالس تو پروت بود هادیب

 شدن  اریدخترا که نصفشون عاشق سام صوصأمخ
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 کالس( یهااز بچه یکی)اریشهر یصدا با

 . میبه خودمون اومد همه

 .نیاینم گهید یعنی:عه استاد اریشهر

 

  دیبر دیخوای.حاال ممی:آخه چرا استاد ما تازه به شما عادت کرده بودایپر

 

 انگار دوست پسرشه  زدیبا ناز وعشوه حرف م نیهمچ

 کردیواگرنه چکارا م زارهیبهش محل نم اریخوبه سام حاال

 

 برم. دیبا گهیبرگرده من د خوادیم تونیاومدم استاد قبل ی:خب من موقتاریسام

 

 .میبر یزیچ یمسافرت دی:حداقل قرار بزارونیهما

 

 کشتون. شیمسافرت پ دی:شما درستون رو بخوناریسام

 

 نه ای نیشما زن دار یناز گفت:استاد آخرش بهمون نگفت یبا کل الیل

 

 گهی:آره راست منایم
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 بود و رولبخند رو لباش بود نیبه نگاه کرد چشاش غمگ گهیم یجوابش بودم که چ دنیمشتاق شن دیلرز دلم

 

 کردینگاه م اریمنو سام یه دونستیرو م هیهم که قض یپر

 ام کرددلم شکست بغض خفه دمیکه شن یامابا حرف دیدست وپام لرز دیخندیوم

 شد. ریقطره اشک ازچشام  سراز هیو  نییانداختم پا موسر

 

 :نه من زن ندارم..اریسام

 من زن ندارم... نه من زن ندارم.. نه

 

 

 اشکم رو پاک کردم وسرمو گرفتم باال  عیسر شدیتو گوشم تکرار م نجوریهم صداش

 

 پشتتن. شهیکه هم یدار قیتنهات گذاشت بدون دوتا رف ایدستمو گرفت و آروم گفت:اگه همه دن یپر

 زدم  ینیحرفش لبخند غمگ نیا با

 هم تعجب کرد اریسام یروز حرف نزنن حت هی نایبود که ا بیهردو ساکت بودن و برا هممون عج نیوافش نیاشک

 

 نیساکت یلیاشاره کرد و گفت:شما دوتا امروز خ بهشون
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استاد  :آخه کنهیثال داره اشکاشو پاک مم یرو چشاش که علک دیبود دست کش یسوال نیمنتظر همچ ایکه گو نیافش

 .میما کالس رو بدون شما دوست ندار میشیما بدبخت م دیشما بر

 

 رسم زمونه. هیو گفت:عجب رسم نیزد رو شونه افش نیاشک

 

 بلند. یکردن اونم با صدا هیگر یکرد به عکل شروع

 

 دیخندیآروم م شهینبود هم دنیاهل خند ادیهم ز یبجز من که هنوز ناراحت بودم پر دنیخندیکالس داشتن م همه

 من بود  شیآخه همش حواسش پ دیکم خند یلیخ ندفعهیاما ا

 کالس رو نداشتم  یهنوز بغض کرده بودم.حوصله منم

 

 لهیبه قول خودش امروز روز آخر،درس تعط دادیهم که درس نم اریسام

 زدیها فک مبا بچه همش

 

 

 

 رد شدم. ششیاز پ عیو سر یرو دادم به پر چیکه تموم شد سو کالس

 

 هیگذاشتم تو گوشم و مویاز دانشگاه دور شدم هنذفر دنتایکه نرم شروع کردم به دو زدیدادم یپشت سرم ه اونم

 کردم. یترانه پل
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 [۲۱,۰۹,۱۷ ۲۱:۵۳] 

 ودوم :چهل قسمت

 

 

پشــــــت ابـــــــرها  یبــــــاشـــــــ ـــــایتــــــــــو اون ور دنــــــ&&&

 یباشـــــــــ

بمـــــون  یبــــگ یدارم من آرزومه دلــت بــــا مـــــن بــــــمونــــه ه تدوس

 تـــــــــــــو عــــــــشـــــق مـــــــهربونـــــه مــــــــن

 ــــــــــ ـــــــ ــــــــــــ

 رهیگیهمش دلش م رهیمیمثل من برات م یتو ک یدور یره وقتدا هیگر یجـــــز مــــــن هواتو داره هوا یک

 تو... یدور یوقت رهیگیهمش دلش م رهیمیمثل من برات م یتو ...ک یدور یوقت

 

 من نبود یاز اول عــــشــــــق تو بــــــرا ـــدمیفهمـــــیکـــــاش م ۍاما تو نمونـــــد&&&

 دلت بــــــــا من نبود. یچاره چ کردم امـــــــا یتـــــو هر کار واســــــه

 ــــــــــــ ــــــــ

داره بعد رفتنت دلتـــــــــنگتــــــم دوبـــــــاره جــــــــونمو  هیگر یآروم ،آروم دل هوا&&

 .....(رهنتیعطـــــــره پ ــــــــرهیگیم
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  دادمیو فقط ترانه گوش م رفتمیراه م نطوریشب شد و من هم زدمیپرسه م ابونایخ تو

 مایهم گذاشتم رو حالت هواپ میگوش

 

 شدم. سیومن خ دیباریبارون هم هنوز م خورهیحالم از خودم بهم م گهید

 

 بسته به راهم ادامه دادم  یپره اشکِ با چشما صورتم

 خونه اشکامو پاک کردم و وارد خونه شدم. دمیرس تا

 

 

 پرسهیهر وقت هم مامان منرفتم  رومیروز گذشت که از خونه ب دو

 حالم بده ،نه دانشگاه رفتم نه آرشگاه گمیم

 بود. مایهم هنوز رو حالت هواپ میگوش

 اومده داخل اتاق وانیل هیبا  مامان

 

 شهیمادر برات گل گاو زبون آوردم بخور انشاهلل حالت خوب م ای:بمامان

 

 :دست دردنکنه مامانمن

 

 یخوریکه سرما م یکنیکارا رو م نی،هم رونیب رهیم یوگفت:آخه تو بارون ک دیکش یآه
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 :گفتم که کار داشتم.من

 

 رونیگفت و از اتاق رفت ب یاباشه مامان

 پاسخ داشتم. یدرش آوردم چندتا تماس ب مایبرداشتم از حالت هواپ مویگاوزبون  رو خوردم وگوشاز گل کمی

 

 بار زنگ زدهپنج یپر

 

 دوباره زنگ زدن و درآخر اون شماره ناشناس که حفظش کرده بودم یکیوافشن هم هر کدوم  نیاشک

 اریسام یشماره

 کردم  اشرهیذخ ندفعهیا

 یمردآهن

 

 کردم خودش زنگ زد  اشرهیذخ نکهیهم

 

 جواب دادم :بله یاگرفته یصدا با

 

 یخودت ی:سالم ساقاریسام



 ردیمیعشق هرگز نم

 
207 

 

 

 یخوایم ی:سالم آره چمن

 

 شده ؟ یزیچ ی:تو خوباریسام

 

 :نه کارتو بگومن

 

 ؟یایشمال تو م میبر میدانشگاه قرار گذاشت یها:خواستم بگم آخر هفته با بچهاریسام

 

 فکر کردن گفتم:نــــه بدون

 بود  ینینگفت سکوت سنگ یچیه

 ومدیازش ن ییصدا چیه یوقت یاصرار کنه ول دیشدم شا منتظر

 ،خداحافظیندار یسکوت رو شکستم:کار خودم

 خداحافظ.گفت: یآروم یباصدا

 

 

 افتاد یپر یزنگ خوردشماره میکه قطع کردم گوش نیهم

 ؟یزنیانقدر زنگ م یخوایم یدادم:چ جواب
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ات نکرده سجاد خفه نیوقت ا هیگفتم  سیازت ن یام تو چه مرگته چند روزه خبرساجده اومد:من ساجده یصدا

 شدهیگفت دنبالتون کرده حاال زود باش بگو چ یباشه پر

 صدات چرا گرفته؟ یستیدو روزه ن چرا

 

 .یندار یاگهیسرما خوردم کار د سین یزی:چمن

 

 .یمعرفت شد یب یلی،خ ینه احوال ینه حال نی:همساجده

 ؟یسالم خوب ،یاومد :الو ساق یپر یکه صدا دمیکش یپوف

 

 .ستمی:سالم خوب نمن

 

 بگم یزیچ هی خوامیباشه فقط م دونمی:مپرستو

 

 :بگومن

 ؟یایشمال م میاصرار کرده که آخر هفته بر اریزنگ زده به استاد سام نی:اشکپرستو

 

 دیشما بر امینم دونم،منی:ممن

 

 میریما هم نم یای،اگه ن ای:حداقل بخاطر ما بپرستو
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 .سیمن حالم خوب ن دی:شما برمن

 

 دنبالت  امیبابا عصر آماده شو م ی:اپرستو

 :نه...من

 یبا یم،اوکیخونه ما باهم صحبت کن ای  رونیب میدنبالت بر امیعصر م میوسط حرفم :نه ندار دیپر

 

 خواستم اعتراض کنم قطع کرد. تا

 

 [۲۱,۰۹,۱۷ ۲۱:۵۴] 

 وسوم:چهل قسمت

 

 

 

 اش رفتم خونه یکه شد آماده شدم با پر عصر

 . میفرار کرد کردیاز دست سجاد که داشت دنبالمون م یبا هزار بدبخت البته

 

 

 بام صحبت کردن که برم شمال یلیخ یوساج یپر
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 هیفرصت خوب نیا  میبش کیبهم نزد شتریب میتونیم اریمنو سام ینطوریا گفتن

 

 حال شد قراره اونم بره شمالخوش یلیهم خ نیامیاس بنو گفت که زنده نیامیهم زنگ زد به بن یساج

 

 

 برم اریمامان هم گفتم که قراره با سام به دمیالزم داشتم رو برا سفر خر یمدت هرچ نی.تو ادیهفته هم فرا رس آخر

 نکرد یاعتراض چیه رمیم اریبا سام دیفهم یشمال اونم وقت

 

 جا نمونده باشه  یزیوقت چ هیبه همه جا نگاه کردم  گهیبار د هیبستم  چمدونمو

 

 داشتم  یو قشنگ میمال شینگاه کردم آرا نهییشلوارم به خودم تو آ بیگذاشتم تو ج لمویموبا

 

  یپالتوم هم مشک هی،مشکیمانتوم هم طوس یوشلوار طوس شال

 

 تو سالن بودن  اریمامان و سام  رونیواز اتاق زدم ب دمیرو دنبال خودم کش چمدون

 

 ام:من آمادهمن

 

  یندار یکار میکنیرفع زحمت م گهیحرفم از جاش بلند شد روبه مامان گفت:خب مادر جون ما د نیبا ا اریسام
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 .نی:نه پسرم برو به سالمت مواظب خودتون باشمامان

 

 . ختیمامان پشت سرمون آب ر میشد نیوسوار ماش میکرد یمامان خداحافظ با

 

 یزنگ زدم به پر میخارج شد ابونیاز خ نکهیهم

 

 :الومن

 ؟ نیی:سالم کجارستوی

 

 .بنیشما کجا میدیماهمه رس کی:علپرستو

 

 یبا می:باشه ما هم اومدمن

 ی:باپرستو

 

  دنیشد رس ی:چاریسام

 :آره منتظر ما هستنمن

 

 .میو باهم حرکت کن میکه همه اونجا جمع بش میجاده قرار گذاشته بود سر
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 سرقرار میدیساعت نگاه کردم هشت صبح ربع ساعت بعدش رس به

 

 دنیهارسبچه همه

 

 اریسام نیماش یکی میشد نیتا ماشکال سه ما

 همراهش هستن نیامیوبن یو ساج یکه پر یعل نیهم ماش یکی

 نشسته پشت نیریبزرگ سبز رنگ هم بود به راننده اش نگاه کردم محسنِ جفتش هم دوست دخترش ش نیماش هی

 شاد وشنگولن شهیسرشون هم دوقلوها بودن که مثل هم

 

 نایو م میو مر الیبودن ل مونیتا دختر هم کالسآخر هم سه فیرد

 

 

 دست تکون دادم  یبرا همگ نیداخل ماش از

 هم با سر به همشون سالم کرد اریسام

 

 ترانه شاد گذاشتن هی دونمیسبزه که اسمشو نم نیماش اون

 ترانه گذاشتن  هیهم  نایا یعل نیماش

 .میباهم حرکت کرد ییتاشد بعدشم سه یصداشون قات که

 کردم . ادیبردم سمت دکمه پخش رو زدم وصداشو تا آخر ز دستمو
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تــــــو  ـــشیقلبم پـ ینیبیم یدار یوقتــــــ رهیمیتـــو داره م یبــ ــــــونهیدل د یوقتــــــ

 یمثل تو باشم وا چوقتیاما ه خوامینم شهیتو تک وتنها شم م یب دیشا یـــــگینم یـــــریم ــــــرهیگ

  زهیریخدا قلبم م

من  یاون برا ــــــزهیریـبــــم مخدا قلــ یوا ــــــزهیعــــز یلـــیمــــــن خ یبــــــرا اون

 ــــــزهیعــــــــز یلیخ

 ــــزهیــــریخــــــــدا...قلــــبـــــم...م یوا

 

 عــــشــــق تو دنیامه  مـــــونــــــهیقـــــرار قـــــلــبم عاشــــقـــت م یبـــ

  زهیعز یلیمن خ یاون برا زهیریخدا..قلبم م یباروِن وا تـــــوچشـــات

 

 

 

 خوندیداشت همراهش م اریاول تا آخد ترانه سام از

 دوستش داره یلیدوباره گذاشتش ظاهرأ خ اریهم تمام شد سام یوقت

 

 

 ازش خوشم اومد چشامو بستم وبه ترانه گوش دادم . منم
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 یضبع اهیگهاش قشنگه پر از گل وجاده یکه خلوت بود بعض میجاده بود هیوتو  میکامال از شهر خارش شد گهید حاال

 بود  یجاها هم جاده خاک

 

  میکه نهار بخور میشد ادهیهممون پ اهیپر از گل وگ یجا هیکه شد ۱۲ ساعت

 .میاستراحت کن کمی و

 

 

 اومدن سمتم  دنیمنو که د کردنیکه داشتن به مناظر نگاه م یوساج یپر شیشدم رفتم پ ادهیپ نیماش از

 نیشد باهم حرف زد ی:چساجده

 

 ی:چه حرفمن

 

 دیکه راحت حرفاتون رو بزن می:خاک تو سرت ما شما دوتا رو تنها گذاشتپرستو

 

 زدی:به من چه اون خودش حرف نممن

 یتو که زبون داشت زدی:اون حرف نمپرستو

 

 اگه عشقم باشه یدوست دارم حت گمینم یشکیکه من به ه دیدونی:خودتون خوب ممن
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 [۲۳,۰۹,۱۷ ۰۱:۲۷] 

 وچهارم:چهل قسمت

 

 

 

 یترکش کن کنمیم شنهادیاس پمسخره یلیخ یکه تو دار ی:غرورساجده

 

 شمیحالک م یکه دارم از گشنگ میکوفت کن یزیچ هی میحاال بر گهید دی:بس کنمن

 

 . میریچندتا عکس بگ دی:نه صبر کنساجده

 

 اومدن یوعل نیامیکه بن میعکس گرفت چندتا

  نیندار ی.کاررمیبگ لیاتونمن اومدم زنمو تحورو گرفت و روبه ما گفت:خب با اجازه یدست ساج نیامیبن

 

 :جوووونمن

 ی:بادنجون همون که شنفتنیامیبن

 

 خورهیکنار حالم از زن و شوهر بهم م نی:اه،اه برمن

 دو از کنارمون رفتن با لبخند برام دست تکون دادم منم براشون زبون درآوردم هر
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 زدنیبودن و حرف م ستادهیا یوعل یبرگشتم پشت سرم پر بعدشم

 خوندیبود که داشت نماز م اریسرشون سام پشت

 

 . خوندمیها که نماز مخودم افتادم اون موقع ادیرو لبم نشست  یلبخند

 شدم  یآدم بد گهیبعدش د یول خوندمیدوسال بعد از مرگ بابام نماز م تا

 مامان ؟با  کنم؟یلج م یمن دارم با ک واقعا

 باخدا؟ باخودم؟

 .دونمینم

 به خودم اومدم یپر یصدا با

 

  ییدختر کجا ی:اووپرستو

 یخوایم یچ نجامی:من امن

 

 

خو خودت هم برو نماز  ادیهمه از نماز خوندن خوشت م نیدرضمن تو که ا یریعکس ازمون بگ هی شهیم گمی:میعل

 بخون
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 .رمیبده عکس بگ تویگوش ن،یافتادم رفتم تو فکر هم یزیچ هی ادی:نه من

 

 رو گرفتم وچندتا عکس ازشون گرفتم بعدشم تشکر کردن و رفتن قدم بزنن یعل لیموبا

 دادم هینشستم وبه درخت پشت سرم تک نیتنها موندم رو زم منم

 

 کردیهم دستش بود داشت با لبخند نگاهم م لشیموبا ستادهیباال سرم ا اریسام دمیسمت راستم نگاه کردم که د به

 

 یی:چرا تنهااریسام

 قبول باشه حاج آقا ینشستم،راست نجایمجنون ا یهاشون منم بمجنون یرفتن پ هایلی:لمن

 

 ششونیپ یرفتیها اشاره کرد و گفت:مجردها اونجان مبچه هی:قبول حق به بقاریسام

 

 اشون نداشتم.:حوصلهمن

 

 م؟یریدادگفت:عکس بگ هینشست و به درخت تک کنارم

 .میری:بگمن

 

 اششدم شونه خورد به شونه کشینزد
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 .میکم اومدن وغذا سفارش دادها کمداخل رستوران وبچه میگرفت.بعدشم باهم رفت یعکس سفل هی لشیموبا با

 کمیم ه نیامیالبته بن میدینکش اریوسام یبجز منو ساج یآوردن همگ ونیها قلبچه رونیب میاز خوردن نهار رفت بعد

 .دیکش

 

 .یکشینمتو چرا  ی:ساقمحسن

 اونم داره نگاهم  دمیکه د ارینگاهم رفت سمت سام ناخداگاه

  کشمیگفتم:نه نم نیهمبرا کشمیم ونیدوست نداشتم بفهمه من قل دمینگاهش ترس از

 

 :تو که...محسن

 

 نوبتت شد. اینزن ب یادیوسط حرفش وگفت:محسن زر ز دیزود پر یپر

 

 رو صورتم بود. اریسام یهنوز نگاه آخمو یحرفش آروم شدم ول نیبا ا شیاوخ

 

 نگو  یجور نیبه عشقم ا ی:عه پرنیریش

 

 همه عشقم،عشقم نکن حاال انگار از آسمون اومده براش. نی:امن

 

 عاشقش شده. نیریداره ش یبَشر چ نیمن موندم ا یساق یگل گفت یبا خنده زد رو پاش:ا نیافش
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 .اسینجوریا گهیگفت:دستون دردنکنه د دویکش هاشلیبیبه س یدست محسن

 

 :قابل نداشت.نیاشک

 

 .دیبگ یزیچ هیشما  اری:استاد ساممحسن

 

از من  یاز خودت دفاع کن ریادبگی،درضمن آقا محسن  سین افهیها عشق که به قبچه دینکن تشی:اذاریسام

 سواستفاده نکن.

 

 ،چشم. یگل گفت اری:قربون دهنت ساممحسن

 

 

 میوصحبت حرکت کرد یمسخره باز یبعد از کل خالصه

 

 [۲۳,۰۹,۱۷ ۰۱:۲۷] 

 وچهارم:چهل قسمت
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 یترکش کن کنمیم شنهادیاس پمسخره یلیخ یکه تو دار ی:غرورساجده

 

 شمیحالک م یکه دارم از گشنگ میکوفت کن یزیچ هی میحاال بر گهید دی:بس کنمن

 

 . میریچندتا عکس بگ دی:نه صبر کنساجده

 

 اومدن یوعل نیامیکه بن میعکس گرفت چندتا

  نیندار ی.کاررمیبگ لیاتونمن اومدم زنمو تحورو گرفت و روبه ما گفت:خب با اجازه یدست ساج نیامیبن

 

 :جوووونمن

 ی:بادنجون همون که شنفتنیامیبن

 

 خورهیکنار حالم از زن و شوهر بهم م نی:اه،اه برمن

 منم براشون زبون درآوردم دو از کنارمون رفتن با لبخند برام دست تکون دادم هر

 

 

 زدنیبودن و حرف م ستادهیا یوعل یبرگشتم پشت سرم پر بعدشم

 خوندیبود که داشت نماز م اریسرشون سام پشت
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 . خوندمیها که نماز مخودم افتادم اون موقع ادیرو لبم نشست  یلبخند

 شدم  یآدم بد گهیبعدش د یول خوندمیدوسال بعد از مرگ بابام نماز م تا

 با مامان ؟ کنم؟یلج م یمن دارم با ک واقعا

 باخدا؟ باخودم؟

 .دونمینم

 به خودم اومدم یپر یصدا با

 

  ییدختر کجا ی:اووپرستو

 یخوایم یچ نجامی:من امن

 

 

خو خودت هم برو نماز  ادیهمه از نماز خوندن خوشت م نیدرضمن تو که ا یریعکس ازمون بگ هی شهیم گمی:میعل

 بخون

 

 

 .رمیبده عکس بگ تویگوش ن،یافتادم رفتم تو فکر هم یزیچ هی ادی:نه من

 

 رو گرفتم وچندتا عکس ازشون گرفتم بعدشم تشکر کردن و رفتن قدم بزنن یعل لیموبا
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 دادم هینشستم وبه درخت پشت سرم تک نیتنها موندم رو زم منم

 

 کردیبود داشت با لبخند نگاهم م هم دستش لشیموبا ستادهیباال سرم ا اریسام دمیسمت راستم نگاه کردم که د به

 

 یی:چرا تنهااریسام

 قبول باشه حاج آقا ینشستم،راست نجایمجنون ا یهاشون منم بمجنون یرفتن پ هایلی:لمن

 

 ششونیپ یرفتیها اشاره کرد و گفت:مجردها اونجان مبچه هی:قبول حق به بقاریسام

 

 اشون نداشتم.:حوصلهمن

 

 م؟یریدادگفت:عکس بگ هینشست و به درخت تک کنارم

 .میری:بگمن

 

 اششدم شونه خورد به شونه کشینزد

 .میکم اومدن وغذا سفارش دادها کمداخل رستوران وبچه میگرفت.بعدشم باهم رفت یعکس سفل هی لشیموبا با

 کمیم ه نیامیالبته بن میدینکش اریوسام یبجز منو ساج یآوردن همگ ونیها قلبچه رونیب میاز خوردن نهار رفت بعد

 .دیکش

 



 ردیمیعشق هرگز نم

 
223 

 

 .یکشیتو چرا نم ی:ساقمحسن

 اونم داره نگاهم  دمیکه د ارینگاهم رفت سمت سام ناخداگاه

  کشمیگفتم:نه نم نیهمبرا کشمیم ونیدوست نداشتم بفهمه من قل دمینگاهش ترس از

 

 :تو که...محسن

 

 نوبتت شد. اینزن ب یادیوسط حرفش وگفت:محسن زر ز دیزود پر یپر

 

 رو صورتم بود. اریسام یهنوز نگاه آخمو یحرفش آروم شدم ول نیبا ا شیاوخ

 

 نگو  یجور نیبه عشقم ا ی:عه پرنیریش

 

 همه عشقم،عشقم نکن حاال انگار از آسمون اومده براش. نی:امن

 

 عاشقش شده. نیریداره ش یبَشر چ نیمن موندم ا یساق یگل گفت یبا خنده زد رو پاش:ا نیافش

 

 .اسینجوریا گهیگفت:دستون دردنکنه د دویکش اشهلیبیبه س یدست محسن

 

 :قابل نداشت.نیاشک
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 .دیبگ یزیچ هیشما  اری:استاد ساممحسن

 

از من  یاز خودت دفاع کن ریادبگی،درضمن آقا محسن  سین افهیها عشق که به قبچه دینکن تشی:اذاریسام

 سواستفاده نکن.

 

 ،چشم. یگل گفت اری:قربون دهنت ساممحسن

 

 

 میوصحبت حرکت کرد یمسخره باز یبعد از کل خالصه

 

 [۲۳,۰۹,۱۷ ۰۱:۲۸] 

 وپنجم: چهل قسمت

 

 شکستیرو م نیترانه سکوت ماش یتنهاصدا 

 شدیچشام تازه داشت گرم م ومدیخوابم م یلیبستم خ چشامو

 بهم خورد یزیحس کردم چ که

 

 کتشو انداخته روم  اریسام دمیکه باز کردم د چشامو
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 کردم،بخواب. دارتیب دی:ببخشاریسام

 خوابم نبرد یزدمو دوباره چشامو بستم.ول لبخند

 .کردیم امونهیداشت د نیو ا دادیرو م اریسام یهمش بو کت

 

 یدیخواب ی:ساقاریسام

 

 دیباز کردم وگفتم:نه خوابم پر چشامو

 

 سوال بپرسم؟ هی شهی:اوم ماریسام

 

 :آره بپرسمن

 

 اد؟ی:تو از من بدت ماریسام

 

 ؟:نه چطورمن

 

 یزنیوقتا بد باهام حرف م ی:بعضاریسام
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 یبابا، اول خودت شروع کرد :اگه منظورت اون شبه که اکمده بودم خونهمن

 

 

 شمال میکه زنگ زدم بت گفتم بر شیچند شب پ نیمنظورم هم دونمی:اونو که ماریسام

 

 

 :اون روز حالم خوب نبودمن

 

 

 سکوت دوباره

 

 ی:تا حاال عاشق شددیپرس قهیاز چند دق بعد

 

 

 بگم ،بگم عاشق تو شدم  دیبا یچ دونستمینم

 األ وقتشه بگم؟ دهمیبگم ،شا تونمیبرام سخته بخدا، نم یول اریسام ییعشق تو آه

 نگم؟

😕 

 در اومد بگم:اووم من... یبازکردم تا هر چ دهن
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 .سیفراموشش کن مهم ن یراجع بش حرف بزن ی:اگه دوست نداراریسام

 

 نشدم. چکدومشونیعاشق ه یداشتم ول ادیگفتم:من دوست پسر ز یکث کوتاهاز م بعد

 

 هایوقت خجالت نکش هیزد وگفت: یپوزخند

 

 بلدم. سین یدروغ بگم مشکل ی:اگه بخوامن

 

 ؟یستین یبا کس ی:نه،نه  األن چاریسام

 

 کردم دایفکر کنم عشقمو پ ی:نه،ولمن

 

 هست ی:واقعا کاریسام

 

 ها ی:پرو شدمن

 

 خب نگو یلی:خاریسام
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 شدم داریب اریسام یکم خوابم برد با صدا کم

 

 .زنمیچند دفعه دارم صدات م گهیپاشو د ی:ساقاریسام

 

 خواب بودم . ،ینیبی:نممن

 

 .نهی:ماشاهلل خوابت هم چقدر سنگاریسام

 

 رهدا یمنظره  قشنگ رونیاز ب اریمال سام الیو نیال،ایسمت و میها رو آورد رفتچمدون اریسام میشد ادهیپ نیماش از

  میاس داخل رفتطبقه دو

 سالن بزرگ، آشپزخونه سمت راسته، هی نییپا طبقه

 

 وحمام  ییچپ هم ستشو سمت

 هم دوتا اتاق هست روروبه

 برن باال اتاق توننیهم م هیبق هیهم خال یجفت نیاتاق مال منه ا نیهااها وگفت:بچهاز اتاق یکیرفت سمت  اریسام

 هست . ادیز
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 اریرفتم تو اتاق که جفت اتاق سام هیتوجه به بق یب من

 اتاق کامال مجهزه هی

 

 . دمیبا همون لباسام خواب یخستگ از

 

 

 رو بدنم چشامو باز کردم نیسنگ زیچ هی کنمیم حس

 

 

 شد. داریطرف که از خواب ب،محکم هلش دادم اون خورهینصف بدنش افتاده روم چقدر تکون م نجاسیا یساج دمید

 

 ؟یبخواب نجایبه تو گفته ا ی:کمن

 

اون  سین شتریتا اتاق بجفتش پنج دیرفت خواب دیرو د یهم که عل یاون پر سیجا ن گهی:خب کجا بخوابم؟دساجده

 باال

 

 د؟یخواب یعل شیواقعا پ یپر نمیگفتم ،بب یزیچ هیکردم  یقلط هیدهنتو ببند حاال  گهیخب د یلی:خمن

 

 اوردمش برات. ی:آره،اون چمدونتم که نبردساجده



 ردیمیعشق هرگز نم

 
230 

 

 

 .ی:مرسمن

 تخت بلند شدم لباسامو عوض کردم  یصبح از رو۱۰نگاه کردم  لمیساعت موبا به

 

 بلند نیکوتاه آست کیوتون یشلوار زمستون هی دمیپوش یگرم وراحت یلباسها

 سرم کردم  شالمو

 

 سرده یلیخ نجایا یهوا

 با اصرار من بلند شد یساج

 

 [۲۳,۰۹,۱۷ ۰۳:۵۳] 

  میشده ا بایز میبشنو میزن ها دوست دار ما

 ها...نه...  میدانیم ییبایآنکه خودمان را الهه ز یبرا نه

  میهست لشیتخت شود باب م المانیتا خ میبشنو میخواهیم فقط

 شود   دهیکارها نظرمان پرس نیکوچکتر یبرا خواهدیم دلمان

  میسرک بکش زیدر همه چ میبخواه نکهیا نه

  یدان یهر طور صالح م مییو بگو میو لبخند بزن دیبپرس شودیحال دلمان خوب م فقط

   میستیهم قهر قهرو و لوس ن اصال

 ناز بکشد که بلرزد بند بند تنت  یمرد جور کیمرد و فقط  کی دهدیم یچه مزه ا دیبدان دینبوده ا زن
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 هزاران مرد  انیزن ها م ما

 شانه   هزاران

   میدهیم هیشانه تک کیبه  فقط

   دیآ یمرد لبخند به لبمان م کی یبا صدا فقط

  میریگیدست آرام م کیفقط با نوازش  و

   میشویمرد ناز م کی یفقط برا و

 داد به شانه اتان...  هیتک یزن اگر

 سپرد به لبخند تان  دل

 نوازش انگشتتان   ریآرام گرفت ز و

 به آن همه حس خوب  دیو پشت پا نزن دیباش مرد

  شوندیها ساده عاشق م زن

   رندیمیساده تر م و

 ها را  چارهیب دینکش

 زن  کی یبدون خنده  یزندگ

 خود جهنم است...  خود

 یمراد_نگار#

 

 [۲۳,۰۹,۱۷ ۱۹:۵۷] 

 وششمم:چهل قسمت
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 میستنش زیدور م هیبق شیشدن پ داریهم تازه ب نایا نکهیداخل آشپزخونه بودن مثل ا یهمگ رونیب میرفت یساج با

 بعد از صبحونه 

 بازار  میبرا نهار عصر هم رفت میکردو همونجا کباب درست ایکه در الیپشنت و میرفت

 

  میتو سالن جمع شد یگذاشتن و همگ لمیها فبعد از شام بچه شب

 بود ایدر ینشستم وبعدش رفتم داخل اتاق پنجره درست روبه رو یکمی منم

 

 شدم . رهیخ ایدروبه  دمیکش یقیکردم نفس عم بازش

 

 امو جلب کرد خوب بهش گوش دادم توجه ییصدا هی

 

 تک وتنها شم ( تویب دیشا یگینم یریم رهیتو گ شیقلبم پ ینیبیم یدار یوقت رهیمیداره م تویب امونهیدل د ی)وقت

 

 خوندیبود داشت م اریسام یصداشو شناختم صدا میدادیگوش م نیبود که تو ماش یاهمون ترانه نیا

 دمشیدینم یول
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در  داشتم به سمت نیواشک نیامیوبن یبجز ساج دنیهمه رفتن خواب دمیکه د رونیتنم کردم واز در رفتم ب پالتومو

 ؟یریگفت:کجا م یکه ساج رفتمیم یخروج

 

 

 ایدر رمی:ممن

 

 باهات؟ امیب یخوایشب خطرناکه م یموقعه نی:انیاشک

 

 تنها باشم. خوامی:نه ممن

 

 هم همونجاست. اریگفت:نگران نباش سام نیروبه اشک یساج

 

 :آها باشه.نیاشک

 

 نشسته بود ایلب در دمیرو د اریاز دور سام ایبه در دمیرو دور زدم ورس الیو رونیدست تکون دادم ورفتم ب براشون

 . ستادمیتر رفتم وسرجام ا کینزد کمی خونهیبه دست داره همون ترانه رو م تاریوگ

 

 گوش دادم . خوندیکه م یمزاحمش بشم فقط به ترانه ا خواستمینم
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 ــــــزهیعـــز ےـــــلیمـــــــن خ یاون بــــــرا ـــزهیریخدا قلبم مــــ ی)وا

 

 (ـــــزهیعـــــز یــــلیمـــــن خ یاون بـــــرا ــــــزهیـــــریخــــدا قـــــلــــبم م یوا

 

 رونیب یاومد یموقع شب برا چ نی:ااریسام

 

 جن باشه دینباشه شا اریسام نینکنه ا نجامیمن ا دیاز کجا فهم نیا

 .میبلند وکشدار گفتم:بـــــســـــم الــلـــه الـــــرحـــمان رحــــــ یباصدا ناخواسته

 

 

 خندهیداره م دمینفساش فهم یصدا از

 نجامیمن ا یدینگاهش کنم گفتم:تو ازکجا فهم نکهیرفتم وکنارش نشستم بدون ا جلو

 

  گهید مینی:ما ااریسام

 

ش نگاه یرچشمیز نییساکت شدم سرمو انداختم پا شیقرمز واشک یچشما دنیکه دوباره بپرسم اما باد برگشتم

 کردم و
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 کنهینم هی:مرد که گرگفتم

 

 .ینگاهم کن شهیم یرو گذاشت کنار وگفت:ساق تاریگ

 

 برگشتم نگاهش کنم بغلم کردم  تا

 به خودم اومدم منم محکم به خودم فشردمش یشوکه شدم اما وقت شیحرکت ناگهان نیا از

 ختنیاشکام ر آروم

 اونم حال منو داره  دمیلرزش شونه اش فهم  از

 

 شدم رهیخ ایمنم با دست اشکاشو پاک کردم و دوباره به در دیاز بغلش جدا کرد وگونه امو بوس منو

 

  میزدیکدوم حرف نم چیه

 

 پُر گهید یجا هیدلش از  ایدوستم داره  یعنی نکارشویا لیدل فهممینم

  گهینم یچیچرا ه پس

 

 :ایسام یسکوت رو شکست بعدشم صدا تاریگ یصدا
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خاص کــــه  یــــلیخـــــــ ۍلحـــــضــــه هـــــا ےـــــــعنـــــی)عشــــقـــــ...

 هیشالو  ــــهی استــــــنجـــیا ـــــایدن یخــــدا هـــــــم فـــکر مـــــاست هـــــمه

 یهمه حـــــرفا ــــگمیم یصـــداســــت هــــــرچــــ یبــــــوم بـــــنـــــگاه لب

 حـــــســــــ.. ــــهیعــــــاشقـــــتـم حـــاال برو بگو بـــه همه بگــــو  ــــــمهدل

 تنمه.....( یتب تو ــــهیتو دلمه مـــثل  ےبــیعجــــ

 

 

 ام تو چشاش نگاه کردم وگفتم:آره ؟دستشو گذاشت دور شونه اریشد سام که تموم ترانه

 

 :آرهاریسام

 

  میدیکوتاه لبا همو بوس یلیوبعد خ میدو لبخند زد هر

  هیتو بغل عشقم هستم چه حس قشنگ گهیاش حاال دگذاشتم رو شونه سرمو

 خوردم  یفیرعد وبرق تکون خف یبودم تو حس که با صدا رفته

 

 ؟یدیمحکم بغلم کردوگفت:ترس اریسام

 

 :نهمن
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  یخوریسرما م زنهیداخل األ بارون م میچشم غره برام رفت وگفت:پاشو بر هیخنده  با

 

 بارون بمونم. ریمن دوست دارم ز ی:ولمن

 

 . ی:فعأل که دست من امانتاریسام

 

  دیبلند شد دستمو گرفت ومنو کش ازجاش

 داخل  میرفت عیما سر دنیشروع کرد به نم نم بار بارون

 

 

 . رونیب دیدستشو از دستم کش اریسام نهیما رو بب نکهیهنوز تو سالن بود قبل از ا نیاشک فقط

 

 ؟یدی:تو هنوز نخوابمن

 

 نداد جواب

 

 طونهیش اشافهیتو خواب هم ق دهیچه ناز خواب یخوابه اوخ دمیکه د کینزد رفتم

 

  شدیکه نم اریجلو سام یماچش کنم ول خواستیم دلم
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 بندازم روش هوا سرد اریپتو ب هی اریگفتم:سام یآروم یصدا با

 

 بعد با پتو اومد  یرفت تو اتاقش وکم اریسام

 یقفله ا نکهیدر باز نشد مثل ا یول نییپا دمیدرک کش یرهیسمت اتاقامون دستگ میو برگشت نیرو اشک انداختش

 رفت  نیامیهم با بن یبابا پس ساج

 خوابنیم گهیبغل همد رنیکه هنوز نه به دار نه به داره م واقعا

 

 ؟یدیهم که رفته بود تو اتاقش در اتاقشو زدم خودش باز کرد:چرا نخواب اریسام

 

 بده برم تو سالن بخوابم یپتو اگه دار هیخواستم بگم  نجانیا نیامیدر قفله فکر کنم ساجده وبن نی:امن

 

 

 دونه مونده برام ،خب ببا داخل هی نی:پتو که هماریسام

 

 

 باال رمی..مگهی:نه..دمن

 

 بخواب نجایا ای:باال همه اتاقا پُره باریسام
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 [۲۳,۰۹,۱۷ ۱۹:۵۸] 

 وهفتم:چهل قسمت

 

 

 دمیمن جفتش دراز کش یمنم پالتومو درآوردم ورفتم جفتش وقت دیگوشه از تخت دراز کش هیرو  اریداخل سام رفتم

 ازم فاصله گرفت و چشاشو بست  کمی

 

 ریانگار دختر زدم ز نیخدا ا یصورتش سرخ شد ا دمیکه د  کتریپتو رو انداختم رو خودم وخودش ورفتم نزد منم

 خنده

 

 یخندیچشاشو باز کرد و گفت:چته چرا م اونم

 

 و من خبر ندارم. یهست یچقدر خالت یمونیساله م۱۴ یدخترا نی:عمن

 

  ستمین ی:من خجالتاریسام

 

 لبو قرمز شد نیصورتت ع دمی:دروق نگو خودم دمن

 

 بخواب بچه. ریکرد وگفت:بگ ینچ،نچ
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 ازش فاصله گرفتم چشامو بستم وگفتم :لبو کمی

 

 ها ستمین کنمی:انقدر لبو لبو نکن واگرنه ثابت ماریسام

 

 

  ی:جرئتشو ندارمن

 ها کنمی:ثابت ماریسام

 

 یترسونیثابت کن بچه م هیخب چ:من

 

 و من چشامو بستم  میحرف نزد چکدومیه گهید

ااألفرار جات بود ت گهیدختر د هیآدم بترسونتت اگه  یندار ینقطه ضعف چیازت ه ادیگفت:خوشم م اریبعد سام هیثان۱۰

 .کردیم

 

 

ر از تو فرا یوال کردمیآره فرار م زدیحرفو م نیا یاگهیاگه کس د دیزدم وگفتم:شا یبسته پوزخند یهمون چشما با

 .میبعدشم ما به هم محرم یستیکاره ن نیا دونمیم کنمیمن
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  یکنیم کمیتحر ی:حاال مثال داراریسام

 

 و گفتم :نــــــه دمیکش یقیعم نفس

 

 سکوت  بازم

 

 رهیکمرم راه م ریمثل مار داره ز یزیچ هیکردم  حس

 طرفش  دیمنو کش بعدهم

  ارمیتو بغل سام دمیرو باز کردم د چشمم

 بسته بود ولبخند رو لبشه چشاش

 سوال بپرسم  هی:من

 

 :دوتا بپرساریسام

 

 من اونجام. یدیومن اومدم پشت سرت از کجا فهم یلب ساحل نشسته بود ی:باش،وقتمن

 

 دمی:از بو عطرت فهماریسام

 

 :واقعامن
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 :اوهوماریسام

 

 

 تو اتاق نبود یشدم کس داریکه ب صبح

ه ک رونیسر وصدا برم ب یکردم ب یتو سالن نبود سع یبلند شدم آروم در اتاق رو باز کردم خوشبختانه کس ازجام

 بودم. نجاینفهمه ا یکس

 

 یمنم وقت دیشده بود طرف منو د رید گهیباز شد خواستم برگردم اما د یدر اتاق جفت رونیاومدم ب نکهیهم اما

 بود یآروم شدم چون ساج دمشید

 

 ازپف کرده بود صورتش

 

 که.. نمیبی:به به مساجده

 

 حرفشو ادامه بده  نزاشتم

 بردم تو اتاقمون انداختمش رو تخت دمشیکش

 

 کنم دایبرم برا خودم جا پ دیاونوقت من با یخوابیاتاق م هیبا پسر مردم تو  یریم یچ یعنیکارا  نی:امن
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 ناز گفت:اوأل که پسر مردم عشق منه  با

 یدیبا عشقت خواب یه بد نشد رفتبرا تو هم ک دومأ

 �� یکردیم یخاک بر سر یلب ساحل کارا دمید شبید خودم

 

 

 ��:من

 

 ییسمت دستشو دمیرو از رو تخت برداشتم پرت کردم تو صورتش ودو بالشت

 وصورتم رو شستم دست

 رونیب اومدم

 دمیانجام دادم پالتومو پوش تیال شیآرا هی

 رونیب رفتم

 آشپزخونه شدم وارد

 و محسن  نیریوش نایوم نیامیوبن یساج

 خوردنیصبحونه م داشتن

 

 کجان؟ هی:بقمن
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 . یتو خوب میخدارو شکر ماخوب ری:صبح تو هم بخمحسن

 

 کجان؟؟ هیزدم به کمرم وگفتم:بق دستمو

 

 ایهم لب در اشونگهیبا دهن پر گفت:نصفشون رفتن بازار نصف د نایم

 

 

 صبحونه بخور ایاقل بگفت:حد یاز آشپزخونه برم که ساج خواستم

 

 خوامی:نممن

 

 رو دور زدم الیو رونیب رفتم

  ایکه پشتشون به من بود و  روشون  سمت در دمیرو د میومر اریسام دمیساحل که رس به

 

 وردیدر م یبود ومسخره باز ستادهیهم روبه روشون ا نیاشک

 برام چشمک زد دیکه د منو

 

 جوابمو دادن هیشدم سالم کردم وبق کینزد
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 دستشو آورد جلو منم بهش دست دادم نیاشک

 

  یسالم خانم خوش خواب چطور کی:علنیاشک

 

 کردیبود که داشت چپ،چپ نگاه م اریرو خودم حس کردم سام ینیسنگ نگاه

 

 داداشم یوگفتم:خوبم تو چطور دمیاز دستش کش دستمو

 

 فکر بد نکنه  اریعمد گفتم داداشم که سام از

 

 کنم فیبرات جک تعر نی:بشنیاشک

 

 نشستم اریراست سام سمت

 

 نیسمت اشک مینگاه کرد ولبخند زد منم جواب لبخندشو دادم بعد هردو برگشت بهم

 

 بگم ؟  ی:خب چنیاشک

 مرد ریپ نهیبیم گردهیبه نرده برم خورهیمرده م هیروز  هیاومد  ادمی آها
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 دنیخودش شروع کرد به بلند بلند خند نیاشک

 

 کجاش خنده دار بود نی:ااریسام

 

 باحرص گفتم:مسخره منم

 

دستاشو پر آب کرد و  ایداد بعش رفت سمت در یاونم جا خال نیسنگ کوچولو برداشت انداخت سمت اشک هی میمر

 کنه  یهم رفت تالف می،مر میرو مر ختیاومد ر

 

  میدیخندیماهم بهشون م ختنیریآب م گهیرو همد یوه ایرفتن داخل در خالصه

 

 کرد  میشالم قا ریبرگشت سمتم بهم نگاه کرد دستشو آورد جلو موهامو ز اریسام

 جلو  دیکش ادیکه موهام در ن ییتا جا شالمم

 

 اخم گفتم:چرا؟ با

 

  ادی:چون بهت ماریسام

 

 ادیو گفتم:اصال هم بهم نم دمیشالمو عقب تر کش دوباره
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 ارهیبه رو خودش ن کردیم یسع یول خوردیکا داشت حرص م معلومه

 

 یتو خواب بود یبازار ول میباهم بر خواستمی:صبح ماریسام

 

 یکردیم دارمی:خب بمن

 

 کنم. دارتیب ومدیدلم ن یگفت:غرق خواب بود بالبخند

 

 به قدم زدن میبلند شد دستمو گرفت بلندم کرد وباهم شروع کرد ازجاش

 

  شدنیم ادهیها داشتن ازش پبچه دمیرو د یعل نیکه ماش الیسمت و میبرگشت آخرشم

 میاومدن سمت ما سالم کردن بعدشم همه باهم رفت دیخر یبزرگ وکل یهاکیبا پالست یوپر یوعل الیول نیافش

 داخل 

 

 دستمو گرفت و کشوندم داخل اتاق خودم  یپر

 کارت دارم. ای:بگفت

 

 دراز بایرو تخت تقر ساجده
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 [۲۳,۰۹,۱۷ ۱۹:۵۸] 

 بود  دهیکش

 ما درش آورد دنیتو گوشش بود که با د یهنذفر

 

 تنش بود  دیوشلوار سف یتاپ آب هیبود  ختهیهاش ربلندش دور شونه یموها

 

روبه روم نشست وگفت:خب  یهم شال ومانتوشو دراورد و رو صندل یشال وپالتومو درآوردم نشستم رو تخت پر منم

 شد یکن چ فیتعر

 

 کنم؟ فیتعر وی:چمن

 

 ؟ینگفت دوست داره ؟ خودت چ گمیرو م اری:سامپرستو

 

 گفت بای:آها آره تقرمن

 

 بغلت کرد دمیدرست حرف بزن من خودم د گهید هیچ بای:تقرساجده

 

 نگفت دوستم داره یترانه عاشقونه هم خوند ول هی  دی:آره بغلم کرد منو بوسمن
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 قشنگه رو تیگفته دوست داره پس بزن اون د یزبون ی:بابا بچه با زبون بپرستو

 

 

  دنیکه فکر کنم همه شن دیکش یسوت بلند یدو دست زدن وپر هر

 شده یسرشو اورد تو اتاق گفت:چ نیبعد اشک بالفاصه

 

 از اتاق رونیلبشو گاز گرفت ورفت ب میحجاب یهمه ب دیکه به خودش اومد د بعد

 .میدیبهش خند یهم کل ما

 

 [۲۴,۰۹,۱۷ ۲۰:۵۱] 

 وهشتم:چهل قسمت

 

 

  میوشب برگشت میخورد رونیرفتم بازار شام هم ب اریهمراه سام عصر

 

   مینشست ششونیپ مینشستن ما هم رفت شیدور آت الیها رفته بودن پشت وبچه یهمه
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 شهرمون میهفته شد و برگشت هی نکهیخوش گذشت تا ا یلیچند روز تو شمال خ نیا خالصه

 منو رسوند خونه خودشم رفت اریسام

 

 

 یاز وقت یول میدرسم خوب شده من کال بچه باهوش دایبودم جد یم دانشگاه و آرشگرگذشت ومن سرگر یروز چند

 تنبل شدم گهید رستانیپامو گذاشتم تو دب

 

 گرفتمیکمک م اریوقتا از سام یبعض کنمیم یحاال خرخون اما

 

 زنگ خورد میکه گوش دمیرو خاموش کردم ورفتم رو تخت دراز کش وتریکامپ

 

 (ی)مرد آهن

 

 اسمش لبخند رو لبم نشست دنید با

 دادم:سالم جواب

 

 ی،خوبی:سالم ساقاریسام

 

 خوبم چه خبر ی:مرسمن
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 بگم واهلل ی:چاریسام

 

 شده یزی:چمن

 

  نیدیلفتش م نیدار یلیخ گهیم میزودتر عقد کن یبابام اصرار داره هرچ ی:ساقاریسام

 کنم؟ کاریچ یگیم تو

 

 ؟یبش گفت ی:تو چمن

 

 اون بگه یهرچ زنمیحرف م ی:گفتم با ساقاریسام

 

 

 کنم یلج باز خوامینم گهید ندفعهینگفتم ا یزیچ

 بگم دیبا یچ دونستمینم یعشقمو از دست بدم ول خوامینم

 

 شد یکه طوالن سکوتم

 یبگ یزیچ یخوای:نمگفت
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 یتو بگ یبگم هرچ یچ دونمینم یعنیمن...من.. اری:ساممن

 

 

 ؟یهست می:اگه بگم عقد کناریسام

 

 دیزدم واز شوق اشک از گوشه چشمم چک لبخند

 

 پس شدی:چاریسام

 

 :هستممن

 

 دانشگاه  یری:فردا ماریسام

 :آره چطورمن

 

 شگاهیآزما میدنبالت بر امی:اگه کالست زود تموم شد زنگ بزن باریسام

 

 یبا زنم،فعالی:آها باشه زنگ ممن

 .زمیعز ی:بااریسام

 کردم . رهیذخ یاسمشو سام ندفعهیا
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 بعد روز چند

 

 مثبت دراومد  میگرفت شویآزما جواب

 ششیخانم هماهنگ کردم که برا جشن عقدم برم پ نیمیخونه زنگ زدم با س دمیرس نکهیهم

 

 جواب داد یکه ساج یزنگ زدم به پر بعدشم

 

 

 بدو،بدو شدیچ شتیزود بگو جواب آزما یاز ما کرد یادی:به،به عروس خانم چه عجب ساجده

 

 :درست حرف بزن که بتونم جوابتو بدم من

 فرستمیمثبته فردا شب هم جشن عقدمونه بعدا آدرسو برات م شیآزما جواب

 

 رونیب امیب تونمینم یدونیمنو ببخش خودت که م ی:مبارک باشه ولساجده

 

 دمینقشه رو برات کش نیکه ا یمنو ببخش دیبعدشم تو با کنمی:اشکال نداره درکت ممن
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 یدیتو جواب م زنمیکجاس که هر وقت زنگ م یپر نیا بعدشم

 

 شیبره خواستگار یقراره امشب عل نای:رفت خونه مامانش ااریسام

 

 کرد یاش آشت:عه پس با خانوادهمن

 :آرهساجده

 

 زنگ زدم به دوقلوها برا فردا دعوتشون کردم بعد

 

 کردم دایگشتم تا لباس پ یرفتم بازار کل اریهمراه سام عصر

 دنباله دار داره یطور مشک هیاز قسمت کمر به بعد  رسهیتا آرنجم م نشیکم رنگ که آست یلباس صورت هی

 

 اریبود سام یجشن قات چون

  رمیبگ یلخت نزاشت

 افتادم  یچه آدم ریهمه موندم شوهر نکردم آخرش گ نیا گهیبابا چکار کنم د یا

 که دوسش دارم فیه یول

 

 

  شگاهیآرا میرفت یبعد همراه پر روز
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 جواب مثبت دادن. یاش به عل:خانوادهگفتیم یپر

 

 خانم  نیمیتو اتاق س رفتم

 کارش تموم شد  نکهیاز ا بعد

 هاجون چه خوشگل شدم یعوض کردم وبه خودم نگاه کردم  ا لباسامو

 

 طرفه زده  هیجمع برام انجام داده از جلو هم  ونیشن

 با رژگونه همرنگش یبه صورت لیما یدرشت کرده رژکالباس یحساب یومشک یصورت هیروبا سا چشام

 

 زده یمشک یهاورگه یبلندم هم الک صورت یهاناخن برا

 

 دمیبرام گرفته بود هم پوش ارینقر نقره که سام سیسرو

 .یسانت۸ یبا کفش مشک همراه

 

 [۲۴,۰۹,۱۷ ۲۰:۵۲] 

 :ونهمچهلقسمت

 

 

  دمیرو د یوساج یکه پر رونیاتاق اومدم ب از



 ردیمیعشق هرگز نم

 
256 

 

 با رژ قرمز  یمات دود شیود آراهم آماده شده ب یپر

 رنگ یکوتاه طوس لباسشم

 

 بال یخوشگل شد یلیبغلم وگفت:خ دیپر دیتا منو د یساج

 

 یکنیچکار م نجایا ،توی:مرسمن

 

 .نمتی:اومدم ببساجده

  میعکس باهم گرفت چندتا

  یساجده رفت تونه پر وبعدش

 

 دمیکه همراهم بود رو پوش یآسمون یهمراه باشال آب دمویپالتو سف منم

 

  رونیب میوبا هم رفت دیپوش یرونیهم لباس ب یپر

 شدم اریسام نیسوار ماش من

 یهم با عل یپر

 

 :سالممن

 :سالم عروس خانماریسام
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 کتش  ریز دیسف رهنیوپ ینگاهش کردم کت وشلوار مشک یچشم ریز

 از دو طرف کوتاه کرده واز باال بلنده چندتا تار هم انداخته رو صورتش موهاشم

 

 زنهیم دیمنو د یواشکیشدم که اونم داره  متوجه

 .نهیجلوتر که صورتمو نب دمیکش شالمو

 

 یکنیم یموشک باز میقا ی:داراریسام

 .فهممیزدم به اون راه وگفتم:منظورتو نم خودمو

 

 یفهمی:خوب هم ماریسام

 

 سمتش  دیام وصورتمو کشچونه ریگذاشت ز دستشو

 خواست شالمو بکشه عقب  تا

 برگشتم اون طرف من

 نیخونه بعد بب می:األ نه بزاد برگفتم

 

 میگاز داد و حرکت کرد باحرص
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 زدیبوق م یهم پشت سرموت ه یعل

 داخل  میشدم رفت ادهیپ نیاز ماش اریبا کمک سام دیخونه بابا وح میدیرس نکهیا تا

 بودن ومدهیمهمونا ن هنوز

 هامامان بود وصباح با شوهر وبچه فقط

 سرمون اومدن هم پشت یوعل یپر

 دور ما جمع شدن مامان اسپند دود کرد یهمگ

 کرد ییرایخانم هم ازمون پز ایاومد سمتمون ثر و

 

  انیبهم گفت برم باال تا مهمونا وعاقد ب صباح

 

 اریاتاق سام میپرستو رفت با

 

 خواب دونفره  هستتخت هیداشت وسط اتاق  یشنگاتاق ق واقعا

 یویت هیهم  روشروبه

 نصب شده  وارید رو

 

 کوچکِ  یهابزرگ به شکل قلب هست که دورش پراز قلب یساعت مشک هیتخت  یباال درست

 اسنهیاونو پوشونده جفتش آ یبزرگ که پرده رو یراست تخت پنجره سمت

 چپ هم کمد قرار داره. سمت
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 که اومده بودم اصال متوجه اتاق نشدم. اونروز

 

 هی:واو چه اتاق قشنگپرستو

 

 یلباس عوض کن یخوایمانتوشو درآورد و روبه من گفت:تو نم یپر

 

 :نهمن

 :چراپرستو

 کنم زیسوپرا ییهویهمه رو خوامی:ممن

 روگفت:همه یطونیباش

 

 ه؟یکنم مشکل زیشوهرمو سوپرا خوامیگفتم:حاال فکرکن م یبا بد جنس منم

 

 من برم که جناب شوهر اومد گهیبه در خورد که پرستو گفت:خب د یاتقه

 

 هم اومد داخل اریسام رونیدرو باز کرد وخودش رفت ب یپر

 

 هنوز دستم بود یپشت کوله
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 لباسام آورده بودمش بخاطر

 مانتو شلوارم داخلشه پرتش کردم رو تخت خودمم رو لبه تخت نشستم آخه

 

 و تخت نشست ر کیهم اومد نزد اریسام

 شالمو بکشه که گفتم :نه خواست

 

 چشم غره برام رفت که حساب کار دستم اومد هی

 دستامو گذاشتم  نباریکه ا ارهیخواست درش ب دوباره

 کنم تیکرم دارم دوست دارم پسر مردمو اذ گهیشالم چه کنم د رو

 

 پاش ریبگه دوتا دستامو گرفت گذاشت ز یزیچ نکهیا بدون

 ی:اومن

 .یشدلم بهتره که خفه زیبا حرص لبخند زد وگفت:عز اریسام

 

 حرفش ناراحت شدم واخم کردم از

 ومحوه تماشا شد دیشالمو کش بالخره

 یبش نیهمچ کردمیفکر نم یخوب شد نکهیگفت:مثل ا بعد

 

 :هامن
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 ادب یب هی:ها چاریسام

 من زشت بودم یعنی:من

 

 ی:اوووم ااریسام

 

 امروز با من لج کرده نیا

 ام؟واقعا من زشته یعنی

 

 پالتو وشالمو درآوردم نهییاخم کردم هلش دادم و رفتم جلو آ شتریب

 

 نگاهش کنم گفتم:من واقعا زشتم نکهیا بدون

 

 شد اومد سمتم از پشت بغلم کرد بلند

 .دمیکه تو عمرم د یهست یدختر نیتر:تو خوشگلوگفت

 اری:ساممن

 

 اری:جان ساماریسام
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 سوال بپرسم هی:من

 ی:دوتا بپراریسام

 

 یگفتم:دوسم دار آروم

 

 .میزد تا خواست حرف بزنه در باز شدما هم زود از هم فاصله گرفت یلبخند

 

 منم دیاومد داخل گفت:خجالت نکش یپر

 

 د؟یخجالت کش ی:حاال کمن

 

 ایح ی:چه بپرستو

 

 ؟یداشت کاری:چاریسام

 

 :اومدم بگم عاقد اومد مهمونا هم اومدن پرستو

 

 

 سین ییاگهی:امر دمن
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 نییپا ایبپوش ب نویکه تو دستش بود اشاره کرد وگفت:چرا مادرت فرمود ا یچادر به

 

 گفتم:چادر؟ یناراحت با

 

 مادرت گفت ستمین ییا:شرمنده من کارهپرستو

 

 مزاحم جون یچ گهیچادر رو ازش گرفت وگفت:د اریسام

 

 اخم کرد وبه نگاه کرد پرستو

 کردم دییرو تا اریحرف سم منم

 .رمیگیگفت:باشه به موقعش حالتونو م که

 .ورفت

 

 

 چادر نمیا ای:باریسام

 خوامیمضلوم کردم و گفتم:نم اموافهیق

 

 یشد یک هیشب یدونی:متریسام
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 ی:کمن

 

 :گربه شرکاریسام

 

 تخت یکردم وبا حالت قهر نشستم رو اخم

 

 جفتم نشست شالمو گذاشت سرم اونم

 هنوز اخم کرده بودم ومن

 و چادر رو سرم کرد دیبوس مویشونیپ

 

 :خانمماریسام

 ندادم جواب

 :عشقماریسام

 ندادم جواب

 :هم نفساریسام

 

 باال  دیچونمو گرفت وکش ریز

 .دمیرو نکش یناز کس نقدریتا حاال ا خورمیقسم م گهینگاهم کن..قهرنکن د ی:ساقگفت
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 نازمو بکشه شتریب خواستمیم یقهر نبودم ول گهیمن د حاال

 حد نیمحبت تا ا کمبود

 

 یشدبلند گفت:ساق یعصب گهید ندفعهیا اما

 

 دمیخند زیگرفت ر امخنده

 گهید یستیگفت:اها حاال شد قهر ن که

 

 :نهمن

 می:پس پاشو براریسام

 

 [۲۶,۰۹,۱۷ ۱۴:۳۲] 

 پنجاهم: قسمت

 

 

 برامون دست زدن یهمگ نییپا میها که رفتاز پله میجام بلند شدم با هم رفت از

 

 میکه برامون آماده کرده بودن نشست یدوتا صندل رو
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 دادیبهم استرس م شتریب نیوا کردنینگاهمون م همه

 

 نیهمشون بودن بجز حس نایعموم ا ستنین ادیخوبه مهمونا ز حاال

 

 همراه پدر مادرشون بودن نیواشک نیافش

 شوهرش مایوش یمادر پر پدر

 اومدن  هم

 ناختمشونشیکه من نم اریسام یالیهم از فام گهینفر د چند

 

 بود و جوونا دورش جمع شدن سادهیجا وا هی شهیمثل هم نیاشک

  زدیفک م داشت

 

 آروم بود  شهیبرعکس هم نیافش یول

 نشسته بود هیهان وجفت

 

 کردنیهم داشتن صحبت م بزرگترا

 عاقد زنگ خورد لیموبا که

 اطیتو ح ورفت

 .گردمیزود برم ییدسشو رمیدسته گل  داد دستم وگفت:من م هیاریسام
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 :باشهمن

 

 اومد جاش نشست  نیرفت واشک اریسام

 

 یریگینم لیعروس خانم تهو ی:چطورنیاشک

 

 سرت شلوغه گفتم مزاحمت نشم یجناب عال دمی:خوبم،آخه دمن

 

 ی:خوشگل شدنیاشک

 ی:مرسمن

 

 حرف زدم ومتوجه گذشت زمان نشدم نیبا اشک کمی

 شوهرت کوش نیبه اطرافش نگاه کرد وگفت:په ا نیاشک

 

 کرد،برم بگردم دنبالش رید یلیخ یول ییرفته بود دستشو دونمی:نممن

 

 

 جام بلند شدم هر جا گشتم نبود از
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 بود جلوتر رفتم قیداخل آالچ یانگار کس اطیتو ح رفتم

 دست وپام سست شد دسته گل از دستم افتاد دمیکه د یزیداخلش نگاه کردم اما با اون چ به

 

 بود  تیواقع نیا یم ولچشامو باز وبسته کرد چندبار

 رو بغل کرده بود وهر دو ناراحت بودن هیهان اریسام

 

 شد ریاز چشام سراز اشک

 رونیب انیدارن م دمیبه خودم اومدم د تا

 

 دسته گل رو برداشتم ورفتم داخل سرجام نشستم عیسر

 

 به زور جلو خودمو نگه داشتم یول ادیلحضه ممکن بود اشکم در ب هر

 

 اومد نشست جفتم همه خوشحال بودن بجز من نکهیبودن تا ا اریمنتظر سام همه

 

 انگار تو حال خودم نبودم اصال

 

 اورم؟یدرب یزارع اریسام یشما را به عقد آقا لمیبنده وک ایآ یباقر یخانم ساق پرسمیبار سوم م یبرا



 ردیمیعشق هرگز نم

 
269 

 

 

 و آب دهنمو قورت دادم تا بغضم نشکنه دمیکش یقیعم نفس

 

 سکوت رو شکستم وگفتم:نـــــهشد اما  یطوالن کمی سکوتم

 

 

 

 دیهما ماس یرو لبا ی خنده

 جاشو گرفت وتعجب

 

 ی:ساقاریسام

 

 

 شدن یاشکام جار رمینشد جلو خودم بگ گهید

 رفتم باال  عیوسر

 اومدن دنبالم وارد اتاق شدم در قفل کردم هایبه خودشون اومدن وبعض یرفتن من همگ با

 دراوردم چادرمو

  دمیپوش دمویسف پالتو

 هم برداشتم  میپشت کوله
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 افتاده بودن به جون در  همه

 بازش کنن که خودم رفتم بازش کردم خواستنیم

 

 کردن به سوال وجواب کردن شروع

  نییها رفتم پارد شدم وتند تند از پله تیاون جمع انیمن از م یول

 در سالن خارج شدم از

 

 اومد دنبالم اریسام نباریا

  دیکش گرفت ومنو محکم دستمو

 تو بغلش بودم  بایتقر

 قرمز شدن چشاش

 

 ی:چرا..چراساقاریسام

 یکرد یچرا با آبروم باز گمیم باتوام

 یمنو بده لعنت جواب

 

 زدیآخرش رو با داد م یحرفا

 ها یکرد انتیکرده بودم که بهم خ کارینگه من چ یکرد نکارویمثل خودش داد زدم:تو بگو چرا تو چرا ا منم
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 یزنیواسم از آبرو حرف م یدار حاال

 ادیکه عاشقشون بودم بدم م یآب یاز اون چشام ها ادیاذت بدم م گهید

 نمونده. یباق تیاز پاک یزیچ اد،اصالیبدم م بیاون پسر پاک ونج از

 

من بهت  زهیبرام عز یلیکه گفت:به ارواح خاک مامانم که خ یو رفتم سمت در خروج دمیاز دستش کش دستمو

 نکردم. انتیخ

 

 داره ازیشو برو عشقتو بغل کن بهت نبرگردم سمتش گفتم:خفه نکهیا بدون

 

 

 من به راهم ادامه دادم و ازخونه خارج شدم یاومد دنبالم ول هیمنظورم چ دیتازه فهم نکهیا مثل

 

 و راهمو سد کرد دیجلوتر از مم رس دیدنبالم دو اریسام یول رفتمیتند راه م وتند

 

 برو  یبدم بعد هرجا خواست حیصبر کن برات توض سین یکنیکه تو فکر م یزی:اون چگفت

 

 دستمو بلند کردم زدم تو صورتش کردمیم هیزار،زار گر داشتم
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 نگفت  یچیکه زده بودم رو گرفت وه ییهمونجا

 

 ازش دور شدم نکهیبه راهم ادامه دادم تا ا منم

 

 جلوم نگه داشت نیشما هیکه  زدمیپرسه م ابونایکجا برم تو خ دونستمینم

 

 بودن که بزور منو سوار کردن یوعل یپر

 یخونه پر میرفت

 

 رفتم تو اتاق خواب درو هم بستم یحرف چیدرو باز کرد بدون ه یپر

 زدم وزار

 هیگر هیگر هیگر همش

 

 بلند بود  یلیخ صدام

 

گوشه اتاق  هیو بعد پرتش کردم  دمشیبوس یتو دستم نگاه کردم درش آوردم گذاشتم رو لبم طوالن یحلقه به

 کردم نه حرف زدم هیساکت شدم نه گر گهیود
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 اومدم  یدوش گرفتم وقت هیشب رفتم حموم  آخر

 خوابن. یوپر یساج دمید رومیب

 

 برداشتم یکفش اسپرت از پر هیبرداشتم  لمویموبا دمیپوش یرونیب لباس

 

 ۲:۳۰به ساعت نگاه کردم  رونیخونه زدم ب واز

 

 واز خونه خارج شدم نییپله رفتم پا از

که بغل  یلعنت یوفقط به اون لحضه سیبمونم حالم اصال خوب ن تونستمیتو خونه هم نم یکجا برم ول دونستمینم

 .کردمیبودن فکر م گهیهمد

 

 [۲۶,۰۹,۱۷ ۱۴:۳۳] 

 :کیوپنجاه قسمت

 

 

  شدیسردم م شتریوب سمیخ یبه موها خوردیسرد م یهوا

 

 فروش شدم گاریس هی کینزد
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 کردم  دایپول پ یشلوارم کم بیکردم تو ج دست

 .دمیخر گاریپاکت س هی باهاش

 

 دمیپشت سرهم کش گاریگوش نشستم پنج نخ س هی

 

 رو هم روشن کردم وراه افتادم یشمیش

 رفتم ،راه رفتم راه

 

 دمیباباوح یجلو در خونه دمیبه خودم اومدم د تا

 

 بود داینور ازش پ کمینگاه کردم  اریپنجره اتاق سام به

 

 دمیچشیم رویخدا چرا من انقدر بدبختم تازه داشتم تعم خوشبخت دارهیب حتما

 

 کرد ؟ انتیبهم خ چرا

  کنهیکار نم گهیبرسم مخم د ییاجهینت چیبه ه تونستمینم

 

 بدجور هنگم اصال
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 امهسخته اریاز سام دلکندن

 .خوامشیبخدا م خوامشیم

 

 آه  یزندگ آه

 بود. نیدلبسته شدم تهش هم یهرک به

 

 

 راه افتادم بازم راه رفتم دوباره

. 

. 

. 

 سوزهیکردم دستم داره م حس

 

 نگاه کردم دستم مشت شده بود بازش کردم بهش

 تو دستم له شده  گاریس

 اتشوسوزونده

 

 اطرافم نگاه کردم  به

 جلو در خونه مون بودم درست
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 عقب دمشیزود کش یبردم جلو زنگ ول دستمو

 

 بدم یجواب مادرمو چ برم

 از کوچه خارج شدم برگشتم

 خارج نشده بودم ابونیاز خ هنوز

 شدم. نیشد که سوار ماش یچ دونمیبود نم نیبرام بوق زد فرد نیماش هی که

از جلو  یاون صحنه لعنت خواستیفقط دلم م رهیاصال هم مهم نبود کجا م رهیکجا م دونستمیحرکت کرد نم اونم

 اش  خواب باشه چشام بره کاش اصالهمه

 

 یکنیم هیگر یدار زیر هیسوارت کردم تا اآلن  یاز وقت شدیحداقل حرف بزن بگو چ گهی:بسه دنیفرد

 

 کرد. انتیگفتم:اون..اون بهم خ هیگر با

 

 تو رو نداره . اقتیل دنستمی:منیفرد

 

 هستم. یبرام مهم نبود که تو بغل چه آدم خطرناک یرو نگه داشت دستاشو باز کرد ومن رفتم بغلش حت نیماش

 

 یاگه قبولم کن یتو اگه منو بخوا ی:ساقنیفرد

 خوشبختت کنم. دمیقول م یایاگه با من ب اصال
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 داور کن من دوست دارم یساق

 

 

 ؟یایاز خودش جدا کرد وگفت:با من م منو

 

 فکر کردن گفتم:آره ییالحضه بدون

 

 دنیبدنم شروع کرد به لرز گهیومن سردم شده د میحرکت کرد حدودأ دو ساعت تو راه دوباره

 

 حالت خوبه؟ ینگاهم کرد گفت:ساق نیفرد

 یساق

 شده؟یچ یساق

 

 :ســ سـ سردمهکه داشتم گفتم یهمون لرزش با

 

 .یشیرفت روشنش کنم األ گرم م ادمی دیرو روشن کرد و گفت:ببخش یبخار عیسر

 

 دراورد انداخت روم کتشو
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 سرده و از سرما سر درد گرفتم. یلیخوابم نبرد هوا خ یبستم ول چشامو

 

 برگشت. قهیرفت وبعد از چند دق دنیحس کردم فر یچشامو باز نکرم کل میجا نگه داشت هیاز دوساعت  بعد

 

 [۲۶,۰۹,۱۷ ۱۴:۳۳] 

 و دوم:پنجاه قسمت

 

 

  دارشویب زمیعز ی،ساقی:ساقنیفرد

 

 گرفته بود سمتم وانیل هیباز کردم  چشامو

 

 .یشیآوردم بخور گرم م یی:چانیفرد

 

 گرم شدم. یرو که خوردم کم ییچا

 

زنگ  خورد رو داشبرت دبود اما نا نداشتم  لمیکه موبا بردیشد تازه داشت خوابم م نیبود که چشام سنگ۵:۳۰ساعت

 برش دارم
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 برداشت ومن خوابم برد مویخودش گوش نیفرد

 

 دمیدیو کابوس م شدمیم داریبار ب هی قهید۲۰هر  یچه خواب اما

 سین یفیحالم توص اصال

 بده ،بد،بد یلیخ

 شدمیم داریب یوقت دونمیم فقط

 کردمیآه وناله م یچندبار

 گفتمیم یچ دونمینم یول

 

 کردو... نکاروی:بشکنه وستش که باتو اگفتیرو متوجه شدم که م نیفرد یاز حرفا یکمی اما

 

ــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــ  ـــــــــــــــ  ــــــــــــ

 ـــــــــ

 

 

 لحاف گرم انداخته بودن روم  هیتخت بودم ک هی یکه باز کردم رو چشامو

 نبود فقط گلودرد دارم یسرما وسردرد خبر از

 

 تو اتاق نبود یاطراف نگاه کردم کس به
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 سین نجایا یگفتم:کس ومدیه چاه درمکه از ت ییصدا با

 

 ییبود بلند شدم رفتم سمت در روبه رو یهر زحمت با

 ییکردم حمام دستشو بازش

 

 بود

 که باز کردم رویجفت در

  دمینشد قفل بود به در کوب باز

 دمیتو قفل در رو شن دیکل دنیچرخ یصدا نکهیا تا

 در باز شد وبعدش

 

 زشت اومد داخل انقدر گنده بود که من دربرابرش مورچه بودم افهیمرد گنده با ق هی

 

 ؟یخوایم یبه در چ یکوبیهاچت شده م ـــــــــ

 

 نجایمنو آورده ا یک کنمیم کاریچ نجای:من امن
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 نیآقا فرد ـــــــــ

 خب کجاس األن :من

 

 

 ادیم گهید کمی ـــــــــ

 

 ...ی:خب منو براچمن

 

 .ادیتو اتاق تا خودش ب نیبش ریگزر زر نکن ب گهید ــــــــ

 

 وقفلش کرد. رونیدر رفت ب از

 پتو  ریتخت نشستم و رفتم ز یرو

 من تو چه حالم، اون تو چه حال نویاومد هه ا پیمرتب وخوش ت شهیمثل هم نیدر باز شد وفرد نکهیا تا

 

 یزد وگفت:خوب یلبخند

 

 نجایا میاومد یگفتم:ما براچ ییاگرفته یصدا با

 

 شده ؟ ینجوری:صدات چرا انیفرد
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 یخورد سرما

 

 

 کجاست نجایا میکنیچکار م نجایول کن ما ا ناروی:امن

 

 یپرسیچرا م گهیپس د یایبا من ب ی:مگه تو قبول نکردنیفرد

 

 داد زدم:جواب منو بده بزور

 

 کنارم رو تخت نشست  اومد

 انداخت دور گردنم دست

 دیبوس اموگونه

 بارم که شده  بهم حق انتخاب بده هیواسه  یول یتو ازم متنفر ادیتو ازم بدت م دونمی:موگفت

 خوشبختت کنم  دمیمن باش قول م مال

 از من بهتره ؟ شیچ اریسام مگه

 نیهم یایبامن ب هیکاف

 

 :کجا؟من
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 هی:ترکنیفرد

 

 گرد شده نگاهش کردم یچشما با

 م؟یبکن یچه غلط هیترک میبر ؟ی:چوگفتم

 

 بمونم تونمینم نجای:آروم باش، آخه من که انیفرد

 رمیبدون تو نم یبرم ،ول نجایاز ا دیبا من

 رمیبم جانیهم حاضرم

 بدون تو تنها نرم  یول

 

 هیترک میکه بر یچ یعنی فهممیاز حرفاشو نم یچیه

 چشه  نجایا مگه

 

 

 یشیمتوجه حرفام م ی:ساقنیفرد

 

 گفتم:نـــه یجیگ با

 

  ئتیتو ماه محرم با رفقا رفتم ح شهیبود مثل هم شیسال پ۸ قایوگفت:دق دیکش یقیعم نفس
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 زدمیم ریو زنج کردمیم یباز شینما خودم

 

 شدنیدورمون جمع م مردم

 زدنیم نهیوس

 سالم بود ۱۷آخر بود من اون موقع درست  روز

 دمیرو د یاون همه آدم دختر نیاز ب تیاون جمع تو

 دیلرز یبار دلم برا دختر نیاول واسه

 شدم شیمشک یعاشق اون چشما دمشیامون ومن همون بار اول که داومده بودن تو محله تازه

 

 بود ایدختر دن نیباتریاز نظرم اون ز دیدیمن فقط اونو م یچشا یخوشگل بود ول یلیخ گمینم

 

 بود یتو جذاب بود اسمشم ساق مثل

 کردم دایپ دیجد یساق هیسال ۸توشه که بعد از  یچه حکمت دنمینم

 

 

 نمشیبب رونیب ادیتا هر وفت ب نشستمیجلو در م رفتمیهر روز م میاهیامسا دمیفهم یوقت

 رمیام رو بگام اصرار کردن که دختر خالهگرفتم و خانواده پلممویمن د نکهیا تا

 درسمو ادامه بدم خوامیمن گفتم که م یول
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 خلوت  یجا هیبه  دیدنبالش کردم تا رس رونیاز خونشون اومد ب یروز که ساق هی

 دلمو زدم یهمه حرفا سادمیجلوش وا ومن

 

 بود  یریدختر محجوب و سربه ز اونم

 دمینظرشو پرس زنهینم یحرف دمید یوقت

 

 نکرد یمخالفت اونم

 صحبت کرد یرفتم خونه با مادرم صحبت کردم مادرم هم از خداخواسته رفت با مادر ساق منم

 میعقد کرد عیاش هم قبول کردن و سرخوشبختانا خانواده و

بهم سخت  یلیوخ کننیبزور چادر سرم م گفتیم کردیاش گله ماز خانواده ادیز یساق یهمون دوران نامزد تو

 رنیگیم

  هینجوریا دمیکه د منم

 

 برگزار شد  یپول جور کردم و مراسم عروس عیسر

 خوب بود  یهمه چ لیاوا

 نمیمرد زم نیخوشبخت تر گردمیاحساس م ومن

 

  زاشتمشیآزاد م شهیو هم گرفتمیاصال بهش سخت نمخوب بود  یچ همه

 خونه گشتیوقت برم ریو تا د رفتیبهم بگه م نکهیبدون ا شدیوقتا از حد ومرزش رد م یبعض نکهیا با
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 که ناراحتم وردمیمن به روش نم اما

 اس حامله دمیفهم یمدت کوتاه هی بعد

 شهیبهتر م مونیخوشحال شدم وگفتم با اومدن بچه زندگ یلیخ منکه

 

 کردیم هیاوقات تو خلوت خودش گر یاون برعکس من ناراحت بود گاه یول

  خوادیبچه نم دمیکه د منم

 رو سقت کنهشدم که بچه یراض

 

 همونجا حالش بد شد و از هوش رفت  نیبرا سقت جن مارستانیب میدو رفت هر

 ازش رفت یادیبود چون خون ز یعیطب البته

 

 

 بود که از هموجا

 

 [۲۶,۰۹,۱۷ ۱۴:۳۳] 

 ستیبچه برا من ن دمیشن پرستار

 

 نگفتم یطالق رو به کس یواقع لیکرده ازش طالق گرفتم و دل انتیبهم خ دمیفهم نکهیهم

 زمیپرو ییدا شیپ هیترک رفتم
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 یبود نه از ساق یام خبراما نه از خانواده یمیقد یرفتم همون محله رانیسال برگشتم ا کیاز  بعد

 

 کردم دایخواهرم رو پ بایفر نکهیگشتم تا ا یکل

 که پدر و مادرم تصادف کردن مردن گفت

 

 خودش با پسر عموم ازدواج کرد. و

 از همه دوست داشت  شتریما رو دوست داشت اما پولشو ب هیموندم خونه عموم ،عموم آدم خوب منم

 

 وردمیو خرجمو خودم در م کردمیکار م شخیهم منم

 بودم رونیبها هم موقع شتریب

 مزاحم نشم که

 مردم یسر گذاشتن دخترااون روز به بعد کارم شد سربه از

 کنم یرو تالف یکار ساق خواستمیم

 کردمیو بعد ولش م رفتمیم یدختر هیروز با  هر

 تجاوز هاشونیعضیبه  یحت

 هیبرم ترک خوامیکه م نهیدنبالمن برا هم سایکردن حاال هم پل تیو ازم شکا کردم

 ششیازش خواستم کمکم کنه برم پ مییدا شیپ

 .میکه مواظب ما باشن،تا از مرز رد بش گاردیبا چندتا باد رانیپسرشو فرستاد ا نیهم برا
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 [۲۶,۰۹,۱۷ ۲۱:۲۷] 

 و سوم:پنجاه قسمت

 

 

 

 . رونی:برو بمن

 

 

 ی:ساقنیفرد

 

 رونی:گمشو برو بمن

 

 لحضه اجازه بده هی ی:ساقنیفرد

 

 رونیزدم:گمشو ب غیج ندفعهیا

 

 و درو قفل کرد رونیاتاق رفت ب از

 اومدم. یآدم نیبرا خودم متاسفم که با همچ واقعا
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 شدمیم اریخراب شد منکه داشتم زن سام زیهمه چ هویمن چرا همراهش اومدم چرا  اصال

 کردم یادروینداشت ومن ز یواقعا منظور اریسام دیشا

 

 بوده  ییاهگیاومدم که قبل از من با هزار دختر د یبا کس حاال

 دهیدرواقع منو دزد یعنی

 

 کردم  دایپ نیرو زم مویدور وبرم نگاه کردم گوش به

 داخلش نبود  مکارتیبرش داشتم اما س رفتم

  یلعنت اه

 

 امو جلب کردتوجه ییصدا

 چسبوندم به در تا صدا رو بشنوم گوشمو

 گهیپسر د هیبود و نیفرد یصدا

 

 .گفتمیبهت م ویهمه چ دیمنه که باهات رو راست بودم نبا ری:تقصنیفرد

 

 چیتوهم بدون من ه رمینم نجایتا دخترو باهم نبرم از اکه گفتم من تااون سه نیهم یحاال نگرانش شد هیچ ـــــ

 یبر یتونیجا نم
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 مگیم ییبرا خودمه،بعدشم من همه حرفاتو به دا یساق ستنی:اوال که اون سه تا واسه تو ننیفرد

 

 که پسرشم نه تو رو رهیگیمسلمأ اون طرف منو م ـــــ

 

 

 کلفت مرده اومد  یصدا قهیبعد از پنج دق ومدین ییصدا گهید

 اسفکر کنم همون مرد گنده که

 رو آوردم. شونیکی سی:رگفت

 

 ؟یکیفقط  ـــــ

 

 فرار کرده یکیگنده:متاسفانه اون  مرد

 

 یرو درست انجام بد یکار هی یتونیخاک تو سرت که نم ــــــ

 .گهیم یچ نمیرو از رو دهنش بردار بب چسب

 

 یخوایم یچ گهیاأل د ینبود بدبختم کرد یبار کاف هیاز جونم همون  یخوایم یچاومد: یپر یصدا

 

 از حامد بپرس سیمن ن ریتقص گهیدفعه د نی:انیفرد
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 از دست توِ  کشمیم یکه هر چ نی:لعنت به تو فردپرستو

 

 

 نِ یفرد ییحامد پسر دا دمیفهم ویهمه چ گهید األ

 بود فرار کرده  یچرا پرستو رو گرفتن منظورش ک اما

 ساجده  یعنی

 چرا گهیاون د آخه

 

 در دنیکردم به کوب شروع

 کردن  دادیداد وب و

 

 نجاست؟یهم ا ی:ساقپرستو

 

 تو گوشممحکم خوابوند  یلیس هیداخل اول اون مردگنده اومد و ختنیباز شدن و سه نفر ر در

 سمتم وبلندم کرد دیدو نیفرد نیافتادم زم که

 

 پسر اومد جلوشو گرفت هیشد بزنتش  کینزد نکهیهم یرفت سمت اون مردگنده ول نیرو تخت فرد نشستم
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 :حامد ول کن دستمونیفرد

 

 خفه شو  نی:فردحامد

 

 نفر هم از پشت دستشو گرفته  هی ستادهیاومد که در باز وپرستو روبه روم ا ادمیبحث شدن و من تازه  ریدرگ اونا

 دینفر دستمو از پشت کش هیسمتش که  دمیجام بلند شدم و دو از

 

  همونیدخترا م نیع اشافهیابروهاشم که گرفته ق ریرنگ کرده ز یحامد .بچه سوسول موهاشو شراب دمید برگشتم

 وگردنبند هم که زده گوشواره

 

 ن.بغلم کرد و به حامد گفت:ولش ک دیبه دادم رس نیفرد نکهینتونستم تا ا یکردم دستمو از دستش جدا کنم ول یسع

 

 :ولش کنم که فرار کنهحامد

 پرستو شیبرم پ خوامیگفتم:م آروم

 

 سیزد وگفت:األ وقت مالقات ن یپوزخند حامد

 دستمو ول کرد و

 

 میمنو کشوند دنبالش و هر دو رو تخت نشست نیفرد
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 ل کردنو درو قف رونیدوتا رفتن ب اون

 

بازش  دید یباز نکردن وقت یو گفت بازش کنن ول دیدر قفله زود بلند شد رفت چندبار به در کوب دیکه فهم نیفرد

 نشست شمیبرگشت اومد پ کننینم

 

 ختمیریو من اشک م کردیرو صورتم درد م یلیس یجا

 

 که اون غوله منو زده بود و ییدستشو گذاشت رو همون جا نیفرد

 

  شهیدرست م یچهمه رونیب میبر جایاگه از ا دمیمنو ببخش بهت قول م ی:ساقگفت

 تحمل کن  کمی فقط

 

  امیجا باهات نم چی:من همن

 

 .میریمیم نجایهر دو مون ا یای:اگه ننیفرد

که گذشت برامون شام آوردن وبازم  کمی دیتخت دراز کش یحرف زد  وبعدش ساکت شد رو کمینگفتم اونم  یچیه

 درو قفل کردن
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 چند لقمه غذا خوردم نیاصرار فرد به

 

 یخوابیوگفت:نم دیخودشم اومد دراز کش زیغذا رو برداشت گذاشت رو م ینیس نیفرد

 

 نجا؟ی:امن

 

 :مگه چشه نیفرد

 

 تو بخوابم شی:پمن

 

 افتادیم یبدتر یاتفاقا دیندارم من دوست دارم ،اگه نداشتم تا األ شا تی:بخدا کارنیفرد

 

 

 .دمیبهش اعتماد کردم و خواب بالخره

 

 میبر مییخوایتو اتاق نبود در باز شد و مرد گنده بازم اومد گفت:آماده شو م یشدم کس داریکه ب صبح

 

 :کجا؟من
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 موقوف بلند شو  یفضول ــــــــ

 

  امی:نممن

 

 ومدهیسگم باال ن یگفتم بلند شو تا اون رو ــــــ

 

 امیزدم:نم داد

 

  دیمشت زد تو صورتم و از پشت شال موهامو گرفت ممو دنبال خودش کش هیطرفم و  اومد

 

 .دمیکشیم غیو ج کردمیتقال م منم

 واریمحکم منو کوبوند به د امینم دید یوقت

 

 کردن یزیولبام خونر دماغم

 

 سمتم هجوم آورد با پا زد تو پهلوم  دوباره

  دادمیمنو زد منم بهش فحش م تونستیم تا

 

 نفس بکشم تونستمینم گهیمنو زد که د اونقدر
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ش نگفتم بزن ارشیمن بهت گفتم برو ب یکرد کاریتو چ ریگفت:سم دیمنو د نکهیتو چار چوب در ظاهر شد هم حامد

 بدم  یرو چ نیحاال جواب فرد

 

 یترسیم نیشما هم از فرد نکهیمثل ت سیر دی:ببخشریسم

 

 کار تو هم اشتباه بوده یول ترسمی:نمحامد

 

 نتو نستم تحمل کنم از هوش رفتم گهیو د چمیپیشدت درد دور خودم م از

 

 

 جا تار بود که باز کردم همه چشم

 بهتر شد  دمید کم،کم

 بودم نیبغل فرد تو

 

 [۲۷,۰۹,۱۷ ۲۰:۰۹] 

 وچهارم:پنجاه قسمت
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 هس  یچوب مکتیکه دور تا دورش ن یاتاق چوب هی تو

 

 رو لبش نشست  یبازم لبخند یچشا دنیدرست روبه روم نشسته با د پرستو

 قسمت صورتش کبود شده هیاونو هم زدن  نکهیا مثل

 

 بود  شینیب ریخشک شده ز خون

 بود  وانیدستشون ل هایکه همشون خوابن بعض بهیعج ینشسته بودن ول مکتیرو ن یادیز یآدما

 از دستشون افتاده  یچا وانیهم ل هایبعض

 

 مردن دمیبود که همشون از هوش رفتن شا ییچا وانیداخل ل یزیچ یسم احتماال

 

 بود وخداروشکر نخورده یرو لبش چسب نامرئ یپر یول

 متوجه تپش قلبش شدم. یچ نیاس پس فردپاشم بسته دستو

 دهم دست نخورده بو شیچا وانیاس لزنده هنوز

 اسزنده پس

 

 شد  داریمن ب یهاکه با تکون نمشیباال بردم تا بب سرمو

 .زمیعز ییازنده ی:ساقوگفت
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 زدم:همه مردن. لب

 

 حرفم به اطراف نگاه کرد وتازه متوجه شد از جاش بلند شد نیا با

 .امیبمون تا ب نجای:تو اگفت

 

 بود هلش داد و رفت باال  یکیدر کوچ هیسقف  یباال رفت رو یآهن یهاپله از

 

  یپر شیبود بلند شدم رفتم پ یبا هر زحمت کردیبدنم درد م تمام

 رو از دهنش برداشتم و بغلش کردم چسب

 

 دستامو باز کن. ی:ساقپرستو

 

 کردم به باز کردن تناب دور دستاش شروع

 

 نجا؟یا میچرا اومد شدی:چمن

 

 تو رو زده با تفنگش کشت ریسم دیفهم نیکه فرد ی:وقتپرستو
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 نشد و تو رو همراهمون اورد یراض نیفرد یول یکه مرد گفتیم ارهیتو رو ب خواستینم حامد

 

 میی:ما کجامن

 

 ایوسط در ی:تو کشتپرستو

 خراب کرد زویچحامد همه یول هیترک میبر میبود از مرز رد بش قرار

 خواستیکمک م زدیحرف م لشیبا موبا دمیشن صداشو

  ختیهمه سم ر ییتو چا بعدشم

 .میاتا زندهفقط ما سه األ

 

 

 خورد به صورتم دیباال که نور خورش میرفت یرو که باز کردم از در چوب تناب

  میهست یبزرگ یکشت یتو

 

 حامد کشمتیبه موهاش وگفت:م دیدست کش نیفرد

 

 دراورد بشیاز ج لشویموبا

 هدی:اه آنتن نم شیشونیدستش زد رو پ یکیوبا اون  نییزود آوردش پا یشماره گرفت و گذاشت رو گوشش ول هی

 یلعنت
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 سه بار تکرار کرد  دو

 هم توشه یکار دارم پول خوب شنهادیخان برات پ یدفعه پنجم گرفت :الو اب نکهیا تا

 چندنفرو بفرس ممو از مرز رد کنن ــــ

 

  دمیلرزیشلوارش و اومد سمت من که داشتم از سرما م بیگذاشت تو ج لشویحرف زد و بعد موبا کمی

 هامشو انداخت رو شونه پالتو

 وزهیوباد هم م یباش ایسرده خصوصا که وسط در دایشد هوا

 

 داده بود هیکوتاه تک یچوب واریما به د یروهم روبه یجفتم نشست پر نیفرد

 

 ؟یخوب ی:ساقنیفرد

  ختمیبود وآروم آروم اشک ر نییهوا سرده سرم پا نجایداخل ا میبر یخوایم

 

 

 ناطراف نیدنبالمون چندتا از آدماش هم ادیب یکیحالت بده زنگ زدم به  دونمینکن م هیتو رو خدا گر ی:ساقنیفرد

 باشه؟ میریم ادیم زود

 یساق
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 :آشغالپرستو

 

 نگفت یزیبا تاسف بهش انداخت و چ ینگاه نیو فرد کردینگاه م نیبا تنفر به فرد یپر

 

 ازت متنفرم  یادامه داد:عوض یپر یول

 

 :تو چه مرگته؟نیفرد

 

 ونهید یکرد کاریداد زد:باعکسام چ یپر

 

  ینکردم حامد اونارو فرستاد دست عل یهم داد زد:من با عکسات کار نیفرد

 

 یرو گول بزن یساق یخوایحاال م یدخترا کلک زد هیبه منو بق یسر توِ ،تو بود ریکارا ز نیا ی:همهپرستو

 آره؟ دتهیجد یباز

 

 

 .کشتمینم رویکه سم خواستمشیرو دوست دارم اگه نم ی،من ساق ینداره عوض یربط چی:به تو هنیفرد
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 نیکه جفتش بود رو برداشت پرت کرد سمت فرد یکیاراده سنگ کوچ یشد که ب یاونقدر عصبان یپر

 

  یداد وبعد هجوم برد سمت پر یهم جا خال نیفرد

 

  ایبندازتش تو در خواستیو م یکشت ینگ زد ک بردش انتهاپشت شال موهاشو چ از

 خودشو نجات بده کردیهم تقال م یپر

 

  دمیچهار دستو پا راه افتادم خودمو کش منم

 

 ولش کن یبخاطر من اگه دوستم دار نیرو گرفتم وگفتم:تو رو خدا فرد نیفرد یپاها ششونیپ دمیرس تا

 

 ولش کن نیفرد کنمیادانه دادم:خواهش م هیگر با

 

 

 یشل شد و بعد پرتش کرد وسط کشت دستاش

 

 خودش شروع کرد به قدم زدن و

 دستشو گرفتم اونم نشست  یکشون،کشون خودمو رسوندم به پر منم
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 ام اومد تو دهنم از معده یادیداره با فشار ز یزیچ هیحس کردم  هوی

 خون باال آوردم بعدشم

 

 

 هامو ماساژ داد شونه یپر

 ایب نیداد زد:فرد و

 

 دون،دون اومد و بغلم کرد دیکه پشتش به ما بود تا برگشت منو د نیفرد

 

 نداشت تا تونستم عق زدم  یتموم اما

 احساس گرما کردم یکمیاونم محکم بغلم کرد و نیفرد ینهیسرمو گذاشتم رو س دمیلرزیم هنوزم

 

 

  یکیدراورد زنگ زد به  لشویموبا بشیدست کرد تو ج نیفرد

 

 ن؟؟؟یسگات کدوم گور نی:الو په انیفرد

 

 .دمیخب د یلیجاش بلند شد به پشت سرش نگاه کرد و آروم گفت:خ از
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 سمت ما  ومدیکه داشت م دمید قیقا هیقطع کرد منم برگشتم و  تماس

 

 شد  کیبه ما نزد قهیاز چند دق بعد

 

 اریاونو ن نیفرد دمیترسیرو گرفتم م یپر دست

 

 اول تو برو زمیعز ایو گفت:ب دستمو گرفت یکیاون  نیفرد

 

 ی:اول پرمن

 

 گفت :باشه ینگاه کردم مردد بود ول بهش

 

 اومد نیبعدشم من وآخرش فرد قیرفت تو قا یپر

 

 [۲۷,۰۹,۱۷ ۲۰:۱۱] 

 وپنجم:پنجاه قسمت

 

 

 بودن  قیپسر داخل قا تاسه
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 حرکت کرد قیقا

  رفتیراه م واشی قیشدت باد قا از

 شد دتریو باد شد میاز راه رو رفت یکمی

 

 گفتن یزیکدوم از سرها چ هر

 میبر دیهر طور شده با گفتیم نیفرد یول

 

 به اجبار ادامه دادن  اوناهم

 طوفان شد  نکهیتا ا شدیم دتریباد شد میرفتیجلوتر م یهرچ

  ومدیاز روبه رو م صوفان

 میوفتیکه ن میبزور خودمون رو کنترل کرد وما

 دمیچسب یدو دست شالمو

 

 

 میبر نیجلوتر از ا میتونیاز پسرا گفت:آقا ما نم یکی

 

 میامروز بر دی:ما هر جور شده بانیفرد

 

 .میریمیهممون م میاگه بر یول ــــــ
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 اجبار گفت:باشه به

 میشد ادهیپ قیلب ساحل و از قا میبرگشت

  میرفتیم ادهیپ دیرو با یریمس هی

 راه برم تونستمیرفتم چون اصال نم نیبا کمک فرد که

 

 یبلند مشک یشاس نیبه دوتا ماش میدیرس میکرد یکه ط رویمس نیا

 

 .میاز اون پسرا هم پشت فرمون نشست و حرکت کرد یکیهم جلو  نیفرد میپرستو عقب نشست منو

 

  میریم میکجا دار دونستمینم

 باشه ابونیب نجایا کنمینه فکر م ای میخارج شد رانیاز ا دونستمینم یاطراف اصال آدم نبود حت نیا

 .نمیرو بب رونیدرست ب توستمینم یکه دود هاشمشهیش

 

  میهامون خبر ندارن ما گم شدخانواده یعنی کنهیکمکمون نم یکس چرا

 گردمیبعدشم برم شمیوگور ممدت گم هی شهیکه حق داره البد گفته مثل هم مادرم

 

 دونستمیکاش قدرشو م مونمیکردناش پش تیبخاطر اون همه اذ واقعا

 کردمیکردناش توجه م حتیبه نص کاش
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 بابا بود کاش

 با من یکرد کاریتو چ یزندگ آه

 حالم خوب بود تا بتونم فرار کنم کاش

 میدر خونه نگه داشت هی جلو

 .میشد ییالیخونه و هیوارد  و

 

 

  مینرفت نجایاز ا  هیروز گذشت و هنوزهوا طوفان دو

 

  میکه بهمون داده بودن نشست یتو اتاق یپر منو

 لحضه صبر کن هیصداش زد:خاتون  یخاتون )مستخدم (اومد برامون شام آوردخواشت بره که پر که

 

 کجان نایا نیگفت:فرد هشیو  ششیپ رفت

 

 هوا چطوره ننیبب رونیاون دوتا هم رفتن ب انیتو اتاق جفت الدیو م نی:فردخاتون

 

 هم اومد جفتم  یرفت پر خاتون

 .ییبدوو یتونی:مگفت

 یفرار کن ییبدووم،بهتره که تنها یخواستیراه برم م متونی:من نممن
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 میدو ساکت شد هر

 غذا بود ینیکه داخل س ییحورد به چاقو چشمم

 برش داشتم رفتم

 

 انقدر تو فکر بود که متوجه نشد یپر اما

 خورهیخب به دردم م یبردمش ول یبراچ دونستمینم خودمم

 

 تو قفل در اومد  دیکل دنیچرخ یصدا

 کردم میچاقو رو پشت بالشت قا عیسر

 دادم هیهم به بالشت تک خودم

 

 کردینگاهم م یااومد داخل داشت با لبخند مسخره نیباز شد و فرد در

 نطوریفرق داشت طرز راه رفتنش هم هم شهینگاهش با هم نیا یول

 

 یتنهامون بزار شهیگفت:م یاومد روبه پر کترینزد

 

 نه یوا
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 :نـــهپرستو

 

 تا خودم ننداختمت. رونیبرو ب گمی:با زبون خوش منیفرد

 

 رمی:گفتم که نمپرستو

 

 رونیداد زد:گمشو ب نیفرد

 

 شدهیاومد گفت:چ الدیم ادشیفر یصدا با

 

 بده. ینگهبان رونیدر قفل کن خودتم برو ب یببرش تو اتاق جفت نویاشاره کرد وگفت:ا یبه پر نیفرد

 سین شهیصدا وحرکاتش هم مثل هم یحت

 

 رو بلندش کرد و بردش یبزور پر الدیم

 روم درو قفل کرد و اومد روبه نیفرد

 تخت نشست  رو

 دادیقرمز بودن و دهنش بو م چشاش

 مطمانم که مست کرده گهید حاال
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 نجات بده. نیمن از شر ا ایخدا

 

 یدیچرا عذابم م یکنیم ینجوری:چرا امن

 

 [۲۷,۰۹,۱۷ ۲۰:۵۹] 

 وششم:پنجاه قسمت

 

 

 من عاشقتم  زمیعز دمی:من عذابت نمنیفرد

 

 ادی:اذت بدم ممن

 

 شد به لبام کم،کم اومد جلو  رهیخمارش نگاهم کرد و خ یتوجه به حرفم با چشما یب

 کنه هلش دادم یکار نکهیاز ا قبل

 از قبل اومد  تریحرص ندفعهیا یول

 گذاشت رو لبام لباشو

 .کردیام مشد و داشت خفه یوحش

  کردیرفت سراغ لباسم داشت پاره اش م نباریاونو از خودم جدا کردم ا بزور
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 من دستمو بردم پشت بالشت و دنبال چاقو گشتم  که

 

 کردم گرفتمش وآوردم جلو  داشیپ

 دیسرش رو گردنم بود و چاقو رو ند نیفرد

 

 دمیشنیرو م یپر یها ادیفر یصدا دیلرزیم دستم

 

 شد  ریازام سرنداشتم اشکام رو گونه جرئت

 دمیدیتار م گهیبخاطر اون همه اشک د و

 بلند شد هقمهق

 

 دیلرزیتر گرفتم اما بازم دستم مرو محکم چاقو

 

 بزنمش بزنم... دیبا

 ؟یچ رنیاگه منو بگ یول

 

 پاک بمونم دیمن با سین مهم

 بزنمش دیبا
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 ... خدا

 بدو بدتر نیب موندم

 زنمیباشم م فیضع دیآره من نبا زنمشیم

 بزن یتونیبزنش تو م یباش ساق زود

 

 چشامو بستم و چاقو رو فرو کردم تو شکمش دمیکش یقیعم نفس

 افتاد روم حرکتیبلند شد و ب نیآخ فرد یصدا

 

 از دستم افتاد  چاقو

 سهیلحضه تو همون حالت موندم که حس کردم دستم خ چند

 

 آوردم باال بهش نگاه کردم پر خون شده دستمو

 

 

  نـــــــه

 شد  ادیقلبم ز تپش

 ومدینفسم باال نم یحت گهید

 چکار کردم  من

 چکار کردم من
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 خدا

 ...خدا

 رو کشتم  نیلب زمزمه کردم:من آدم کشتم ،من فرد ریز

 

 

 چشاش هنوز باز بود  نیرو هل دادم که افتاد زم نیفرد

  دیستون بدنم لرز چهار

 

 زدم:خــــــــداااا..... ادیفر

 

 کشمیم غیج بلند،بلند

 

 

  کنمینگاه م نیبکنم فقط به فرد تونمینم یکار چیه یول دمیشنیرو م یپر یصدا

 کشمیم غیج و

 

 اومدن داخل پاهام سست شد  یو ساج یدر باز شد پر نکهیا تا

  نیزم افتادم
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 تو صورتم  زدمیدست م با

 

 کشتمش من کشتم من

 

 زدمیحرفا رو بلند م نیا

 اومدن بلندم کردن دخترا

 

 

  سیحرفا ن نی:بلند شو األ وقت اساجده

 میفرار کن دیبا پاشو

 

 ومدنی:بلند شو تا اون دوتا نپرستو

 

 

 بود  یتفنگ بزرگ شکار هیدست ساجده  تو

 رونیب میاز اتاق زد ییتا سه

 

 سرشون اومده  ییچه بال گهید نایافتاده بودن ا نیتو سالن رو زم الدیوم خاتون

 بشن هوشیان فقط زدم تو سرشون که بنگاه کردم گفت:نگران نباش زنده یساج به
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 میخارج شد یدر خروج از

 

  نجایا یاومد یتو با چ ی:ساجپرستو

 

 اومدم. یراهو با تاکس هیتموم شد بق نیبنز یتو ول نی:با ماشساجده

 

 راه بره  تونهیکه نم یساق میبر ی:األ چجورپرستو

 

 .میبریم نیبنز الدیم نیکه دم در بودگفتم:از ماش  الدیم نیافتاد به ماش چشمم

 

  هیبلند گفت:فکر خوب یشاس نیماش دیرد نگاهمو گرفت  ورس ساجده

 

 ارمیم رمیمن م نی:شما تو گوشه واسپرستو

 

 میشد میگوشه قا هی ما

 مواظب باش  ی:پرساجده

 

 میکردیو ما با دلشوره نگاهش م نیرفت سمت ماش پرستو



 ردیمیعشق هرگز نم

 
316 

 

 

  دمیاومد اون دوتا پسر از راه رس نکهیرو آورد اما هم نیبنز بلخره

  میاز دو طرف دستامو گرفتن و راه افتاد یو پر یساج

  میرفتیم ادهیتمام راه رو پ دیدور بود و با یلیخ نیماش یول

 آخه دور و برمون همش درخت و رودخونه بود میگفت تو جنگل شهیم شدینم دایهم پ ینیماش چیه

 غار غار کالغ فضارو پر کرده بود یصدا

 

 نشستم میدیرودخونه که رس نیترکینزد به

 

 

 ومدنیپاشو تا ن یکنیم کاریچ ی:هساجده

 

 ..تونم.ی..گه..نمیگفتم:د دهیده،بریبر

 

 درآوردم پاهامو گذاشتم تو آب  کفشامو

 

 هم اومدن نشستن یوساج یصورتمو شستم پر دستو

 دست وصورتشون رو شستن و

 هم رو تخت سنگ نشست منم پاهامو تو شکمم جمع کردم و سرمو گذاشتم روشون یساج دیدراز کش یپر
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 ی:پرمن

 :جانمپرستو

 

 گرفتنت ی:چجورمن

 

 هیکرد وگفت:طوالن یپوف

 

  گمی:بزار من مساجده

 آدرس بهش داد هیو  ینفر زنگ زد به پر هی نکهیتا ا میدنبالت گشت یلیما خ یکه گم شد تو

 میکن دایبه همون آدرس که تو رو پ میفتدومون ر هر

 

 استله هی نیا میدیدرو باز کرد همونجا بود که فهم ییامرد گنده هی میدیرس یوقت

 

 رفته بود داخل و گرفتنش  یپر یول

 

 نگهبان دم در بود  هیفقط  ستنیاون دونفر ن دمیامروز د نکهیتا ا کردمیم بتونیفرار کردم و از همون روز تعق منم

 فرصت استفاده کردم و اومدم داخل  از
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 ونتمی:تا عمر دارم مدمن

 

 .قیرف گنی:به ما مساجده

 

 لب شروع کردم به خوندن: ریزدم و ز لبخند

تــــو چــــادر  یکـــســ یب ــبیحــســـــ  غر یاطــلســـ یها گـــلــــــدونـــــه

 یــــاز دلــــواپسـ ــشــــمیشـــــب پُرمـــ ــــاهیســــ

 

 گــــــرفــــــتـــه از خــــودم  دلــــــم،دلـــــم

 

 ےقــــصــه بیغــــــم شــــدم ،شــــــدم غــــــر ـــریاســـ خـــــودم

 خــــودم

 

 

 یقصـــه بیغــــــم شـــــدم ،شـــــدم غر ریگــــرفـتــــه از خودم ،خودم اس دلـــــم

 خـــــودم.
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 هم با من خوندن یو ساج یپر

 

 [۲۸,۰۹,۱۷ ۱۵:۱۶] 

 و هفتم:پنجاه قسمت

 

 

 

 چوب بلند کردم  هی میبلند شد میاستراحت کرد نکهیاز ا بعد

  رفتمیکمک چوب راه م وبه

  کردمیلب ترانه رو زمزمه م ریز و

 

 

  ستادمیایم یگاهو گه رفتمیآخر همه راه م من

 

 اون جا رو کلبه  ییگفت:وا ینسبتا بلند یبا صدا یساج نکهیا تا

 

 کلبه کوچولو درست وسط جنگل بود. هیکه اشاره کرده بود نگاه کردم  یسمت به
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  ومدهیتوش ن یوقته کس یلیکه معلومه خ یمیکلبه قد هی میبه سمتش رفت ییتابود سه کیتار کامال

 

 رو فشار داد و در باز شد  رهیدستگ پرستو

 جا از چوب ساخته شده بود همه

 باال رفتم  یچوب یهاسالن و آشپزخونه از پله هی

 اتاق خواب مجهز هم بود  هی

  دمیتخت دو نفر خواب رو

 ام بود غذا بود اونقدر خسته شدینم دایکه پ  یزیکلبه تنها چ نیا تو

 رو نداشتم  زیچ چیوقت فکر کردن به ه که

 

 چشامو بستم خوابم برد . تا

 

 

 بود کیکامال تار اتاق

 شده یچاقو هم دستشه سر وصورتش خون هیاومد داخل  نیباز شد و فرد در

  دیزد خند لبخند

 زد قهقه

 زنمیمن نفس ،نفس م و

 شهیم کیداره نزد نیفرد ادیدر نم صدام
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 رو مخه  یلیاش خخنده یکنم صدا یکار دیبا

 کنم دارشونیب دیجفتم رو تخت خوابن با یوساج یپر

 تکون بخورم تونمیاصال نم ادیصدام در نم یول

 بکنم تونمینم یکار چیه

 

 بکشم. غیکردم ج یبستم وسع چشامو

 

 آرومم  کنهیم یجفتم نشسته و سع یپر دمیصدام در اومد چشامو که باز کردم د نباریا

 کنه

 .ومدیم یینبود از پنجره روشنا کیتار گهید اتاق

 

 .نجاسیاون ا ی..پرنجای:اون ..امن

 

 یگیم وی:کپرستو

 

 نی:فـــــ فـــردمن

 

همش  یکنیو عرق م یخوریاز سر شب تا األ تو جات تکون م یدیدیخواب م یداشت سین یچی:نه هپرستو

 کابوسه.نگران نباش
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 دنبالمون ؟ انیاگه ب ی:ولمن

 

 تمومه باور کن. یهمه چ گهید ی:نه ساقپرستو

 

 

حاضره ،براتون صبحونه هم گرفتم، قبل از رفتن  نیماش نیگفت:خانوما بلند ش یاومد با خوشحال یباز شد وساج در

 .میکه بر دیزود بخور

 

 . میو صبحونه خورد نییپا میرفت یکمک پر با

 و زودتر همه سوار شدم نیدم در بود رفتم سمت ماش نیماش رونیب میمرتب کردم و رفت لباسامو

 

 ومدنیهم داشتن م دخترا

  ادیرنگ داره م یبلند مشک یشاس نیمتوجه شدم ماش هوی که

 بودن  نیفرد یدوستا

 من یخدا یوا

 

 کردن دایچطور ما رو پ نایا
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  نیایزود بزدم : داد

 

ت حرک تونستیکه م یسرعت نیرو روشن کرد وبا تند تر نیماش یو جلو سوار شدن ساج دنیزود فهم  خوشبختانه

 کرد

 

  کردمیکه همش به پشت سرمون نگاه م منم

 یرعتس نیالبته با ا ستادیصاف ا نیبه جاده و ماش میدیرس نکهیتا ا شدمیومن پرت م شدیم نییباال و پا یه نیماش

 بازم  میکه داشت

  خوردیتکون م ادیز

 پسرا ول کن نبودن نیا یول

  ومدنیاز ما بهتر تند م نشونیماش تازه

 

و  یبه جاده خاک میدیرس دمیتا برگشتم سمتش د دیکش غیاز ترس ج یکه ساج شدنیم کمونیداشتن نزد گهید

 دره  نییپا میبعدش پرت شد

 میکشیم غیما ج شهیچپ وراست م نیماش دونمیم فقط

 

 رفتن تو بدنم هاشهیو تمام ش رونیپرت شدم ب ییچطور شد که از پنجره جلو دونمینم

 خاموش.... گهید و

 

 [۲۸,۰۹,۱۷ ۱۵:۱۷] 
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 و هشتم:پنجاه قسمت

 

 

 

 :پرستو

 

 هنوز تو کماس یوساق گذرهیدو ماه م یاون روز لعنت از

 میدادگاه بود ریساجده حالمون خوب شد و همش درگ منو

 رو گرفتن خودشم که مرده نیفرد یدوستا

 بازداشت بود یمدت هیبخاطر حمل تفنگ تا   ساجده

 ولش کردن گهیکه حق با ماس د دنید یوقت اما

 باهام کرده تو دادگاه گفتم  نیکه فرد یدرمورد کار منم

  دونهیهم م یعل

 ز واجاز اون ت  یا گهیکس د اما

 

 بدونه یاصال کس خوامینداره و نم یخبر

 

  سین یدرست شده اما ساق بایتقر زیچ همه

 مثل روز اول  هیحالش همونجور هنوز
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 ...ای گردهیکه برم دونهینم یشکیه و

 

 هم هستن. یساق یمادر و خواهرا میمنو ساجده اومد امروز

 

 

 اس زنده دنیفهم گهیخانواده ساجده هم د یراست

 

 هیراض نیامیباباش از ازدواج اون با بن و

 

 بلند بشه یکاش ساق فقط

 

 کنمیپشت پنجره نگاهش م از

 مدت الغر شده نیا چقدر

 چشاش کبوده ریز

 داستیزخم وکتک ها تو صورتش پ یجا هنوزم

 

 کنمینگاه م توریبه صفحه مان شنومیبوق م یصدا
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------------: +++++++تیوضع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

  ارنیتو اتاق و دستگاه شوک م زنیریو پرستارا م دکترها

 ۱،۲،۳ زننشیم چندبار

 شوک

 شوک۱،۲،۳

 

 به دادش برس نزار جون مرگ بشه خدا

 

 شنومیمادرشو م یو ناله آه

 خواهراش یهیگر

 

 ساجده یاشکها

 خودم یبه صورتم اشکها کشمیم دست

  رونیبودم ب ختهیمدتهاس نر که

 گرم شد  میخیامروز قلب  و
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 دوستم نیبهتر یمرگ و زندگ بخاطر

 

 شوک۱،۲،۳

  دنیبه تپ کنهیو قلبش شروع م شهیاون دستگاه قطع م یصدا

 

 کنمیمن هزار مرتبه خدارو شکر م و

 نکرد دیما رو ناام که

 

 مونهیم نطوریچند ساعت هم هی

 خونه برا استراحت  رنیاش مخانواده کم،کم

  نجاستیکه ا هیبره آخه  چند روز فرستمیرو م ساجده

 در حقش جبران کنم. مویدوست یفهیو حاال نوبت منه که وض 

 

 .دارمیلحضه هم ازش چشم بر نم هی کنمیپشت پنجره و براش دعا م نمیشیم

 

 [۲۸,۰۹,۱۷ ۱۹:۵۶] 

 ونهم:پنجاه قسمت

 

 



 ردیمیعشق هرگز نم

 
328 

 

 یلیبود ،خ کیتار یلی،خ کیتار یلیخ یجا هی رفتم

 

 نیآشنا و دلنش یصدا هی چرخهیدور سرم م ایو تمام دن کنمیدارم سقوط م کنمیم حس

 

 خترم حالت خوبهد یگفت:ساق 

 

 سمتش بابا بود آره خود خودشه. برگشتم

 نبود همه جا روشنه یمبهم خبر یکیار اون تار گهید

 از گل ودرخت  پُر

 از بهشته یکه قسمت انگار

 زدم و گفتم:بابا،باباجونم. لبخند

 

 طرفش و به آغوش گرمش پناه بردم دمیساله دو۵بچه  هی مثل

 

 دلم برات تنگ شده بود یی:بابامن

 

 دلم زیعز دونمی:مبابا

 

 دوست دارم یلی:بابا من خمن
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 دوست دارم یلیخ دونم،منمیم نمی:ابابا

 

 باشم شتیپ خوامی:من ممن

 لطفا

 

 ایب دستمو گرفت و گفت:پس زارمیتنهات نم گهیزد و گفت:باشه د ینگاهم کرد وبعدش لبخند آرامش بخش یناراحت با

 میباهم بر

 

 دستم داغ شد که باعث شد بابا دستمو ول کنه  میبر میخواست نکهیاماهم

 دیکشیداشت از پشت منو م یاز بابا جدا شدم انگار کس هویو  رونیب زدیاز دستم م شیکه آت انگار

  نطوریبابا هم هم و

 

  شدمیم کیتار یکم داشتم وارد همون جا کم

 

 زدم:بــــابــــا داد

 یقرار نبود تنهام نزار مگه
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 ات مبارک.:تولد دوبارهگفتیازش اومد که م یفیضع یبابا از جلو چشام محو شد و فقط صدا اما

 

 کردیحرکت م ادیبا سرعت ز زیهمه چ نباریاما ا یکیتار بازم

 

 بابا زنده بود یاومد جلو چشم )وقت یخاطراتم از بچگ تمام

 زدن مخ میکردیکه م ییرفتنامون کارا رونیبا پرستو وساجده ب یبودم،دوست یآدم خوب یوقت

 تنگ یلباسا پسرا

 من به اونا  یتوجه یمامان و خواهرام ب یهاحتینص

 سر کالس و دانشگاه  هامونکلکل

 اریبا سام ینامزد

 کردیجات بود األ فرار م ییاگهیدختر د ـــــاگه

 یستیتو اهلش ن دونمیم یول کردمیبود فرار م ییاگهیاگه کس د دیشا ـــــ

 

 یکن کمیتحر یخوایم ــــــ

 نـــــــه   ــــــ

 

 دمید میکه تو زندگ یهست یدختر نیتو خشگل تر ـــــ

 

 بدم. حینرو بزار بهت توض ی:ساقایسام
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 ؟؟؟؟؟؟یدوستم دار اریجوابم:سام یب سوال

 

 

 از ته دلم یهاخنده

 و دوستاش  نیفرد

 ،فراری،کتک ،کشت دعوا

 ......تصادف

 اری،ساماریار،سامیسام

 

 

 .ومدیها به ذهنم ناز اون خاطره یچیه گهیرفت و د یآن همه چ هی اما

 

  گهیدستگاه د یسرم به دستم وصل بود و کل هیبود  مینیدستگاه رو ب هیباز کردم  چشامو

 تو اتاق  ختنیچندتا دکتر و پرستار ر دهیسف یچ همه

 به هوش اومد دینیگفت:دکتر بب شونیکی

 

 نیاطالع بد اش:بله،فورا به خانوادهدکتر
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 بود  یواقع ای دمیدیخواب م دمینه شا ای کردمیفکر م یزیچ هیتازه داشتم به  من

  دمید یزیچ هیکه  کنمیفقط فکر م ادینم ادمی یزیمن اصال چ یبود ول یچ دونمیدر گمم نم سر

 اسم هی، هیهست  گهید زیچ هیچرا  یول یکیبه جز اون تار ادینم ادمیاصال  اما

 

  ارینه سامـــ آها سام  ــیبود  سامــ سام یچ ادمهیاسم  هی آره

  هیک اریخودشه سام آره

 

 اسمش تو ذهنمه  چرا

  شمیم ونهیکه دارم د یوا

 

 ییاگهیاتاق د هیجام کردن بردنم تو رو دراوردن و جابه هادستگاه

 

  دیپرستار اومد فشارمو گرفت وبعدش پرس هی

  زمیخب حالت چطوره عز ـــــ

 چه خبر نجای:امن

 

 هیاسمت چ یاول بگ شهی:مپرستار
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 :اسم؟؟من

 هست ی،چ لتی:آره اسمت فامپرستار

 :اسمم،اسم...من

 ادینم ادتی یزیچ پرستار

 

 اریزدم:سام لب

 

 

 یآخه دو ماه که تو کما بود ادین ادتی یزیکه چ یتو حق دار زمیعز نی:خب ببپرستار

 

 :دوماه؟دمیتعجب پرس با

 

 اومد. ادتی یزیچ دیبعدش شا انیات بآره صبر کن تا خانواده ـــ

 

 سوال تنها گذاشت ایدن هیو منو با  رونیب رفت

 

 دیبه ذهنم نرس یزیبازم چ یبستم و دوباره فکر کردم ول چشامو

 

 ناراحت بود اشافهیق دمیدختر جوون پشت پنجره د هیچشم باز کردم که  دوباره
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 برگشت عقب سادیشد وا یچ دونمیداخل اتاق که نم ادیلبخند زد و خواست بکه من چشم باز کردم  یوقت

 

 بود که چادر سر کرده یانسالیزن م شونیکیدر باز شد و دوتا خانم اومدن داخل  هوی

 

 بود یامروز پیدختر جوون با ت هیهم  یکی اون

 

 ام رفت و قربون صدقه دمیاومد سمتم و بغلم کرد بوس عیسر هیچادر کهیاون

 

 نشون ندادم اونم تعجب کرد یعکس العمل چیمن ه اما

  یکنیم ینجوری:وا مادر تو چت شده چرا اگفت

 

 ماردمه یعنی مادر؟

 

 بگو زییچ هیزنه که ظاهراً مادرمه برگشت طرف دختر جوون و گفت:ساجده جان تو  همون

 

 استراحت کنه دیاب سیهنوز حالش خوب ن یخاله ساق زیرو گرفته بود گفت:چ هیکه ظاهراًقض ساجده
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  نیباش نجایبا دکترش صحبت کنم شما هم رمیو ادامه داد:خاله من م دیامو بوساومد گونه بعدشم

 

 

 همون دختر ناشناس شیکه رفت پ دمیاز پشت پنجره د رونیدر رفت ب از

 زهیبه ساجده گفت که باعث شد اشک چشاش بر ییزایچ هیناشناس  دختر

 

 

ر که من سر د گهید یحرفها یکردن و کل هیبرات نبودم وشروع کرد به گر یمادر منو ببخش اگه مادر خوب ی:ساقمادر

 .وردمینم

  رونیرفت ب بعدشم

 .کردیم هیگر نجوریام داشتم که اتو گذشته یمن چ مگه

 

 نشست  یبعد اون دوتا دختر اومدن ساجده اومد سمت راستم رو صندل یکم

 کردنیلبخند پر رمز و راز نگاهم م هیا هم سمت چپم و ب یکی اون

 

 قیرف یچپمه گفت:خوب متی اونکه

 

 دیممنون شما خوب یلی:خمن
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 اش گرفتاز حرفم خنده انگار

 زدم ی:من حرف خنده دارمن

 

 ساجده گفت: روبه

 

 [۲۸,۰۹,۱۷ ۱۹:۵۶] 

 چه با ادب شده. قمونیرف

 

 شدم  جیمن گ نیهست ی:شماها کمن

 

 یام که به قول خودت ساجمن ساجده میما دوستات نی:ببساجده

 و... یپر میگیپرستو که بهش م اونم

 

 

 چطور تصادف کردم. دمینفهن قایاومدم اما دق رونیب یکردن و منم از سر درگم فیتعر مونیاز زندگ زهایچ یسر هی

 

 مسکن به دستم زدن که خوابم برد  هی

 شدم  داریکه ب نباریا اما

 یچاومد ،همه ادمی یچ همه شدمینم داریکاش ب یا که
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 اومده. نیسر فرد ییبفهمم چه بال دیبا

 

 [۲۹,۰۹,۱۷ ۲۰:۲۶] 

 شصتم: قسمت

 

 

 هی شیحدود دوماه پ یهستم از اداره آگاه یگفت:سرهنگ سهراب شونیکیباز شد و دوتا مامور اومدن داخل  در

 گذارش برامون اومد

  یباقر یبه نام ساق یدختر که

  دیاشده دهیدزد یغالم نیبه اسم فرد ییکه شما توسط آقا میافتیدر قیتحق یبعد از کل گمشده

 داره شما رو با خودش ازمرز  میکه تصم میدیپرونده داشت و بالخره فهم هیما  شیالبته اون آقا از قبل پ که

 ممنوع الخروج شده بود یلیبره چون به دال یقانون تونستیکنه نم رد

ه ک یدرحال یریام نیفرد یآقا نیهمراه دونفر از دوستاتون تصادف کرده بود میکرد دایشما رو پ یمتاسفانه وقت 

 هیشواهد بر عل مینکرد دایو اون پرونده تا االً باز مونده چون هنوز قاتل رو پ میکرد داشیپ دادیداشت جون م

 دییشماست و تنها مضمون شما

 

 درسته؟ نیتون به کل از دست دادکه حافظه گهیپزشکتون م اما
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 و گفتم:من .. دمیکش یقیپاک کردم نفس عم اشکامو

 

 شدم. ساکت

 خانم ی:شما چیسهراب

 

 رو کشتم کارمنه. نی:من....آره من فردمن

 

  نیتون رو از دست نداده بودحافظه دیبگ دیخوایم یعنیکار خودتونه  نی:پس شما قبول داریسهراب

 

 برگشت زیامروز همه چ ی:چرا از دست دادم ولمن

 

 پاسگاه  برمیشما رو م امیم گهیروز د هی رمیمن م سیما األ حالتون خوب ن:شیسهراب

 شهیدر کار بوده برا اونا هم بد م یبهم ندادن اگه بفهمم دروغ یدوستاتون جواب درست درضمن

 

 سوال هی دی:ببخشمن

 نییبفرما ـــــ

 

 گفتن ی:مگه دوستام چمن

 



 ردیمیعشق هرگز نم

 
339 

 

 بوده نیچاقو رو زم دنیرس یگفتن که موقع قتل کنارتون نبودن و اما وقت ـــــ

 

 گردمیبرم یول رمیاأل م منم

 خوش. روز

 

 

 اومدن تو اتاق یوپر یرفتن و ساج سایپل

 

 یساق شدیچ ـــــــ

 

 گفتم که خودم کشتمش یچی:همن

 

 ؟ی:چپرستو

 ومدینم ادتی یزی:تو چساجده

 

 اومد ادمی ی:امروز همه چمن

 

 زندان ندازنتیم رنیگیم یرو گفت نایا یمغز خر خورد ونهی:آخه دپرستو
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گن ن یگفتم که به کس یو ساج یبه پر زنمیحرف نم یرو نداشتم با کس یشکیگذشت حال و حوصله ه یروز چند

 ام برگشتهحافظه

 هم اومدن نایمامان و خواهرام اومدن عموم ا چندبار

 

 نبود اریاز سام یهم اومد اما خبر دیآقا وح یحت

و حرف  کردمینگاهشون نم ومدنیام هر وقت هم محافظه دونستنیکه نم کجاس خب اونا دمینپرس یشکیه از

  زدمینم

  کنهیاز پشت پنجره نگاهم م ادیم یفقط مامان گاه انینم گهیکه د نهیهم برا

 

  قهیعم یلیهاش خنمونده اما زخم خاطره یهم آثار یلعنت یاز اون زخما گهید

 شهیاز ذهنم پاک نم چوقتیه

 بود میتجربه زندگ نیبدتر

 زخم مونده یرو صورتش جا یکه حالشون از من بهتره فقط پر یوپر یساج

 

 نبود  هیاون با هان  دمیکه اون شب اشتباه د گفتیبود کاش بود و م شمیتنگ شده کاش پ اریسام دلم

  یستین خوامتیکه هر وقت م اریبه تو سام لعنت

 دارم ازیبهت ن یلیخ
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 آغوش گرمت به حرفات  به

 

 

  سیحالم اصال خوب ن شمیکه چقدر دارم داغون م یوا

 اصال لعنت به همه لعنت به خودم. نیبه فرد لعنت

 

 

 همراهش بود. سیخانم مل هیاومد  یسهراب یآقا سهیباز شد و همون پل در

 آروم جوابشو دادم. یلیکرد منم خ یکوتاه سالم

 

 د؟یا:آمادهیسهراب

 

 به عالمت آره تکون دادم  سرمو

 اومدجلو دستبند زد به دستم سهیپل خانم

 ختمیرو به دندون گرفتم و اشک ر لبم

 

 رونیب میآروم همراهش رفتم از اتاق زد یهاقدم با

 

 کردینگاهم م هیبا گر مامان
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 جلو بغلم کرد اومد

 بعد ازم جدا شد یکم و

 و پرستو بغض کرده بود ختنیریاشکاش م ساجده

 راهم ادامه دادم. به

 

 همه غرور داشتم. نیکه ا یبد من یلیغرورم شکست خ بد

 سین ادیواسم ز ریهمه تحق نیا خدا

 

کردن و آخرش  ییازم بازجو یاونجا کل یو رفتم اداره آگاه میشد سیپل نیسوار ماش میخارج شد مارستانیب از

 انداختنم بازداشت گاه 

 

 کردن تونستنیم یام و دوستام کنارم بودن و هر کارناگفته نماند که خانواده البته

 .رونیهم سند خونه عمو رو گذاشتن و تا شب نشده اومدم ب آخرش

 

 دمیدوش گرفتم و بعدش خواب هیخونه خودمون اول  میرفت

 اتاقم کامال افسرده شدم . نیگذشت و من همش تو هم یروز۲،۳

  رونیزود مامان رفت ب صبح

 دمیصدا درو شن نکهیرو تخت موندم تا ا ومن

 کنم  برم باز خواستمینم اولش
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 کوبهیتند و پشت سرهم به در م دمیبعدش د یول

 

 تا درو باز کردم  رونیتنم کردم ورفتم ب یمانتو وشال مشک هیشدم  بلند

 مامور دم در بود  هی

 

 بغض راه گلومو بست  دوباره

 دیی:بـــ بفرماگفتم بزور

 ؟ی،باقریخانم ساق ــــــــ

 :بله خودمممن

  دیایهمراه ما ب دیخانم شما با ـــــ

 

 چه خبره نجایشده آقا ا یوگفت:چ دیاز راه رس مامان

 

 بازداشتگاه ادیبا ما ب دیشده با تیخانم شکا نیاز ا ــــ

 

 نشیبریکجا م گهید میگذاشت قهی:ما که تازه وسمامان

 

 دارم که ببرمش. فهیمن وض دونمینم ــــــ
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 قدم رفتم جلو و دستامو بردم جلوتر تا دستبند بزنه هیاعتراض کنه که من مانعش شدم  خواستیم مامان

 

 

  دییبفرما سین ازیگفت:نه خانم ن یول

 بازداشتگاه  میشدم و رفت نیماش سوار

 .دمیبود خواب یرو با هر بدبخت شب

 

 گرفت لیبرام وک نیروز بعد دادگاه داشتم حس صبح

  میجلو نشسته بود یرو صندل لیوک منو

 

 پشت سرمون. هم نیوپرستو وحس مامان

 

 با شوهر و پدرشوهرش بودن نیخواهر فرد بایطرف هم فر اون

 

 ام بایگفت:فر نیروبه خواهر فرد یقاض

 

 [۲۹,۰۹,۱۷ ۲۰:۲۶] 

 یری
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 بلندشد بایفر

 نیی:خبب خانم بفرمایقاض

 

 من ....من.... یقاض ی:آقابایفر

 

 هیگر ریزد ز هوی

 

 [۲۹,۰۹,۱۷ ۲۰:۲۷] 

 :کمیوشصت قسمت

 

 

 شدت گرفت  اشهینگفت وگر یچیه یبگه ول یزیچ میومنتظر بود میکردیبهش نگاه م یهمگ

 وز سر جاش شوهرش هم درگوشش  وز نشست

وبا  سیخوب ن  ایخواهر مقتول حالشون ز دینیبیکه م نطوریهم یقاض یپدر شوهرش بلندشد وگفت:آقا نباریکردایم

 گمیاجازه شما من درخواستشو م

 

 شه ب هیبه اشد مجازات تنب مییخوایدونه ما رو کشته و حاال ما م هی یکیخانم زده پسر  نیت:امن اشاره کرد وگف به

 

 گفتیآخرش رو بلند،بلند م یحرفا
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 .نیهست لشونی:آقا شما وکادیبه حرف ب یباعث شد قاض که

 

 مقتولم  یمن عمو رینه خ ــــــــ

 .یریپدر شوهر خام ام و

 

 .انیخواهر مقتول بحرف ب دیبا دینیبش خورهی:پس اضهارات شما به دردمون نمیقاض

 من بلند شد وگفت:اجازه هست. لیوک

 

 نییبفرما یقاض

 

 قتل کردن یدرسته که خانم باقر یقاض ی:آقالیوک

 ت هم داش یادیبود و جرائم ز دهیدزده د شونویا نیکه مقتول به قاتل نظر داشته و عالوه بر ا نیریدرنظر بگ نویا اما

 از خودش دفاع کنه خواستیقصدش قتل نبوده اون لحضه فقط م یخانم باقر پس

 

 میهست یریشما درست اما فعال منتظر خانم ام ی:بله حرفایقاض

 

 

 چند ساعت ،چند روز، سیرو صادر کردن که فعال زندان بمونم اما معلوم ن حکم

 چندسال ایچند ماه، 
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 کردیم نیرو نفر نیمامان پشت سرهم داشت فرد دمیهمه رو د رونیب میدادگاه زد از

 بود شتریب شهیاز هم میبدبخت نباریراه افتادم و ا سایبا پل ینگاه کردن به کس بدن

 زندان،زندان،زندان

 

  دمیدیرو نم انمیزره،زره نابود شدن خودم و اطراف یول شدمیکاش اعدام م یمن چرا انقدر بدبخت یخدا یوا

 چرا؟؟؟؟ مردیمن م یتو دستا نیفرد دیبا چرا

 

 

 شب دارم نه روز نه خواب و خوراک  نه

 

 شترینخوره وب یتا چشمم به کس رفتمینم رونیموقعه مالقات ب یول میاومد وصحبت کرد لمیمدت چندبار وک نیا تو

 اشون نشم.شرمنده نیاز ا

 

 رو سرم. دمیپتو رو کش شهیمثل هم دمیتخت دراز کش رو

 ی،باقری:خانم ساقسهیخانم پل یباز شدن در سلول و بعد صدا یصدا

 گفتم:بــله رونیب امیپتو ب ریاز ز نکهیا بدون
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 مهمه یلیخ یدار یخانم پاشو مالقات ــــــــــ

 

 نمیرو بب یکس خوامی:من که گفتم نممن

 

 بلندشو . سیمنم گفتم مهمه ،خانوادت ن ـــــــ

 

 نییکردم اومدم پا یرو زدم کنار پوف پتو

 

 نبود  ییآشنا چیگشتم،گشتم ،ه هایسمت مالقات میزد و رفت دستبند

 ششیبرام دست تکون داد واشاره کرد برم پ بایچشمم خورد به فر نکهیا تا

 

 گفتم:ســـ سالم ومدیکه از ته چاه درم یینشستم تلفن رو برداشتم وبا صدا رفتم

 

 بزنم فقط خوب گوشاتو باز کن. یخانم ، اومدم حرف مهم ی:سالم ساقبایفر

 کنم. تیازت ندارم روز دادگاه هم بزور عموم اومدم اون مجبورم کرد ازت شکا یتیشکا چیمن ه نیبب

  دنیکارو نکنم طالقم م نیبهش برسه واگه ا یوسط پول نیا بلکه

 ندارم برم  ییکه جا منم

 هم من. یر کن بهشون بده که هم تو خالص بشپول جو یتونیهم اومدم بگم اگه م حاال
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 فرصت بهم بده  کمی:باشه فقط من

 چوبه دار  یبره پا یعلک یکس یکه بخوام پا ستمین یمن آدم یبدون خوامی:باشه ،فقط مبایفر

 که اون مقصره دونمیم شناسمیخودمو م برادر

 یدیکه من فهم ممنونم

 

 

 زدم و گفتم:خداحافظ یکم جوت لبخند

 

 خداحافظ. ـــــــ

 جام بلند شدم برگشتم تو سلول خودم از

 

  زنمینم یحرف یشکیاومدم سرجام نشستم وبا ه یجور خالف اما من از وقتهمه  شهیم دایهمجور آدم پ نجایا

 

 پولو جور کنه  یکیبگم  به  دیبا یراست

 تا صدات کنم نیتلفن کنم اونم گفت بش خوامیگفتم که م سهیخانم پل به

 بهش گفتم  زویزنگ زدم و همه چ یصدام زد رفتم به پر نکهیمنتظر موندم و بعد از ا منم

  کنهیگفت هرجور شده پولو جور م اونم

 

  دیبه دستم نرس یدیگذشت وخبر جد دوهفته
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 مالقاته  امروز

  رونیب میاز سلول اومد یهمگ

 بهم بده  یو خبر ادیب یکس بلکه

 دیام هیلبخند کم رنگ زدم آخه بعد از مدتها  هیخوشحال شدم اما فقط  هیصباح وسم دنیاطرافم نگاه کردم با د به

 بره شیخوب پ یچشد خداکنه همه دایتو دلم پ

 

  یتر رفتم و نشستم رو صندل جلو

 

 رو برداشتم :سالم تلفن

 

 :سالم قربونت برم حالت چطورهصباح

 

 :ممنون چ خبرمن

 

 با تو ندارن یکار گهید میکه گفتن اگه بهشون پول بد میصحبت کرد نیردف یبا خانواده زمیخوب عز ی:خبراصباح

 

 :چقدرمن

 

 اردیلیم۳:صباح
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 کامال رفت و غم وغصه جاشو گرفت  گهید لبخندم

 

 تو نگران نباش شهیدرست م یچ،همهی:غصه نخور خواهرصباح

 

  میاریاز کجا ب اردیلیاونوقت سه م شهینم اردیلیم هی میما دار و ندارمون هم بفروش شهیکه درست م یچ یعنی

 

  یرو گرفت دستش:سالم ساق یگوش هیسم

 کردم تتونیاذ دی:سالم ببخشمن

 

 گذرهیم یو خوش ریبخ یانشاهلل همه چ هیحرفا چ ی:اهیسم

 

 میاریاون همه پول از کجا ب گذرهی:نه نممن

 

 رونیب یایهفته م نی:مطماً باش تا آخر همهیسم

 

 یی:از کجا انقدر مطمانمن

 

 باال سرمون  ادیداره م دیپدر جد هیکه  ییگفت:از اون جا یخوشحال با
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 یگیم یدار یمعلوم هست چ چیه هیشدم وکنترل خودمو از دست دادم بلند گفتم:سم یعصبان بدجور

 

 عمر ساخت و سوخت تا مارو بزرگ کنه حاال اون حق نداره خوشبخت بشه هی:وا چته خب طفلک مامان هیسم

 

 اومد ادمی یزید شدم برم که چجام بلن از

 

 اگ ستمین یازدواج راض نیمن به ا نیگفتم:بب 

 

 [۰۱,۱۰,۱۷ ۰۱:۱۰] 

 ودوم:شصت قسمت

 

 

ساعت تو ۲۴یگردیم ایبا ک میتو خبر ندار یما از کارا یفکر کرد هیچ دمینفهم ریگفت:نه خ هیبرم که سم خواستم

 آره یبا پسرا پالس ابونیخ

 

 میدونیما نم یکرد فکر

 

 آدم خوبه  یازدواج کنه تو واسه ما شد خوادیمامان که م حاال
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 زدم:خفه شو داد

 

 نبود یخوش گذرون ایو آرمتر گفتم:من اگه با اونا بودن قطعاً بخاطر چشم و ابروشون  دمیکش یقیعم نفس

 زش محروما شهیکه هم یزیچ خواستمیمن پول م یفهمیحرفام من فقط دنبال پولشون بودم م نیبدبخت تر از ا من

 .میبود

 

 

 صبر نکردم حرفاشو بشنوم گهید

 تو سلول  رفتم

 ومدیتو ذهنم افکار م یه  کردمیفکر م فقط

 

 به بابا. انتیجور خ هی نیا ادیکار مامان بدم م نیا از

 

 بابا رو دوست نداشت  چوقتیه اون

 ..ادیبدم م ازش

 

با پول نا  یبمونم ول نجایبهم دادن حاضرم تا ابد هم مویفکرا بودم که خبر آزاد نیروز گذشت و هنوز تو هم چهار

  هیاما چاره چ امین رونیب یپدر

  رونیپرتم کردن ب مامورا
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  رونیبدست اومدم ب چمدون

 بودن پس کار خودشو کرد نیو مامانم تو ماش دیآقا وح دمیدیداشتم م یدر بود چ یدرست جلو نیماش هی

. 

 چه مظخرف  دیمن،با آقا وح مامان

 اومد جلو یاگهید نیماش هیتو شوک بودم که  هنوز

 و پرستو بودن اون پشتم ساجده نشسته  یعل

 

 رونیاومدن ب نیاز ماش دیوحکه مامان و  یعل نیپوزخند به زوج خوشبخت زدم و رفتم سمت ماش هی

 

 کجا؟ ی:ساقمامان

 ندارم یکار چی:من با شما همن

  دمیزود پسشون م یلیندارم خ ازیگفتم :به پول شما هم ن دیآقا وح روبه

 

 شدم ورفتم بغل ساجده  یعل نیماش سوار

 کردم. یهم سالم احوال پرس یوپر یعل با

 

  میرو هم دعوت کرد نیو اشک نیافش میگرفت کیجشن کوچ هی یخونه پر میرفت

 من خوشحال بودن بجز خودم  یجشن پنج نفر همه برا آزاد نیا تو

 حالم کنن.خوش کردنیم یو سع ستمیدارم همشون هم متوجه شدن که مثل قبال ن یافسردگ هنوزم
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 نزدم چکدومشونیاز شام  شراب و...آوردن که من لب به ه بعد

  میموند یها رفتن فقط منو پرکم بچه کم

  دمیرو تخت دراز کش یپر شیخونه رو مرتب کردم و آخرش رفتم پ امیاز فکر درب نکهیا یبرا

 یمتم و گفت:ساقبرگشت س که

 

 :هوممن

 

 ی:خوبپرستو

 .گفتمیم دیبا ینگفتم آخه چ یزیچ

 

 ؟یپس چرا انقدر ناراحت یآزاد شد گهی:تو که دپرستو

 

  نمینب بهیمادرمو با مرد غر یول رمی:من حاضرم تو همون زندان بممن

 

 گهیاون شوهرشه د هیچ هیی:وا مرد غرپرستو

 

 کرده انتیاون به بابام خ سین تیاصال حال نکهی:مثل امن
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 هییاقهیچه ص گهید انتی:خپرستو

 شهیمادرت خوشحال م یکه بابات مرده دوماًاون با خوشحال اوال

 بده تویازدواج کرد که پول آزاد دیبخاطر تو که رفت با آقا وح سوماًمادرت

 

  نمشیبب یاگهیمرد د هیبا تونمی:اگه اون خوشبخته ،باشه اما من نممن

 دمیخاط من که هر طور شده پولشو پس مب اگرهم

 

 یکنیبابا چقدر شلوغش م ی:اپرستو

 

 گهی:بسه دمن

 پتو ریز رفتم

 رو ندارم که برم مامان خونه رو فروخته رفته با شوهرش  ییجا گهیچون د نجامیگذشت و هنوزم ا یمدت

 

 باشم  جانیمجبورم هم پس

 

  دنیرو انجام م شونیعروس یدارن کارا رونِیب یبا عل شهیشد و هم یعقدش رسم گهیهم د پرستو

 

 اش قبول کردن و خانواده شیدوباره اومده خواستگار  نیامیکه بن دمیساجده شن از
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  گهیروزاست که عقد کنن د نیهم تو

هش ب یکه داره ک یزنداناما با اون سابقه سیآخه جهازش کامل ن گردهیو داره دنبال کار م هیساجده دستش خال البته

 دهیم کار

 

 .افتادیاتفاقا نم نیکدوم از ا چیمنه اگه بخاطر من نبود ه ریتقص همش

 

ومن تنها  رونیکردم اما خوشبختانه همه تونستن خودشون رو بکشن ب یتنها خودم بلکه همه رو وارد اون باز نه

 مسخره شدم. یباز هی یقربان

باختم هر  مویو من چ دنیرس خوانیم یخوشبختن و به هرچ  نمیبیم یوقت رهیگیحرصم م یکه حسود باشم ول نه

 بدمه . یکارا یتاوان همه نینبودم و ا یآدم خوب چوقتیخودم ه دونمیچند که م

 

 [۰۱,۱۰,۱۷ ۰۱:۱۰] 

 وسوم:شصت قسمت

 

 

 اومدم جواب دادم :بله  رونیاز فکر ب فنیزنگ ا یصدا با

 نییپا یایب شهیم ـــــــ

 

 ؟ییتو تی:حسمن
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 :آره منم نیحس

 

  یکرد دایاز کجا پ نجاروی:تو امن

 

 برم؟ ای یایهم سخت نبود ،م یلی:حاال خنیحس

 

 داخل . ای:بمن

 

 داخل  ادیدرو باز کردم و منتظر موندم تا ب یاگهیحرف د بدون

 

 معرفت  یب ی:سالم بر دختر عمونیحس

 

 تو ای:سالم بمن

 

 سین ی:کسنیحس

 

 :نه تنهام من

  میمبال نشست رو
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 نیحس یخوایم ی:چمن

 

 نمتی:اومدم ببنیحس

 

 ن؟ی:هممن

 

 نه اومدم بگم برگرد کهنی:همنیحس

 

 کجا؟ قایبپرسم دق شهیتمسخر گفتم:اونوقت م با

 

 ینشست نکهیما بهتر از ا شیپ ایب میازدواج موافق نبودم اما مگه ما مرد نی:مادرت رفته درست من خودم با انیحس

  بهیدختر غر هیتو خونه 

 

 دختر اسمش پرستو  نی:امن

 دوستمه  سیهم ن بهیغر

 ام هم دوسش دارماز خانواده شتریب یلیخ و

 

 یای:پس نمنیحس
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 :نـــهمن

 

 درخواست ازت دارم مطماً باش بار آخره هی:باشه اما نیحس

 

 :بفرمامن

 

 ؟یکنیمن ازدواج م ،بای:ساقنیحس

 

 شروع کرد اومدم جوابشو بدم که  نیبابا باز ا یا

 دو روز بهش فکر کن  هیفقط  هیاگه جوابت منف ینگو حت یچیاالً ه کنمی:خواهش مگفت

 

 نگفتم  یزیچ گهید

 

 خداحافظ رمیم گهی:من دنیحس

 

 :به سالمتمن

 برات آوردم نویا یکه برگشت گفت:راست رونیاز در نرفته بود ب هنوز

 

  شهیالزمت م لیو گفت:موبا زیجعبه تو دستش بود آورد گذاشت رو م هی
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 :ممنونمن

 رو روشن کردم لیاز رفتنش رفتم سراغ جعبه بازش کردم وموبا بعد

  کنهی،اونقدر که منو شرمنده خودش م هیپسر خوب نیحس

 کاش دوستم نداشت  یا فقط

 اصال  شهیشوهر نگاهش کنم نم هیبه چشم  تونمینم چوقتیاما ه ادیازش بدم نم منم

 

تم از کمد پرستو برداش یمانتو وشال مشک هی نیندان مناسب نبود برا همخودم که چ یرفتم تو اتاق لباسا بلندشدم

  دمیپوش

 

 . رونیکردم و رفتم ب میمال شیآرا هی

 که ازش متنفر بودم ییاشد که رفتم خونمون همون خونه یچ دونمیکردم به قدم زدن نم شروع

  گرفتیم ونفسم

  خوامیخودم نم یکنم ول یزندگ یخونه هزار متر هیتو  تونمیاالً م یاالً چ اما

 

 کارو کرد  نینکرده اون بخاطر من ا یمامان کار اشتباه نمیبیم کنمیحاال که فکر م خب

 به دل گرفتم نهیمن ازش ک یثابت کنه دوستم داره ول خواستیم

  هیهم آدم خوب دیآقا وح یحت

 بد یلیمن بدم ،خ فقط
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  دیباریآسمون نگاه کردم داشت نم،نم م به

 برگشتم

نه که هوا سرده واگر فیبودم ح دهیوقته که بارون رو ند یلیگرفتم و برگشتم خ یتاکس هی شدیداشت تند م بارون

  رونیب موندمیم

 

 .ومدیغذا از تو آشپزخونه م یباز کردم و رفتم داخل بو دیرو با کل در

 دادم و رفتم تو اتاق یبلند سالم

 

 .رونیب یریتنها،تنها م اسینجوریسالم،حاال ا کی:علپرستو

 

 بخوره به سرم . یهوا هی:برو بابا دلت خوشه رفتم من

 

 .یکرد یخوب کار نی:آفرپرستو

 که عوض کردم برگشتم تو آشپزخونه لباسامو

 

 

  دیچ زویهمبر درست کرده بود م یپر

 به خوردن شام  میشروع کرد و

 اومد لیموبا یصدا که
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 هیک لی:موباپرستو

 افتادم گفتم:مال منه ورفتم تو اتاق لمیموبا ادی تازه

 دادم:بله جواب

 

  ی:سالم خانومنیحس

 

 ک،امرتونی:علمن

 

 فرصتته  نی:خواستم بگم فردا شب آخرنیحس

 

 نبود یاداوریبه  ازین دونستمی:خودمم ممن

 

 .سین بیع ی:حاال کار از محکم کارنیحس

 

 :باشه فعال خداحافظمن

 

 :خداحافظ.نیحس
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 به دست رفتم تو آشپزخونه و ادامه غذامو خوردم یگوش

 آورد یاومد برام گوش نی:امروز حسمن

 

 کرد؟ دایرو از کجا پ نجای:مبارک باشه،آدرس اپرستو

 

 نگفت دونمی:نممن

 

 گفت؟ یچ گهی:خب دپرستد

 

 کرد ی:ازم خواستگارمن

 

 :خبپرستو

 

 هیجوابم منف گمیبهش م گهی:خب نداره دمن

 

 یبپرون یخوایرو هم م یکی نیرفت حاال ا یپروند اروی:تو که اون سامپرستو

 

 قاشق از دستم افتاد  اریاسم سام دنیشن با

 ؟ی:ازش خبر دارگفتم آروم
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 ؟ی:کپرستو

 

 اری:ساممن

 

 رفته رانیاز ا دمی:شنپرستو

 

  رونیو روز بعدش عصر دوباره رفتم ب دمیاز شام خواب بعد

 

اسپرت زدم و رفتم  پیت هیبارون  ریامشب ز شهیم یچه حال دمیهم طبق معمول خونه نبود لباس گرم پوش پرستو

 و قدم زدم  رونیب

 هیکردم وآخرش گر وفکر

 

 همراه با رعد وبرق دنیهم شروع کرد به بار بارون

 

  شدمیم میبابام قا شیموقع بارون پ شهیبودم هم کهبچه

  دمیترسیاز رعد وبرق م آخه

  ستادمیا دیدرست جلو خونه آقاوح دمیبارون تا به خودم اومدم د ریز ستمیکه با نمیحاال عاشق ا اما

 کشوندن  نجایهام منو ا  خاطره
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کاش  یچبرا من باشه اما من گندزدم به همه شهیواسه هم اریکه قرار بود سام یافتادم اون شب یاون شب لعنت ادی

 باهاش کردمیکاش دعوا نم افتادیاون اتفاق نم چوقتیه

 

 هق زدن شد وشروع کردم به هق دتریشد امهیگر

 بود یخال ابونیخ

 

 بارونم رفتم وسط جاده نشستم رو زانوهام  سیخ

 بد شد  حالم

 شد یچ دمینفهم گهیگرفتم و د جهیسرگ

 

 [۰۱,۱۰,۱۷ ۲۳:۴۱] 

 وچهارم:شصت قسمت

 

 

  مینیخوردبه ب اریعطر سام یبه خودم اومدم بو تا

  دمیتمام وجود بو کش با

  نجاستیا اریمن سام یخدا

 اریزدم :سام لب
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 چشامو آروم باز کردم  دمینشن یجواب اما

 کنمیچکار م نجایمن ا اریاتاق سام نکهیخدا من کجام ا یوا

 نبود . یکس دادیرو م اریسام یبو جاهمه

 شد  ریباز شد ومامان اومد تو اتاق اشک از چشام سراز در

 نشست لبه تخت  مامان

 تو جام نشستم و رفتم تو بغلش منم

 مون اضافه شد هم به جمع دیوح آقا

 دادم  هیبغل مامان جدا شدم وبه پشت تک از

 

و خونه ت نجایمادرتو خوشبخت کنم ا خوامیمن فقط م رمیپدرتو بگ یدخترم فکر نکن من بخوام جا ی:ساقدیآقاوح

 یبمون شمونیاگه پ شمیهم هست خوشحال م

 

 پام بود رو زدم کنار وخواستم بلندبشم یکه رو ییپتو رونیرفت ب دیآقا وح نکهینگفتم تا ا یچیبود وه نییپا سرم

 که مامان دستمو گرفت 

 

 :کجامامان

 برم دی:بامن

 یبر زارمینم گهی:دمامان
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 ی:ولمن

 

 حرفشو نزن  گهید ی:نه ساقمامان

 

 بهم بده موی: حداقل گوشمن

 

 .رونیبرداشت بهم داد و رفت وب یرو از رو پاتخت یگوش

 

 بوق نزده برداشت  هیرو گرفتم  نیحس شماره

 :جانمنیحس

 نی:سالم حسمن

 

 یخوب زمی:سالم عزنیحس

 

 :ممنونمن

 

 :خب منتظرمنیحس

 

 هیجوابم ...منف یمن همون روز هم خواستم بگم که منتظرم نمون نی:حسمن
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 ی:ساقنیحس

 

 :بلهمن

 ادامه بده. تیم فراموشش کن وبه زندگبفه سین گهید اریسام نی:ببنیحس

 

 گوش کن نی:حسمن

 

 یاون األ خوشبخته ساق کنهیرفته داره ازدواج م گهیاون د ی:نه توگوش کن ساقنیحس

 من دوست دارم  یفهمیآخه چرا نم دِ

 

  تلخه یلیخ اسگهیبا کس د اریسام نکهیا دنیرو قطع کردم بغض راه گلومو بست حرفاش تلخ بودن شن تماس

 

 بهم نگفته بود که دوستم داره  چوقتیدلم رو خوش کرده بودم اون ه یدوستم نداره از اولشم علک گهیاون د پس

 

 فرستادم یواسه پر امیپ هی

 

 مامانم  شیمن رفتم پ یپر

 .میساق
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لم براش د شتریب شهیباعث م نیانگار خودش کنارمه وا کترمیبهش نزد کنمیحس م جایا دیپتو وبغضم ترک ریز رفتم

 تنگ بشه 

 

 شدم  داریاز خواب ب لمیموبا یصدا با

 

 یپر هی:چمن

 ؟یاینم گهی:ها دپرستو

 دنبالم یایب یتونی:ممن

 :آماده شو اومدم پرستو

 

  نییبلند شدم لباسامو مرتب کردم و رفتم پا ازجام

 خوردنیتو آشپزخونه داشتن صبحونه م دیوآقاوح مامان

  تخیر ینشستم مامان برام چا منم

 خوردم . موصبحونه

 زنگ زد گفت:دم درم یپر

 

 :اومدممن
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  رونیب رمیشدم وبه مامان گفتم :دارم م بلند

 

 تحمل ندارم گهینرو د کنمیخواهش م ی:ساقمامان

 

 دارم ی:کار مهممن

 

 زارمینم گهیگفت:د ستادیشد جلوم ا بلند

 

 باشه؟ گردمی:برممن

  امیحتما م شب

 

 راحت بشه المیخ یری:حداقل بگو کجا ممامان

 

 :قبرستون من

 

 .. ےبابا چ ی:امامان

 حرفشو نزد بجاش لبخند زدگفت:برو به سالمت هیبق

 

 اومده بود یعل نیبا ماش یپر رونیدر زدم ب از
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 شدم سوار

 :سالممن

 

  ی:سالم خوبپرستو

 

 یتو خوب ی:مرسمن

 

  می:ممنون کجا برپرستو

 

 :قبرستونمن

 

 خنده ریزد ز هوی

 

 دار بود:حرفم خندهمن

 

 چکار می:خو قبرستون برپرستو

 

 :بابام اونجاستمن
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 یکنیفکر کردم مسخره م دی:آها ببخشپرستو

 

 ساله که نرفتم وامروز بدجور هواشو کردم ۶،۷سمت قبرستون  میافتاد راه

 برم باهاش حرف دارم دیبا

 

  ایب گهیساعت د مین هیتو  رمیگفتم :من م یبه پر میدیمزار که رس سر

 

 :باشه بروپرستو

 

 سر قبرش ونشستم همونجا  رفتم

 

 ببخش منو  یآره حتما از دستم ناراحت ومدمیچند وقته ن یدونیحالت چطوره م یی:سالم بابامن

 

 بعد رفتنت بدبخت شدم  بابا

 کردمیم هیوبهت تک یبود کاش

  شتیپ امیم یاالً اومدم بهت بگم که به زود اما

 ارم ند یکار ایدن نیتو ا گهید
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 شروع کردم به خوندن  اریاخت یترانه اومد به ذهنم و ب هی

 

 بخند  کمیبهم   ایرو ســــرم بـکش ب دســتتو

 شونمو ببند . یغم رو دوشمه زخما ایدن هی

 

  امیکنار م هامیمن دلواپسه با سخت یدلت برا دونمیکه م نیهم

 من بسه  یبرا نیهم

 چقدر بزرگ شدم نیاومده بب یک نیبب پاشو

 خودم  یرو پاها سمیوا یکه خواسته بود یهمون

 

 گله کنم که سرنوشت من بده  خوامینم نه

 نبود هولم بده یچرا کس یتاب باز موقع

  یخودیب یهاگله کنم باز گله خوامینم باز

 ینبود میشب عروس یبگم برا چ بازم

 چقدر بزرگ شدم . نیبرات تنگ شده وبب دلم

 دوست دارم  یلیعکساتو خ گهیوحاال د یستیتو ن زارمیعکسات م یرو سر

 چقدر تو رو دوست دارم. یکنارم کنمیم حس

 

 [۰۱,۱۰,۱۷ ۲۳:۴۹] 
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 وپنجم:شصت قسمت

 

 

 و اشکامو پاک کردم  دمیبه صورتم کش یدست

  میفاتحه خوند وبلندم کرد رفت هی دیرس پرستو

 

  مینهار خورد رونیب میرفت ییتاهم زنگ زدم و سه ینهار بود به ساج موقع

  یخونه پر میبرگشت بعدشم

 شد آماده رفتن شدم  عصر

 هوا بغلش کردم  یب نمشیبینم چوقتیه گهیحس کردم د میکرد یدست دادم و روبوس یپر به

 .رونیرو محکم بغل کردم ورفتم ب یرفتم ساج بعدشم

 

 بازم اشک ،اشک دیکه تاحاال خفه کرده بودم ترک یبغض

 

 شهیتموم م یچامروز همه یول امونهید هیمن واقعا  یگونهید هیروزام شده گر نیکار ا ایخدا

 

 دیخونه آقا وح دمیرفتم تا رس ادهیپ

 کردم حالمو خوب نشون بدم لبخند زدم و سالم کردم  یخانوم باز کرد ورفتم داخل سع ایرو زدم ثر فنیا زنگ
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شد ن میحال یزیالبته منکه چ مینگاه کرد لمیف هیم ومبل نشست یجواب سالمم رو دادن رو ییهم باخوش رو هیبق

 لبخند رو لبم موند  یهمش تو فکر بودم ول

منم همش  میبخور میرفتن تو آشپزخونه ومشغول شام درست کردن شدن شام که حاضر شد رفت اخانمیو ثر مامان

 هم موفق شدم  یو بخندم که تا حدودداشتم بگم یسع

 

  ادیخانم هم گفتم ب ایبه ثر ونیزیتلو شیپ میاز شام دوباره برگشت بعد

 اومد بهمون تعارف کرد وکنارمون نشست . ییوچا وهیخانم با م ایثر

 

 وچروک  نیصورت مامان نگاه کردم که پر از چ به

 ام واقعا شرمنده دونستمیرو نم یمادر فداکار نیچقدر بدم که قدر همچ من

 

 راحت برم الیبا خ تونمیم یجور نیخوشبخته ا دیحالم که با آقا وحاأل خوش یول خوادینشدم که خودش م یاون چیه

 نگاهش کردم  ریدل س هی

 نگاهمو حس کرد و برگشت سمتم  ینیسنگ که

 با نگاهش گره خورد  نگاهم

 بخش زدم  نانیلبخنداطم هی

 

 لبخند زد . اونم

 

 سین یاتون برم بخوابم امربلند شد گفت:خب خانوما من با اجازه دیوح آقا
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 ورفت. میگفت ریخبهش شب یهمگ

 

 بمونه  شمیپ خوادیبخاطر منه م دونستمینرفت بخوابه م یول دیکشیم ازهیآروم آروم خم مامان

 

 ریوگفتم:مامان شب بخ دمیجلو صورتشو بوس رفتم

 

 و رفتم باال دمیخانم هم بوس ایثر یلپا

 مطماً شدم خوابن برگشتم تو اتاق  ینه وقت ای دارهیب یکس نمیبب رونیدو ساعت گذشت رفتم ب یکی

 

 کردم  یرو روشن کردم و ترانه پل اریسام تاپلپ

 برداشتم . اریقاب عکس از سام هی

 افتادم  نیحس ادیگرفتم دستم که  غیت هیرفتم تو حموم  و

 فرستادم  امیپ براش

 

 

 

 به خواستت احترام نزاشتم وقتچیببخش منو که ه جاننیحس

  یادامه بد تیوبه زندگ یفراموشم کن خوامیم ازت
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 خداحافظ رمیم شهیدارم برا هم من

 

 

 دمیرو بوس اریرو برداشتم عکس سام غیت دوباره

 

 محکم گرفتمش  دیرو گرفتم رستم لرز غیت

  دمیلرز شتریرگم گذاشتمش ب کینزد

 شد  ریاز چشام سراز اشک

 

 رو گذاشتم رو رگم  غیت

 رو انتخاب کنم یکیدوتا جهنم  نیاز ب خوامیفقط م سیترسم مهم ن یول دمیترس

  کنمیم یخوشبخت یبرات آرزو سیبرام ن یچیه گهید

 اریسام

. 

. 

. 

 رومحکم فشار دادم رو دستم  غیت

  نیبه خواب سنگ رمیمهم نبود األ م یچیه گهید یدردم گرفت ول نیرو زم ختیاومد ر خون
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 شد چشامو بستم . نیسنگ پلکام

 .دیچیترانه تو گوشم پ یصدا وتنها

 

 

 

 ـــــهیاز تـــــوتـــــنــــهــــا نــــشـــــونـــــم از تـــــو  امـــــونــــهید دل

 عـــکـــــســــــ

 ےکــــــه خــــــودتــــــم نــدار ےــــادگـــــاری

 شـــــبــــهــــام ــقیرفـــ شـــــــده

  ــهڪ ےوقــــتـــــ

 ـــرمـــشیــــگیـــنــــهام مت ےلــــیخـــ

 ےبـــازم مــــــش رومروبـــه

  آرزوم

 قرارم  یب ــــهڪ ےتــــــــو رو نــــــدارم وقــــتـــــ یوقتـــــ

 به  بندمیبــــــــاز م چــــشـــــامــــو

 کنارم  یایب دیشــــا

 

 از تو تنها نـــشـونم ازتو  امـــــونــــهید دلـــ

 ےخودتــــم نــــدار هڪ یادگاریعکس  ـــــهی
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روم بازم روبه رمـــشیگــیتـــنهــــام مــ ےـــلیکه خــــ یشبـــهام وقـــتــ قیرفــ شـــــده

 آرزوم  ےـــشـــــیم

 

 یالیالالی،آالالیآال،ال

 

 

 

 

 

 

 .تمام

 

  

 وششم:شصت قسمت

 

 

 

 

 :اریسام
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 پناه آوردم به کار کردن  یپناه یازب

  خوامیباال سر م هیکه سا سین نیا منظورم

 باشه  یقو تونهیمرد مگه چقدر م هیبگذرونم اما  مویزندگ تونمیمردم و م خودم

 که مرتکب نشده  یتحمل کنه عشقش ولش کنه بره به گناه یسخت نیا تونهیم چقدر

ه تو ذهنم ک ادیو دلم براش تنگ نشه انقدر فکر م وفتمین ادشیوقت  هیهم مجبورم سرمو با کارم گرم کنم تا  حاال

 تمرکز کنم. تونمینم یحت

 یزنگ خوردجواب دادم:سالم باباجان خوب میگوش

 

 رهیم شیسالم پسرم ممنون کارا خوب پ ـــــــ

 

 یخوبه جاتون خال یچ+بله همه

 

 ار؟یسام-

 

 +بله بابا.

 

 شده یزیگفتم:چ هیسکوتش طوالن دمید ینزد وقت یحرف

 

 یبدون دیهست که حتما با یموضوع هی-
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 کلمه هم درموردش بشنوم. هی یحت خوامی+اگه درمورد اون دخترس که من گفته بودم نم

 

 

 مهمه فقط گوش کن  یلیبار خ نیا گهینه د-

 

 من... ی+ول

 

  یکه فراموشش کرد یمدت همش دروغ گفت نیگفتم گوش کن ،تو ا-

 ازدواجت دروغه  هیکه قض دونمیم نمیا یتو دوستش دار شناسمیپسرمو خوب م من

 .یدیاز دستش م شهیواگر نه برا هم ایاأل ب نیهم یذره دوسش  دار هیاگه فقط  پس

 

 افتاده  یوگفتم:چرا مگه اتفاق رپامینتونستم تحمل کنم غرورمو گذاشتم ز گهید ندفعهیا

 

 اون بخاطر تو خودکش کرده.-

 

 شدم برگشتم خونه مدارک مو برداشتم  نمیر ماشسوا رونیرو قطع کردم و از شرکت زدم ب تماس

 گرفتم  رانیواسه ا تیدوساعت بعد بل برا

 مو انجام دادم عقب مونده یبرگشتم شرکت تمام کارها بازم
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 رفتم فرودگاه و

 

 

 ️✈پرواز کرد مایهواپ

 

ازش  یسراغ چیمدت ه نیمن احمق که تو ا ریتقص رهیرو برام حفظ کن نزار بم یازت ساق کنمیخواهش م ایخدا

 نگرفتم 

 ازدواج کنم  خوامیاواخر به همه گفتم که م نیخودمو سرگرم کارام کردم که فراموشش کنم ا همش

 هنوزم دوستش دارم. اما

 

 

 گرفتم ورفتم خونه بابام   نیماش هی ستادیکه ا مایهواپ

 درو باز کردم  دیکل با

 فتم .دوتا باال ر یکیها رو تو سالن نبود پله یداخل کس رفتم

 میبود نجایا یدفعه افتادم که منو ساق نیآخر ادیبدنم سست شد  یادفعهی

  میاتاق باهم بود نیتو هم نجایمنو کشوند تو اتاقم هم خاطرهام

  شدیترانه داشت پخش م هیروشنه و  تاپلپ

 حموم باز بود در

 حالم دگرگون شد  دمیکه د یاداخل با صحنه رفتم
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 رفتمیاز حال م داشتم

 پر از خون بود  وان

 بود  نیشکسته قاب عکسم رو زم یها شهیش کهیت

 

 تا سرجاش اومد دمیکش قیگرفت چند بار نفس عم نفسم

 

 .یتو با خودت چکار کرد یساق

 

  نییبدو ،بدو رفتم پا رونیاتاق زدم ب از

 زدم :بابا،بابا؟ داد

 نییخانم کجا ایثر

 

  نییها اومد پااز پله بابا

 

 کوش،کجاس ی:سالم بابا ساقمن

 

 مارستانهیسالم ب کی:علبابا

 

 ...یرو بدون زایچ یلیخ دیصبر کن قبلش با اریکه بابا گفت:سام رونیبرم ب خواستمیم



 ردیمیعشق هرگز نم

 
385 

 

 

ت از گف نیفرد یافتاده ومن کنارش نبودم از کارها یاون همه اتفاق برا ساق نکهیکرد و من شکستم از ا فیتعر بابا

 یازدواج خودش ومادر ساق یحال بده ساق

 

 

 می:خب حاال پاشو بربابا

 

  مارستانیجام بلند شدم وهمراهش رفتم ب از

 تو سالن انتضار نشستن   نیوخواهراش وحس مادرش

 

  رونیرفت ب دیتا منو د نیحس

  زدیداشت زار م مادرش

 جلو گفتم:سالم حالش چطوره رفتم

 

 سی:حالش اصال خوب نصباح

 

 یقسا شیدکترش وازش خواهش کردم برم پ شیپ رفتم

 

 شد  یراض دیخواهش واصرار منو د یوقت
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 من باشه  یساق نیامکان نداشت ا یبهش دستگاه وصل کرده بودن ول یتو اتاق کل رفتم

 من که انقدر الغر نبود یساق آخه

 دادیخوب م یبو کردیم شیآرا دیرسیبه خودش م شهیهم شناسمیکه من م ییایساق

 بره  زاشتمیمنه اگه اون شب نم ریچشاش کبود شده همش تقص ریز  یحاال چ اما

 .افتادیاتفاقا نم نیکدوم از ا چیه

 

  کردمیو اسمشو تکرار م ختنیر اریاختیکنار تختش نشستم و دستشو گرفتم اشکام ب یصندل رو

 

 

 تو رو خدا چشاتو بازکن  ی،ساقیساق ــــــ

 

 . نمیبیقشنگتو م ینه چشا شنومینه صداتو م گهیکه د فیح

  خورهیسرم تکون م ریز یزیگذشت که حس کردم چ قهیوسرمو گذاشتم رو دستش چند دق دمیبوس دستشو

 به صورتش نگاه کردم  خورهیداره تکون م یباال بردم که متوجه شدم دست ساق سرمو

 باز بود  چشاش

 

 تو. زمیعز یســــ ساق ــــــــ
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 شکرت  ایخدا

 

 رفتم پرستارا رو خبر کردم  زود

 نبود یها خبراز اون دستگاه گهیتاقشو عوض کردن دکه ا دیطول نکش یلیخ

 

 ششیکرد وفقط من به عنوان همراه موندم پ رونیپرستار همه رو ب نکهیتا ا ششیخواهراش رفتن پ مادرش

 .ششیمن رفتم پ رونیکه همه از اتاق رفتن ب یوقت

 

  

 وهفتم:شصت قسمت

 

 

 اومد  دمیکشیم دنشویها انتظار دمدت یکه رفتن در باز شد و کس نایا مامانم

 تنگ شده بود شیایدر یچشما نیدلم برا ا چقدر

 دادم  هیجام نشستم و به بالشت پشت سرم تک تو

 کرد و اومد نشست  یبود سالم کوتاه نییپا سرش

 سالمشو دادم  جواب

 شد رهیصورتم خ به

 منه اگه... ریهمش تقص دیوبا بغض گفت:ببخش دیرو لبش بود اشک از گوشه چشمش چک لبخند
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 کنهینم هیزدم وگفتم:مرد که گر یرو صورتش اشکشو پاک کردم لبخند دمیکش دست

 

 دیودل من لرز دیخند مردونه

 

 .میگذشته بهتره فراموشش کن یچدادم:من مقصرم حاال هم که همه ادامه

 

 بدم  حیبهت توض دیرو با یزیچ هی ی:ولاریسام

 

 ؟ی:چمن

 

 رو بغل کردم  هیهان یمنظور چیه ی،من ب ی:درمورد اون شب که قهر کرداریسام

 یبدون ویتو همه چ کردمیفکر م بعدشم

 

 دونستمیم دیبا وی:چمن

 

 رمهیهمش هیهان نکهی:ااریسام

 

 منم که مادر نداشتم. میباهم بزرگ شد یتعجب بهش نگاه کردم که ادامه داد:آره خب ما از بچگ با
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 برام درست کرد ییچه دردسرها یسادگ نیموضوع به ا هی میدو ساکت شد هر

 تا مرگ برد . منو

 دستمو گرفت انگار برق بهم وصل کردن اریبود که سام نییپا سرم

 دیچیازدرد بهم پ امافهیدستمو فشرد که  ق آروم

 کنمیرو تحمل نم یکیکوچ نیدرد به ا گهیشدم که د فیانقدر ضع آخه

 

 

 حواسم نبود. دی:آخ ببخشاریسام

  میشد رهیسکوت هر دو بهم خ دوباره

 یسکوتو شکست وگفت:ساق اریسام

 

 :جانم.من

 شد وگفت:دوست دارم. رهیچشام خ تو

 

 .دمیبودکه تو عمرم شن یاکلمه نیقشنگتر نیا

 

 دارموگفتم:مـــ من منم.. دوست نییانداختم پا سرمو
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 موقع حرف زدن تو چشام نگاه کن.باالو گفت: دیام وسرمو کشچونه ریگذاشت ز دستشو

 

 شدم  رهینامعلوم خ ینقطه هیمن بدتر به  یول

 

 یبلند ومحکم صدام زد:ساق یبا صدا نباریا

 :از ترس بهش نگاه کردم من

 یشیتر مخوشگل یکشیخجالت م یوقت یدونستیاش گرفت وگفت:مخنده که

 

 از خجالت صورتم سرخ شد گهید نباریا

 ؟یکرده بود میهمه خجالتو کجات قا نیدختر ا ی:وااریسام

 

 .ستمین یاخم گفتم:منکه خجالت با

 

 !!آره خب معلومهیستیانداخت باال وگفت:ن ابروهاشو

 

 ی:ســـــامــــمن

 ی:جون ساماریسام

 تحمل نکردم ورفتم بغلش گفتم:عاشقتم بخدا گهید
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 . شتری:من باریسام

 

 

 حالم خوبه خوشحال شدن. دنید یوقت ادتمیداشون اومدن عهمراه نامز یوساج یکه مرخص شدم پر مارستانیب از

 

  میریرو باهم بگ یتا عروس۳و قرار شد  میکرد فیکارامون رو رد خالصه

 شود  چه

 

  

 شصت وهشتم و آخر: قسمت

 

 

  خونه خودمون میریم گهیمال منه البته از فردا د دایباال که جد یهااز اتاق یکیگفتم و رفتم تو  ریشبخ یهمگ به

 اریمنوسام ٔ  خونه یعنی

 

 هیک دمیبود نفهم کیکه در باز شد اتاق تار دمیتخت دراز کش رو

 ه؟ی:کمن

 

 ه؟یدوباره صدا زدم :ک ومدین یجواب
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  ومدین یجواب بازم

 محکم هولم داد وپرت شدم رو تخت یکیشدم چراغ رو روشن کنم که  بلند

  دمیکش غیترس ج از

 

 کرد کاریچ نفهم ٔ  پسره ارنگاهیسام دمیبالفاصه بعد ازبو عطرش فهم اما

 

 ونهید یکنیم هیچکار نیزدم:آخه ا داد

 

 شد روم و دستاش رو دو طرفم رو تخت گذاشت  خم

 امونهید یدی:تازه فهموگفت

 

 ییاونهید ی:خوبه خودتم قبول دارمن

 

 شدم. اتونهید دمتید یاز وقت زمی:آره عزاریسام

 

درو هم باز کردم  دمشیعقب وبلند شدم دستشو گرفتم دنبال خودم کش و هولش دادم اشنهیگذاشتم رو س دستمو

 زمیعز ریو گفتم:شب بخ

 

 دارمیحاال حاالها ب ادیرو روشن کرد و گفت:منکه خوابم نم چراغ
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 رونیب اربفرمایجناب سام ادیمن خوابم م ی:ولمن

 

 :نچاریسام

 

 .میکار دار یبخوابم فردا کل خوامیم گهینکن د تیاذ اریسام یــــــیــی:وامن

 

 میبخواب ایکردوگفت:خب ب یاوف

 

 فقط تو برو تو اتاقت میخوابی:خب ممن

 

 درو ببنده گفت:منم قهرم. نکهیقبل از ا رونیرفت ب یکرد و با ناراحت اخم

 

 .دمیخواب و کردم خاموش رو نداشتم،چراغ قهرو ٔ  حوصله منکه

 

جمع کردم و آماده رفتن شدم بعدشم رفتم اتاق  لمویدوش گرفتم وسا هیشدم اول  داریب میآالرم گوش یصدا با

  اریسام

 گهیبلند شو د میپاشو بر  یسام   یرو صورتش  پتو رو زدم کنار و گفتم:سام دهیخواب بود پتو رو هم کش هنوز

 یســــام
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 یســــــامــــــ

 

 

 :عــــــه،من باهات قهرماریسام

 

  گهید میبابا حوصله ندارم پاشو بر ی:امن

 

 رمیجا نم چی:من هاریسام

 

 کردم  کارتیپاشو مگه من چ ینر یکنی:تو غلط ممن

 

 .میریبعدش م یکن میراض دیحاال هم با یدونی:خودت بهتر ماریسام

 

 کنم؟  تیراض دیبا ی:اونوقک چطورمن

 

 بوس ناقابل هی:اریسام

 

 به درک  ای:برو گم شو اصال نمن

 و وارد آشپزخونه شدم  نییها رفتم پااتاق از پله رونیب اومدم
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 سالم کردم اوناهم جوابمو دادن دینشستم و به مامان وآقاوح یصندل رو

 

 نشد داریب اری:دخترم سامدیآقاوح

 

 :نه هنوز خوابه من

 

 دارمیمن ب ـــــ

 اومد کنارم نشست و سالم کرد. دمیرو د اریپشت سرم سام برگشتم

 

بعد که تموم کرد بلند شد و قبل رفتن  یمامان هم کم رونیاشو که خورد از جاش بلند شد رفت بصبحونه دیآقاوح

 اریب نوینره ماش ادتی یرسوند رویساق نکهیبعد ازا اریحموم،سام رمیگفت:من م

 

 :چشم اریسام

 شهیات مبا خودت نهار ببر گشنه یمنم گفت:ساق به

 

 

 کردم  یچشم غره رفت و با اخم شروع کرد به خوردن منم براش دهن کجبرام  اریاز رفتن مامان سام بعد

 کنه رفتم. ارفکریکه سام سادمینرفتم پشت در وا یول رونیجام بلند شدم که مثال برم ب از
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  دمیاشو بوسشدم و گونه کشیدوباره برگشتم اونکه پشتش بهم بود متوجه نشد نزد بعدش

 

 نا؟یاآقامون ی:حاال آشتمن

 

 از تعجب باز موند چشاش

 ناینکنم خانمم ا ی:من غلط بکنم  آشتاریسام

 

 رسوندم آرشگاه  اریسام میآماده شد خالصه

 هم بودن  یو ساج یپر

 

 مینگاه کرد گهیبعدش به همد میدید نهییآرشگر که تموم شد خودمون رو توآ کار

 

 متفاوته شمونیتا عروس مثل هم البته آراخدا چه قشنگ سه یوا

  میبا هم عروس ش کردمیوقت فکر نم چیه یول

 

 آرشگاه گفت:خانوما شوهراتون اومدن دنبالتون شاگرد

 

 رونیب میباهم زد ییتا سه

 براق تر شدن  شیآب یتر شده بود چشاخوشگل شهیاز هم ارمیدوماد اومدن سمتمون سام ونیآقا و
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 هم زده بود کا دلم براش ضعف رفت  کشیساق یست کرده ازاون لبخندها شیآب یبا چشا وشلوارشموکت

 

 کنمیم شتریسرعتمو ب میبهم برس سینداره و قرار ن یراه تموم نیا انگار

  یکه بهم داد یخوب یشکرت بابت زندگ ایخدا

  میدیعشق رو کش نیریدرد ش مونیتاهم نگاه کردم اونا هم حال منو داشتن سه یوساج یپر به

م کرد یخودکش گهیرفت منم که د یهم که بحاطر عشقش تا مرز خودکش یساج ستادیعشقش وا یچندسال پا یپر

 موندماز بس خر شانسم زنده یول

 

 شـــکرت ـــــای:خــــدادیکش ادیوبغلش کرد فر دیرس یتا به پر دنیو شروع کرد به دو وردیطاقت ن یعل

 

 میدیبالخره بهم رس ماهم

 

 

 بایز ے:سالم بر بانواریسام

 

 :واو فدا مدامن

 

 ؟ی:تو هنوز آدم نشداریسام
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 م؟یاخم گفتم:په من چ با

 

 گهید یا:فرشتهاریسام

 زدم  لبخد

  دیبوس موگونه

 

 ار؟ی:خوب شدم ،ساممن

 

 ی.من چیشد ی:عالاریسام

 ی:توهم عالمن

. 

. 

. 

 پشت فرمون نشست منم کنارش  اریسام

 هم پشت نشستن  نیامیوبن یساج

 

 خودشون  نیهم که تو ماش یوعل یپر

 

 باغ یبه سو شیپ میکرد حرکت
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 .دیرس انیبه پا ییایشب رو نیوا

 

 

 

 .انیپا

 

  

 نوشته بودمش وحاال پخشش کردم۹۵رمانم بود که تو سال  نیاول نیا

 که خوشتون اومده باشه  دوارمیام

 ممنونم نیکرد میکه تا آخر رمان همراه ییشماها یهمه از

 

 کنمیتون رو دعوت مهمه سمینویبازم م یلطول بکشه و دیشا نیباش میبعد یهارمان منتظر

 دیکه جواب چالش رو بد یبه شرط نیلفت بد دیتونیم نیخوایاگه م حاال

 

 

 

 samaneh,hباتشکر
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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