
 عشق، حکم دل  اسیق

1 
 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   



 عشق، حکم دل  اسیق

2 
 

 
 

 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

 همتا یبه نام خداوند ب  

 . 

 . 

 . 

 . 

 عشق، حکم دل  اسی رمان : ق نام

 ی سی پل  ی: عاشقانه_کم ژانر

 ی: فاطمه معمار  سندهینو

 : خوش  انیپا

 ( یغالم یعل یعاشقانه )آقا ی انجمن رمان ها کاربر

. 

 . 

http://www.romankade.com/
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. 

 : خالصه

 . 

 . 

 . 

 که اونو شکستن،   شهیاز جنس ش  یدختر 

   ک،یکوچ یبا آرزو ها یدختر 

 رو به باد دادن؛    آرزوهاش که

 مغرور که غرورشو لگدمال کردن،   یدختر 

 نبود،   یکه در اون محبت  یزندگ

 که اون دختر به خانوادش داشت،   یوابستگ

 احساس،   چیه یب یا خانواده

 جنس سنگ،  از

 گذاشت.  شیاش به خواهرش بود که تنها یکه تنها دلخوش  ییایپان

 نداشت.  یت یبراش اهم یز یچ  چیبود که ه یبرادر  به

 اش،   یجدال زندگ  نیا یتو

 رقم خورد،   یا صفحه

 خورد.  یکه شکست بد یا صفحه

 بکشد؛  دکیپدر اسمش رو  یبه جا تونستیرو که م یکه مرد یا صفحه
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   د،یکش دکی  یعنوان همسر مدت  به

 عاشق شد و نتوانست به حکم دلش عمل کنه... انیم نیدرا

 اول  پارت

 

 ــــــــام یمنم ب سایوا یـــــــــمهس  ــــــــما،یمهس-

 

 گفت:  داشتیهمونطور که تند تند قدماشو برم یمهس

 

   ــــر؟ید یفهمــــیشد م  رید ،یاین اه یصدسال س  خوامیم-

 

 بارو خوا... هی ن یخب بابا تو هم هم-

 

زد   یو حرص موج م   تی که توش عصبان ییحرفم رو بگم برگشت سمتمو با صدا یادامه  تااومدم
 گفت: 

 

  یحاال دفه  گمیام هرروز م وونهیمن د یکن ی بار تو هرروز منو االف خودت م هی  نینگـــــو هم یه-
 .ارمیاز تو تخت درش ب امیب  دیبا سوزهیبـــــــاز دلم واسه خانــوم م ی دنبالت، ول امیاخره م

 

 ...ـیمن د -
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 . ـــــایحرف نزن فقط گمشو ب-

 

 گرفت.  ش ی اون طرف کرد و راه مدرسه رو درپ روشو و

 .شمیم داری لگداش ب پایهــــــا هرروز با ت گهیم راست

 باشم و...  زیبار نشده که صحرخ هی کنمیم  یکه دارم زندگ یشونزده سال  نیتو ا من

 

   ؟یپانــــــــ-

 

 به خودم اومدمو پشت سرش راه افتادم.  مایمهس غیج  یصدا با

 

 .م یگرفت شیدرپ یو راه کالس رو با مهس دمیکش  قینفس عم هیمدرسه که شدم  اطی ح وارد

 

  ریرو د یع یاخه چند دفعه  قبالبه خاطر من کالس خانم رف ومد،یداشت اشکش در م گهید یمهس
 . برنیم  تی ریمارو به دفتر مد  میایب رید گهیبار د کیو بهمون تذکر داده بود که اگه  میاومده بود

 

با   شهیومن هم مثل هم  دیلرزیداشت از استرس دستاش م یمهس  میدیدرکالس رس یبه جلو یوقت
 یلب گفتم و خونسرد و با شهامت تقه ا ریز ــــشیا ه ی اوردیبه خودش فشار م  یکاراش که الک نیا

  یمهس ی افه یق دنیکالس درو باز کرد با د یاز دانش اموزا یکی  یبه در زدم چند لحظه که گذشت مل
 که از تعجب چشامون باز مونده بود. یخنده من و مهس  ری زد ز یپق
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 .دیخندیبلند م ی در کالس با صدا یجلو  یو مل  ومدیرفتارا بدش م نیاز ا یعیرف اخه

 

 گفت:  یکه گذشت خندشو خورد و با تک سرفه ا  کمی

 

امروز کال دپ زده کالسا رو   یعی بابا، خانم رف  ی به خودت گرفت هیا افهیچه ق نیا یمهس  یـــــــیوا
 . ادینم

 

بشکن زدم، وارد کالس   هیو  دمی کش یف یخف   غیج هیو من  دیکش  ینفس راحت یحرفش مهس نیا با
 هستن. نازیفقط سارا، الناز و ا ستنیکال ن  یعنیست،یاکثر دانش اموزا ن دمیشدم و در کمال تعجب د

 

دو زنگم  م،یزنگ اخر که هنر دار م؟ یچونی کالسارو بپ دهیا هیبچه ها پا یـــــیگفتم:وا یبلند یصدا با
 . ستیو کالس ورزشم که اصال مهم ن ومدهی که ن میداشت یعیبا رف 

 

 بهم انداخت و گفت  یا هانهینگاه عاقل اندر سف هی الناز

 

 !؟یفکر کرد یی! تنها؟یگیراست م یواااا-

 

 پشت بندش گفت   نازمیا و

 

 به سه چهارتا دانش اموز درس بده؟! ادی م یاسکول ک-
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 د؟یاوووووم... پس چرا نشست-

 

 .ادی ب سمونیسرو میسادیچون که وا-

 

 تفاوت گفتم:  یبهش انداختم و ب  ینگاه میبه عقب برگشتم ن  یمل یباصدا

 

 ! ؟یاینم ی رم،مهس یم گهیمنم د-

 

 . میاره بر-

 

 عقب و گفتم  برگشتم

 

 _بروبچ فعال. 

 

 گرفتم. شی خونه رو در پ یاومدم و باز راه خسته کننده   رونی با بچه ها از کالس ب  یاز خداحافظ بعد

 

 .رنی بگ سی برام سرو گذاشتمیوقت نم  چیه نیرو دوست داشتم به خاطر هم  یرو ادهیپ شهیهم من
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 .ومدیهم قدمم م انداخته بودو نییکردم که سرش رو پا  یبه مهس  ینگاه

 

 . میباهم دوست بود یدوستم بود. ما از بچگ  نیو خوب تر  ن یتر ی میصم  ن،یبهتر

 

باهاش دوست شدم   رفتمیکه به مهد م یما بود و از زمان یباالتر از خونه  ابونیخ هیخونشون  بایتقر
 دوستم، خواهرم.  م،یشده کل زندگ دمید امیو تا خواستم که به خودم ب

 

 به لبم نشست که از چشماش دور نموند وبرگشت طرفم و گفت  یهش لبخندفکر کردن ب با

 

 !؟یکن ی فکر م یبه چ یدار -

 به تو -

 

 زدو گفت:به من؟! یلبخند

 

مواقع هم مث گربه   ی،بعض یر یگیمواقع مث سگ پاچه م  یفکر  که چرا بعض  نی به ا گه،داشتمیاره د-
 . ریملوس سر به ز یها

 

 . دمایبرام نازک کردو گفت:به روت خند ی حرص پشت چشم با

 

 امپر بچسبونه. دمیترسیم ابونینزدم چون وسط خ یحرف چیه گهید منم
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و   دیبرگشت طرفم و دستاشو به هم کوب  هویکه  میرفتیم میداشت یجور  نیهم
 ...یگفت:راســــــــــت

 

 نیبارش کردم که باا یا وونهید هیاز ترس به اسمون رفت،و  غمیج  هویکه اصال تو فازش نبودم  منم
 ؟ یار یدرب یباز   وونهید ابونی وسط خ ی بلد گه،فقطیخو بنال د-حرفم خندش گرفت. 

از شمال   اریخواستم بهت بگم شب داداش مه  یکه،م یزار ی ...اهااااا،حواس واسه ادم نمزهیامممم...چ-
 هم بگم. یبهم گفت که به تو عل پزهیمامانمم داره رشته م گردهیبرم

 

 ؟ یگفت یتو هم بهم نم  گفتینم یز یاگه خاله جون چ  یعنیابرومو انداختم باالو گفتم: هی

 

  یعلــــ  ااااریمه  گمیبابا دارم م ؟ ی کنی فکر م نیهمه فک زدم تو فقط به ا نیبــــــــرو بـابــا،من ا-
 مـــن تــــو

دلم واسه اون همه شب زنده  یییی،واااا شهیسرپا م  دوباره داره بعد از دوماه پمونیاک
 هامــــون تنگ شده. یباز  وونهید مـــون،واسهیدار

 

  یتلفن  قه یحتما دم به دق ارم یمه  ،بایدیخونه عموم د  میرو خو اون هفته رفت  ی؟علیر ی نم  شییییچ-
 . یکنیصحبت م 

 

 دلم واسه جمع چهارنفرمون تنگ شده.  ،منیاهههه چته پــــان-

 

 حالــــا تو هم.خب -
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 .اااایهم خبر بد ی نره به عل ادتی گهید-

 

  ادشیهم  یبه زن عمومم بگم اگه عل یخوایمن،باشـــه،م زی باشه عز -کردمو برگشتم سمتش یپوف
 بنداز؟  ادشی رفت 

 

 . شیییگفتم ا  یخب انگار چ-

 

 گرفتم. شیجواب دادن بهش راهمو درپ  بدون

  شهیم بایکه تقر  یپسر عموم از همون موقع شدیهم م ی و عل یبرادر مهس شدی م اریچهارتا که مه  ما
 .میداده بود لیتشک  پیاک هیتو سال اول دانشگاه باهم اشنا شدن باهم  اریو مه یش،عل یسه سال پ

 

از ما بزرگتر بودن و از همه مهمتر پسر هم  یشش سال نکهیکردن و باا یوقت مارو دک  نم  چیه اونا
  ونیداشتم اول از همه با اونا در م یوقت هر مشکل  کردم،هری م یادیز یبودن باهاشون احساس راحت 

 و همه جا باهاشون راحت بودم.  شهی خالصه هم ذاشتم،یم

 

وقت   رید دی شا گمااا،شبیدستمو گرفت و گفت:م ی.مهسشدمیم  کیکم کم داشتم به خونه نزد گهید
 خونمون؟! یبمون یر ی اجازه بگ یتونیکه م نایبشه از مامانت ا

 

 نداشت و...  یتیبودونبود من براشون اهم  چوقتینشست کنج لبم،اونا ه ی تلخ  پوزخند

 



 عشق، حکم دل  اسیق

11 
 

  یدونیگفتم:خودت که بهتر از همه م دمویکش رونی پس زدم و همون طور دستمو از دستش ب فکرامو
 . شهیحواسش نم  ینشه کس دامیکه من ده روزوده شبم پ

 

به   زمیتلخ تر بود،خواهرم،عز یز ی زد که از هرچ یحالمو عوض کنه به روم لبخند  خواستی م یمهس
 خاطر من ناراحت بود. 

 

خب خــــب خـــــــب،شب -میدیبه خونمون رس  دمیخواستم جو رو عوض کنم که د یم منم
 . زمی عز  نمتیبیم

 

 . زمی عز یاوک با-

 

 گلم. یبا-

 

جور واجور واسه هم استفاده   یما اکثرا از فوشا م،اخه یدیبا تمام شدن حرفمون خند هردومون
 .می ومدیهم م یحـــاال چ لفظ قلم  م؛امایکردیم

 

 بزرگمون انداختم. اطیبه ح  یشدم،نگاه اطی وارد ح یبا مهس  یاز خداحافظ بعد

 کردم.   یرو ط اط یحوصله طول ح  یب

 

هم نوبت   ای خونه دلم گرفت،حتما باز مامان صبح زود رفته سونا، یخونه شدم از سوت و کور  وارد
 داشته.  کوریمان
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 که دانشگاس. خواهرمم

شرکتش رو   یهم رفته زود کارا  یفکر کردم که حتما داداش مان  نینشست کنج لبم و به ا یپوزخند
 برسه. شی انجام بده و بره به تنوع طلب

 . کردیم دایم که تو طبقه باال به اتاقم راه پشد ییپله ها هیراه

 

  یلینگاه کردم،صورتم خ نهیهارو باال رفتمو وارد اتاقم شدم،کولمو انداختم کنج اتاق،به خودم تو ا پله
 حس بود.  یب

 

تاپ دکلته  هیبه خودم برسم.رفتم سمت کمد لباسام  کمیگرفتم به خاطر دل خودمم شده  میتصم
 نا خودگاه زدم یتنگ برداشتم لبخند یمشک نی شلوار ج  هیو  یمشک

 . کردمیاستفاده م ادی رنگ ز نی بودم و اکثرا از ا یعاشق رنگ مشک شهیهم

 

رنگم دور تا   ینسکافه ا یبه موهام انداختمو کشو از سرم باز کردم،موها یعوض کردم،نگاه  لباسامو
چشم بود و با رنگش هارمون فوق  یتو شهیبود که هم  موهام یاز همه بلند شتریب ختیدور شونم ر

    ذاشتیبه رو به جلوه م یالعاده ا

 بهم زل زده بود نهیا یکه از تو هیرنگ سبز وحش یقفل شد تو چشمام

 بود.  دایداخلش پ یاز رنگ طوس  یکه رده ها ییچشما

 .دمیکش میقلوا یلبا یدراز کردمو رژ سرخ خوش رنگمو برداشتم و رو دستمو

 خط چشم بودو رژ.  شمی ارا تی نها شهیهم من

 خودم ثابت موند.   یخط چشمم.نگام رو دهیاز کش بعد
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دختر شونزده ساله باشم.از همون نگاه  هیکه  خردیداشتمو اصال به سنم نم یفوق العاده ا ییبایز واقعا
 شدیدارم وبا نگاه به قد بلندمم م  یسال ستیکه کمه کم ب یکردیو دخترونم فک م  فیاول به اندام نح

 ثابت کرد.  نویا

 

 شدم.  ری سراز نییو از پله ها به پا  دمیپوش دمویاسپرت سف یکفشا

 

 درست کنم. یگرفتم واسه ناهارم اسپاگت میتصم

 

به اونطرف   که داداشم باشه.راهمو الیخ  نیبا ا دیبه هم خوردن در خونه بود که به گوشم رس یصدا
همزمان شدو من   میکه کش یغیبلند کردن سرم با ج دمی به اونجا رس یبود وقت  نیسوق دادم.سرم پا

  یلیبا تعجب و بعد خ غمیو اون اول به خاطر ج کردمیبا بهت به شخص ناشناس روبروم نگاه م
 نگام کرد.  خونسردانه

 

ما  یخونه  یشما تو  قایاالن دق دیبگ شهیم ـــــدی گفتم:ببخش یتو هم و به تند  دمیکش اخمامو
 د؟یهست یو ک  دیکنی م کاریچ

 

رفتن تو   رسنیم شونیرادمنش هستم و االنم ا یگفت:خانووم کوچولو من همکار اقا یلبخند با
 ... و شما؟ ارن ی چند تا پرونده ب نشونیتا از ماش نگیپارک

 

 هستم. یخواهر مان  تفاوت گفتم:من  یبهش انداختم و ب ی زخنده زدم و نگاه  پو
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 !!دییبفرما

 

 رو مخ بود. یحساب   رشیخ  یکاناپه نشست ،هوووووف نگاها یرو اومدو

 داشت.  یسال ۴۵کمش ،کمهیکشی از سن و سالت خجالت نم  کهیبگـــه مرد ستین  یکی اخه

 

  یق یبراش نازک کردم که باعث شد لبخند عم یپشت چشم رفتمی که به سمت اشپزخونه م همونطور
 بهم بزنه .

 

رفت سمت    لکسیر یل یبه من کرد و بعد خ یاومد داخل خونه و اول نگاه ی مان  قهیاز چند دق بعد
 به ظاهر محترم.  یاون اقا

و به  میکار دار نجایمن و محمد امروز تا عصر ا یمحمد جان.)ورو به من ادامه داد(پان رشدید دیببخش-
 سفارش بده.  یز ی ناهار چ یبرو برا گهید یدو ساعت هی بای خونه،تقر میشرکت کارارو اورد هیشلوغ خاطر 

 

 چشم داداش.-

 هم ناراحت شدم.  یلیشدم،خ  ناراحت

 

 میدیم دیبار اونم شاااا هی دیرو در کل روز شا یمان

از من  خوردیکاراش به پستم م  یهم وقت ای تفاوت بود  یبه نسبت بهم ب  دمشیدیهروقتم که م و
برادرانه داشت   تی حس مسئول یکم هیپوشش من،اگه واقعا  یبود رو دیق یب   یلیگرفت،خ یکمک م
رو    ییلباسا  نجوریو بهم زل زده ا ستادهیکه روبه روم ا یا بهیمرد غر یجلو دیکه نبا گفتیبهم م
 . مبپوش
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 یهم مثل داداشا یدوست داشتم مان ینداشت،ول ت ی اهم زایچ نیما ا یخونواده  یکه تو درسته
 خرجم کنه.  رتیغ هیبق

 

که   زاشتینم  چوقتی تخت پهن کردم،اگه بابام بود ه یاتاقم رفتم و خودمو تاق باز رو یبه سو الی خیب
 کردو تنهام گذاشت... یاونم نامرد یتنها باشم،ول  زاشتینم  چوقتی رو تحمل کنم،ه یمحبت  یب  نقدریا

 

 ... رفت

 

 ... یفان یا یدن  نیشد از ا راحت

 

 رو در حقم کرده...  ی معرفت یب نیکه ا شهی م یهشت سال بایقرت

 

 ...دمیاز ته دلم کش یاه هی

 

 کنم کار ی چ دونستمیحوصلم سر رفته بودو نم  یلیخ

 همون اطراف باشم.  ای نایا یمان شی گرفتم برم پ میتصم

 

 خورد. یکم کم مکالمشون به گوشم م شدمیم کی که بهشون نزد یوقت
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 تحمل کنم.  ویضرر نیهمچ تونمیمن نم یمان-

 

 .کنمی راه تورو به اونجا باز م  یان ج یمحمد تو به من کمک کن من بعد از معامله با شرکت ا-

 

معامله کسر وکم   نیا یرو که تو تو یمبلغ نیبگم که ا  خوامیفقط م خوامیاز تو نم یکمک  چیمن ه-
 به ضررت تموم شد،من از همون اولم بهت گفتم که نبـ...  یکرد

 

 من حماقت کردم،خوبــــــــــه؟! یولــــــ  یباشه باااشـه تو گفت -

 

توجه هر دوشون به  دم،کهیکش  یبلند نییییه هی دموی لحظه به خودم لرز هی د یکش یکه مان یداد با
  ــکاریجا چ  نینگام کرد و گفت:ا  یبرزخ یمان یگل انداخت ول دنمیمحمد از د  یمن جلب شد،چشما

ـ یم  ؟ یکنــــ

 

 برم اشپز خونه.  ،اومدمیچی...هچی...هـیه-

 

 . کردیاندام منو برانداز م زشیه یبه محمد انداخت که با چشما یازم گرفت نگاه  نگاشو

شرکت چند تا از پرونده   رمیو گفت:من م یشد روشو برگردوند سمت مان یکه متوجه نگاه مان محمدم
اومده باشه)وبا نگاه کردن به من گفت(اگه هم نبود فکرامو  شیپ  یمشکل دیکنم شا یهارو برس

 .میایباهم کنار م  یطور  هی کنمویم
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 یبرا یلیم گهیحوصله وارد اتاقش شد منم که د یهم کالفه و ب ی محمد رفت و مان یاز خداحافظ بعد
 استراحت کنم.  یکم یناهارخوردن نداشتم و خوابم گرفته بود.رفتم تا 

 

 که خوابم برد.  دینکش هیبه ثان  چوندمیکز کردمو پتو رو دور خودم پ  از تخت یگوش خودمو

 

******************** 

 

 شدم و به صفحش نگاه کردم.   داریبود که از خواب ب میزنگ گوش یباصدا

 بود.  یمهس

 

 !؟؟یداشت یگفتم:هووووم کار  یخواب الود یرو وصل کردمو با صدا یگوش

 

توقع نداشتم  ـــا،ازتیحاضر ش دیکم کم با گهیتو؟!د ییی،کجایر ی و چهار ساعته بگ ستیحناق ب یا-
 ...یکه خواب باش 

 

همه مدت خـــواب  نیبه پنجره اتاقم انداختمو اه از نهـــادم بلند شد؛ ا ینگاه عیحرفش سر نیا با
 بودم.

 

 نه؟!  ای یگفت یبه عل-
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 رفته بود که بهش خبر بدم.  ـــــــــادمیافتادم، یداشتم پس م گهید

 

 !؟یاممممممم.... علـ...عل -

 

  ادیخودم بهش خبر دادم گفت که م  رهیم ادت ی نیشتیان  یکه تو دونستمیم ،نترسیول  ین پ کاکا-
 دنبالت. 

 

 . کشتیخودشم نگفته بود حتما منو م دم،اگهیکش ینفس راحت هی اوووووف

 

 .یاد،بایم  یاماده بشم تا عل یپس من برم زووود-

 

 قطع کردم.  مویاز جانبش باشم گوش  یمنتظر حرف  نکهیا بدون

 محمد( -)عکس کاور

 

 

 

 

کوتاه  یبستم، مانتو رهی سرم با گ یاز شستن دست و صورتم تند تند موهامو شونه زدمو باال بعد
خط چشمو رژ   دنیست کردمو باکش موی و شال مشک  ینود مشک دم،شلواریپوش مویشمیاسپرت 
 شتم. بردا موی،گوش
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 موقع بود که زنگو زدن. همون

 

  یو گفت:اووووه چ کرده ابج  دیکش یسوت دنمی بود،درو براش باز کردم اومد داخل با د یعل
 کوچولــــــو.

 

 شروع شد؟!   تیسالم بازم مسخره باز کیعل-

 

 دختر عمو؟  میسالم بر بانــــــو،داشت-

 

 بود.  زتری برام عز  یاز مان شهیهم ی .علدمیخودمو پرت کردم بقلش و صورتشو بوس  یتک خنده ا با

 

 چته جوجه ولم کن تموم شدمااا.-

 

 بخواد.  فته،دلتمیبراش نازک کردم و گفتم:خودش   یچشم پشت

 

 بره داخل خونه که گفتم :کجــــا؟!  خواستیم

 

 .گهیهمه راهو اومدم د نیبدم ،زشته ا یکه به زن عمو سالم  رمی ....خـــب دارم م-
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 . ستیکس خونه ن چیبود زدمو گفتم:ه یمان یخوشگلش که همرنگ چشما یبه چشما  یلبخندمحو

 

موقع چرا  نیا یبه من بگ شهی بهم نگاه کرد و بعد اخماش رفت توهمو گفت:اون وقت م متعجب
 ! ــــشت؟یپ  امیب  یبه من بگ  یتونستی؟؟؟نمیخونه تنها بــود

 

 . رفتیم یلیو  ی لیدلم ق شی باز  یرتی عکس ظاهرم به خاطر غبر  یباال انداختم ول یتفاوت یاز ب یا شونه

 

هم با همکارش اومد   یهم دانشگاه بودو مان  یباو...صبح که اومدم مامان خونه نبود،تان  یــــخـ یب-
شدم   داریکجاس،ب دونمینم گهی خونه چند تا کار داشتن بعد از اون دوستش رفت،اونم خونه بود د

 خونه نبود.  یکس

 

 . یتیمسئول ی خودش گفت:اخه چقدر ب  یلب برا ری هم گذاشت وز یو حرص رو  یبا ناراحت چشماشو

 

 شد.  ریکه د میبر ای به سمت در برد در همون حالت گفت :دختـــر خوب ب دویدستمو کش بعد

 

 بود. نی غمگ یل یبحث و عوض کنه چون لحنم خ خواستیشد که م حواسم

 

 . میبر ادهی پ ایدو قدم راهه هااا،ب یگفتم:عـــــه علبشه که   نیسوار ماش خواستیم یعل
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 .میحرکت کرد نایا یرو به طرف خونه مهس ادهینگفت باهم از پ یز یهم چ یعل

 

  یبه طرفمون اومدو رو به عل  دنمونیباد سادهیدم درشون وا یمهس دمید  موی دیخونشون رس به
  نیاز ا یکنج  هی ییمایمهس هی  یمکه نگفت یرفت  یحاج  یمعرفت،حاج یب ی،خــوب یگفت:سالم عل 

 منتظرته،نامـر... ایدن

 

 شاخ دار.  ،سوسکمیمنم خوبم،تو چطور -

 

هفته از  هی یزاشتی خدارو شکر م-حرفم هردوشون روشنو کردن سمت من منم ادامه دادم نیا با
 بگذره. دتونیبازد

 

رو   ی انگشت دست راستش دماغ مهس یوبا دوتا یبا خنده گفت:سالم ممنون قربونت تو چطور  یعل
 به صدا در اومد. یرمهسیانگشتاش گرفت که اژ نیب

 

 .نیکرد   یکی خواهرمـــو چند تا   تشیاذ ــنینکن -

 

دستشو دور کمرم   دویخند یبلند  یبغلش اونم با صدا دمیپر دمویکش یبنفش  غیج  اریمه دنید با
 حلقه کرد. 

 

 هستم.فناتم اقااا.جونت  ی ما مخلص شما و اج-
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 عااااا حاال شد. -

 

 دختــر عمـو.  یداخل که سرتو به باد نداد میبر نیایب  ادهیکارا ز نیگفت:حاال وقت ا یبا لودگ  یعل

 

 بهش انداختم که به پشت سرمون اشاره کرد.   یتعجب نگاه با

 

  اریزود خودمو از مه اریبودن به منو مه رهی چند تا دختر که خ دنیپشت سرمو نگاه کردم با د برگشتمو
 دعوا ندارم.  یگفتم:من حوصله  یجدا کردموتند

 

 حاال خواست باهات دعوا کنه.  یدستمو گرفت  و گفت:ک دویخند اریمه

 

 . یزل زدم به  پان یدختراچطور   ینیب یبرادر من نم -گفت  رزدی که توش خنده موج م  ییبا صدا یعل

 

 نیبه ا ینگاه کنـن دختر  ینطور یا دمیــب باگفت:خ یخطاب به عل رفتی همونطور که م اریمه
 . یپی خوشت نیبه ا یاضافه کرد(کنار مرد طنتی)وبا ش یخوشگل

 

 .میدیرس   اطیبشنوه چون به در ح یاز جانب عل  یوقت نشد که جواب گهید

 

 رشته بود که منو سرمست کرده بود. یکه شدم بو  اطی ح وارد
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 یکوتاه بود اه ایدستش از دن  چارهیاون ب  یرشته ها مامان بزرگمو کرده بود،ول یهــوا یلیخ دلم
 .ومدیافتاد که با لبخند به طرفمون م ینگام به خاله جون مامان مهس  دمویکش

 

 شه؟توی دلمون واست تنگ م  ی گیبهمون منو تو اغوشش فشردو گفت:سالم ماهکم نم  دنیرس  با
 ؟ یسر هم بهم بزن هیده حداقل به خاطر دل من که ش  یتونستینم

 

که تا چند روز   دیدون یزدمو گفتم:سالم خاله جون به خدا شرمندم،خودتون م یلبخند خجول یباشرمندگ 
 خواستم مظاحمتونم بشم.  یدرسام هستم نم ریمنم درگ شهیامتحانامون شروع م گهید

 

تکرار نشه که باهات برخورد    دوارمیام یول  زمی بهم انداختو گفت:اشکال نداره عز یمحبت نگاه با
 . میکار دار  یلیکه خ  دینیبش  انیب  نیای!بیپسرم خوش اومد یگفت(خوب  ی)وهمونطور رو به علکنمیم

 

 . کننی هم پخش م نایا اریم،مه یکشیو چند تا از دخترارشته هارو م یمامان منو پان-

 

 دخترم پس زود تر. انداخت و گفت:باشه یبه مهس یجون نگاه  خاله

 

  یطونیهم که دختر ش یاسیدختر خالش  رختی رشته هارو م  یمهس میرفت گی به سمت د  یمهس منو
 .کردمی م نی کشک و نعنا رو روش تزئ قهی سل تیمن با نها دادویبود رشته هارو به منـم یو خوب 
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از رشته    یک یفعال شده بودم رو  یها رو بردن من هم که حساب ینیاومدنو س  نایا اری که مه نیا بعداز
ظرف رشته رو به طرف   یاسیبه اون دوتا نشون دادم.  یمسخرگ اشــوهـر«وبایهابزرگ نوشتم»

 پاندا رو،بعدشم مهسـ... نیاول منو به ارزوم برسون بعد ا ایروبه اسمون گفت:خدا دویخودش کش

 

 !ن؟ یتکه همتون باهم مشترک هس  ییچه ارزو-

 

 یپسر عمو دیبه دست همراه فرش ی نیس ار یکه مه  دمیبه عقب برگشتمو د  اریمه  یصدا دنیباشن 
شده بود و معلوم بود کاراش دست  جیگ یهم که حساب  یاسیستادن،یپشتمون وا یوعل یمهس

 گذاشت،من که کال هنگ کردم.  اریمه هین یظرف اش رو تو س  یزود  ستیخودش ن 

 

  شاهللیسرشو اورد باال و با خنده گفت:ا کردی رشته نگاه م  یرو یگرد شده به نوشته  یبا چشما ارمیمه
 . دیحاجت روا ش

 

به داخل ظرف نگاه کردن و بعد از گشاد کردن چشمشون زدن  یبا کنجکاو یوعل دیحرفش فرش  نیا با
 خنده. ریز

 دندون گرفته بود.هم لبشو به  یکه کال تو فضا بودو مثل لبو قرمز شده بود،مهس یاسی

 

ما زودتر    خوابه؛حاالیکه در اپارتمان همه م هیگوسفند نیهاشون باخنده گفتم:چتونه ا افهیق دنیباد
 بشه.  دایگوسفنده پ یدعا کردم سروکله 

 

 . دیهم خند یاس یخنده و  ریزد ز یحرفم مهس  نیا با



 عشق، حکم دل  اسیق

25 
 

 تکون داد.  نی با خنده به طرف  انداخت و سرشو یاسیبه   ینگاه خاص دیفرش

 

نسارم کردو با   ییپررو هی لکسیر یبا ظاهر   یول زنهی که معلوم بود داره قهقهه م ییبا چشا ارمیمه
 پسرا رفتن. 

 

  میکه بر میگرفت میتصم  یاس ی دویفرش یاز تموم شدن کارامون و رفتن مهمونا ما چهار تا به عالوه  بعد
 .مین یرو پشت بوم بش

 

داشت   یجک خنده دار  ای یکه خاطره ا  یهرکس میگرفت  میو تصم میدور هم نشسته بود هممون
 کنه.  فیتعر

 

چند تا دختر هم جلومون بودن داشتم به  مبودی نشسته  پارک توشروع کرد:    دیاز همه فرش اول
 ندارن.از من اصــــرار و از اونا انــــکار.   یواکنش چیه دمید  زدم یدخترها چشمک م 

 دارم رو چشمم بود. یدود نکیع دم یساعت بعد فهم مین

 

 خنده.   ریز میتموم شدن حرفش هممون زد با

 . یواقــــعا رد داد گهیدر همون حال گفتم:تو د منم

 خنده.  ری دوباره زدم ز و

 

 یداشتم با پسر کوچولو-کنه  فیاز خاطره هاشو تعر یکی برامون   خواستیبود که م  یعل  نیا حاال
زود رفتم بغلش کردمو سرشو   وار،منمید یسرش خورد لبه  هویکه  کردمیم  یز با نیاسیداداشم، 
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بوف شد بگو بوسش کنم تا خوب بشه"اونم گفت    تییجا گهیبار د هیاگه   زمیعز ییگفتم"اخ دمویبوس
و    کنهیم هیگر یختنه کردو ه نیاسیگذشته بود که زن داداشم بهم زنگ زدو گفت" یچند روز  هی هباش
 بوس کنه". ادیعمو جون ب  گهیم

 تموم شدن حرفش جمع از خنده منفجر شد. با

 

 خنده هامون قطع شد. یکمکم صدا گهید قهیگذشت ده دق بایاز تقر بعد

  ادیبه  یجالب  یخاطره  گفتیکنه چون م  فیبرامون جک تعر  خواستیبود که بود م  ینوبت مهس حاال
بلند   یپاشه چراغ رو خاموش کنه کس  یک ی گنیبخوابن , م خواستنیشب م یراز ی سه تا ش-ندارم
 . شهینم

 

 بلند شه چراغ رو خاموش کنه.... دیحرف بزنه با یکه هرک بندنی باهم شرط م 

  دایها در خونشون رو شکوندن سه تاشونو مرده پ هیهمسا نکهینبود تا ا یشد ازشون خبر  یروز  چند
 کردن 

. 

 رو غسل دادن و کفن کردن... یاول

 رو هم غسل و کفن کردن... یدوم

اون دوتا گفتن هورااااا باختي پاشو چراغ رو خاموش   هویرو تا غسلش دادن گفت من زنده ام،  یسوم
 کن.

 

 .میدیخندی به روال قبل م ماهم
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  کننی رم متوالت سرشونو با روزنامه و تبلت گ  یها تو یخارج - شروع کرد به گفتن چندتا جک ارمیمه
... 

 .می دینجاتش م  یه میزی ری دورش آب م یه میکن یم دایمورچه پ هی ما

 گهی. مید یدونه رو نکش هی نیچرا ا  گمی. مشویکی بجز  دهیرفته تموم دندوناشو کش هیــزن همسا-
 . رمیبا اون چادرمو بگ خوامیم

 .میشده بود  الی خیب  ایکال از دن میزد یکه م ییحرفا نیا با

که فردا کالس  گفتیقصد رفتن کردو م یاس یگذشت،یروال م   نیاز گذشت چن ساعت که به هم بعد
 .رسونهیبهش گفت که اونوم  دمیکنکور دارم و فرش 

 

ما  یخونه  هیراه مویکرد یخداحافظ  نیبمون گفتنیکه م هاشونیهم بدون توجه به پافشار یعل منو
 م،یشد

خونه هستن با   نایکه مامان ا  دیروشن خونه فهم یالمپا دنیباد میدیبه دم در خونمون رس یوقت
 کرد. یگونم ازم خداحافظ  یرو یبوسه ا

 

 ساعت نگاه کردمو بغض گلمو فشرد.  به

 دختر کجاست.  نینگفته بودن ا یاز سه گذشته بودو اونا حت  ساعت

 

 یالمپا  موقع شب چــرا نیافکارم بغضمو قورت دادم و متعجب به طرف خونه رفتم،اخه ا الیخ به
 خونه روشن بود. 
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  یمان  یگفت همسن وساال شدیم  بای که تقر یپسر  هیو   ،محمدیمان دنیخونه که شدم با د  وارد
 یدیمتعجب نگام کرد اون دوتا د  دویبود که منو د یداشت تعجب کردم اول از همه مان یسال۲۳بودو

رو گرفتن و   یبه من اونا هم رد نگاه متعجب مان  رخشون میبودن و ن یبه من نداشتن چون روبه مان
 . دنیمن رس به

 تا مغز استخونام حس کردم.  شوینافذ غرق شد و سرد اهیجفت چشم س هی یتو چشمام

 . دمیشد که نتونستم نگاش کنم و نگامو دزد  یچ دونمینم  یول

 ؟؟؟ینرفته بود نایمگه با مامان ا-

 

 برن؟؟ خواستنیابروهامو باال انداختمو گفتم:مگه کجا ماز  یکی  دیپرس  یکه مان  یسوال نیا با

 

فکر کردم خودت   یو مامان رفتن به منم گفتن که به تو هم بگم،ول یتولد دختر خاله بنفشه بود تان -
 . یرفت  ویدونستیم

 

 داداش؟! یچــرا تو نرفت-

 

 هی دیتا فردا با ادهیچ گفت:طبق معمول کارام ز دادنیاون دوتا اشاره کردکه به مکالمه ما گوش م  به
 .میلب ادامه داد(اگه هم بتون ری)وز میپروژه رو کامل کن

 

 .دمیدی غرق کار م نقدریرو ا یبود که مان  یبار  نیاول

 ؟ ی:توکجـا بوددیپرس یحس  چیه یپرونده ها ب یهمونطور که سرشو کرده بود تو یمان
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 . اریمه ش ی رفته بودم پ یباعل -

 

  شتریکه اونجا نشسته بود و محمد ب یلب اون پسر  ینشست گوشه   یپوزخندکه زدم  یحرف نیا با
 من زوم کرد.  یرو

 

 . سادمیسرجام وا یمان  یکه با صدا کردمیطرف اتاقم حرکت م  به

 

 ما درست کن،زود.  یبرو سه تا قهوه برا-

 

 .یسمتش با لبخند گفتم:چشم داداش برگشتم

 

کردمو طبق    ضیشلوار  تعو هی بلند و  نیبلوز است هیبا دو به طرف اتاقم حرکت کردم.لباسامو به  و
 عادت موهامو باز کردمو بدون روسر به طرف اشپزخونه حرکت کردم. 

 

 نکردم.  یتوجه ا چ یه یاب بخورم ول رمی که گفت من م  دمیمحمدوشن یپشتم صدا از

 

تا پودرشو بردارم چشمم افتاد به  نت یبرگشتم سمت کاب  تمخی قهوه ساز ر یکه اب رو تو  نیاز ا بعد
 . کردی منو نگاه م رهی داده بودو داشت خ هیمحمد که به در اشپز خونه تک

 . شیعسل  یبا حرص زل زدم به چشا اوردمویکم ن منم
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نکردو   یاونم نامرد  نتویبه موهام بکشه که خودمو چسبوندم به کاب  یجلو با لبخند اومد دست اومد
 رو پر کرد. نمونیدوقدم ب

 

 بود بهم. دهیرسما چسب گهید

 

 .کردیحالمو خراب م   خوردیکه به صورتم م نفساس

 

 . مونهینم رونی موقع شب ب نیوقت تا ا چیگفت:دختــر خــوب،ه دویبه گونم کش  یانگشتاش دست با

 

 کجـ...  قـای موقع شب دق نیا زم،تویبه سمتم خم کردو گفت:مگه نه عز  وسرشو

 

 . نیپرونده رو امضا کن نیتا ا  دیای ب گهیم یعمو مان -

 

  دهیمحمد بود،فهم یهمون پسر که حاال هم از صحبتاشون و هم به گفته خودش برادر زاده  یصدا با
به   اشا،ی و سرد ک  زیام ری هست،محمد زود ازم جدا شد و در جواب نگاه تحق  اشای بودم که اسمش ک

 رفت.  رونی ز خونه باکتفا کرد و از در اشپ  یگفتن باشه ا

 

 تاسف برام تکون دادو با پوزخند اعصاب خوردکنش رفت.  یاز رو یسر   اشایاز رفتن اون ک  بعد
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سروتهت   یپسره چلغــوز،اون عموجــــون ب   یمن متاسف یخودم گفتم:اخه چـــرا برا یحرص برا با
 .خوردااایبود که داشتـمنو م

 

 

 ی عل -کاور  عکس

  

نگاه محمد وااااقعا کالفه شده بودم   ری سه تا قهوه اماده کردمو به سمتشون حرکت کردم،اونجا ز عیسر
 نداره به اتاقم پناه ببرم.  یباهام کار  یهر چ زودتر اگه مان خواستمیم

 

 و به صحبتاشون گوش دادم. یمان  شیاپه نشستم پگوشه از کان هی منم

 

 نر...  ش یمعامله خوب پ نیمحمد اگه ا-

 

االن نظرم   یبهم انداخت گفت(ول ینگاه میمنو وسط نکش...)محمد ن یمن از اولم گفتم پا یمان-
 شرط. هیبه  ی....ول کنمیبهت کمک م  ،منیمعامله ببر  نیاز ا یسود یکرده.اگه نتونست رییتغ

 

تو فقط بهم کمک   کنمیباشه قبول م یحرف محمد خوشحال شدوگفت:هر شرط نیاز ا یزود یمان
 کن.

 

  یاقـــــا رینگ  میدادو گفت:زود تصم هیبه کاناپه تک  الی خ یزدو ب  یشخندین محمد
 نبــود. دتیی من مورد تا میتصم ــــدیرادمنـــــش،شا
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 هست؟؟! یچ نمی اخماشو تو هم کردو گفت:خب بگو بب یکم  یمان

 

...واالن یکن یمطمئنم که قبول م دمیازت د را  یکه اخ ییرفتارا نیزد و گفت:با ا یپوزخند محمد
 رو بهت بدم؟؟؟؟  شنهادمیخواهرت پ یجلو یخوایم

 

  ضیکه کنارش نشستم،اخماشو غل دیکنه و د دایحرف محمد سرشو چرخوند تا منو پ نیبا ا یمان
 ؟؟ ی کنی م یچ غلط  نجا یا قایتو دق یبگ شهی تو همو گفت:م دیکش

 

 ...ســیداداش من وا-

 

 .میکار دار  نجایما ا ینیب یگمشو تو اتاقت مگه نم-

 

 ها شکست.  بهیغر شی بهشون انداختم،بازم غروردخترونمو پ یباال اوردمو نگاه  سرمو

 

 از جام بلندشدمو به طرف اتاقم حرکت کردم.  یلبخند تلخ با

 

 .دمیراهم د یرو بدرقه   اشایبود که نگاه سرد ک  اخر ی لحظه

. 

. 
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. 

سرکالس   ل،وگرنه ی.خداروشکر فردا پنجشنبه بود و مدرسه تعط بردی پنج بودو خوابم نم یکاینزد ساعت
 تحمل کنم.  توستمینم

 

 ...رفتیچشمم کنار نم  یسرد از پشت پرده ها یچــرا اون چشما دونمینم

 

 چــرا ... دونمینم

 

 بود...  خوشکل

 

 بود...  مغرور

 

 ...کردمیذهنم مجسم م یتو یاونو چرا ه تیمن شخص  دونمینم اما

 

 که خوابم برد.  رفتمی افکارم کلنجار م یها دهیبه زا داشتم

 

 

 ********************* 
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 سالم مامان. -

 

 سالم تکون داد. یبه معن یمحسوس سر  یفقط ب  دنمیبا د مامانم

 

 بود.  نیکارش هم شهیهم

 

 نبود.  یم ی وقت باهام صم چیه

 

 ظهر بود. یدم دما نکهیسمت اشپزخونه تا مثال صبحونه بخورم با ا رفتم

 

 بوس اب دار از صورتش کردم.  هیباز زوق خودمو انداختم بغلشو   دمویرو د  یتان

 

مواردا  نیتو ا یل یبرعکس من که خ کردی خانم وار رفتا  م شهیو هم  ومدیکارا بدش م نیاز ا یلیخ اون
 بودم.   دیق یب

 

 . تشهیغرور تواولو شهیکرده بود و هم ادهیپ  یتان یخودش رو رو   اتیخصوص شتریمامانم ب اخه

 

 بهم رفت وگفت:ساعت خواب؟؟ یچشم غره ا یتان
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 . یکن ی چ کارا م ی...راست ،یابجـــ یخ یب-

 

 داره؟  یگفت:مگه به تو هم ربط  یلیم یب  با

 

 کردم.  یانگشتام باز با  نوییانداختم پا سرمو

به  شهیبوده،رفتم به زور دوتا لقمه صبحونه خوردمو پاشدم برم مثل هم ینطور یهم شهیهم رفتارش
به روم زد که کامال معلوم بود   یصدام زد با تعجب نگاش کردم  لبخند   ی.که مانمیشگیپناهگاه هم

 هستش.  یتصنع

 بود.  یکاف میدلخوش  یهم برا یلبخند مصنوع  نیا من

 

 . یلبخند گفتم:جانم داداش با

 

تو هم  یاگه دوست دار  رونیبا دوستام برم ب  خوامیشب م  زمی همونطور با لبخند ثابتش گفت:عز اون
 . ایاز دوستات ب  یک یبا 

 

  نیو از ا یافتـــادم مـــــــــــــانـــــــ یرسمـــااااا داشتم پس م گهید
 .شنهاداااا،محــــالــــهیپ

 

 کرد خندشو پس بزنه.  یحالم واقعا خندش گرفت و با به دندون گرفتن لباش سع دنیبا د یمان
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 بـ...باش...باشه داداش. -

 

 .نی اهاااا حاال شد،شب ساعت هفت اماده باش-

 

 به طرف اتاقش رفت و منو با هزار تا فکر تنها گذاشت.   یبا خوشحال و

 

 به طرف اتاقم رفتم. یشدمو با خوشحال   یمنف یفکرا الی خیکم ب کم

 

 . کنهیبرام به طرفش باز م  یداره رابط یمان  نکهیخوشحال بودم،از ا  یـــلیخ

 

 باشم. یمی ارزو داشتم که با داداشم صم شهیهم

 

 رفتن داده بود.  رونی ب شنهاادی خودش بهم پ  واالااان

رفتن با داداشم بود رو   رونیب شنهادیپ  هیرفتارم که به خاطر  نیا دنی،با د شناختیمنو نم  یکس اگه
 ام. وونهید کردی حتمااا فکر م دیدیم

 

 منو ازم کسر کنه. هیخوشحال تونستی کس نم چیاالن ه یول

 

 رو گرفتم.  یمهس یبرداشتمو شماره   مویگوش یزود
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 الــــووو -

 

 . ییییخودم.خوب  قیسالم سالااام بر رف-

 

 خانـــوم.   ـــایپان  خونهیم یشده جوجت قنار   یَبع چ-

 

 تو رو ندارم.  یگوش دادن به چرت و پرت ها یولش کن که اصال االن حوصله  یواااا-

 

 ! ؟یکارم دار  یخب حاال چ-

 

بهم   ادی ،اونم با دوستاش م رونیجووونم برم ب  یبا داداش خوامیگفتم:امشب م یشـــوق خاصــ با
 ! گه؟؟ید  یاینـدارم.م ویاز دوستام بگم منم که جز تو کس یکی گفت که به 

 

 گه؟؟؟ید هیگفت:منظورت ازداداش.... عل یبعد از مکث  یمهس

 

 . رونی برم ب  یبا مـــااانــــــ خوامیگفتم:نـــــــــــــه م دمویصدا خند با

 

 . دمیدوباره خند و
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  گه؟؟یخودمون.داداش تو د یمان  نیهم- از چند لحظه مکث دوباره صداش اومده بعد

 

اخــــه؟اره منم مثل تو تعجب کردم؛دارم با خودم   م یدار یمگه چن تا ماان  یحرص گفتم:وااااااا با
 رفتارش با هام عوض بشه.  دیکه شا گمیم

 

 پس ساعت چند؟  امیمنم م یوااا-

 

 ما باش.   یساعت هفت خونه -

 

 بود. ۱به ساعت انداختم،ساعت    ینگاه یبامهس  یاز خداحافظ بعد

 

 .لمیف ینشستم پا نی.پس به خاطر هم رفتی اماده بشم حوصلم سر م دیتا اون موقع که با دونستمیم

 

******************** 

 

 حرکت کردم.  نییشده بودمو از پله ها به پا اماده

 . کیساده ش یمشک  پمیت شهیهم مثل
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 حرکت کردم.  طرفشون کردن؛بهی م یسالم و احوالپرس  ی که با مان  دمیرو د یمهس  یوقت

 

 .میحرکت کرد  یحاضر بودنو بعد از سالم کردن من به طرف در خروج هردوشون

 

 عقب.  ینشستم و مهس  یجلو با مان من

 

 هنوز تهرانه؟؟ اریبرگشتم سمتشو گفتم:مه  میموقع که راه افتاد همون

 

 شبیاومده بود.د شی از دوستاش پ یکی  یبرا یبه شمال حرکت کرد.کار  شی ساعت پ کی ارینه مه-
 که گفت. 

 

 ارهه گفت اصال حواسم نبود.-

 

 تا مقصد ردوبدل نشد.  یما حرف نیب گهید

 . دمیدیفکر م یتو دایو اونو شد نداختمیم یبه مان  ینگاه یگاه من

 

 . بردیتو فکر م ینجور یبود که اونو ا شدهیچ دونمینم

 .میوارد رستوران شد میشد  ادهیپ  نیاز ماش  یوقت
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تکون دادو من رد   یسر  یکس دنیکه با د گشتهیم یک ی همونطور دنبال  یبود.مان  یکی رستوران ش 
 تو هم. دمیومحمد اخمامو کش  اشایک دنیکه با د دمیرس یز ینگاشو گرفتم و به سر م 

 

 .؟.!. یمرد چهلو پنج ساله دوست شد  هیبا  یبه داداشم بگه نونت کم،ابت کم،رفت ستین  یکی اخه

 هوووووف 

 

 .میحرکت کرد  زشونی به طرف م یو مهس یمان  با

 .میو اونا؛سرجامون نشست   یمهس  نیمعارفه ب  ویاز سالم واحوالپرس  بعد

 

 روبه روم بود.  قایدق اشاینشسته بودمو ک ی و مهس یمان  نیب من

 

  رهی خ شی نافذمشک  یشبرنگش،مغرورش و نگاه ها یبه چشما  ینگام گسسته شده بود و ه افسار
 .شدمیم

 

 . دیکشی بود که منو به سمتش م یچه جاذبه ا  نیواقعا ا دونستمینم

 

 و گفتم:چــتـه؟؟ یکه به پهلوم خورد با اخم رومو کردم سمت مهس  یضربه ا با

 

 که. یبهش زوووم کن  ینطور یا دینبا  یخوشگله ول  ااا،درستیباباچ خبرته پسر مردمو قورت داد-
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 . دیخند  زیر  زیور

 

 کردم.   ری روقافلگ اشایدوباره بلند کردمو نگاه ک سرمو

 روشو برگردوند.  اوردویخودش ن   یبا پوزخند به رو اونم

 حرصم گرفت.  یل ییییخ

 

 اااا؟؟یعاااا دنیییبا پوزخند بر  نوی بند ناف ا  دونمینم من

 .کنهیرفتارش داره حروووم م   نیکه داره رو با ا هیخوشگل اون

 

 اه اه   اه

 

 فقط....  رمی از تو بگ یحااال هی من

 

 ! زم؟؟یعز یخور یم یچ-

 

که خودت دوست   یکه صدام کرد به طرفش برگشتمو با لبخند بهش گفتم:هر چ یمان  یصدا دنیباشن 
 منم امشب سفارش بده.  یبرا یدار 

 

  زشیه یبه سمت محمد که کنارش نشسته بود و با اون چشا بعد از سفارش دادن غذا سرشو یمان
 کردو مشغول صحبت باهاش شد. رفت؛خمیم ورتمهیداش رو مخ من 
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 گفت وگوشون منم. یخطاب اصل  گفتیبهم م یحس هی

 . کردنی به من نگات م یهع چون

 

 درباره من حرف بزنن؟؟  نایباشم که ا ی زدمو گفتم:اخه من ک   یفکر خودم پوزخند با

 

 گفت:کجااا؟  یبرم که مهس  یبهداشت سی اومدم از جام بلند شم به طرف سرو  

 

 برم دستامو بشورم.   خوامیلحظه م هی-

 

 ام؟ یباهات ب یخوایم-

 

 . گردمیبرم  یخودم زود زمی نه عز-

 

 حرکت کردم.  یبهداشت   سیحرف به سمت سرو  نیگفتن ا با

 

 ندادم. یت یاهم  یچن تا پسر شدم ول راه بودم که متوجه متلک پروندن یتو
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ازم   ادمیز  ومدویاز اون پسرا شدم که به طرفم م یکیشدمو خواستم برگردم که متوجه  سی سرو وارد
 فاصله نداشت. 

 

 حــاال... یبــود- از کنارش رد شم که دستمو گرفت اومدم

 

 عـــه ولــم کــــن. -

 

 ! ن؟یداشت یکه گفت:اقا کار  دمیرو پشت سرش د  اشایبگه ک یز یپسره اومد چ  تا

 

 رفت.   دویدستمو ول کرد و راه خودشو کش  یبود زود دهیهم که نرس پسره

 

 ممنون. -

 

 دوباره طـــبـــــق مـــعـــمـــول پوزخند زد.  اونم

 

 شه؟؟؟ یچقدر م-

 نم یبب تونستمی چشماش رو م تعجب

 ؟ یانداخت باال و گفت:چ ابروهاشو یعاد  یلیاون خ  یول 
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 . یواسه من با پوزخندات ارثشو درخواست نکن  نقدریبگو تا بهت بدم.تا ا شهیچقدر م گمیارث باباتو،م-

 

  دوارمیام-دمیدربرار حرفم خونمو به جوش اورد و اومدم از کنارش رد شم که زمزمشو شن  شیتفاوت یب
 . رهینگ یاشتباه میتصم  یکه مان

 

  میکه با تصم دونستیم یک  یراهمو ادامه دادم.ول دیق یمربوط به مسائل شرکته ب  نکهیا الیبه خ منم
 .کشونهی م یو من رو به تباه  خورهیمن ورق م یزندگ ی تو یدیجد یصفحه 

 

محمد با   موی.باهم از رستوران خارج شدمیکن یرو ادهی پ میگرفت میبعد از خوردن شام بود که تصم 
 از ما جدا شد. میکه قرار شد به اونجا بر یدادن ادرس

 

بود    نگیپارک ی که تو نی تا به ماش رفتمیهم پشت سرش م   یمنو مهس  کردوی جلوتر از ما حرکت م یمان
 . میبرس

 

 مقابل هم هستنااا؛به ینقطه  قایعمو برادر زاده دق نیگوشم گفت:ا کیو نزد دی دست منو کش یمهس
  ری س یادمو از زندگ زشیه یکما،اون مرده هم با اون چشا بردیخدا اون پسره با اون اخماش ادما م

 تو نخت بود؟؟ یادیمحمد ز ی....توجه کردکردیم

 

 ؟ یکشی با اون سنش،تو خجالت نم کهیخـــفــــه بـــاو...مرد-
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افسار   یشااگه سن وسالش واون چ یعنی... یپ ی به اون خوشت یدلتم بخــواد،مرد شییچ-
 . میریرو فاکتو بگ  شیخودمون  یادیبا اون اخالق ز ختشویگس

 

  یژگ یو نیهم ،مهمیزنیبهش انداختمو گفتم:اخـــه تو چقدر شااااس م یا هانهی نگاه عاقل اندر سف هی
 نداشـ...  نااارویکدوم از ا چیه نیا یول  یبود که تو گفت ییها

 

 شدم.   نیسوار ماش یادامه حرفمو بگم و زود نتونستم یمان نیبوق ماش  یصدا با

 

 خونه.  میبرگرد میگرفت  میتصم یرو ادهیساعت پ  کیاز  بعد

 

 .میبه سمت خونه خودمون حرکت کرد میرو رسوند  یکه مهس یوقت

 

که  دمی سرد وخشک مامان رو شن یبه سمت اتاقم برم صدا خواستمیم یتشکر کردم وقت یمان از
 باهات کار دارم.  ستایوا ـایخطاب به من گفت:پـانـ

 

به نشونه باشه تکون   یسر  جیانداختم و گ یبودن،نگاه ستادهیتعجب به هر سه شون که  کنار هم ا با
 حرکت کردم. رفتیکه مامان م یدادمو به سمت

 . نیدستش رو به طرف روبه روش اشاره کرد وگفت:بش  مامان

 

 بودن نگاه کردم.  ستادهیکه ا ی و تان   یبه مامان و مان ینشستم و سوال منم
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کم کم   ایوتان یکه مان  یدون یسر اصل مطلب؛خودت م رمی راست م  هیکنم و  ینیمقدمه چ خوامی من نم-
من و تو.و خودتم بهتر   مونهی.ومدنیسروسامون م شونوی زندگ گهیوتا چند سال د  شنیدارن مستقل م

بهت   رداکه ف یشنهادیبشم؛و بهتـره که به پ بندی پا زیچ هیکه به  ستمی ن یمن کس یدون یم  یاز هر کس
 .یجواب مثبت بد  شهیم

 

 ؟؟ یشنهادیچ پ  دمیو با بهت پرس  جیگ من

 

 جواب داد.   یمامانم مان یجا به

 

که جواب  ینـه،مجبـور  ی.اگه خواستـــیکن ی م افتیدر  انفریکه از طرف محمد ک یازدواج  شنهادیپ-
واسه   ییجا  نجای.ما امیندازیم رونتی.واگرم جوابت به زورم مثبت نشد بدون که از خونه ب یمثبت بد

 چون محمد به گردنم حق داره.  یبد  یبهش جواب منف ی.حق ندار میندار گهیتو د

 

 . کردمیاونارو درک نم  یحرفا   یکه اصال معن من

بلندم دستم رو به   یشدو با همون صدا لید.خندم کم کم به قهقهه تب دمیخند یو عصب   رکیستیه
ــــــــــن)ودر حال ـَ که بهم وارد   یکه اشکام نه از شدت خنده؛از فشار   یطرف خودم گرفتمو گفتم:مـ

 دستم رو به طرف روبه رو اشاره کردمو ادامه دادم (ااوون. شدنیم یشده بود جار 

 

که به   یاز حق ی.منظور مانگفتنیم یداشتن چ ــنـــای.اهیگر ریو بعدش زدم ز دمیدوبار خند و
 کنن.  یمن باز  ی ندهیا یبا زندگ  خواستنی.چرااا مهیگردنش بود چ 

 پدرمن رو داره.اخـــه چـــرا. یجا اون
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.دستم رو به عالمت  سادمیهرسه شون وا یتو هم روبه رو دمیپاشدمو اخمامو کش تی با عصبان هوی
ـ  چیــــن با هباال بردمو داد زدم:م دیتهد ُکــ   یازدواج ِن مـــــ یبشـــر  یبنــ

ـــــم.ه ـَ  .... ـیکس.فهم ــــچیبکنه.ه یحق نــداره منــو مجبور به کــار   چکسمینــ

 

تک تک به   نموینگاه خشمگ اوردموی کم ن یول د یزد تو گوشم برق از سرم پر  یکه مان یل یس با
چشم  ی. بعد به مانکنهینگام م  ریبا تحق  دمیدچشماشون انداختم. اول از مامان شروع کردم که 

 انداختم.  یبه پوزخند تان   یسرخ شده بود و در اخر نگاه تی دوختم که چشاش از عصبان

 

 فشرده شد...  قلبم

 

 ...یاحساس  یهمه ب نیا از

 

 همه سنگ بودن... نیازا

 

 طاقت نداشتم... گهید

 

 ... میامتحان پس بد دیاخه چقــــدر.چقــــدر با ـــااایخدا

 

 ...شوننیم اهیبه خاک س تویکه دارن ته تغار ییجونم کجا ییبابا
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 بستمو تمام افکاراکو پس زدم.  چشمامو

 

 کنن. یباز   ندمیکه با ا زارمیبکنن. مـــن نم  یغلط  چیه توننینم نایا

 

 . دمیپا نم ینفهم چیه یبه ظاهر برادر،من به خواسته  ینترسون اقــــا زایچ  نیمنــو باا-

 

به طرف پله ها بردو در همون حال گفت:مامان فردا  دویتر شدو دستمو کش یجر  ی حرفم مان نیا با
 ناهار محمدو دعوت کردم. یبرا

 

 عاقد دوسته محمِد. ینگران باش  خوادی .نممیری محضر م یقرارا یعصرم برا فردا

 

از قبل برنـــامـه  نـــایا ی ـــعنـــیســرم. یرو ختنی سطل اب سرد ر  هیحرفش انگار  نیا با
 داشتــن.

 

 ازم گرفت.  موی اتاقمو گوش یمنو پرت کرد تو یمان

 

 . ــرونیرو هم قفل کردو رفت ب در

 

 .دمی در صداشو شن ازپشت
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هر   یدختــره  ــارمیبالها بـه ســـرت م   نیوگرنه بدتر از ا یای که باهامون راه ب کنمیم  شنهادیبهت پ-
  یزه یباشــــ رونی و تا نصف شب ب یبمال  رهیسرمون ش یتون یبا بهونه هات م یفکر کرد .ِهعییجا
 باطل.  الیخ

 

 . دمیاخرش رسما شن یجمله ها دنیباشن 

 

 شکستن قلبمو... یصدا

 

 لگد خوردن غرورمو... یصدا

 

 .شدنیو پاهام داشتن شل م دست

 

 ...ختمی اشک ر بشم خودمو به تختم رسوندمو نی پخش زم نکهیاز ا قبل

 

 زدم...  زجه

 

 روم بود...  شیکه پ یا ندهیخاطر ا به

 

 داداشم... یخاطر حرفا به
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 ... میکس  یخاطر ب به

 

 ... یییییباباکجا

 

 ....یتنهام گذاشت  چـــــرا

 

 .... یکنــــ  یم یشکل تالف  نیبه بدتر یبد بودم که دار   نقدریا ایدن ن یا یتو ــایخــــــدا

 

 کردم.... هیاز خدا گال زدمو هق

 

 بخت بدم لعنت فرستادم...  نیزدمو به ا هق

 

 ازشون  یمن به جـــز محبت اونا چ  اخـــه

 ...روننی دارن منو از خودشون م یک خواســتــمیم 

 

 شدوبه خواب رفتم. نیکردم که کم کم پلکام سنگ هیگر نقدریا
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 قفل در اتاقم چشمامو باز کردم.  یتو دیشدن کل دهیچرخ یصدا با

 

 درک کنم.  تمویتا موقع  دیلحظه طول کش چند

 سرم گذاشتم. یدستمو رو دویکش ری از جام بلند شم که سرم ت اومدم

 

 که بود کردن. ین یبه ذهنم خطور کردن و حالمو بدتر از ا شبید یاتفاقا  امی اومدم به خودم ب تا

 

 شد.  انی چهار چوب در نما یتو یمان  کلی اتاقم باز شد، ه در

 

 .خوردیحالم به هم م دنشیاز د گهید

 

ثابت   شویرتیغ ی که بهم زد ب ییخواستم تحملش کنم.بعد از اون حرفا یلحظه هم نم  کی یحت
 . شهیبهتر نم نیاز ا کنهینگاه م آشغال هی که به ناموس خودشم به چشم  یکرد.ادم

 

  گهیدستش انداخت و روبه من گفت:د یرو  یبه ساعت مپچ یبود نگاه ستادهیهمونجا که وا یمان
 یادیز یکارا ،چونیامروز عصر خوب استراحت کرده باش  یهستش؛فکر کنم برا ازدهیکم کم ساعت 

 .یدار 
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و   یبهتره به اون عل یبرات انجام داده...راست ینباش تان  داتمیادامه داد:نگران خر شخندشین  وبا
به همراه  گهیساعت د میتا ن ی.تانشهیخودشون بد م یکه برا  ینگ یز یداغون تر از خودتم چ یقایرف
 تا حاضرت کنه.  ادیم شگریارا

ـ  یــعــنـــیتنها گذاشت.  یادیز یحرفاش از اتاق خارج شدومنو با دلشوره  نیاز زدن ا بعد  ـمیتا ن
از جام بلند   جم ی بدون توجه به سرگ یخودم انـجـام بدم.زود یبرا یوقت دارم که کــار  گهیسـاعـت د

 یرده  یلبام پاره شده بود وجا  ی نگاه کردم گوشه  نهیا  یرفتم به خودم تو ییشدمو به سمت دسشو 
 بود.اب سردو باز کردم...  دایپونم پ ری خشک خون گوشه لبم تا ز

 

 اب گرفتم... ریدستموز

 

 نگاه کردم...  نهیا یخودم تو به

 

 جدال منه...  امـروز،روز

 

 ... ستمیخانواده ام با  یتو رو دیکه با یروز 

 

 ...دنیکش یم  دکیکه برام فقط اسمشو  یا خانواده

 

 نیی دادمو خودمو پا  هیتک وارید یکایحرفام نتوستم تحمل کنمو به سرام نیفکر کردن به ا با
 ازشون خواسته بودم... ی.اخـه من جـز محبت چدمیکش
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 محبت بودم... یفقط گدا من

 

 همه درد شروع به بارش کردن... نیاشکام از ا باز

 

  یمشک نیبا شلوار ج  شرتیسو هی  عی.سررونی اشکام رسوام کنه سورتمو شستمو اومدم ب نکهیاز ا قبل
 . دمیپوش

 

  نکهیا هیاداوری برم طرف در اتاقم که با  سرم گذاشتم.اومدم شرتموینداشتمو کاله سو یبه روسر  یاز ین
  وارید یبه ساعت رو  یاز خونه خارج بشم عقب گرد کردم.نگاه تونمیهستن و من نم رونیاالن همه ب
 . ومدیم یتان گهید قهیتا ده دق  بایانداختم.تقر

 

فاعش  و االن ارت دمیترس یمن از ارتفاع م  ییییو به ارتفاعش نگاه کردم.و دمیبه طرف بالکن دو یزود
  ـــگــــهی.د دمیرو شن شدیم کیکه به اتاقم نزد  ییقدما  یکنم.صدا کاریچ دونستمیبود.نم  ادینسبتا ز

 بردم. کنبال  یلب گفتمو خودمو به اون طرف نرده ها  ریبسم اهلل ز هی نــبـــود  یچـــاره ا

 

 شد.   یکی  نیکه به در خورد با فرود اومدن من به زم یتقه ا یصدا

 

طرف   دم؛بهیدو یبه طرف در خروج یبود بدون معطل  یز یهر چ ینه ول ایخورد  یپام ضربه ا دونمینم
 اروم کردن خودم. یبود برا  یحرکت کردمو مقصدم اغوش مهس  ابونیخ

 

 گرفتمو رفتم... شیراه خودمو پ الی خ یب  یمان یدا یتهد هیاور ادیبا  یول
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 کجا...  دونمینم

 

 رفتم...  یول

 

 کردم...  هیگر

 

 .شهیکه داره در حقم م  ییخاطر ظلما به

 کردم از خــدا...  هیگال

 

 . مییخاطر تنها به

 

 دادم به خودم... لعنت

 

 رومه. شیکه پ ی سرنوشت نیخاطر ا به

 

 کردمو رفتم...  هیگر

 

 .دمیسنگ سرد قبر بابام د اغوش یخودمو تو نکهیا تا
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 اشکام سنگ قبرشو شستم. با

 . کنمی کار م  یدارم چ  دونستمیبودو نم کیری ستیه حالتم

 فرستادم. یزجه هامو به آسمون م  زدمیبابام م  هیابد یمشت به خونه  با

 ....یدردسر افتاد به دادش برس یکه هرموقع دختر کوچولوت تو یبـــابــــا مگه بهم قول نداد-

 

 ...یقـــول نداده بـــود مگه

 

 بلند شو...  پس

 

 شــو...  بــلـــنـــد

 

 ...ــاماااایمن خودم مـ یومدین اگه

 

 زدمو هق زدم. هق

 

******************** 

 

 .ازجام بلند شدم. شدیم  کیکم کم هوا داشت تار گهید

 نداشت.  یتباه   جـز یا جهینت  یدربرابر مان مقاومتم
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 گرفته بودم.  ممویتصم

 

  یبعد از مدت خواستمی بود.م یاز دست مان  یراحت  میاصل ینقشه  ی.ولکردمیمحمد رو قبول م شنهادیپ
  یبرسه؛مگه اونا چ گناه  یب یکه به دوستام اس خواستمیمحمد شدم.ازاونجا فرار کنم.نم یکه وارد خونه 
 کرده بودن.

 دست دراز کردم.  شدیکه از اونجا رد م  یتاکس نیاول یواسه حرکت کردمو  ابونی طرف خ به

 

 مثل خودشون دربرابر خودشون. شمی م یکیبعد  نی.ازاشمی من،من قبل نم گهید

 ...سـنـگ

 

 ... سخت

 

 ...ســرد

 

 حال من شدن.  نیکه باعث ا ییها نیس

 . میشده بود کیکم کم به خونمون نزد گهید

 شده بود. کیتار گهیحرکت کردم.هواهم د  اطیبه طرف در ح یاز حساب کردن پول تاکس بعد

 زنگ دروفشردم.  نیهمـرام نبود؛به خاطر هم دیکل

 یک دنی بودن که نپرس دهید فونی باز شدومن وارد خونه شدم.حتما منو پشت ا یکی ت یبا صدا در
 هستم. 
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 پشت نقاب سردم پنهان کردم.در خونه رو بازکردمو وارد خونه شدم.   نمویغمگ ی چـهـره

ـع ـِ  ...ه

 

 بودن... همه

 

 شده...  رشونیعروس خانم د حـتـمـا

 

 بود. ستادهیجدا از اونا وا  یکه گوشه ا ییاشایاخر ک ،محمدودری،مان یمامان،تان 

 

 .کنهی کلمه حرف بزنم فوران م هیمعلوم بود که اگه فقط  یمان ی افهیق از

 

 رو مخ بود.  زش ی ام ریمحمدم فقط نگاه تحق  ی افهیق از

 .ستادمیوا ی مان یجلو رفتم

 

 گونه هام نشست.  یبگم دست سردش بود که رو یز ی بتونم چ نکهیاز ا قبل

 

 شدم.  نیپاهاشون پخش زم  یضربش محکم بود که جلو نقدریا

 

 ؟؟؟یبـــود  یکــدوم گــــور  عوضی یدخـتـره -
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 . اوردمیخودم ن  یاصال به رو یول  دیزد چهارستون بدنم لرز یکه مان یادی فر با

 

وارد خونم شد رو   نکهیبعد از ا اشیباز عوضی نگران نباش  یبهم انداخت و گفت:مان  ینگاه محمد
 . کنهی تموم م

لشو ببر باالو   یتـنـه  نیا یوگفت:زود  دیچرخ  یبه محمد انداخت و بعد به طرف تان ینگاه  یمان
 بهتره.  نجایا ادی؟بیکه االن به عاقد خبر بد هیتونیکن.)وبعد روبه محمد ادامه داد(م امادش

 

 رفت.  اطی به طرف ح لشیتکون دادو با موبا یهم نامحسوس سر  محمد

 صورتم نگه دارم... ینقابمو رو نتوستم

 کل وجودمو گرفت.  غم

 کردم.  ریخودم غافلگ یمامان نگاه کردم که نگاشو رو به

 دخترش که انگ یبـود؟؟؟برا ن یمن غمگ یبرا یعنی.دم یغم چهرشو د ی...ولـدینگاشو دزد مامانمم
 سپارن؟؟؟یم یدخترش که دارن سرنوشتشو به دست تباه یزدن؟؟؟برا

 . ارنیبالهارو سرم ب  نیکه ا ذاشتیم دیبود نبا نیمن غمگ یاون اگه برا یول

مامانم رو نه،نگاه  نباریکردم.ا ریرو غافلگ  گهینفر د هیدوباره نگاه  سرم رو چرخوندمو دمویکش یاهــ
 .نگام کرد.نگاش کردم. دمی.نگامو ندزددی.اون بر حالف مامانم نگاهشو ندزداشارویک

 شد.  نیبه روش زدم.که نگاه اون غمگ  یلبخند تلخ  ناخوداگاه

 رومو کردم سمتش.  یتان  یصدا دنیباشن 

 شد.  ریاتاقت د میپاشو بر ی پان-
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 همراش رفتم.  پاشدمو

 ندادم.  یت یاهم یول رفت یم  جیگ یلیخ  سرم

 نشستم. رفتم

 نیکه دوسش داره رو بپوشه من داشتم با غمگ یکس یکه هر دختر ارزوش بود که اونو برا  یلباس
 . دمیپوشیحالت ممکن م نیتر

 من لباس کفنم بود.   یبرا  دیلباس سف نیا

 چطورگذشت... دمینفهم

 ...نییرفتم پا  یک

 عاقد عقد رو خوند... یک

 محمد نذاشت من زن دائمش بشم...  یک

 در اومدم... بهیمرد غر هی یپنج ماهه  ی غهیبه ص  یک

 محسوس برام گذشت...  یب  یلیخ

 تحمل کردم.  یچطور  نارویا دمینفهم

 .رفتمی م نجایاز ا دیبا گه یمحمد شده بودم؛د یمن خانم خونه  گهید

 عاقد رفت.  یتموم شد؛ک  یشد؛ک  یچ  دمینفهم

 از جام بلند شدم.  یحرکت  هیبه خودم اومدمو با  فقط

 که به ظاهر خونوادم بودن دوختم. یو محمد استادمو نگاهمو به روبه رو که افراد  اشای ک نیب

 مملو از نفرت بود. چشمام

 . رفتی م جیداشت گ  سرم
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 باشه.  یکردم که صدام قو یسع فقط

  کاری.مگه من باهاتون چشهیم رتونیبانگیگر شهیدختر شونزده ساله هم هیاه  ی.ول رمیم گهیمن د-
 کرده بودم که شما....

 حرفام شد. یمانع از ادامه  کردی که داشت گلمو خفه م یبغض

ذهنت   یکه تو ییروز تمام اون چرا ها هیگفت: یسرد یبا صدا  یبهم انداخت ول   ینینگاه غمگ مامان
 . ستیاالن وقتش ن ی.ول دمیهست رو م 

 رفت.  یاهی .کم کم چشمام سومدمیداشتم از پادر م گهید

  یلیکه خ یعطر تلخ یاخـر بو یدور کمرم حلقه شد ولحظه  یدست امیفرود ب نیزم یاومدم رو تا
 . دیچیمشامم پ یخوشبو بود تو

 

 ار یمه -کاور  عکس

 

 اشا یک

 

بکوبم.اگه به  واریسرمو به د خواستیو دلم م شدمیم وونه یعمو محمد د یداشتم از دست کارا گهید
 .شدمیکه از وجودش بود خالص م  یز یکه داشتم نبود،هر چه زودتر ازشرخودشو هر چ  یخاطر هدف

 گهیبدم.د ل یروکه عمو بهم داده بود رو بهش تحو ییتا لوازم ها رفتمی م یمان یبه طرف خونه   داشتم
به زور اغفالش کنه از در   خوادیختر بچه که عمو مهمون د  دمیکه د شدمیم کیکم کم به خونشون نزد 

 . دیدو ابونی به طرف خ اطشونیح

اون   زیهمه چ یب  یکه مان دونستمیخوب م  یخودش رو اماده کنه.ول دیاالن نبا نیکردم مگه ا تعجب
 رو مجبور کرده. 
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  یخودش ب  یبود مثل هم جنسا ینداشت واون دختر هم دختر  یتیاهم چ یاصال برام ه نکهیا با
 .فتمی باعث شد دنبالش راه ب  کردی م کیتحر موی که از سرمنشا شغلم بودوکنجکاو یحس  هی یارزش؛ول

 اطرافش کامال غافل شده.  یایبود که از دن معلوم

 .دادیو به راهش ادامه م کردی م هیگر نجوریهم

 سر از بهشت زهرا در اورد. نکهیتا ا رفتیو م  رفتی وم کردیم هیگر

 شدمو نامحسوس دنبالش حرکت کردم.  ادهیپ  نیماش از

 . دیاه ونالش رو به رخش کش یاز سنگ قبرا انداخت و صدا  یکی کنار  خودشو

 سنگ قبر رو بخونم"پدرام رادمنش". یرو یخم شدم تا بتونم نوشته  یکم

 محمد پدرش مرده بود.  یپدرش بود.چون به گفته  حتما

 و زجه هاشو به اسمون فرستاد. دیبا مشت به سنگ قبر کوب حاتش از نرمال خارج شدو دفعهی

 گوش فلک رو هم کر کرده بود. اداشیفر یصدا

 ...یدردسر افتادبه دادش برســ یکه هرموقع دختر کوچولوت تو یبـابـا مگه بهم قول نداده بود-

 ...یقـــول نداده بود  مگه

 بلند شو...  پس

 شــو...  بـــلـــنـــد

 ...ــامـااایمن خودم مـ یومدین اگه

 گوشخراش هق هقشان گم شد. یصدا یکم صداش ناله مانند شدو تو کم

  ییسنگ قبر خودنما یکه رو  فشیزمان و مکان رو فراموش کرده بودمو نگاهمو به جسم نح  گهید
 کرده بودم. رهی خ کردیم

 روز انداخته بود... نیدخترارو به ا نیکه محمد تا حاال چن تا از ا کردمیفکر م  نیا به
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 ... گذشتنیخودشون م  یزای تا از خونواده ها به خاطر پول از عز چن

 ناموس خودشون...  از

 که پول پرست بودن... ییها خونواده

 بود؛ اورده گهید یکه قبال سر دخترا اوردی دختر م نیکه محمد همون بال رو سر ا  دونستمیم خوب

 ها.  نیبهتر یرو ذاشتیدست م شهیهم

 . کردی با خالفکارا م  فشی کث یباز  یدستش تو ی چهی اونارو باز و

 . کردنیکه با محمد معامله م ییها خیش

 ... یول

 قبول کنه. شی به همسر خواستیم نویچرا ا دونمینم

 طمع محمد بشه. یقربان یدختر  چی من به خواهرم قول داده بودم نذارم که ه اما

 ...فتهی ها ب خیدخترم دست اون ش نیا ذاشتمیم دیبودو نبا شی محمد اخر باز گهید

 از اونجا خارج شدم. نهیمن رو بب  نکهیسنگ قبر حواسم جمع شدو قبل از ا  یبلند شدنش از رو با

 دست بلند کردو حتما به طرف خونشون حرکت کرد. یتاکس یهم برا اون

 . دمیرسیزودتر از اون به خونشون م دیبا

 با سرعت به طرف مقصد حرکت کردم.   دمیکه کش یاف کی ت با

 زنگ در رو به صدا در اوردم.  نی از پارک کردن ماش بعد

 باز شد. یکی ت یبا صدا در

 . دمید یمحمد رو پکر وعصبان ی افهیوارد خونشون شدم ق یوقت

 . کردی هم داشت با تلفن صحبت م یمان
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 کردم.  یبا خونوادش سالم واحوالپرس رفتمو

 گوشه لبام جا خوش کنه.  یباعث شد که پوزخند یخواهر مان  ی رهی خ نگاه

 خواهرشون فرار کرده.  کننی که فکر م  دمیفهم ازصحبتاشون

رفت   فونیبود که به طرف ا یزنگ خونه به صدا در اومد.مان ینگذشته بود که صدا شتریب قهیدق چند
 شدو در روباز کرد.  یخواهرش برزخ  ریتصو دنیبا د

بوده؛خوده  یتا االن کدوم گور  ست ی :معلوم ند یشدش غر  دیکل یدندونا نی به طرف ما ازب  برگش
 .شهیعوض

 باشم. وارد جدالشون خواستمی.نمدمیکش یخودمو به گوشه ا من

 داخل... اومد

 نبود.  یخبر  چیه شی بود که از دختر چند ساعت پ   نیاز ا تعجبم

 ... یشده بود.ولــ  تفاوتیسردوب چهرش

 ...زنهیم  یتفاوت یکه داره خودشو به ب  دمیفهم من

 کردم...  یمحمد م یها یدربرابر گندکار  شهیکه من هم یکار 

 ...دهیسرد نشون م خودشو یکه داره چهره   دمیفهم

 ...کنمی م انمی در برابر اطراف شهیکه هم یکار 

 و تک تک به چهره هامون نگاه کرد. اومد

 .ستادیا یمان  یراست رفت وجلو هیکارش  نیا بعداز

 گونه هاش زد.  یرو یمحکم  یل یدستاشو باال برد و س یبزنه. مان یبتونه حرف  نکهیاز ا قبل

با   یاصال برام مهم نبود ول نکهیشد.با ا  نیرو تحمل کنه جلومون پخش زم  یل یس یضربه  نتونست
 . شیگناهیزد دلم براش سوخت از ب  یکه مان یحرف 
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 ؟؟یبـــود  یــدوم گــــور کآشغال   یدخـتـره -

تـنـه لشو ببر باالوامادش   ـنیا یخواهرش گفت:زود  یک یبه محمد انداخت و روبه اون  ینگاه  یمان
 بهتره.  نجایا ادی؟ب یکه االن به عاقد خبر بد یتون یروبه محمد ادامه داد(م کن)وبعد

 حرکت کرد.  اطیبه طرف ح  لشیتکون دادوباموبا یهم سر  محمد

 گفتن حرفم.  یبود برا یمناسب تیموقع االن

  متیشروع کردم:عـموتصم میشگی سرش حرکت کردمو بعد از تموم شدن صحبتش با غرور هم پشت
 ه؟؟یچ

 زد.  یخبر  یخودش رو به ب   یول هیمنظورم چ دونستیم نکهیا با

 !فهمم؟؟ی رو نم ه؟منظورتیچ یدرباره -

نگه  شهیدختر بچه رو هم نیا یخوا  یم  ی...مطمئنیبفهم  یهست که بتون یمنظورم واضح تر از اون-
 ؟؟؟یدار 

بــــرام مـهم    خوام،ویرو م   ایاروم زدو گفت:من پان یضربه ا نمیاشارشو باال اورد به تخت س  انگشت
 با اون دخترا فــــرق داره. ـابــرامی؛پانیدااار  یکه تــو چ نــظر  ستینـ

به طرفشو حرفمو کامل    دمی...)چرخیدونم.ول  یسرد وخشک گفتم:مـ یکه از کنارم رد شه؛با صدا اومد
  یتونینم ی اسوندختره به  نیو...با وجود ا شهیکنفرانس برگذار م گهیباشه که چهار ماه د ادتیکردم(

 . یاون شرکت کن یتو

چند تااز کله گنده ها  نیهست که قراره ب یمدت کنفرانس   نیا یکه نقطه ضعفش تو دونستمیم خوب
 هست.  تیاولو یکنفرانس مجرد بودن تو  نیا یبرگذار بشه و تو

 یمتاسفانه کسا ؛کهیو از خونوادت دست بکش یداشته باش  تی زندگ  یتو یپابند  چیه دینبا یعنی
 گذشتن. شونیهستن به خاطر طمع،از زن وزندگ  یادیز

 منتظرش نشدمو وارد خونه شدم. گهید

 افتاده بود دوختم.همون لحظه بود که سرشو به طرفم چرخوند.  نیزم  یکه هنوز رو یجسم یرو نگامو



 عشق، حکم دل  اسیق

65 
 

 نگاه دخترک گره خورد...  یتو نگام

 ... ایپان

 ... یپـانـ

 داشت...  ییبایبچه گونه وز اسم

 خودش...  یایدن مثل

 که از جنس مقابل داشتم کم بشه. یاز نفرت شدیباعث نم   نایا یولــ

 ب روم زد.  یشده شده بود لبخند تلخ رهی که بهم خ همونطور

 شد...  نیغمگ نگام

 بود که اون داشت.  ی چطور برادر  نیا واقعا

 . نمیحالت نب  نیا یاونو تو یبه خاطر خواهرم بدم ول  حاضر بودم جونمو من

 بودرو بپوشه.  شی که به ظاهر لباس عروس یکه قرار بود لباس  یرو صدا زدو اونو به اتاق یپان   خواهرش

 که قرار بود عقد رو بخونه اومد.  یکس  یکاظم

 هم اومد.  یپان

 !نشست

 نشست! محمدم

 .شهیب  شیکه از محمد داشتم نذاشت که زن دائم یکه زده بودم وشناخت ی حدس طبق

ـ  عاقد  . دینفهم  یچیه ی ...معلوم بود که پان یعقد رو خوند،ول

 . میحرکت کرد یبه طرف پان   یاز کاظم یمحمد بعد از خداحافظ منو

 .ستادی خونوادش ا  یمنو محمد وروبه رو نی دفعه از جاش بلند شدوب کیموقع بود که  همون
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 . زدیموج م  یمیچشماش نفرت عظ یتو

 باز حرفاشو زد.  یول  ستیبود که حالش خوب ن معلومم

 خونوادرو نــه!  نی...ایول کردیکه بغضش دل سنگ رو هم اب م ییصدا

  یکه تو ییروز جواب تمام چراها هیبود"  نیکه تونست بزنه ا یدربرابر صدادخترش فقط حرف  مامانش
 ".ستیاالن وقتش ن  ی.ولدم یذهنت هست رو م

حلقه    فشی دستامو دور کمر نح یو من زود  ادیفرود ب  نی زم  یرو خواستیم یموقع بود که پان  همون
 کردم.  یر یکردمو از افتادنش جلو گ

 هشتم پارت

 

 

 

 اغوشم بود. یکامال تو گهیکه د یدمش؛طور یکه دستمام دور کمرش حلقه بود باالکش همونطور

 احتماال فشارش افتاده بود.  کاناپه خوابوندمش یرو بردمشو

 شدم و هم تعجب کردم. ی مادرش و خواهرش هم عصبان  یاشکا دنیسمت اونا و با د برگشتم

 کدوم ندامت نبود. چیه یچــهره  یتو یبود.ولــ  یمونیاالن وقت پش اخـه

 کردم صدام سردوخشک باشه.  یو سع  یخشم برگشت سمت مان با

 . ـدیفشارش افتاده؛براش اب قند درست کن -

 . دیحرفم خواهرش اشکاشو با پشت دستاش پس زدوبه طرف اشپزخونه دو نیا با

 به سمتمون اومد. زدیکه دستش بود هم م یبا قاشق اتشویکه محتو یوانیاز چند لحظه با ل  بعد
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و   وانیاومدو ل شیدست محمد زودتر از من به پ رم؛کهی روکه اورده بود رو از دستش بگ  یوانیل اومدم
 از دستش گرفت. 

 کردم.  یرو  ادهی دار محمد بهم فهموند که ز یمعن نگاه

 شده بودم.  یچرا از دستشون عصبان دونمینم خودمم

 .ستادمیا یعقب گرد کردمو گوشه ا الی خیب

 . دادنیداشتن کم کم بهش اب قند روم ای به کمک تان محمد

 . نمیومامانش رو بب یچرخوندم تا مان  نگامو

چشماش وچهرش   یتو یحس ناراحت چیگوشه نظاره گر بود.ه هیکه مثل من  دمیرو د  یفقط مان یول
 نبود. 

 ... الیخی ب ــالِ یـخیبـ

 که اصال نبود.  مامانشم

 .شدیباز م   یپان  یکم داشت چشما کم

لباش خارج   نیکه از ب یحرف نیهم به خودش داشت،اول  یج ی از باز کردن چشماش که حالت گ بعد
 برم"بود.  نجایاز ا خوامیشد"م

 

 

 

 ا یپان 
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 دهنم حس کردم.کم کم پلکام از هم فاصله گرفت.  یکه تو  یز یچ ین یری طعم ش با

 خونه بمونم.  نیا یتو خواستیدلم نم گهید

 . ارمیتونستم حرف دلمو به زبون ب  فقط

 برم.   نجایاز ا خوامیم-

 .دم یکه با انزجار خودمو عقب کش رهی اغوشش بگ یحرفم اومد تا منو تو  نیا دنیبا شن محمد

 بشه.  کمیخواستم نزد ینم

 نداشتم.  دوست

 بهش نداشتم. یحس خوب  کال

 که داشتم از جام بلند شدم. یق یعم ی جهی سرگ با

 به زحمت خودمو به در خونه رسوندم. زی م یاز برداشتن شنلم از رو بعد

 . کردمینشست که خوب منظورشونو درک م  اشای و ک یمان  یلبا یرو   یکارم پوزخند نیباا

 "چقدر واسه رفتن عجله داره" 

 من عجله داشتم... اره

 خونه داشتم... نیا یکه تو یفرار از خاطرات  یبرا

 محسوسشون... یب یراحت شدن از نگاها یبرا

 هاشون... افهی تحمل نکردن ق یبرا

 .گهید یزای چ یلی خ یبرا

 . دمیکمرم د یاومدم و دست محمد رو رو رونی کمرم از فکر ب  یرو  ینشستن دست با
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 سوق دادم. اطیخودمو به طرف ح  دمویهم کش یتو اخمامو

 تموم بشه. شونیکه خداحافظ   دیلحظه طول کش چند

 . میبود حرکت کرد نگیپارک  یمحمد که تو نیازاون به طرف ماش  بعد

 دستش بود. چییفت و سو یم  اطیخودش اومده بود؛چون به سمت در ح  نیبا ماش اشایک

 .میشد  نیماش سوار

 . میکرد حرکت

 محمد.  یخونه  به

 من.  دیجد ی خونه

 که قراره کاخ ارزوهامو خراب کنه. یا خونه

 دوختم.  نیاز ماش  رونینگامو به ب  دمویکش یقیعم اه

 رو کرده بود.   مایمهس  یکه چقدر دلم هوا اخ

 ...اروی رو مه ی. علنم یتونستم اونا رو بب  ینم گهیکه د فیح  یول

 کنم.  جایخودم بکنم و براشون درد سر ا یخواد اونارو وارد ماجرا  یدلم نم یعنی

 .فشردی دوباره گلومو م بغض

 بغضمو خفه کنم.  کردمیم ی سع دمیکشیکه م ی قیعم ینفس ها با

 .تونستمیشد؛نمی...نم یول

 سرمو به روبه   یبزرگ یال یو یجلو ستادنیا با

 چرخوندم.  رو

 براش در رو باز کرد. ی رمردی که زد پ یبوق  با
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بودو پشت سر محمد راه افتاده    نیینگاه کردن به اطرافمو نداشتم همونطور سرم پا یحوصله  اصال
 بودم.

 جمع کنم..  تونستمیبا اون حال و روزم فکمو نم میشد  الیوارد و یوقت

 بود. یبزرگ یل یخ یالیو

 به هوا رفت.  تمیعجبم با درک موقعت نیا یول

 خونه بودم. نیاالن خانم ا من

 محمد.  ی خونه

 محمد.  یخونه  خانم

 به سمتمون حواسم رو به اون دادم.   یاومدن خانم با

 اماده کردم.  نیاقا اتاق باال رو همونطور که خودتون گفت -

 زد؛وحشت کردم.   خیحرفش به محمد دستام   نیگفتن ا با

 بـاشــم. یاتاق ــــهی یبــا مـحـمـد تــو  ــدیمـن بــا یــعــنــی

ــــه!!!  یوااااا ـَ  نـ

 مقدمه برگشتم سمت محمد رو حرفمو گفتم. بدون

 .مونمی نم یاتاق  ـهی یمن با تو تو-

رو باال   .اتاقتیار یحرف من حرف ب   ینکن رو یسع چوقت ی ...هیبـود.ولـ ن یاز اول هم نظرم هم -
 بهت بــگـم.  خواستمیبرات حاضر کردن.فقط قبل از رفتن چندتا نکته رو م

 نگاش کردم که ادامه داد.  یسوال

 یونــه کار  یبر   ییکه بدون اطالع من نـــه جا ی.حق ندار یمن شد یاز خونواده  یتو االن عضو-
رباره درس ومدرست هم  .دیکن من رو از کارات مطلع کن یسع شهیهم  یبه کارت ندارم.ول ی.کار یکن
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 یوگاه یکن یرفت وامد م الیبا راننده و  ی.همون مدرسه.گاهکنهی نم یر ییتغ یبهت بگم که ه دیبا
 . یکه با خونـوادت در ارتباط باش ینـدار  ی حقــ ـــچی.ودر اخــــر...هــاشایک  ای بامن

 و مامانت.   ،خواهرتیمان

 . دتیوخط جد لیهم موبا نیا

 به دستش که به طرفم دراز شده بود انداختم.  یحرفش نگاه نیا با

 .لی موبا ی جعبه

 ...هـع

 دوست نداشتم که باهاشون در ارتباط باشم.  چیه خودمم

پله ها بود بهشون فهموندم که دوست ندارم   یبه باال رهی رو از دستش گرفتم و با نگاهم که خ  لیموبا
 باشم.  نجایا گهید

 هام.  ییبشه همدم تنها دیاز االن با گهیکه د یبرم به اتاق خوامیم

بهش   اروهمیبه طرف پله ها حرکت کنه که محمد گفت:اتاق پان خواستیم اشایموقع بود که ک همون
 کارت دارم.  اینشون بده)وروبه همون خانم گفت(توهم بامن ب

 .میباال حرکت کرد یبه طرف پله ها اشایک همراه

 . شدیمنتها م یاتاق هیدر بود که حتما هر کدوم به  ییشش تا می دیبه اون جا رس یوقت

 اشاره کرد. یبهم انداخت و با دستش به طرف اتاق   ینگاه خشک مین اشایک

 که منظورش از اتاق من همونه.  دمیفهم

 من شد. یافتاد که وارد اتاق بقل ییاشایاخر بود چشمم به ک یطرف اتاق حرکت کردم.لحظه  به

 از ابروهامو باال انداختم. یکی

 ! مونه؟ی اتاق من م یاتاق بقل یاون االن تو یعنی
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 چـرا رفت اون تو.  گه،پسی؛حتما د اره

 . دمیاتاقو کش ی رهیلرزونم دست گ یدستا با

 بسته وارد اتاق شدم.  یچشما با

 رو روشن نکردم.  المپ

 کردم.  دروقفل

 مملو از اشک شد. چشمام

 افتادم.  نیزم یخوردمو رودر سر  پشت

 . کردی و دل من رو اروم م ختیریپشت سر هم م یک ی یک ی  اشکام

 زخم خورده ام رو.  قلب

 رو به اون رو بشه.  نیاز ا میروز زنـدگ  ــکی یکه تو  کردیفکرشو م  یک

 بشه.  دهیکش یروز تمام ارزوهام به تباه کی یتو

 پا گذاشته بودم متاهل بشم. یسن نوجوون یکه تازه تو  یمن کردیفکرشو م  یک

 رو سرنوشت برام رقم زد.  یبد یباز 

 بد...   یلیخ

 . شهی م دهیاخرش به کجا کش دونمیکه نم  یباز 

 اطرافم غافل شدم.  یایپشت در خوابم برد و از دن  همونجا

 ********************* 

پلکامو به زور باز   یال زدیاسم من رو صدا م یکی وپشت بندش  خوردیکه به در م ییتقه ها یصدا با
 کردم. 
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 بودم.  خسته

 هم خسته بودم.  یلیخ

 . خواستی م قیخواب عم هی دلم

لباس از   قایاه از نهادم بلند شد؛اخــه من االن دق شبمید یلباسا دنیزور از جام بلند شدمو با د به
 کجـ... 

 .دمیدست کش االمیبود از فکر وخ  شتریاز قبل هم ب که به در خورد وشدتش  یدوباره ا یضربه  با

 نفر باز شدو من به عقب پرت شدم.  هیبعد از باز شدن قفل در،در با شدت توسط   بالفاصله

 نخورده بودمم ضعفم گرفته بود. یچ یتا حاال ه   روزی از د نکهیخاطر ا به

  یاز سر اسودگ  یراحت شدو نفس الشیخ  دنمیدر هم وارد اتاقم شد؛انگار با د یبود که با چهره ا محمد
 .دیکش

 میدر افتاد نیسه ساعته به جون ا وونهید ی:اخــه دختره د یدر کنترلش داشت غر یکه سع ییباصدا
 .یسر خودت اورد ییکردم بال ؟فکـری دروباز کن یتونستینم

 بود.  اشایبرابر اصل ک یکه کپ ی دختر جوون  هی یشدمو که نگام افتاد رو بلند

 بود. ستادهیکه کنار اون ا  ییاشایوک 

حرفم   نی کنم؛حواسـم نبود)بعد از ا ـکاریگفتم:چـ یاهسته و مظلوم یو با صدا  نییانداختم پا سرمو
  دیدونـیسرم رو به طرف راستم خم کردمو ادامه دادم(اخـه م شهیکه مظلوم م میشگیمثل عادت هم

  دارمیب  ومدیم یخواستم برم مدرسه دوستم مهس یهم هروقت م  شهینه،همیسنگ یل یخوابـم خ
 .کردیم

 خنده. ریحرفم دختره و با محمد زدن ز نیتمام شدن ا با

 ..سرد..ڪ .خشکردی نگام م لکسیهمونطور ر اشایک

 باشه. یخ یکوه  تونهیادم تا چقدر م نیا دونمینم من
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   م؟یکردن تو مامور کن داریب ینفر روبرا هی دیبه طرف در رفت و همونطور گفت:پس از فردا با محمد

 خنده.   ریحرفش زد ز نیبا گفتن ا و

 چ بامزه"  شیییکال ازم دور شد اروم گفتم"ا یوقت

 دختره گره خورد.  طونی نگاه ش یحرفم نگام تو  نیگفتن ا با

 دوتا نبود.  نیاصال حواسم به ا یواا

 انداختم.  ن ییسرم رو پا شرمنده

 داره. یدختر با محمد چه نسبت  نیا دونستمینم

 . دمیخجالت کش  یول

 . ستادیروبه روم ا اومد

 .دیچونمو سرمو به باال کش  ریزد ز دستشو

 ..چند سالته؟؟ زمی عز-

 چشماش...  یدوختم تو چشامو

 به خاطر من؟!  یعنیبود.. نیبه اشک نشسته بود...غمگ چشماش

 که خواهرشم براش دل نسوزوند. یکس

 بره.   یاهیچشمام س یناخوداگاه به اشک نشست و ضعفم باعث شد جلو چشمام

 بتونم تعادلم رو حفظ کنم. کمیسرم گذاشتم تا  یرو دستمو

 دختره زودتر من رو به طرف تخت بردوروش نشوند.  یول

 .کردیداشت نگامون م یتفاوت و با خونسرد یب  یلیکه خ  دمیهم د اشارویک

 !شده؟ یز یدلم حالت خوبه؟؟!چ زی عز-
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 نگرانش انداختم. یبه چهره  ینگاه

 به فکرم بود.  ینجور یا ی بود که بعد از پدرم ودوستام کس  یبار  نیاول

 . بهیفرد غر هی

 شد.  شتری ب میبغضم به خاطر خوشحال  یلبم جا خوش کرد ول یگوشه  یلبخند

 . شیخاطر مهربون  به

 .ادونلرزهیب  رونی کردم که صدام ب یزور سع  به

  شبیاز پر یعنیخرده ضعف داشتم. هی...فقـ...فقط ستین یز ی گفتم:چ ومدیکه از ته چاه م ییباصدا
 نخوردم.  یز یتااالن چ

 از جاش بلند.  یدوزودیکش یف یخف   غیحرفم ج  نیاز گفتن ا بعد

که خونه نبودن بهم بگن توهم هست   ایبعد از ظهره هااا.محمدوک۲ ؟؟ساعتیبه ساعــت نــگاه کرد-
 . یتلف بش یاصال معلوم نبود.پاشو پاشو دخترجون،االنه که از گشنگ ستتیون

لباسات رو احتماال  - اتاق بود اشاره کرد. یکه تو یوار یکه برگشت طرفمو به کمد د  رفتی طرف در م به
 . نییپا ایب  یکرد ضیلباسات رو تعو نکهی.بعد از ادنیاون کمد چ یتو

 #پارت نهم 

 

 

 

لب واسه خودش  ری که داشت ز اشای حرفش از اتاق خارج شد و پشت بندش ک نیاز زدن ا بعد
 راه افتاد.  گفتیرو م  ییزایچ

 حرکت کردم.   گفتی که دختره م یدرو بستم به طرف کمد رفتم



 عشق، حکم دل  اسیق

76 
 

 درشو باز کردم واقعا هنگ کردم.  یوقت

 د. من داخلش بو زیهمه مدل ورنگ گرفته لباس اندازه وسا از

 نداشتم. دنشونید یبرا یرمق چیه یول

 اتاق بود؛ یکه تو یبهداشت سی سرو یشستن دست وصورتم تو بعداز

 . دمیبرداشتم وپوش کی وساده وش  اهیبلوز وشلوار طبق معمول س کی

 ازادانه رها کردم.  شیشگیهم مثل عادت هم موهامو

 اتاق رو باز کردم و به طرف پله ها حرکت کردم.  در

 . ادیطرف م  نیهمون دختره هم داره به ا  دمیراه بودم که د یتو

 .گهید ای ب زمیگفت:اع عز دیرو د تامن

 خودش برد.  دودنبالیدستمو کش بعد

 .میرفت رونیناهار از اشپزخونه ب  ایبهش بگم صبحونه  دونمیاز خوردن نم بعد

  یر یکجام یوااا-شد دهیکه دستم از پشت کش رفتمی من بود م یکه االن برا یبه طرف اتاق  داشتم
 م؟یباهم اشنا بش  یخوایباهات حرف بزنم.نم خوامیم  ایتـــو.ب

 . هیخوب وصادق  یلی که دختر خ  دیرسی به نظر م یبود.ول طونی ش کمی  لحنش

 که اونجا بود کشوند. یوبه سمت کاناپه ا دستموگرفت

 روش وخودشم کنارم نشست.  منونشوند

 برسونن.   نجایرو به ا  ییبای ز نیبه ا یگل هینگاهم کردوگفت:چطور تونستن زندگ  نیغمگ

سنش به   نیناراحت شدم که عموم با ا یلیخ-همون حالت ادامه داد یوتو نییانداخت پا  سرشو
 . یدانتخاب کر یبه سن سال تو نظر داشته و تو به اجبار اونو به همسر  یدختر 
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  دیوقت ناام چیه یکه اشک توش حلقه زده بود گفت:ول  ییوسرشو اورد باال با چشما دیکش یاه
ـ یخـ  دیبا ی.ول یبکن  تو یازادورها زندگ یتونیتو هم م شهیتموم م یمشکالت روز  نینشو.ا صبور   یـل
به رخ  تویصبور دیبا ی.ول کنمیم  ادویکه ازم بر م ی .هر کمککنمی نم یپشتتو خال چوقتی.منم هیباش 
 .هیقانون باز نیضعف نشون نده.ا  چوقتی ..هیبکش هیبق

 . یغرور؛زندگان

  یبتونم دوست خوب دوارمیسالشه.ام ستیکه ب اشایک  کیهست.خواهر کوچ  انای...اسم من کمیبگذر
 برات باشم.

 حرف دستش رو به طرفم دراز کرد. نیاز زدن ا بعد

 به روش زدم که بغضم رو نفهمه. یلبخند منم

 دستام کردم و فشردم.   ریصدا دستاشو اس یب

 فشرده شد.  هیبق یدستا  یقلبم که تو مثل

 انداختم بغلش و زار زدم. هینتوستم تحمل کنم و خودم رو با گر گهید

خوشحال بشم وزانو    ادیتا حد ز شهیکه بهم م یهر محبت کوچک یخسته شده بودم که جلو گهید
 بزنم. 

 عقده داشتم. من

 محبت رو. ی عقده

 کردن.  غیرو که خونوادم ازم در  یمحبت

 .مامانم

 . برادرم

 . خواهرم

 کرده بود.  هیاونم گر دمیحالم بهتر شد ازش جدا شدم که د یوقت
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  یب یزا ی به خاطر چ  یکنیم هی که خطاب به خواهرش گفت:چرا گر دمیرو شن اشایک یپشت صدا از
 ارزش. 

 صورتش رو هم پاک کرد.   ی.با دستاش اشکادیاغوشش کش یحرف خواهرشو تو  نیبعد از گفتن ا و

 ارزشم؟؟  یمن ب  یعنی

 کرده.؟؟ ه یارزش من گر یب ی هی خواهرش به قض  یعنی

 ارزش نباشه.  یب  نایا یارزش بود برا یخونوادم ب  یکال من وجودم برا گهید ارع

 داداش. -بلند شد انا یمعترض ک  یصدا

  دیارزش نبا یب  زادی از جام بلند شدمو با بغض گفتم:به خاطر چ یبزنه که زود  یسمت من حرف  اومد
 .یار یاشکاتو در ب  یالک

جان   ایپان -دم یرو شن  انایک  یاز تمام شدن حرفم به سمت اتاق حرکت کردم که دوباره صدا بعد
 نداشت.  یمنظور  اشای.کسایوا

 بودش.  دهیشن  اشایک اینکردم که اسممو بلد بود.حتما از محمد  یتعجب 

 حوصله وکالفه از صدا زدناش وارد اتاق شدمو درو قفل کردم. یب گهید

 محمد بهم داده بود افتاد. شبیکه د یلیبه سمت تخت برم که چشمم به موبا خواستمیم

 تخت نشستم و مشغول روشن کردنش شدم.  یبرش داشتم.رو ن یزم یشدمو از رو خم

 وداشت.   زاتیتجه  یهمه  خداروشکر

 دان کردم.  نیند تا اهنگ غمگچ نترنتیا از

 .دمیپتو خز  ریکردن اهنگم به ز یگوشم گذاشتم بعد از پل یتو مویهندفر

 .رفتمی فردا به مدرسم م دیبا
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که   ینیاتفاق از ا شدنویهم باخبر م  اریومه یبدونه؛وگرنه عل  ری اخ یاتفاقا نیاز ا ی ز ی چ یدمهسینبا یول
 . شدیهست بدتر م

 دردسر بندازم... یکه اونارو هم تو ترسمیم نی از همه از ا شتریب من

 هم گذاشتم وگوشمو به اهنگ سپردم.  یافکارم شدمو چشمامو رو الی خیب

  یبشم تا کم اطیوارد ح   خواستیخسته شده بودم ودلم م گهیساعت که گذشته بود منم د کیاز  بعد
 هوا بخورم. 

 باز کردم.  یبه طرف در رفتم وقفلشو به اروم  نیپاورچ نیجام بلند شدم وپاورچ از

 . ستیاطراف ن  نی ا یبردم و مطمئن شدم که کس رونی ب سرمو

 . کردمی حرکت م  نییو به طرف پا داشتمیقدم برم  یاروم به

 .دیمن رو د یمتوجه رفتنم شد ونه کس ی که حرکت کردم نه کس  اطی تا ح خوشبختانه

که، به   یکرده بودن.قدم زنان،در حال یداشت که دور تا دور اون رو درخت کار  یوبزرگ  بایز یل یخ  اطیح
  یکه درختا اطی از ح یطرف قسمت کردم،بهی فکر م شد،ی لحظه افکارم از اون غافل نم کیکه  یا ندهیا

 از اطراف رو به خودش جاداده بود،حرکت کردم.  یشتر ینسبتا ب 

 نشستمو دستما دو خودم حلقه کردم. درختا بود   ونی که م یتخته سنگ یرو

 . دمیشن  میکیرو نزد یسگ دنیغر یوافکارم غرق بودم که صدا االمیخ  یتو همونجور

 . دمیترسیاز سگ م یـــلــــیخـــ من

 ستادهیمن ا یچند متر  یکه تو یبزرگ  اهیسگ س دنیدهنم رو قورت دادمو سرم رو باال اوردم.با د اب
 شد.  ادی کردو تپش قلبم ز خیبود تنم دستام 

 . کردیعود م  ادمیداشتم و به خاطر ترس ز یمشکل تنفس  یبچگ  از

 شدیم کیپارس سگ رو که از پشت بهم نزد  یکردم وصدا دنیفقط شروع به دو تی درک موقع بدون
 . دمیشنیرو هم م
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 بهم دادن.  اروی بود انگار دن یک یکه همون نزد اشایک دنید با

 شدم.   زونیدمو از گردنش اوسرعت خودم رو بهش رسون با

 که داشتم دست خودم نبود و زبونم بند اومده بود.  یکدوم از کارام به خاطر ترس چیه اصال

درهم به  یرو که دستش بود روبا اخما یکوچک  یبعدش توپ  یکارم هنگ کرد ول   نیاز ا یاول کم اشایک
 نقطه باغ انداخت.  ن یطرف دورتو

 کال وجود منو فراموش کرد. دویهم به طرف توپه دو کارش سگه نیا با

 از ده سانتم نبود. شتریب دیصورتامون شا ن یب ی فاصله

 دنیاز اون حرفام نداشتم؛فقط...طاقت د یشده بود گفت:من منظور   رهیکه به چشمام خ همونطور
 خواهرم برام سخته. یاشکا

 تکون دادم. یحسرت سر  با

 داشت.  یداداش نیکه همچ ییانایبحال ک   خوش

 خورد تازه به خودم اومدمو به سرعت وباخجالت دستامو از دور گردنش باز کردم.  اشایکه ک  یتکون با

 گفتم. رلبی "زدی"ببخشهیو   نییانداختم پا سرمو

  یبهتره کار   ینداره.ول یخونه هم کار  نیا هیخونست وبه اهال  نیسگ ا یگفت:جس  یحرف چیه بدون
...عمومحمد  ی.وراستمیکن ی مواقع مثل امروز اونو باز م ی نداشته باشه.چون بعض یکه باهات کار  یکن

فردا عصر   نیکار کارکناش نظارت کنه.به خاطر هم یرو دیامروز خارج از شهر جلسه داره فردا هم با
 وبه من گفته که فردا تورو به مدرست ببرم. گردهیبرم

 . دمیگفتمو به طرف در خونه دو ی.باحرص"باشه"ازد یحرفش هم پوزخند نیاز زدن ا بعد

 بخورم.  خواستمیکه م ییاز هوا نمیا

 اتاقم نشستم. یرفتم تو  بازم

 گذروندم.  نترنتیا یوگشتن تو میبا ور رفتن گوش ینجور ی هم تاشب
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 تا شام بخورم.  ن ییرفتم پا  انایازاونم که به اجبار ک بعد

 داده. یکه به خاطر نبود محمد تا فردا به خدمتکاراشون مرخص  دمیگفته هاش فهم از

به طرف اتاقم حرکت    ریخوردم با گفتن شب بخ  یلیم  یازخوردن چندتا لقمه شام که اونم با ب بعد
 کردم. 

 استرس داشتم.  یبا مهس ییازروبه رو فردا

 باخبر بشه.  یکس اشتذیعنوان نم چیداشتم به ه یکه از مان ینگرانم شده.چون با شناخت  یلیخ  حتما

 رفتم.  یقیبه خواب عم قهیکردم که خوابم ببره.که موفق هم شدمو بعد از چند دق یسع

 *** 

هم  یمهس نیبود.باز ا ختهیداشت اعصابم بهم ر دارکردنمیدرب  ی.وسعدادیکه من رو تکون م یدست 
 .دهیتکونم م یگرفته ه شی باز وونهید

ـ  رو باز نکردم ودر چشمام  . گهید قهینکن.فقط پنج دق یهمون حالت باحرص گفتم:مهـســ

 .دمیرو شن دنشیخند  زیزریر یصدا

 به شکمم زد.  یضربه ا هی دوباره

  گهیبار د هیاگه  یگفتم:به جـووون عشقم عــلــ نیهم یداره.برا یحس  یکه به عل دونستمیم خوب
 ... رمـیگیحالت رو م یتکونم داد

ـ   ریزد ز یحرفم تموم نشده بود که پق هنوز چ  یخنده وپشت بندش صداش اومد،ولــــــ
 بود. انا یک  ی؟صداییصدا

 شد.   ریچرت نگو پاشو مدرست د نقدریا-

 خـــــدا.  ییییییییی.و دمیفنر از جام پر مثل

 رفــت.  ابروم
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 شد. ــــرتیباال انداخت و گفت:بدو که د  ییابرو طنتی هم با ش انایک 

 بعد از اتاق خارج شد. و

فرمم رو بپوشم اه از نهادم بلند   خواستمی کل کارام رو انجام دادمو خودمو مرتب کردم وم نکهیاز ا بعد
 شد.

 ؟ یچ فرم  اخه

 بودم. اوردهیکه لباسام رو ن من

 وارد اتاقم شد.  انای لحظه بود که ک همون

 من که لباس فرم ندارم.  انایک-

 رونیمثل مال خودم بود ب یرگال که روش لباس فرم هیحرفم به سمت کمد رفت   دنیبعد از شن  انایک
 اورد.

 قفسه هستش. یاماده کرده بود.کتاباتم تو زویعمو برات همه چ  ایب-

 لباس رو ازش گرفتم.  یلبخند کج با

 .میکه حرکت کن  میشد نیاز اماده شدنم وخوردن صبحونه سوار ماش  بعد

 . م،افتادیشونیپ یبودم رو ختهیکه منظم ر ییها یچتر  یرو  ااشیموقع بود که نگاه ک همون

 بهم نگفت. یز ی چ یهم ول یتو دیکش  اخماشو

 اومد.  ادمی یز یچ هیهمون موقع  دفعهیکردم. یو من ازش خداحافظ  میبود دهیرس گهید

 ش؟ ی.داررمش یگفته بومش،بهم گفت از تو بگ  انا یکه به ک یحلقه ا یِاه،راست -

 رو بهم داد.  یاهی س یمخمل یداشبورد رو باز کردو جعبه در  یحرف بدون

 تشکر کردم که ونم با نگاه سردش بهم جواب داد.  از

 حلقه انداختم. یبه جعبه  ینگاه
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 .گرفتمیروم  یحرف بچه ها ومهس  یجلو یجور  دیبا

 همه از نبود من مطلع هستن. جهیاز همه سراغ من رو گرفته.درنت  یمطمئن بودم که مهس االن

 دستم کردم. یرو تو حلقه

.چون اکثر بچه ها  ارنی در م یمعلوم بود همه سر کالس نشستن ومسخره باز  یشدم ول اطی ح وارد
 داخل بودن.

 حفظ کنم. موی تا بتونم خونسرد  دمیکشی م یقیعم  یبودم ونفس ها ستادهیدر کالس ا پشت

 در رو باز کردم. لب گفتمو ریبسم اهلل ز هی

 شوکه شده بودن. دنمیکالس شدم؛همه از د وارد

 ؟یاورد  یدو روز چه به سر مهس  نیا یتو یدونی؟مییبه طرفم اومدو گفت:دختر کجا یزود الناز

  ییدستم خودنما یکه تو یحلقه ا  دنیادامه بده که با د خواستی دستش گرفت و م یتو دستما
 . دیکش یغ یج کردیم

 توجه کل کالس به ما جلب شد. غشیج  نیا با

 نبود.  ی...مهسی.ولــکردنینگامون م یداشتن با کنجکاو  همه

 ومده؟یچـرا امروز ن  یعنی

 !؟؟؟؟یپانــ ی...نامزد کردــنینامـــرد...ا  نیگفت:بـچــه هــاااا ا یبلند یبا صدا الناز

 یگفتم:بااجـــازه هم بدتر بود  هیکه از صدتا گر یبا خنده ا دمیکش رونی از دستش ب دستمو
 بــزرگــتـــراااا؛بــعــلــه!! 

 حرفم همه شوکه شدن. نیا با

بهم   ی چرا به ما نگفت نکهیاز ا هیودادو گال غی اومدن همه با ج رونیکه از شوک حرفم ب  نیاز ا بعد
دوستم بود خبر نداشت همه   نیهم که بهتر یمهس  یبودوحت یعجله ا نکهیگفتن.من باگفتن ا کی تبر
 کردم.  زوسرهمیچ
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 .ادی م میدار یاضیزنگ اخرکه ر یاومده وبرا  شی پ یبراش کار  یکه مهس گفتنیها م بچه

"،"چند سالشه"و"اهل  ه ی"اسمش چ دنیپرس یازم درباره محمد م  یزنگ اخر که بچه ها ه تا
 .دادمیسرباال م یکجاست"جوابا

 افتاد. یکه چشمم به مهس رفتمی م یراهرو به سمت ابخور  یتو داشتم

 . دیچشماش اشک جمع شدوبه طرف دو یتو دنمیباد

 جمع شدن اشکام رو مهار کنم.  کردمی م یبه زور سع  خودمم

 نبود. میقلب یخواسته  یتوهمو نذاشتم...ول دمیخواست بغلم کنه اخمامو کش تا

 .کرد ی بهت بهم نگاه م با

 نشه.  داتیدوروبر کن پ  گهیگفتم:د یپوزخند با

 . کردی پشتمو بهش کردم.بغض گلومو داشت خفه م برگشتمو

که تو نبود تو   یار ی ..مهـ..مهی..علم؟منیچقدر دنبالت گشت یستیدوروز که ن ن یا یتو یدون یم ی پان-
از تو نزده.اگـ..اگه   یحرف  یمان یدعواکردن.اونو به قصد مرگ زدن.ول  یبا مان اری ومه یداغون شده.عل

 .دوروزهـ.... ومدیم یسر مان ییبال هیحتما    دیرسی مامانت نم

 اوردم باال مانع از صحبتش شدم.  دستمو

متاهل شدم   گهیمن د-حلقم اشاره کردم.  د؛بهیچکیکه از چشمام م ییبدون توجه به اشکا برگشتمو
 . دیاز سر راهم کنار بر گهی!پس د؟ین یبیم

 شد.هم شوکه  یلیشد؛خ  شوکه

 .دمیتوجه بهش به سمت پشت مدرسه دو یمن ب  یول

 کردم به حال خودم. هیگر

 وارد کالس بشم. تونستمینم گهیبود د یهر چ یچقدر گذشته بود که از جام بلند شدم.ول دونمینم
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 نگذشته بود که زنگ مدرسه به صدا در اومد. یلیوخ  اطیح یتو نشستم

 برداشتم.  فموی توجه به بچه ها وارد کالس شدمو ک بدون

 سرعت به طرف در مدرسه رفتم. به

 دستش بود.  نکشمیداده بود وع هیتک   نشیکه به ماش  دمید اشارویک

 خشکم زد. ومدنیکه داشتن با سرعت به طرفم م یاروعلیمه دنیبه سمتش برم که با د خواستمیم

 ... یواااا

 با تلفن مدرسه بهشون خبر داده بود. یمهس  حتما

 10#پارت 

 

 

 

 رسوندم.  اشا یبتونن بهم برسن خودمو به ک نکهیاز ا قبل

 زوود"  میبود"بر نیکه تونستم بگم ا یز یتنها چ فقط

اغوشش   یمنو تو امی تا اومدم به خودم ب دیدستمو کش اریبرم مه  ابونیاومدم به اون طرف خ تا
 فشرد.

 ست؟ ین  یچندروزه ازت خبر  ؟چرایکجا بود- که گرفته بود کنار گوشم زمزمه کرد  ییصدا با

  لیتبد ادیوبه فر  دیرسی دستش کرد.کم کم داشت صداش اوج م ری روش قرار دادبازوهامو اس  منوروبه
خونوادت   ــــم؟؟چـــرایشینگران م یبر  خبریاگه ب یکرد ینم  ؟؟فکریبود یکدوم گــور  گمیم-شدیم

 داشتن؟؟ِد جــواب منو بده؟؟!ن یازت خــبــر 

 شد.  ری بهش بدم اشکام از حال خرابش سراز یجواب ای از جام تکون بخورم  نکهیا بدون
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 منه.... ری تقص همش

 .!مــــن

 و اشکامو پاک کرد.  دیصورتم کش  یمحکم رو دستشو

 . زی ؟نــریفهمیمـ ــنـارویا زینر یلــعنـتـ-

 . زدیم ادی داشت سرم فر واقعا حالش خوب نبود.همش گهید

 . کردی داشت اونارو متفرق م یمهس یاکثر بچه ها به ما جلب شده بود ول توجه

 اغوشش گرفت. یاومد کنارمو منو تو  یعل

 نوازش کرد.  موهامو

 بهم نگفت.   یز یچ اریبر خالف مه ینشوند و ول  م یشونیپ یرو یا بوسه

 .مونهیبرام نم  یینا رمیگیمورد فشار قرار م  یکه وقت دونستیم خوب

 واسه اغوشش تنگ شده بود. دلم

 .دادیبابارو م یبو

دختر گلم اگه دلت بازم خواست بگو تا بغلت   گفتیم  یو اون با مسخرگ  گفتمیهم بهش م شهیهم
 کنم.

 فشردم. نشیس  یدور کمرش حلقه کردمو سرمو تو دستامو

 خفه کردم.  اغوشش یهقمو تو هق

 . کردی بودم اونم داشت کمرمو نوازش م  یاغوش عل یگذشته بود تو قهیدق چند

 جدا کردم. ی افتادمو خودمو از عل اشای ک ادی تازه

 . دیدرهمش در یواخما زشینگاش کردم نگامو با نگاه ت تا
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 لباش بود.  یرو  یلبخند تلخ کردویبرگشتم که داشت با ندامت نگام م  اری طرف مه به

 هوا دستم رو بردم سمت مغنم تا صافش کنم. یب

 حلقه ثابت موند.   یرو اریومه  یموقع بود که نگاه عل همون

 رو بفهمن.   انیجر  تیموقع نیا یاالن تو ذاشتمیم دینبا یواااا

 یبلند یبا قدم ها اریبودن مه دهیهم کش یتو یهر دوشون اخماشونو به طرز وحشتناک یوعل  اریمه
 نی ..انیا یدستش گرفت به من من گفت:پـ..پان..پان  یخودش رو بهم رسوندودستم رو تو

 !ه؟ی..چیچ

:جــــواب بــده دیکش ادیقبل اروم ننشست و فر   یمثل دفعه  دمیجواب نم دید یهم وقت یعل
 تــو دستت؟؟؟  هیچ ـــنیا

 واقعااا کالفه شده بودم. گهید

 .رسهیم گهیکه محمد تا دوساعت د میبر  ایشده ب  ریوسط شد قوز باالقوز:د نی بود که ا اشایک یصدا

 .امیحرص برگشتم سمتشو گفتم:تو برو من بعد خودم م با

پسر   هی با یخوای چرا م ه؟تویک  ه؟محمدیحلقه چ نیچه خــبـــره؟ا نجـــایبـه من بـگـــه ا  یکی-
 ؟ یروبـــبـر  یپــانـــ یــواـخیکــه مـ یهست یتوک ؟اصالیبر  یخوا ی؟کجـامیبر  بهیغر

 .لطفا. دمیم حی مهبار اروم باش توض-برگشتم سمتش  اری حرف مه نیا با

 .امیبــرو من خــودم م گمیگفتم:م اشاوبهشیبرگشتم سمت ک  بعد

که من تعجب کردم چرا   دیبهم کوب یرو طور  نی شد ودرماش نیزدوسوار ماش   یحرفم پوزخند نیا با
 کنده نشد.

 . فتنیبه طرف بچه ها واشاره کردم تا راه ب  برگشتم

 بود.  کیکوچ  تییسو هیکه  یخونه عل  میرفت

 .ختمی از همه ماجرا براشون گفتمو اشک ر نشستم
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 قرمز شده بودن. تیو از عصبان  زدی باال م  یوعل  اریرگ گردن مه  گفتمیکه م یلحظه هر کلمه ا هر

 .کردی رو زنده زنده خاک م یاالن مان نیهم یکردیرو هم که ول م یعل

 نکنن.  یمن به خاک بابام قسمشون داده بودم که کار  یول

حالت   نیتر نیوغمگ  نی.فقط با گرفته ترداشتیکه حلقم توش بود بر نم یچشم از انگشت اریمه
 امکان نداره". نی"نـه نــه اکردیو مدام تکرار م  کردی داشت به حلقم نگاه م

 بود.  هیهم که از اول حالش خراب شده بودو کال در حال گر یمهس

 . دیکوبی م واریخونه رو به در و د  یالیبلند شد وتمام وسا تی تحمل نکرد با عصبان گهید یعل

 پاهام زانو زد. یومدو جلو   اریمه دفعهی

راستش روبگو.مـگـه   یپرستیکه م یبه اون  تورو ی.مگه نـه؟پانیکنیم  یشوخ ی بگو دروغــه.بگو دار -
 ؟؟  یکن ی نم  یشوخــ

 پاهام گذاشته بود. یشده بود و سرش رو رو ینگاه کردم که اشک از چشماش جار   یار یشوک به مه  با

 بهم صبر بده. خــــــدا

 تحمل ندارم .  گهید

 رو..   زیچ  چیه تحمل

 خسته شدم.. ایاز دن گهید

 که پر از دروغـه.. ییایدن

 رو که داشتم بهشون گفتم.. ینقشه ا یرو درباره  زیچ همه

 ..کنهیکمکم م گفتیکه م انایک یحرفا از

 کنه راحت کردم..  یباهام کا  تونهیاتاقم جدا از اونه نم نکهی رو از جهت ا  الشونیخ

 ..دادمی م یبدن من داشتم به اونا دلدار  یاونا به من دلدار  نکهیا یجا به
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نگم تا به  یز یکه بهشون چ کنمیم  یکنم و اکثر مواقع سع  ینبودم که اونارو وارد باز  یدلم اصال راض ته
 . فتنی زحمت ودردسر ن

 حرف زدن و..  یاز کل بعد

 . برمیگفت من م یزود  اریگفتم منو برسونه که مه یعل به

ادرس   اریبه طرف خونه محمد که به مه  یومهس یاز عل  یتعارف قبول کردم و بعد از خداحافظ بدون
 .می داده بودم حرکت کرد

 .دی کردن اهنگا به اهنگ مورد نظرش رس  نییدستش رو به طرف ضبط بردو بعداز باال پا اریمه

 : کردی لب زمزمه م ریز ارهمیبود.همونطور با خواننده مه ینیگیغم اهنگ

 داره ه ی"دل شکسته حال گر

 داره  هیشکسته حال گر دل

 باره یآسمون بارون غم م از

 باره یآسمون بارون غم م از

 رم یبا درد خود اس  میزندون

 رم یبا درد خود اس  میزندون

 رم یقضا زمونه کرده پ دست

 رم ی میروز م  هینخوردلم  غصه

 داره ییوفا  یب  یلیل چرا

 داره ییاخر جدا یعاشق 

 داره ییوفا  یب  یلیل چرا

 داره  ییدل عجب صدا سوز
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 داره"  ییدل عجب صدا سوز

 .میشدیم ک یمحمد نزد یبه خونه  میکم کم داشت گهید

 نبود. ایدن نیا  یانگار اصال تو کردویم  یکه فقط رانندگ  اریمه

 کردم. یشدمو ازش تشکر وخداحافظ ادهی پ نینگه داشت و از ماش  الیو یجلو

 گفت صبرکنم. اریبشم مه اطیوارد ح خواستمیبهم داده باز کردمو م  انایکه ک ی دیرو با کل  اطیدر ح  تا

 به چشمام انداخت.  ینگاه  دیکه رس  کمینزد

اخر بود که  یلحظه  دیبوس میکارش گونمو نرم ومال ن ی.بعد از ادیچشمامو بوس یخم شدو رو بعد
از اونجا دور   یبهم بندازه زود  ینگاه نکهیبدون ا دوی رو بوس پیشونیم ازم جدا بشه که خواستیم

 شد.واقعا در عجب کارش موندم. 

طرف رو نگاه   نیکه با اخم داشت هم دمید اشارویشدم. ک اطی سرم رو خم کردمو وارد ح یکم  الیخ  یب
 از اونجا رفت.  یکرد. بعد از چند لحظه که نگام کرد. با پوزخند یم

 .رهیخوددرگ گهیواقعا د نیا واااع

 م ووارد خونه شدم. تفاوت به سمت در خونه حرکت کرد یب

 

 اشا یک

 

از کشور خارج بشه  خواستیکه م یومحمد داشت درباره محموله ا میومحمد نشسته بود ای ارم با
 . کردیصحبت م 

 همکارم.  یباز  نیا یدوستم بود و تو نیبهتر ایارم

 . ذاشتیدر ارتباط م  ای نفر با ارم نیانجام بده اول خواستیرو که م  یکار  شهیهم محمد
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 . زدیمحموله به ما نم  یاز جا یحرف چیحاال ه یول

  یمحوله رو م هیاصل ینود بود که جا ی قهیدق شهینبود.هم ری پذ سکیور گفتیوقت نم چیه یعنی
 گفت. 

 . زدیحرف م  یجشن   یکه درباره  دادیمحمد گوش م  یداشت به دقت به حرفا ایارم

 .میبچه ها پخش کن  نی قرصا رو بوچند تا از  م یریجشن بگ  الیو یفردا شب تو دیبا  گفتیم

 مسخرش پاشدمو به طرف بالکن حرکت کردم.  یها شنهادیپ نیکالفه از ا منم

 ... شهی تموم م  یباز  نیا یک

 مثل محمد بشن.  یافراد فاسد  یکارا یقربان دیچقدر جوون با اخه

  ادی ب خواستی م یباز شدو پان  اطیبودم.همون لحظه بود که در ح  رهی فکرم بودمو به رو به روم خ یتو
 برگشت.  سادویاخر سرجاش وا یلحظه   یداخل ول

 هم. یتو دمیاخمامو کش ستادیکه رو به روش ا یکس دنید با

 رفتار کنه.  یمی صم   نقدریا بهی پسر غر  هیکه با  هیچه کار اخه

  وگردن هر دوشونو  نییبرم پا  خواستیکرد،دستام خود به خود مشت شد.دلم م اریکه مه یکار  با
 خورد کنم. 

 ...به من چــه. یول

 دختره خودمو حرص بدم.  نیمن دارم به خاطر ا چـرا

 .کردمیکه داشتم با اخم نگاش م  دیشد من رو د اطی وارد ح یوقت  یپان

 کار دارم؟  یدختره چ نیمن با ا اخه

 . دمیومحمد کش ایبهش زدمو راهمو به سمت ارم   یپوزخند
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  یعکس العمل چیواون دوستش بود ه اریومه یبا عل یبه محمد گفتم که پان  یچـرا وقت دونمینم
 به کارش ندارم. یتفاوت گفت کار  ینشون نداد وب

 براش داره.  یا گهید ینداره ونقشه  یحس  چیه  یواقعا مطمئن شدم که به پان گهید

 داند... ؟خدایچه نقشه ا یول

بود.برعکس من که   ییخوب وخاک  یلیداشت وپسر خ  ی جذاب ی افهینشستم.ق ای ارم یرو به رو رفتم
 خون گرم ومهربون بود. یلی کردم؛خی باهمه سرد وخشک برخورد م

 . دیبه طرف در چرخ ا ی در اومد وپشت بندش سر محمد وارم یصدا

 بود.  دهیتا به حال اونو ند  یول  دونستیم ییزای چ یپان یدرباره  یارم

  کی.کردیچشماش بود به رو به رو نگاه م  یکه تو یکه با بهت وناباور  یلحظه چشمم خورد به ارم هی
 . داشتیلحظه هم چشم از روبه روش بر نم

 .دمیرس  یمتعجب رد نگاشو گرفتم وبه پان  یلیخ

 نگاه اونم تعجب بود. یتو

 وحالت نگاهش.  یارم  دنیاز د تعجب

 به سرعت از جاش بلند شدواز خونه خارج شد.  اینگذشته بود که ارم شتر یچند لحظه ب هنوز

 .میکرد ی هر سه تامون به تعجب به هم نگاه م ما

 بود؟؟! یک گهید نی:اد یپرس  یبه خودش اومدو با کنجکاو یدفعه پان هی

 . اشایفاب ک قیمن و رف لیبه من انداخت ودر جوابش گفت:وک یهم نگاه محمد

  یطرف پله رفت تا خواست قدم اول رو برداره محمد گفت:فردا شب مهمونتکون داد وبه  یسر  یپان
 رو هم برات جور کنه.  یکه خواست  ییهماهنگ کنه ولباسا شگریکه با ارا گمیم  انای دادم و به ک بی ترت

از اونجا دور   یانداخت و با پوزخند یبه محمد نگاه زدیکه تنفر توش موج م  ییبرگشت با چشما  یپان
 شد.
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 داغون از اونجا رفت وارد اتاقم شدم. یکه با حل  ییای ..به فکر ارمومن

 خاموش بود.  شیگوش زدمیبهش زنگ م یهرچ

 بزنم.  ابونیپسر سر به ب  نیدوست داشتم از دست ا گهید

 .وونهید یپسره   کردی مورچه هم کار نم هی یعقلش اندازه  یچهار سال از من بزرگتر بود ول  نکهیا با

 گذشته بود که خودش زنگ زد. یسه ساعت دو

 یبه اسمون رفت:معلوم هست کدوم گور  ادمیرو وصل کردم صدامو انداختم رو سرمو فر  یگوش تا
 نـفهـــــم.؟.  یپـســـره  یهست

سکوت   یجون من تمومش کن که حوصله ندارم)بعد از لحظه ا ا یگرفته وبغض الود گفت:ک ییصدا با
 ! ا؟یبود؟پا..پان ی(او..اون دخـ..دختره ..کدمی نلرزونش رو ش یصدا

 هم ربط داشت؟!  یحال خرابش به پان  یعنیکردم  تعجب

 گفتم:اره؛چطور؟! متعجب

 داداش؟خدانگهدار.  یندار  ی..کار دمیپرس ینطور ی.همیچ ی..هـیه-

تخت   یشدمو خودمو رو  الیخی رو قطع کرد.ب  یاز من باشه گوش یمنتظر جواب  نکهیا بدون
 هم از کالسش برگشته.  انایهشت بود.حتما االن ک ی کای به ساعت انداختم که نزد یانداختم.نگاه

 زنگ خورد.  میاز اتاق خارج بشم که گوش خواستمیم

 نبودودر رو قفل کردم.  یانداختم که کس ینگاه  رونیبه ب  یزود یفرزام  یشماره  دنید با

 تونمیکنه رو هم ندادم چون تند تند گفتم:من االن نم   یصحبت نکهیوصل کردم بهش وقت ا یزود
 ر؟؟ یگیصحبت کنم.مگه بهتون نگفتم که خودم باهاتون تماس م 

برگذار بشه مکان   خوادیکه فردا م یمهمون یسالم!زنگ زدم بهت بگم که تو ک یرااا؛علی اروم بگ کمی-
دعوت شده  یمونبه مه سشیکه رئ ییاز جاسوسا ی کی رو  نای...اشهیمحموله ها هم مشخص م

 . دهیبود؛فهم
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 گفتم:باشه.  یزود

 رو قطع کردم.  یحرف گوش نیاز زدن ا بعد

 کارارو کرده بود. یاز قبل همه  پس

 .مینشسته و در حال شام خوردن بود  زیم سر

 حال خودش بود.  یتو هرکس

 . دمیفهمی محموله رو م یهر طور شده جا  دیکه با ییبه فردا من

 نگاه سبزش غرق شده بود.  یکه تو کردیوحتما داشت به اون فکر م  یبه پان  رهی خ  انایک

به   کردولباشوی م یز یر یوقتا هم اخما ی.گاه کردی م یبود وفقط داشت با غذاش باز   نییسرش پا یپان
 .گرفتیدندون م

 در حال خوردن شامش بود.  یعاد یل یهم خ محمد

 نگاه هر سه مون به سمتش رفت.  یبلند شدن پان  با

 بره.  خواستی نخورده بودوم یز یچ

 نزدن.  ی"به طرف اتاقش حرکت کرد.اوناهم حرف رمیس دیگفتن "ممنون!ببخش  با

 که حالش بده. کردمیمن احساس م  یول

  دیرو بوس یپان  اری که مه یصحنه ا ذاشتمیهم م یبودمو هر موقع چشمامو رو  دهیتخت دراز کش یرو
کارو کرد.وهم از   اراونیچـرا مه  نکهی.هم از ازدیرو بهم م واعصابم گرفتیچشمام نقش م یپشت پرده 

  یشدم.چـرا وقت یبود عصب  ختهی ر رونی صبح موهاشو ب  یچـرا کاراش برام مهم شده.چـرا وقت نکهیا
 ".یتا بلند بشه گفت"عشقم عل زدی داشت صداش م انایک

 . گهید یبرام مهم شده.؟؟؟. وهزار تا چرا  نایاصال ا چـــرا

 ****** 
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شدمو به سمت اشپزخونه حرکت کردم؛داشتم از کنار اتاق    داریاز خواب ب  یسه بود که با تشنگ ساعت
 . سادمیونالش متعجب سرم جام وا هیگر یصدا دنیکه با شن گذشتمیم یپان

 .دمیهم کش یتو اخمامو

 نصف شب چش شده؟ یعنی

 نه.  ایبودم در بزنم  مردد

 دوتا تقه پشت سر هم به در زدم.  ایزدم به در دلو

 . دمیناله هاش نشن  یبه جز صدا   یجواب یول

 لحظه حالم خراب شد. هی

 سر خودش اورده باشه؟  ییبال نکنه

 صبر نکردمو در رو باز کردم.  گهیفکرم د نیا با

  هیوگر دیچی پی تخت نشسته بود ودستاشو دور شکمش گذاشته بود وداشت از درد دور خودش م یرو
 .کردیم

و کنار   کردمی اغوشم گرفته بودمو بازوهاشو نوازش م یشد که تا به خودم اومدم اونو تو   یچ دونمینم
 ببرمت دکتر؟" یخوایکنه؟م ی "چت شده؟حالت خوبه؟!شکمت درد مکردمیگوشش نجوا م

از خودم جداش کردمو نگامو تو نگاه سبزش دوختم:شکمت درد   دهیبهم نم یجواب  چیه دمید یوقت
 ! کنه؟یم

 .هیمشکلش چ دمیسرش رو تکون داد؛فهم دویکه گونه هاش سرخ شدو نگاشو دزد ییاونجا از

 از سر شب تا االن حالش بد بوده؟  یعنی

 تخت مجبورش کردم که دراز بکشه. یاونو رو اروم

  یحال رو داشت و از جونم برا  نیهم شهیکه هم انای ک  هیاشپزخونه و از صدقه سر یرفتم تو یزود
 گرفته بودم.  ادیدرست کردن رو  کرد؛شربتیبت درست مخودش شر
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گذاشتم و به طرف اتاقش   ینیس هی یاب به همراه قرص مسکن براش تو وانیل  هیشربت و وانیل هی
 حرکت کردم. 

وهم چشماش به اشک  دیکه دستمه هم خجالت کش ییزای چ دنیوارد اتاقش شدم و با د یوقت
 شد.  نی نشست وغمگ

و  شمی م ینجور یهم شهی.راسـ..راستش من همیدیکه زحمت کش  د یوبا خجالت گفت:ببخش اروم
 .پـ..پس ممنون. ومدیاز قرص بدم م یقرص بخورم؛ازبچگ  تونمیونم ارهیبرام شربت نم  یکس

که  ییسن وسال وهم به خاطر دردا  نیا یتو یبه دختر   یتوجه  یشد.هم به خاطر ب نیغمگ نگام
 .کردهی تحمل م

 چشماش نگاه کردم. یکنارش نشستمو تو یکردم که عملم مهربانانه باشه پس با مهربون یسع

 .ارین  یالک یوهم شربت رو.پس بهونه ها یهم قرص بخور  دیدختر خوب.تواالن حالت بده وبا نیبب -

 کردم.  کی شربت رو برداشتمو به لباش نزد وانیبند حرفام ل  پشت

 اروم خورد.  اروم

تو رو خدا   یاز تموم شده شربتش قرص رو به دست گرفتم تا بهش بدم که با انزجار گفت:وا بعد
 نه.من قرص دوست ندارم.

 . دمی"اخ"گفتنش رو شن یآن صدا کیبه خودش بده که  یدوباره تکون  اومد

 .خورم یتکون نم نجایجـــا!اول قرصت رو بخور که از ا  یاخم گفتم:ب با

 رو دراز کردو قرص رو ازم گرفت. تحکم حرفم به زور دستش  با

 . دمیمن پتو رو روش کش دویاز خوردن قرصش اروم دراز کش بعد

 حتما بهم بگو"از اتاق خارج شدم. یداشت یاز گفتن "اگه مشکل بعد
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 ا یپان

 

 

 

 شد.  ری از اتاق اشکام سراز اشای از خارج شدن ک بعد

برام انجام نداده  یکار  چی" ههیع یطب زیبود جز "چ دهیشبانم رو شن یمامانمم که ناله ها یاالن حت تا
 بود.

روزا تنهام    نیپسر مغرور دلش برام سوخته بود؛چقدر ازشون ممنونم که اون وخواهرش ا نیاالن ا اما
 .زارنینم

 

 

 

 

 بود. دهی درد دلم بهتر شده بود وخواب از سرم پر گهید

 گرفتم کتاب بخونم. میتصم

 که زمان از دستم در رفت.  غرق کتاب خوندن بودم همونطور

  هیبه ساعت انداختم که  ینگاه ی.زودشهیکه هوا گرگ وم دمیبه سمت پنجره انداختم د  ینگاه تا
 بهتر شده بود.  گهیبود.حالمم د  شیربع به ش



 عشق، حکم دل  اسیق

98 
 

 کنم. یرو ادهیگرفتم پ می تصم نی هم یبود؛برا۵/ ۷اماده شدم وساعت کالسم قهیپنج دق یتو

شانسه مـــن  نی.َاهــــ اخــه ادیمحمد به گوشم رس یاومدم از در خونه خارج بشم صدا تا
 نحسشو تحمل کنم. یصدا  دیبا یدارم؟؟!صبح اول صبح 

ـه خــــانـــــوم !کجـــا به سالمت- ـَ  ؟ یبـ

  داریبودن تعجب کردم.چه زووود ب ستادهیکه کنارش ا اشایوک  انایک دنیبرگشتم سمتش وبا د اروم
 هستش...  یمهم  یلی خ  یشدن.حتما مهمون

 کنم.  یرو ادهیپ خواستمی راسـ..راستش م-

 ؟؟ یبپرسم با کــ ـشــهیابروشو با تمسخر انداخت باالو گفت:اونـــــوقت م  هی محمد

همون حالت  یکردم.تو  یوبا انگشتام باز  نییشدم.سرمو انداختم پا  ش ی حرف پر کنا متوجه
 گفتم:خـودم تـــنها.

 که داشتم از پا در اورد.  یصورتم نشوند که منو با ضعف  یرو   یمحکم یل یباال اوردم محمد سسرم رو   تا

 محمد مانع از اومدنش شد.  ادیفر ادیتا خواست به سمتم ب  انایک

منو  یـخــوایالف بچه م یرو دســت نخـــوردم اونــوقت تـــو  یوقـت از کســ ــچیمـــن ه-
ـ ی بپ ـ ینداره.م یتیاهم ـچیتو اصال بود ونبودت واسه من ه ؟هــعیچونــ  .ــــچی هــ یفـهـــمــ

  یک  ی.فکـــر کردرسمیهم به نتـــجه م یکـــه به زود خواستمیم ــزیچ هیتــو رو فقط واسه  مـــن
ـ  ــاهیمنــو س یخـــوا یکه م یهســت   اقتی مثل تو ل ییهاعوضی؟ اشغال  یدخـتـــــره  یکنــ

ـن.حاال هــم گورتو گم کــن....و  تی؛چــه برسه اهمکارتون خوابی هم ندارن ـَ  . ینکن ریشبم د اسهم

 بلند شدم.  می نی توجه به جوشش خون از کنار لبام وب بدون

 همه حرف. نیگرفت از ا شهیمثل هم دلمم

  هیاغوش برادرش گر یکه از ترس تو ییانای اون لحظه به ک ی.فقط تونستم تورفتی م جیداشت گ  سرم
که به زور   ییزدم و با چشما یتوجه کنم.لبخند تلخ  کردی برادرش که اونو اروم م یو نوازش ها کردیم

 باز نگه داشته بودم از خونه خارج شدم. 
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صورتم مخلوط شده بودن  یرو یخارج نشده بودم که بغضم شکست.اشکام با خونا   اطیاز در ح هنوز
 .دنیچک یم نی زم یرو

 تحمل وزنمم نداشتم. گهید

 نفر برخورد کردم. هیخواستم از در خارج بشم با  تا

 که رو به روم بود دوختم. یپسر  یچشما یخمار تارم رو تو یجون سرم رو باال گرفتم وچشما یب

 بود.   اشای محمد ودوست ک لیبه قوال وک  ای یروز یپسر د همون

 شوکه شد. دنمیبا د  دوباره

 . اوردی که عرش خدارو هم به صدا در م میشده بودن گر ر یسراز مینیکه از ب  ییبه خاطر خونا  نباریا

 بال رو سرت اورده؟  نیا یشده؟ک ی :چـ..چد یبهت پرس با

 هیکنم واون  ی خودمو خال خواستینفر بودم ودلم م هی سواال از جانب  نیهم  دنیکه منتظر پرس  منم
..به .عوضی گنیگفتم:بـه مـن م  هیزانو زدمو با گر نیزم یباشه. رو  ینداشت ک ینفرم اصال واسم فرق

ازم   یـــز ی چ ــــچیبه کارشون ندارم و ه  یکه کار  یپسـره نبودم...به من چیکه تا حاال اصال باه یمن
  ییمحبتا یب نیانصافه..ا نایچقدر نامــــرد هااا...اخـــه ا ای...اخـــه دننن یوندارم که بب دنیند

 نیا ینشوندنم...منـ..من کال تو اهیکار کرده بودم که به خاااک س  یانـصافه...من مگه با خونوادم چ
 ندارم. یتیکس اهم چیواسه ه ایدن

عمق  ینگاه کردم که چشماش سرخ شده بود وتو  یاز جام بلند شدم و به پسر  یحرفم زود نیا با
 .شدیم دهی د یچشماش غم بزرگ

بابامو دراز   ش یبرم...برم پ  خوامیکنم.منم م یزنده بمونم وزندگ  یپس واسه کخند و گفتم:  ریزدم ز بلند
 بکشم. 

 یدهنش رو گرفته تا صدا یهم جلو  انایوک  کنهینگامون م سادهیوا  اشایکه ک دمیعقب ود برگشتم
 بلند نشه. شیگر

 اب بود. وانیل  هی اشایک یدستا یتو
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 .واریبه د  دمیگرفتم و کوب حرکت ازش هیبا  وانویبه سمتش رفتم و ل یزود

 .کردنیمن نگاه م  یایباز وونهیسه تاشون به د هر

و اون   اشایو ک  دمیکش غی ج  انایکارم ک نیرگ دستم گذاشتم با ا یرو برداشتم رو شهیاز ش یتکه ا رفتم
 . انیبه سمتم ب  خواستنیپسره م

 .کشمی خودمو م نیبش کیقدمم بهم نزد هیداد زدم:به خـــدا اگه    یمانند غیج  یصدا با

 دور کنه. اشایک  زیتا غم چشماشو از نگاه ت  نییدستاشو مشت کردواون پسره سرشو انداخت پا اشایک

  یرو رو شهی همون حال ش  یوتو کردم ی هر سه شون رد وبدل م نیکه ب  یونگاه  ینیفوق غمگ  یباصدا
از   یشیم مونیاونجاست که پش یزندگ  یسکانسها نیاز بدتر یکی ...دیدونیگفتم:م دادمیدستم فشار م

 ...یکه کرد ییمحبت ها

 ی! همه چیاون ادم سابق نباش گهیتو د شنیوفقط باعث م   دوننیرو نم  یکه ارزش خوب ییکسا به
  یکه بابام تنهام گذاشت.رفت که از دستم راحت بشه...حتما من دختر خوب رفتی م شیداشت خوب پ 

 برم.برمو کنار بابام بخوابم. خوامیوخونوادم دکم کردن...منم منبودم که بابام تنهام گذاشت 

 ..دلم

 خواب.. هی

 ..خوادی م قیعم

 زانو زدم. نی زم یو رو شدیچشمام داشت تار م یکم کم جلو گهید

 

 

 اشا یک
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تا کار    دمیکش رونی رو از دستش ب شهیخودمو بهش رسوندم وش یزود نی زم  یزانو زدنش  و با
 نکنه. یاحمقانه ا

قلب سنگ  یاون خونواده به جا  ی  نهیس یحرفاش واقعا تا عمق وجودم رو به لرزه در اورده بود.تو با
 کار گذاشته بودن. 

از   یک ی امثال دلربا  هیشب هیبگم که دختر پاک  تونستمیم کردمیم دایکه از اون پ یکم با شناخت کم
 . ستیمحمد ن کی شر یدخترا

 .زارهیکه تنشو  واسه همه به فروش م  یدختر 

نداره   نویارزش ا یدختر  چیه گفتمیم کردموی م ادیارزش  یجنس ب هیاز  تمیذهن یاز دخترا تو شهیهم
  یطمع خونوادش...نقشه  یشده بود...قربان  یدختر قربان  نیا ی.ول یغرورتو لگد مال کن یکه بخوا

 سرنوشت.  ی چهی محمد...باز

مثل  ی کـی بزنه...اونمـ..اونم...برام  یی کارا نیو دست به همچ فتهی براس ب  یبزارم اتفاق دینبا یول
 . انای..کـیک

 دلم خودمم مطمئن نبودم.  یحرف تو نیا از

 . ستیحرف حرف دلم ن نی که ا کردمی م احساس

گفتم  انای حرکت کردم وبه ک الی رو گرفتم به طرف و یپان  یبازو ری رو صدا زدم ز انایافکارم ک  الی خیب
 بده بخوره.  زیچ  هیضعف کرده حتما 

 حرکت کردم.  ای رو به اتاقش رسوندم به طرف ارم  یپان نکهیاز ا بعد

 تا بهمون کمک کنه. ادیبهش گفته بود که ب محمد

 . نییکه سرش رو انداخته پا دمید ششیرفتم پ یوقت

 زدم. صداش

بشه)سرش رو اورد باال با تحکم  ینجور یا یگذاشت لب گفت:چــرا ری همون حالت ز یفقط تو یول
 نیا هیاصال زندگ نمیبب ؟هــــا؟بگویکردیکار م  یچ کــردی م یادامه داد(اگــه خودکش تی وعصبان
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  چیه زهیکه واست عز یبه خاطر کس  یگوشه نتون هی ینی چقدر سخته بش یدونی دختــر برات مهمه؟م
 خودم نــابـود شدنـ... ی االن دارم بـا چشمــا ـــن؟میلعنـتـــ یــــدونـــی؟میکن  یر کا

 صداش نذاشت که حرفش رو ادامه بده.  بغض

 تعجب کردم.  یلیخ  یل یخ  یلیخ

 کرد؟ی کاروم نیا یاالن داشت به خاطر پان  ایارم

 بود؟  یپان  زهی که واسش عز ی منظورش از کس یعنی

کن   یرفت وگفت:از محمد معذرت خواه یمتعجب من به سمت در خروج  یچشما یشدو از جلو بلند
 . ادیاومدو شب حتما م شیبراش پ یوبهش بگو کار 

 . شدمیکالفه م یپان  دنیدر برابر د یارم ری اخ یاز رفتارا داشتم

 ذهنم نقش نبندن.  یتا تو زدمیمنحرف رو کنار م یفکرا

 

 

 

 ا یپان

 

 

 

شب داشت   یکه برا یینذاشته تنها باشم و باوجود کارا انایتا االن که ساعت سه هستش ک ازصبح
 کنارم مونده بود و گذاشته بود تا خوب استراحت کنم.
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 دهیبه مدرسه وحالم رو پرس  ومدنمی ن  لیزنگ زده بودن و دل  یومهس یوعل  اریمه یاالن هم چند بار  تا
مدرسه ندارم دست به سرشون کرده بودم.ظاهرا  یوصله بودن منم با گفتن خواب موندم و امروز ح

 اومده بودن دم مدرسه. دنمید یبرا اریومه یعل

 قرص حالم بهتر شده بود. هیبا خوردن   یول  سوختیچشمام م کمی شبی د یخواب   یخاطر ب به

 

 برسه. شگریتا ارا میهم منتظر بود االن

زانو هام بود واز قسمت   ری تا ز شیلباس شب دکلته که بلند  هیبرام انتخاب کرده بود  انایکه ک  یلباس
 به کار رفته بود.  یمشک  یها ری و روش از حر شدیم  یپف داروپرنسس نییکمرش به پا 

 .کردی م جادی رو ا یر یبودو با رنگ پوستم تضاد چشمگ  ییبایز لباس 

 رو هم کنار گذاشتم. میپاشنه دار مشک  یکفشا  دمیرو پوش لباس 

گفتن مدل  یبرا یبشه.رمق ختهیموهام ساده دورم ر خوام یگفتم که م شگریرو باز کردم به ارا موهام
 .خواستمیرو ساده م  زیهمه چ نیمو نداشتم وبه خاطر هم

 به خودم نگاه کردم.  نهییا یاز تموم شدن کارش از تو بعد

 خودم واقعا شوکه شدم. دنید از

 بود فقط جلوش رو حالت داده بود. ختهیبلندمو صاف وشالل دورم ر یموها

  زدویچشم م یتو یادیبود که ز میالسیصورتم نشونده بود وفقط رژ گ یهم رو ییبای وز حی مل شیارا
 تر کرده بود.  بایچهرم رو صدبرابر ز

حرف   دنمی با دبهم بگه که  یز یچ  خواستی انگار م سادیسر جاش وا  دنمیوارد اتاق شد با د یوقت  انایک
 . دیدهنش ماس یتو

 کرده. ی کنج لبام رو که کبود شده بود رو مخف میبا گر شگرهیشکر  ارا خدارو

 دختــر.  یووووااااووووو چه هلـووو شد -
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 جذاب ترش کرده بود.   یلیدخترونه خ  شیبودو اون ارا دهیپوش  نیلباس قرمز اتش خودش

که از لولو به هــلـــو  ییگفتم:من از اول هلو بووودم؛تـوبراش نازک کردمو  یپشت چشم  ی شوخ به
 . یشد لیتبد

 خنده.   ریتموم شدن حرفم زدم ز وبا

 هم حرصش گرفته بود وهم خندش. اون

 مهمونا اومدن. یشده.همه   رید یلیکه خـــ  نیی پا میبر یزود   ایخـب باو بسه ب-

 . امیتو برو منم االن م-

 روانه شد.   نییگفت به طرف پا یا باشه

از   هیادگاری هی نی" اگفتیم شهیبود وهم دهیکه داشتم واز بابام بهم رس یاز انداختن تنها گردنبند بعد
".از اتاق  مون یزندگ یکسمون تو  نیبه بهتر  دمیرو م یادگار ی نیمنم ا میزندگ ی کسم تو نیطرف بهتر

 خارج شدم. 

 . کردمیدرک نم  حرف بابارو هیوقت معن  چیه

 ".مونی زندگ یکسمون تو نی از "بهتر منظور

 

 

 

 

 . ادهیز یل یومعلوم بود که تعداد مهمونا خ  ومدیم نییاز پا  یادی ز یوصدا سر

استاده بود به  یکه چشم محمد که روبه من بود و روبه روش مرد ومدمیم نیی اروم از پله ها پا اروم
 من افتاد.
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 که روبه روش بود به طرف من نگاه کنه. یباعث شد اون مرد نیبود به خاطر هم  رهیخ  یلی خ نگاهش

 .دمیلحظه از نگاهش ترس هی

 من چشماش گرد شد.  دنیبود وبا د یادی نگاه اونم بهت ز یتو

 . دنیکم همه رد نگاه اونارو دنبال کردن و به من رس کم

 نگاه اون همه ادم. ریداشتم ز یبد  یلیخ  حس

 ود...هوس ال یها نگاه

 کنجکاو....  یها نگاه

 . کردمیاسمش رو بهم گفته بود رو درک نم  انایکه ک ای اون همه نگاه فقط من نگاه ارم یتو

 که دوخته بود به من پر از حسرت بود... ینگاه

 ... فشردی که قلبم رو م یاز غم بزرگ پر

 باشم...   کیغماش شر یتو دیمنم با  کردمی م احساس

 بود.  یچه حس یحس لعنت   نیا دونمینم

 دوخت.  داشت یکه از اول چشم از من بر نم  ینگاه مرد ینگاهش رو از من گرفت و با خشم تو ایارم

 رمز دار کالفه شده بودم.  ینگاه ها نیاز ا گهید

 .کردیسه نفر مشکوک رد وبدل م  نیاون نگاهشو ب  ی گره خورد ول اشاینگاه ک یلحظه نگام تو هی

 !مــن

 ! ایارم

 و

 مرد! اون
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 . کردی م تی سالن حکم فرما بود منو اذ یکه تو یسکوت

  یخانومـ-بودم اومد. ستادهیا یپله ها ا  نییمحمد سکوت رو شکست و به طرف من که پا نکهیا تا
 تا تورو بامهمونا آشنا کنم. ای زم؟بیعز یاومد

چهرش رو   تونستمیروش نشوند و به طرف همون مرد که االن خوب م یرو گرفت و بوسه ا دستم
 برد.  نمی بب

 سالش بود.   کیو ی،س یس دیداشت و شا یجذاب  ی چهره

 جــان. ایم؛پانیروبه همون پسره گفت:خانوم خونم؛عشق زندگ میدیبهش رس  تا

 . گفتیحرفارو با تمسخر م  نیا تمام

 خــان.  قم؛ساسانیگفت:دوستم؛رفرو به منم با تمسخر   و

 دستم رو به طرفش دراز کردم.  لیم یب

 "زیی رو زمزمه کرد."پا یلب اسم  ریز

 .دیلرزیدستاش م  رهی دستم رو بگ خواستیم یوقت

 ".زمییلب گفت"پا ری اروم و نامحسوس ز یل یخ  دوباره

 م اشنا کرد. با ساسان اشنا شدم محمد من رو به طرف چند نفر برد وبا اونا ه نکهیاز ا بعد

 نگاه پسرا هوس.  یو تو زدی نگاه دخترا حسادت موج م یتو

با   یموضوشون نشم زود بندی پا نکهیا یاز دوستاش حرف بزنه برا یک ی محمد خواست با  تا
 "ازشون دور شدم. زنهی داره صدام م انایک  خوامیگفتن"معذرت م 

 .ستادهیوا  ایو ارم اشا ی ک شیپ دمیکه د گشتمیدنبالش م داشتم

 .کردنیسه شونم داشتن به من نگاه م هر
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سن  نیبه من بودن.حتما تعجب کردن که محمد با ا  رهی لحظه خندم گرفت.اخه اکثر نگاه ها خ هی
 دختر بچه ازدواج کرده. هیسالش با 

 دست ساسان شد.  ری تکون دادمو اومدم به سمتشون برم که بازو هام اس  یسر  براشون

 افتاده؟! یاتفاق دیگفتم:ببخش همو  یتو  دمیکش اخمامو

 کرد.  یصورتم رو درو م  یگفت و فقط با نگاش داشت کل اجزا ینم یچیه اون

بازوم رو از دستش خارج کردم و بدون نگاه کردن بهش به سمت اون سه تا که االن هر   تی عصبان با
 سه شون اخم کرده بودن راه افتادم.

 . یساسان نش کیکه نزد کنمی م شنهادیگفت:برات پخشک  یل یخ اشایبهشون ک دمیرس تا

 کردم.  ی تکون دادمو باهاشون احوال پرس یسر  فقط

 .کردنی رو نگاه م  ایمشکوک من ارم یول کن نبودن با نگاها انایو ک  اشایوسطم ک نیا حاال

 به چشماش.   رهیو منم خ داشتیچشمام و چشم از چشمام بر نم   یزل زده بود تو ایارم

 به عمق چشماش نگاه کنمو غمش رو به رخ خودم بکشم.  کردیبود که منو وادار م یجاذبه ا  دونمینم

 . کردیم ین یدلم سنگ یاون رو یغما دنیرو که با د یغم

 به اطراف انداختم. ینگاه

 اما نگاهشون هزار تا حرف داشت.  زدنینم یحرف چیسکوت داشتن و ه یهم روزه  نایا

 نگاه کردم.   انایک به

 . کردی نگاه م ای به ارم داشت

 رو داشت.  یبرق خاص  نگاهش

 برق نگاهش رو درک کنم.  تونستمیم خوب

 بودم. دهید یمهس یچشما یبرق رو فبال تو نیا
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 .کردینگاه م  یکه به عل یوقت

 دلش رو باخته بود. یهم حتما مثل مهس انایک

 . نییزدمو سرمو انداختم پا یلبخند

 شروع شده بود. سردردم

 بخورم.  یکیبهم داده بود  اشایک شبیکه د ییگرفتم برم طبقه باال تا از قرصا میتصم  نیهم بخاطر

 از بچه ها جدا شدم و به طرف اتاقم حرکت کردم. یمعذرت خواه هی با

 فعال کرد. موی محمد کنجکاو یمکالمه  یاز اتاقا صدا یکی یشده بودم که تو کیاتاقم نزد به

 کردم. کیشدمو گوشم رو به درش نزد  کیبه اتاق نزد نی پاورچ نیپاورچ 

 ساسان بود که مخاطبش محمد.  یصدا

 ـــه؟ی دختره ک نیبهم بگو ا-

 یمحموله   دیتو با زمی دارم؛دربرابر اون سورپرا زی سورپرا ه ی.همون اول بهت گفتم برات گهیَن ِد َنشد د-
 . یخارج کن   رانیمن رو واسم از ا

ـــع؛د- ـِ  نکنا! ؟؟تعارفیخواینم یــز یچ گهیه

برام جا ب جا   یخوایکه م یمحموله ا نیتو در برابر ا  گمیم ؛منیدیفکــر کنم منظورمو اشتب فهم-
 ... دمـیمن اون دختره رو بهت م یکن

 !؟یکرد داشیکجا پ ه؟ازیدختره ک نیاول جواب سوالم رو بده ا ی.ولکنم ی باشه پس قبول م-

پولشو  دی .باــــدمینکردم؛خـــر دایمنه؛دوما  اونو پ ی  غهیگفت:اوال  تا چهــار ماه ص  دویخند محمد
 .شهیشده پس گرفته نم یدار یخر  ی.کاالیبهم پس بد

 زد.  یحرفش قهقهه ا نیبند ا وپشت

 !زدن؟یحرف م  یک یداشتن درباره   شدیداشت بد م حالم



 عشق، حکم دل  اسیق

109 
 

 !ن؟یرو خرد یک

 بفروشن؟! خوانیرو م  یک

 !ه؟یاز کاال ک منظور

 !مـــن؟

 من. اره

 که داداشش اون رو فروخته. یمن

 کـ.... یمن

 محموله ها کجاس؟؟  یمحمد؛جا گهیخب بسه د-

 کس از اون خبر نداره. چیدارم که ه ین یزم  ریبه ز یدر مخف هیچمنا  ری.ته باغ زستین یدور  یجا-

 . یکرد  یبزرگ ی ل یخ  سکینجـــا؟؟ریا یاورد نــــارویا یشــد وونهی؟؟؟دیچــــ-

  یکه زندگ یخونه ا یمواد قاچاقش رو تو یقاچاقچ  هی کنهیفکرشم نم  یارزه.کس یم ی.ول دونمیم-
 کارو کردم. نیا نیرو انجام بده.به خاطر هم سکیر نیو ا ارهیب  کنهیم

 .میزن یحرف م گهید یزایچ  ی.بعدا درباره نییپا می پس باشه بهتره که بر-

 .دمیبه طرف پله ها دو  یحرف زود نیا دنیشن  با

 باال.  ومدیکه داشت م  دمیرو د اشایک

 رسوندم.   انایک  ای زدمو خودمو به ارم ی ناخواسته تنه ا  بهش

 .دهیمعلوم بود رنگ از روم پر یول  کردنیبا تعجب داشتن نگام م اونا

و هر سشون بهم  نییاومدن پا  نییپا یو ساسان از پله ها اشا،محمدیهمون لحظه بود که ک قایدق
 متفاوت.  ی شدن با نگاه ها  رهیخ

 که داشتم... یبه خاطر حال خرابم و اون بر خورد یبا کنجکاو اشایک
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 ...زشیام  ریبا نگاه تحق  محمد

 هم با نگاه مشتاق... ساسان

 . دیکوبیم نمیبار به س  وونهیداشت د قلبم

 . ای و ارم  انایبر گردوندم طرف ک سرمو

 . دیگونم چک یکه روم بود رو  یقطره اشک از شدت فشار  هینتونستم خودم رو تحمل کنمو  گهید

 نگاه اون دوتا دور نموند. از

 خودم رو رسوا کنم. شتریب خواستمینم

 . دمیدو اطی خارج شدمو به طرف باغ گوشه از ح  الیاز در و یزود

 کردم با خودم حرف زدن:  شروع

 نشم. دار یب گهیبخوابم و د  خوادیاخ چقدر دلم م-

 . خواستی رو م کی تار یجا هیکه دلم  اخ

اون بدون اجازه وارد بشه و   یو غمام بشه.من اجازه ندم ول مییوارد تنها  خواستیبودوم  یکی  کاش
 ...رهی اغوشش بگ یمنو تو

داره نگام  یاشک  یبا چشما ایارم دمیبرگشتم که د یستاده؛زود یپشت سرم وا یکی کردم  احساس
 .کرد یم دادیب  شتریب  یو غمش از هر زمان کنهیم

 نشست.با بغض گفت:  نی زم یو کنارم رو اومد

 کنم.تو فقط گوش کن.  فیرو برات تعر میسرگذشت زندگ خوامیم-

 تکون دادمو اون شروع کرد.  یسر 

بدست   کردمیرو که اراده م یز یهرچ شهیاول هر دو پدربزرگم.هم یتک فرزند خونواده بودم و نوه -
 هیبود که بتونه   نیهدف داشت و هدفش ا هی شیزندگ یکه تو یبود.پسر  ی.غرورم ستودن اوردمیم
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کل  یکه تو یل یبود.وک لیوک هی میشغل عالقه داشتم؛چون پدربزرگ پدر نیبه ا  میبشه.از بچگ  لیوک
اون زمان من فقط   یو محبتش.خالصه تو شی گرفته تا مهربون شی بود.از کار بلد دهیچی شهر اوازش پ

  ی.دختر کردی م  یما زندگ شی فوت کرده بود و دخترش پ شیشونزده سال پ قایبود.عمم دق نیهدفم ا
بهش محل   یاز بچگ ادیرو تحمل کنه.من ز شی پدر مادر ینبود و مجبور بود ب  شتریکه شش سالش ب

بود   یخوب یل یشدم.دختر خ قی رفتاراش دق  یبه خودم اومدمو متوجهش شدم.رو نکهی.تا ادادمیمن
سال.اومدم دست بجنبونم که دلمو بهش  کی دی .شامینداشت یبچگانه.تفاوت سن  طنتاشی وش

 باختم.عاشقش شدم.بدجورم عاشقش شدم.بهش گفتم دوسش دارم و اونم گفت دوسم داره.

 . میبود باهم باش قرار

.دختر  میهم انتخاب کرده بود گفت(تازه اسم بچه هامونو  دوی.)با بغض خندمیرو بساز  ونمونیاش باهم
 بود بهار؛پسر بود ارمان.

 اومدو سفت وسخت گفت عاشقم...  خبریخدا ب  هی نکهیا تا

 عشقم...  عاشق

 عقد نشوند... یبا جون من سر سفره  دیتهد تیرو با زور و در نها عشقم

 بله رو داد.. عشقم

 ...گهینفر د هی یمن.برا یبرا نه

 .شکستم...دمیعقدش رو د یکه عکسا یوقت

 ..خودم

 ..قلبم

 ..غرورم

اومد بارش کردم.انگ  به   رونیاز دهنم ب یکردم.هر چ داشیشکسته رفتم و پ یداغون و دل  یاعصاب  با
 فرشتم زدم. 

 . نمتی خوام بب ینم گهیگفتم که د بهش
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 ...نمشیبب  گهینکرد ونذاشت د ینامرد اونم

وقت   چی ( هختمیری پا به پاش اشک م کرد؛منمیم فیتعر نارویو ا  ختیریداشت اشک م گهید ای)ارم
 عشقته... هیخاک سپار ایکه بهم خبر دادن ب  یروز  رهی نم ادمی

 سرش و...  یرفتم باال هیگر با

 کردم... یبابا شوخ  گفتم

 اصال... یتو بگ  یهر چ  باشه

 قبول...  یتو بگ یچ هر

 بسته...  یاونو با چشمها یول

 روش...  ختنیگذاشتن و خاک ر قبرستون ی نهیس

 ...ـــنی زی خـــاک نر کنــهیم  یها اون زندس داره شوخ  وونهید زدمیم داد

که  یاون روز  قایدق ستین یشوخ   نی"اگفتیو م گرفتیو دستم رو م ومدیم  یکی اون موقع  کاش
 " ؟یداشت کجا بود اجی بهت احت

 رفته... شهیهم یبرا گهی.اما اون دهیگر  ریو بزنم ز رهیبگ بغضم

 و... ششیپ رمی م هرروز

 . زمیعز گمیم

 جونم؟ گهیم

 حالت خوبه؟  گمیم

 منم هرجا باشم خوبم. یاره تو خوب باش  گهیم

 ست؟ ی سردت ن گمیم

 . کنهی وجودت گرمم م گهیم
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 . شنیم ری سراز اشکام

 !؟؟یرفت  شمیچرا از پ گمیم

 قلبتم. ادتم؛تویتو  شهیمن هم گهیم

 ...کنمینگاه به اسمش م قهیاز چند دق بعد

 . رهیگ یبدجور م دلم

 رو قبرشو...  ذارمی م دیشاخه گل سف  هی

 ...رمیم بعدشم

 

 . کردمی نگاه م ای ارم یو به اشکا  کردمیم هیگر داشتم

 بود.  دهیکش یزجر  چه

 .دیکشی م شی وجود من رو به ات شی بعد یبا حرفا  یول  گفتیو م  ختیریهمونطور اشک م  ایارم

 ...ای ..وجود ارمایبود...خزون ارم زییاسمش پا -

...به خاطر  تهینها ی...شباهتتون ب دمیرو د  زمییانگار پا  دم یخونه د نیا یبار تو  نیاول یتورو برا یوقت
که  یخواهر داره...خواهر  هی زیی پا دونستمیهم م یبا اون حال از اونجا خارج شدم...از بچگ نیهم

...چون بعد دهشوهر عمم اون رو بر گفتنیشد...همه م ست یاومدنش و فوت مادرش ن ایبعد از به دن
بعد از دوسال خبر مرگ اون مرد رو   ی شد وهم شوهر عمم...ول دیاز فوت عمم هم اون بچه ناپد

 رو پر از حسرت کرد... زمییخزونم،پا  هیعمم رو تباه کرد...زندگ هیکه زندگ ی...مردمیدیشن

 ...دمیمن اون دختر رو د  نکهیتر کوچولو نشد تا ااز اون دخ یخبر  یول

 خونه... نیا یتو

 ...شی مطمئن بشم رفتم سراغ ماهنوش نامادر نکهیا یبرا
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 رو بهم بگه...  زیمجبور شد که همه چ اونم

 .یاالن تو اون دختر هست و

 . زییپا  خواهر

 من.  یعمه  دختر

 . ینابود بشه پان تی زندگ زارمینم من

که  یبود؟؟ساسان بود.ساسان  یاورد ک  زمییهمه بال سر ما وخواهرت پا  نیکه ا  یاون کس  یدونیم
 شوکه شد.  دویامروز تورو د

 .رهی چنگش بگ یتو  زییتورو به زور مثل پا  خوادیم  بازم

  تونستمینم  یاسون نیکنه.وگرنه به ا  دمیکه تونسته بود تهد دونستیاسم م هیاز من فقط  خوشبختانه
 جلوش باشم. 

 

 خشکم زده بود.   ای ارم یحرفا دنیشن  با

 قدرت تکلم نداشتم. گهید

 بد بود. حالم

 . یدروغ هیزندگ  نیا از

 ...یدروغ  یحرفا نیاز ا نه

که تونستم باهاش درد و دل  یهست یکس  نینگو.تواول یرو که بهت گفتم به کس  یینایلطفا ا-
  نیسختر  یدون ی....ممیمن خبر نداره چون تازه دوساله که باهم اشنا شد یهم از زندگ اشای ک یکنم.حت
 ... یکن  یمخف یتفاوت یکه غماتو پشت نقاب ب ییجا اونجا
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 رو نداشتم.   ایارم یحرفا  دنیتحمل شن گهید

  اشایبودم رو سر باز کردو بدون توجه به ک  چند لحظه بند اورده نیا یکه تو یا هیشدمو گر بلند
 با هق هق گفتم:  شدنیم کیکه تازه داشتن بهمون نزد ییانایوک

بود  ستادهیکه رو به روم ا ایارم  ی نهی)به سیکن یم ی شوخ یبگو که دروغه...بگـ...بگو که دار  ایارم
 . یکن یبگو که اشتباه م  تو رو خـــدا ــــای(ارمـگفتمیبا داد م  دمویکوبیمشت م

 

بود نگام کرد و بعد از اون منو   یکه اشک ازشون جار  ییدستش گرفت و با چشما یمشتامو تو ایارم
 . دیاغوشش کش یتو

 خفه کرده بودم.  ایارم ی نهیس یهق هقمو تو یصدا

 

 

 نداره. قتیحق نیا نـــه

 . کنهیم  یداره شوخ ایارم  حتما

 . کردمیم هیبودم و گر ری اس ایتنومند ارم یبازوها یتو هنوز

 . کردیداشت اروم اروم موهامو نوازش م  اونم

و   یکه اروم باش  کنمی...لطفا ازت خواهش منجاستیو خواهرش ا اشایگوشم زمزمه وار گفت:ک  کنار
 ...لطفا..خواهر کوچولو. یرو بروز ند یز یچ

 کردم.  دا یرو پ ی خطاب به خودم حس خوب  ایخواهر کوچولو از ارم دنیباشن 

 سخت. یلیهمه حرف برام سخت بود؛خـــ نی ...هنوز درک ایلـــو

 . رونیب  امی زمزمش باعث شد از فکر ب یصدا  دوباره



 عشق، حکم دل  اسیق

116 
 

خونه و   نی که از ا دمیبه بعد داداشت هست.بهت قول م نیاز ا گهی.دییوقت فکر نکن که تنها چیه-
  زیچ هی...فقط یکن  یخاطراتت زندگ  یاور  ادیراحت بدون  یکه بتون  یینجاتت بدم...ببرمت جا  یزندگ
 خودمون بمونه.  نیب  قتیحق  نیو ا یصبر داشته باش  نکهی...اخوامی ازت م

 دستاش قاب کرد.  یجدا کرد و صورتمو تو نشیرو از س سرم

 گفت:باشه؟! اروم

 فقط سرمو تکون دادم.  نیبود به خاطر هم ومدهیهق هقم بند ن هنوز

 . دیبوس مویشونیخم شدو پ ایارم

 دستاش گرفت.  یدستم رو تو و

 هستن.  نجایهنوز ا انای و ک  اشایاومد که ک ادمی تازه  میکه بر میبرگشت

 . زدیموج م  یهر دوشون تعجب و کنجکاو یچهره  یتو

 .دادیبود داشت ازارم م  انای نگاه ک یکه تو یز یچ

 ؟ یبود؟از ک ناراحت

 مهمون صورتش شد.  ما؛اخم یقفل شده  یدستا دنیهم با د اشایک

 . دمیکش  رونی ب ایانداختم و دستم رو از دست ارم نیی رو پا سرم

 ..زهـیکه بغض توش اشکار بود گفتم:امــم...چ ییصدا با

 ! ن؟یاومد نیداشت ی...کار میباهم حرف زد کمی تنها بود و  نجایا ای پان-

 . یهم بود و صورتش جد یبهش انداختم؛اخماش تو ینگاه ای محکم ارم یصدا با

 بهشون نداره.  یحرف به اونا فهموند که ربط نیا با

 بدم.  تی اهم زایچ نیبود که بتونم به ا یخراب تر از اون  یلیخ  حالم

 .کردی و بغض و مهمون گلوم م شدیذهنم اکو م  یدائم تو ایارم یحرفا
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 خودمو به داخل رسوندم.  یزود نی خودمم نداشتم به خاطر هم  یحوصله  گهید

 شد.  کمیبودم که ساسان نزد ستادهیگوشه از سالن وا ییتنها

 . خوردیداشت ازش بهم م حالم

 .ستادهی کوچولو؛محمد باهات کار داره و باال منتظرت وا ـــزییلب زد:پا اروم

 خدااا.  گهید گفتیم  یداشت چ نیا یوااا

 دلم بزارم.  یمحمد رو کجا تمیوضع نیا یتو االن

منو ساسان کنار هم   دنیبشه که همون لحظه سه نفرشون وارد شدن و با د  کیبهم نزد  خواستیم
 اخماشون در هم شد

 رفتم.  شی از جام بلند شدمو به طرف محمد پ یزود ادین  شیپ ی اختالف  نکهیخاطر ا به

 خودمو بهش رسوندم.   دمیمحمد رو د تا

 هم استرس داشتم.  یل یداشتم.خ استرس

 خواد بهم بگه.   یم یهر چ زودتر بفهمم محمد چ  واستمخیم

هم  اشا ی.به کمیسفر کار یبرا  یدب رمیهم بدون مقدمه شروع کرد:من تا سه هفته دارم م محمد
 . یبه اون جواب پس بد دیسپردم تا مواظبت باشه و در نبود من با

برم و    گهیمن د شهیخستمه م  یلیخ  ــدیگفتم:ببخش  یمظلوم یاز کنارم رد بشه که با صدا اومد
 استراحت کنم؟ 

 تکون دادو به طرف مهمونا حرکت کرد.  سرشو

 واسم نمونده بود.  ییواقعا نا گهید

 تخت پرت کردم.  یرفتمو خودمو رو  یزود

 داشتم.  ازین  تیموقع نیواقعا به ا االن
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 ...مــن

 ... ییتنها

 ... یکی تار

 ... سکوت

 گلوم...  یتو بغض

 ...کردی م ینیسنگ  نمیس یکه رو ییحرفا

 که برام نامفهوم بود... ییحرفا

 اشا یک

 

 

 

 . داشتیسوال مثل خوره افتاده بود به جونمو دست از سرم بر نم  هی

 هستش؟  یو ارم یپان  نیب  یچ نکهیا

 قلبم فشرده شده. کنمی حس م  دمید تیاون وضع یاون دوتا رو تو  یوقت از

 .زنی اشک بر ینجور یباعث شده بود که اونا ا یچ یعنی

 . شدیذهنم به سمت اون دوتا منحرف م ی رو فراموش کرده بودمو ه یموضوع اصل  کال

 کنمو به محموله فکر کنم. تیاز ذهنم هدا یکردم اون مجهول رو به گوشه ا یسع

 کجاست.  دونهیم یمطمئن هستم که پان قایدق من

 بپرسم.  ازش یچجور  دونمینم  یول
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 ازش نشده بود. یخبر  چیگذشته بود و ه یا قهیدق ستیب  یرفتن پان  از

 . نییکه همون موقع اومد پا محمد

 خوام تنهاش بذارم.  یکجاست.حالش خوش نبود؛نم  ایپان نمیمن برم بب-

 شدم.   یعصب یحرفا از زبون ارم نیا دنیشن  با

 .زنمی سر هم بهش م  هیباالو  رمی خودم دارم م ست؛االنین  یاز ی شدم گفتم:ن  دیکل یدندونا نیب از

 حرکت کردم.  یاز جانبش نشدمو به سمت اتاق پان یحرف منتظر

 .دمینشن ییصدا چیه یتا تقه به در زدم ول چند

 در رو باز کردمو وارد اتاق شدم.  ناچار

 

 

 

 

 . نمیاطراف رو درست بب تونستمیمطلق بودو نم یک یتار یتو اتاق

 تخت بود افتاد. یکه رو فشی المپ رو روشن کردم چشمم به جسم نح تا

 تخت نشستم. یو کنارش رو رفتم

 تا صبح نگاهش کنم.  نمی بش خواستیم دلم

 ...چـــرا؟ یولــ

 چشمش قلبمو غم گرفت.  ی اشک گوشه  دنید با

 همه درد رو متحمل بشه؟  نیسن ا نیبه ا یدختر  دیبا چرا
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 نوک انگشتم اشکش رو پاک کردم.  با

 شده بودم. کالفه

 اد؟ یقلبم بوجود م یدخترک داره تو نیا یبرا یچند روز کشش نیچرا ا نکهیا از

 . دمیخم شدمو گونش رو بوس ناخواسته

 کارم از اتاق خارج شدم.  نیتر از قبل به خاطر ا کالفه

 کجاست؟!حالش خوبه؟؟ ای:پاندیپرس یمعطل  ی ب یانا؛ارم ی وک یکنار ارم  دمیرس تا

 ق؟ یبگه به تو چه اخه رف ادیب  ستین یک یلب گفت: ری حرص سرم رو برگردوندم ز با

 ؟ یگفت  یز یچ -ایارم

 . دهیحالش خوبه؛خواب گمینه م-

 شدم.  دیکه کش ینفس اسوده ا متوجه

 راحت بشم.   کردمیم یارم  یکه درباره  یمزخرف یفکرا نیتکون دادم تا از ا نیبه طرف  سرمو

 . اطیح  یتو ادیعالمت دادم تا ب  یمحموله افتادمو روبه ارم  ادی تازه

 بدون مقدمه   دیرس یوقت

رو    یمحمد و ساسان پان شیپ رفتمیمحموله ها کجاست.چون داشتم م یبدونه جا  ای:فکر کنم پانگفتم
فقط تونستم حرف   دمیخودمم رس  ی.وقتومدیم نییداشت از همون طرف به پا  دهیکه ترس دمید

 نی.بنابرادمینفهمه"شن  یمحموله رو بهت گفتم؛پس مواظب باش کس ی"جاگفتیمحمد رو که م
 یباهاش صحبت کنم و مجبورش کنم باهامون همکار   دی.بادهیشن یرو هم پان شونیبلق  یمکالمه ها

 کنه تا کارمون زودتر تموم بشه.

اونو وسط  یکه پا  ستین ی از ی گفت:داداش نهم و  یرفت تو  یارم یحرفام اخما  نیگفتن ا با
رو    ایپان یپا  ستین یــــاز یکرد(ن  دی.)و دوباره تاکگمیو بهت م کنمی.خودم باهاش صحبت م میبکش

 . یبکش  یوسط باز 
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سه هفته  ی محمد داره برا ی:باشه پس...راسترمیحالت رو به خودم بگ نیتفاوت تر یکردم که ب  یسع
 .میروزا مقدمات کارمون رو انجام بد نیا یتو میتونی .مشهیخارج م رانیاز ا

 زاره؟ ی م نجایرو تا سه هفته ا  ایپان  یعنیره؟یم  ی؟کی:جــددی با خوشحال پرس یارم

 نه؟  ای برهی :حاال مد یلبخند مسخره پرس هینگاش کردم که با  رهی خ رهی حرفش خ نیا با

 تکون دادم.  یمنف یجوابش فقط سرمو به نشونه  در

 .میستادیوا ی داخل و تا اخر مهمون میرفت

 .زدی محمد بودم که اونم داشت با دوستاش حرف م شیاکثرا پ  من

 مزخرفشون شرکت کنم. یمکالمه   یتو نکهیکه شنونده باشم تا ا دادمیم  حیترج 

 کرد.  یاومد و ازمون خداحافظ  یبود که ارم  یمهمون یاخرا گهید

 اتاقش. یهم که گفت فردا کالس داره از همون سر شب رفته بود تو انایک

 فرودگاه بشه. هیراه خواستی مهمونا بود که محمدم م یاز رفتن همه  بعد

 کوتاه اکتفا کردم.  یخداحافظ هینداشتم و فقط به  شی به همراه  یلیتما

 ثابت موند. یدر اتاق پان  یوارد اتاقم بشم چشمم رو خواستمیم یوقت

 خودمم شرمنده بودم. شی اخر کردم واقعا پ  یکه لحظه  یاون کار  از

 شده بودم. گرانید  میاجازه وارد حر بدون

 کردمو وارد اتاق شدم. یپوف

 رو از دور گردنم باز کردم.  کراواتم

 شدم.  رهی تخت انداختم و به سقف اتاق خ یگرم کن،خودمو رو  هیلباسام با   ضیاز تعو بعد

 مامان و بابا تنگ شده بود. یبرا دلم
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 نمونده. دارشونیتا د یز یچ

و فعال  رانی ا نیایکدومتون ب چی ه خوامینم  ومدهیمحمد از پا در ن یازشون خواستم که تا وقت خودم
 جا براشون بود.  نیامن تر کایامر

 ... ادیخودش تونسته بود ب یها یهم با پافشار  انایک

 بودم که خوابم برد  االمیفکر وخ  یتو

 ****** 

 . میرو هم برسون ی قبل از تو پان  دیشه؛بای م  ریبدو د  انایِاهـــ ک-

 ! ـگـــهیصبـــر کن د هیداداش -

 . ندازهیروز م   نیمن رو به ا شهیهاا هم هیعجب ادم اووف

 رفته. یبه ک  ستی.ازبس شلختس معلوم نگردهی از جزوه هاش م  یکیاالن داره دنبال  مطمئنم

 اطرافش غافل شده. یای کال تو فکره و از دن دمشید یانداختم که از وقت یبه پان  ینگاه

 .کردی "زمزمه مستین یادم نیمثل"دروغه"و"اون همچ ییزایلب چ  ریاز موقع ها هم ز یبعض

و نگاهش رو   شدیچشماش جمع م ینه؛اشک تو ایافتاده  یاتفاق دیپرس یازش م انایهم که ک یوقت
 "نــه" گفتیهمون حالت م یو تو دیدزدیم

 کلمه.  هی نیهم فقط

 . میحرکت کرد اطیاومد و ما به طرف در ح  انایک  بالخره

 افتاد.  یمشک ی رو هم باز کردم چشمم به آزرا  نگیدر پارک تا

 است ی شد مطمئن شدم ارم ادهی پ نیاز ماش یوقت  یول  کنمیفکر کردم اشتب م اولش

 داره؟  یمن کار  با

 . ارمیب  رونی رو ب نمیرو اونطرفتر ببره تا بتونم ماش   نشیبهش تکون دادمو عالمت دادم که ماش سرس
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 هم رفتن بهش سالم کردن. یو پان   انایک

 ؟ یافتاده ارم  ی:اتفاقدمیبهش پرس دمیرس تا

 .رسونمی رو خودم م  یبگم پان خواستمیم یانداخت و گفت:اتفاق که نـه...ول یبه پان  ینگاه  ایارم

 رسما کپ کردم.  گهیحرفش د نیا با

 خانوم رو برسونه.  ای ؟؟؟پانیشهر اومده.که چ نوریاز اون ور شهر تا ا یداره به خاطر پان  یچه معن اخــه

 هستش دستتم درد نکنه.  یراض  یپان ؛اگهیزدم و گفتم:خسته نباش  یپوزخند

 زد.  یانداخت به روش لبخند مهربون یبه پان  یحرفم نگاه  نیبا ا یارم

 تکون داد.  دییفقط سرش رو به عالمت تا هم یپان

 .عجبااا

 .ارنیدارن شورش رو در م گهید

 . میبه سمت دانشگاهش حرکا کرد انایاز رفتن اون دوتا با ک بعد

 . شیشونی پ یرو  یز یفکر بود و اخم ر یتو قایعم  انایک

باغ   یرو تو  یپان  نکهیاز بعد از ا ی.توجه کرداهستیبوده  نایا نی ب یز یبه نظرم چ  ایگفت:ک  دفهی
 تابلو بود؛واالنم که...   یلیخ شبیکه د یپان  یبرا یارم  یها ینگران  ای  ست؟یرفتاراش نرمال ن  میدید

 نگفت.  یز یسکوت کرده و چ  گهید

  یگرفتم سر فرصت با ارم میتا به االنشون خسته شده بودم و تصم شبید  یرفتارا نیاز ا خودمم
 حرف بزنم. 

 به شرکت بزنم وبه طرفش حرکت کردم  یگرفتم سر  میخودمم تصم انایرسوندن ک  با

 ا یپان
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 .کنمیفکر م  ایارم شبید یدارم به حرفا زیر  هیصبح که پاشدم  از

 .کشهی م خونیته قلبم رو س زیچ هی فقط

 ست؟ یمن ن یاالن واقعا بابا پدرام پدر واقع یعنیاونه که  نمیا

و دوست داشتم  شدمیخسته م کردنیم دایفکر که همشون با هم به ذهنم راه پ نهمهیداشتم از ا گهید
 بکوبم.  واریسرم رو به د

 . ستی بابات ن پدرام

 . ستیمادرت ن ماهنوش

 . ستیبرادرت ن یمان

 . ستیخواهرت ن  یتان

 . ستیپسر عموم ن یعل

.... 

 واالن مرده. شناسمینم  بابامو

 و االن مرده. شناسمینم مادرمو

 ندارم.  یبرادر 

 مرده. زییپا خواهرم

 . مهییپسر دا ایارم

 ... یکه عاشقانه خواهرم رو دوست داشت ول یکس
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از   یمی با ماهنوش رو به روت کنم و ن  دیگفت:با ایکه ارم  میشدیم کیکم کم به مدرسه نزد گهید
لطفا منتظرم   م؛پسیبر دنشیقرار شده که عصر به د .باهاش صحبت کردمویرو از اون بشنو  قتیحق

 دنبالت.  امی باش بعد از اتمام کالسات ب

زدم و بدون توجه به حرفاش    یلبخند یو مهس اریو مه یعل دنیکه من با د میمدرسه بود کینزد
 گفتم: 

 ...؟یبخور  نیالزمه زم ییوقتا هی یدونیم

 پشتتن... ا یک ین یبب تا

 باعث رشدتن...  ایک

 ...رنی م ایک

 !!! موننیهمه جوره م ایک

 ...یش  یکه زخم  یبخور  نی زم  یالزمه جور  یگاه

 ...ین یتا بب  یباز بزار  زخماتو

 ... پاشنینمک م ایک

 ... زارنی مرهم م ایک

 با تو هم دردن... ایک

 هم خورده دردن...  ایک

 .دمیخوردمو د نیزم من

 پشتمن.  ایک

 . موننیهمه جوره م ایک

 مرهمن.  ایو ک 
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 .گفتمیم ایدم مدرسه و من با نگاه کردن بهشون حرفامو به ارم میبود دهیرس گهید

 .کردنیسه نفرم داشتن به من نگاه م اون

 . دیرد نگاه منو گرفت و به اونا رس ایارم

 باال و گفت:دوستاتن.؟؟ دیابروهاش پر دنشونید با

 زنم؟ ی حرف م ای ...پس سه ساعته دارم در مورد کگهیگفتم:اره د یلبخند خاص  با

 طرفم.  ای با ک  نمیکه بب نییگفت:پس بپر پا  یلبخند جذاب با

که داشت به   ایارم  نکهیشدمو قبل از ا ادهیپ یشد.منم زود ادهیپ  نیحرفش از ماش  نیبند ا پشت
کاشتم و   گونش یبوس رو هیو  یبغل مهس   دمی. پردمیبهشون برسه؛به طرفشون دو رفتیطرفشون م

 . دمیرو بوس  ار یو مه   یبعد از اون عل

 .کردنی نگاه م ایاخم الود و متعجب به ارم  یفاز نبودن داشتن با نگاها یکه اصال تو اونا

 بود.  ایارم یو چشماشون رو کردنی توجه نم چیاصال به من ه وااااا

 . کردمیکه داشتم با حرص به اونا نگاه م یهم خندش گرفته بود از حالت من  ایارم

 !ن؟یدیرو به اونا گفتم:پسند ستادمویوا  ایکنار ارم رفتم

 .وی با تعجب گفت:چ  یعل

 ! گهید گمیلبو رو م نی...اوینخود چ-

 لبو شده بود. هیشب قایبود دق دهیپوش  ایکه ارم یقرمز  شرتیخاطر ت به

 خانـــم؟؟!   یپان ــمیکه خندش هم گرفته بود رو به من گفت:داشت  یبا حرص در حال  ایارم

  ایارم شونی...انیدار فینازک کردمو رو به اون سه تا گفتم:انشاهلل که اللم تشر یپشت چشم   براش
 هستنـ...

 . اشایگفت:دوست ک ای کنم که خود ارم شی معرف  یبودم چ مونده
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 کرد.  نطوریچرا ا واا

 به دوستش رو بدن اخـــه؟؟  انیتشنه هستن م  اشای سه تا به خون ک نیاالن که ا یعنی

 رو که به سمتشون دراز شده بود رو فشرد.  ا ی تکون دادو بدون حرف دست ارم یسر  اریمه

 دستش رو گرفت. یحرف چیهم بدون ه یعل

  مایو خواهرش مهس ار یمه شونیدراز کردم گفتم:ا یوعل  یومهس  اریبه سمت  مه  بی به ترت دستمو
 منه.  یو...پسـ...پسرعمو پمونهیهم که جز اک  یفاب منن و عل  یهست که از دوستا

 گفتم  که بغضش ناخواسته اشکار شد.  ی"پسر عمو"رو جور 

  یشدم و تو  زونیو از گردنش او  ایبرگشتم سمت ارم  نی جو رو عوض کنم به خاطر هم  خواستمیم
 اونا بشنون گفتم:  نکهیگوشش بدون ا

 

 

 ...اشـــــایتشنه هستن،تو هم دوســــت ک  اشایبه خون ک  نایت باشه که اآقاهه؛حواس یعووو-

گوشم مثل لحن   یخنده.خم شد طرفم و تو ری و زد ز رهی خودش رو بگ یلحنم نتونست جلو نیا با
 یهم دختــــر عمه  اوردم،توی خانــومه؛حواست باشه من جونم رو از سر راه ن  یخودم گفت:عووو

 مـــــن...

 حرفش هم حرصم گرفت و هم خندم.  نیا با

 گهید ای گفتم:بچه ها ارم یبه اون سه تا بگه زود یز ی تا خواست چ  کنهی ها رفتار م وونهیمثل د اخه
 . شهیشده؛االنم کالس ما شروع م رشید

 کشوندم. نشیدستش رو گرفتم و به سمت ماش  و

 !؟ی دونستیم یشعـور یب ی لیبهش گفتم:خ  نیماش ینشست تو یوقت

 . یاوووم...نــه تو تازه بهم گفت-



 عشق، حکم دل  اسیق

128 
 

 ؟؟؟ یواسه اونا بگـــ  یخواستیم یبودمت چ  اوردهیحرص گفتم:االن اگه من ن با

 به خدااا فقـ... یچ یه-

 هااا. شهیکالست االن شروع م  یپانــــ-

 .شهیکالس تموم م  یکردم و بهش گفتم که ک یخدافظ  ایاز ارم یزود اریمه  یصدا با

 . کردنینگام م  یدرهم  یهر دو با اخما اریمهو  یعل  شی رفتم پ یوقت

 کردمـــا.  یــر یبــــــاااباااا؛عجب گ یا

 باهاش ندارم.   ینسبت چیکه من ه ومدیم  ادمی یافتاد به عل ینگام م  یوقت

 گلومو گرفته بود.  بغض

 بودم که اونم برام اماده شد.  یتلنگر  منتظر

تو از   نمی .اصال بگو ببریگرم نگ یبا هرکس کنمی بود که رو به من گفت:لطفا،لــطفا ازت خواهش م یعل
که با دوستاشم  یشد یمیصم  اشایبا ک   نقدریا یعنی؟یدوست شد اشایک  یتا االن با دوستا یک
 ؟؟ یپر یم

 حرفش واقعـــا ناراحت شدم.  نیا با

 شد.  یخودم بخوام بغضم شکست و اشک از چشمام جار  نکهیا بدون

 . دمییدو ابونیتوجه بهشون به سمت خ  بدون

 . خواستیدلم فقط درد و دل م االن

 که بابام نبود. ییبا بابا اونم

 بود...  یول

 گفته بابا بودن فقط به گوشت و خونه؟؟ یک

 دست تکون دادمو سوار شدم. شدیکه از اونجا رد م یتاکس  نیاول یبرا
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 نکردم. یصدا کردناشونم توجه به

 . خواستی م  ییواقعا دلم تنها یبشم.ول  شونیخواست باعث ناراحت ینم دلمم

 سنگ قبر پهن کردم... یراست رفتمو خودمو رو هی دمیرس یوقت

 گفتم و گفتم... نقدریا

 کردم...  هیگال نقدریا

 همه. از

 خودش.  از

 خودم.  از

 . ایدن از

 . دیرسیکه به ذهنم م یهرکس از

 .ختمی صدا اشک ر  یب 

 کردم.  هیصدا گر یب

 شده بودم.  وونهید

 . دمیخندیهق هقام بلند بلند م ونیم

 .شدیهام صدا دار م هیگر

 .دمی کوبیم ن یزم یرو یها  زهیمشت به سنگ ر با

 . دیچک ی انگشتام خون م یاز دستام و رو گهید

 من دروغه ها؟؟   هیچرا کل زندگ ااایخدا

 تکون خوردنم نداشتم. ینا گهید
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 جون. یخسته و ب   یاروم شده بودم ول گهیو االن د کردیبابا ارومم م امی تو اوج ناراحت شهیهم

 ... دیبرق از سرم پر دنشیبه ساعت انداختم که با د ینگاه

 عصر بـــود.۴ ســـاعـــتــــ

 نـــجام؟ یاز صبح تا االن ا من

 خدا االن حتما دوستام نگرانم شدن.  یواا

 از اون محوطه خارج شدم.  از سر جام بلند شدمو یزود

رو   یادیز ومدیکه از دستم م ی محمد رو به اونجا دادم.خون یشدم و ادرس خونه  یتاکس هی سوار
 اعصابم بود. 

 االن کجا هستن. دونستمینم  داشتم؛وگرنهیرو بر م  لمیاول موبا دیبا

همون    فمیک   دمیها دواصال به اطرافم نگاه نکردمو در رو باز کردمو با شتاب به سمت پله  دمیرس یوقت
 کرد.  خکوبمی م ییکه صدا رفتمی من بدون توجه داشتم باال م یشونم افتاد.ول  یپله ها از رو یابتدا

 !! اربود؟؟ی...مهیصدا نیا

 تا االن؟؟ یکجا بود ی پان-

 اروم برگشتمو به پشت سرم نگاه کردم.  اروم

 واقعاا هنگ کردم.  دمیکه اونجا د  ییکسا دنید با

 . اری ومه  ی.علی.مهس ای .ارمانای.کاشایک

 . دمیرو شن  یمهس ـــغیج یدهنم بزارم که صدا  یکه کرده بودم دستم رو جلو   یاز تعجب اومدم

 ؟؟یبود یقربونت کدوم گور  یابج ی!الهــوونه؟؟یشده د یدستت چ یوااااا-

 .زدی داشت با بغض حرف م یمهس

 دستم ماتشون برد.  دنیبا د همه
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 از کات بردن اونا ماتم برد.  منم

 . دمیبنفش هم خودم کش  ــغیج هیچشمام به دستم افتاد  تا

 .دی چکیپله ها م  یهر دو دستام رفته بود و خونش رو یپوست رو کال

 .دیزود تر از همه به خودش اومد و به طرفم دو ایارم

 تونمیکه فقط من بشنوم گفت:م  یدستش گرفت و اشک تو چشماش جمع اروم طور  یتو دستامو
سر خاک   رفتی ناراحت بود م یوقت شهیهم زمیی سر خاک پدرت...پا  یحدس بزنم رفته باش

بره و تنهامون بزاره رفته بود سر خاک مامانتون و   خواستی که اون م یروز  نی اخر یدون یمامانتون.م
 دستاش اورده بود. سر رو   ییبال  نیهمچ

 گهیچشماش جمع شده بود.د یکه تو  یو اشک زدیکه م  ییــون" و حرفاحرف"خاک مامانت دنیشن  با
 پله ها افتادم. یو رو هیگر ریبلند زدم ز اوردمویطاقت ن 

 وجود اونا براش مهم نبود و کنارم نشست و اشک از چشماش روونه شد.  گهیهم د ایارم

  ی.نم یتباه کن زییمثل پا  ندتویتو هم ا  زارمی شونه هاش گذاشت زمزمه وار گفت:نم  یسرم رو رو ایارم
 زارم دست اون ساسان کثافت بهت برسه.

  زارم ی (نمزد ی م  ادیقابل کنترل بود و فر ریصداش غ گهیشونه هاش برداشت بلند شد؛د ی)سرم رو از رو
بار   ـــهیفـــقــــط  گهیبار د هی.اگــه فقط کشــمشیزاااارم.به خــــدا م ینمـــ یفهمـــــیم
 .شونمشیم اهیبـــه خــــاک ســ ــارهیاســـم تـــو رو بــه زبــون ب یحتـــ ـــگـــــهید

 . نهیاطراف رو بب تونستیاشک درست نم زش ی از شدت ر چشمام

 هیبتونم اون رو اروم بکنم با گر نکهیا یو از جام بلند شدم.همونطور برا دمی به چشمام کش یدست
بشه.تو رو خــداا تمومش   کمینزد زارمینم گهیتو رو خـــداا اروم باش.بــاشـــه باشه د ای گفتم:ارمــ

 کن.

 پله ها برگشت.  نیی به طرف پا دو یموهاش کش  نیب یکه تازه به خودش اومده بود.کالفه دست  ایارم

 .کردنینگامون م ـــادیداشتن با بهت و تعجب ز همشون
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 اشتم.سوال جواب شدن ند  یکه اصال حوصله  اخ

بعدا هم حوصلش رو    ی.ولندازنیبعدا م یو برا کننی االنمون رو درک م طیاونا شرا دونستمیم نکهیا با
 نداشتم.

 

 وسوزش دستم رو اعصاب بود.  دیترکیداشت از درد م سرم

...بهش بگو  ستیاالن هم خسته ام هم تو حالت خوب ن  گهید ایطرف اتاق حرکت کردم و گفتم:ارم  به
 فردا عصر. 

 تکون داد و از خونه خارج شد. یفقط سر  یبدون حرف ایارم

 بدن به سمت اتاقم رفتمو در رو پشت سرم قفل کردم.  یر ی اونا بهم گ نکهیاز ا قبل

 .ــدیترکیداشـــت م  سرم

 بد بود.   یلیخ  حالم

 بــــــد... بــدِ 

 .ومدی بود که از پشت در م  یمهس یصدا

 .میدر رو باز کن...حـداقل بزار زخم دستت رو پانسمان کن ی..پـــانـــیپانـ-

رو   اریمه ینگذشته بود که صدا ی ز ی هنوز چ یشد ول الی خ  ی.ب شنوهیاز جانب من نم یجواب  دید یوقت
 مونهیهم پش ینداشـت.عل یبه خـدا منظور   یناراحت ی...اگـ...اگـه از دست عل رونیب  ایب  ی:پان دم یشن

  یو مهس ودم ب  یعل یاگه منم جا  ی(ِد لعنتشد یکم کم صداش ناله مانند م گهیاون حرفارو بت زده...)د
درک   کنمی ...خواهـش مکردمیرفتار م   نیاز ا دم؛بدتریدیم یم یاونقدر صم  بهیپسـر غر هیرو با 
 ؟یبه ما نداد یخبر   چیموقع ه نی.اخــه دختر خوب چرا تا امینگـرانت شد  یل یکن.خ

 اســتراحــت کنم. خوامیمن م  نییبســـه.برو پا گهید اریمه-

 نگفت ورفت.  یز یچ گهیحرف رو پر تحکم زدم که د نیا نقدریا
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 به دستم انداختم. ینگاه

 . ومدیخونش بند نم نی بود و به خاطر هم ادی ز شیگ دهییسا

 تخت انداختم بالفاصله خوابم برد.  یخودم رو رو لباسام نداشتم و همونطور ضی تعو یبرا  یجون

 

 

 اشا ڪی

 .کردمیفکر م  زدیم  انایکه به ک یعل یبودمو به حرفا دهیجام دراز کش  سر

  شهیباعث م ییو تنها هیمدت تنها باشه..اون دختر با احساس نیا ینزار که تو کنمی ازت خواهش م-"
 ضربه رو بهش زدن." نیضربه بخوره.....گرچه بزرگتر

 از مجهوالت افکارم.  یکی دختر شده  نیا

 . رفتارش

 . اخالقش

 مشکالتش داره.  یکه تو هیصبور

 افتادم و خندم گرفت. شمیچند ساعت پ  یرفتار بچگونه  ادیلحظه  هی

و   کنهی و حرف تو رو گوش م بهتره چون ازدست من ناراحته  یگفت "که تو بر  اری به مه  یعل یوقت
 ". یگردیجواب برنم  یب  یحداقل مثل مهس 

 تا بتونم حرفاشونو بشنوم.  سادمیخودمو رسوندم به اتاقم و پشتش وا  یبره باال زود  اری مه نکهیاز ا قبل

 شک کردم.  یو پان   یبازم به ارم یول

 رو به تعصب انداخته بود. اریو مه یعل  یشده بود که حت یمیصم  یاونقدر با ارم  چرا
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ــ    داااا   یربط  ـــچیکه اونا ه  قبولوندمی داشتم به خودم م یه ـَ به هم ندارن...نـــدارن...نـ
 . رهی گیکه داره تو ذهن من بال و پر م یز یَرنـــــ....حداقل نه اون چ

ته االن داره از زخمش رو نبس نکه یا یداشتم و کالفه تر از اون برا یبه پان دای که جد یاز حس کالفه
 رفتم.   اطیاز جام بلند شدمو به سمت ح ادیدستش خون م

 داشتم. ازیقدم زدن ن به

از دستش فرار   یافتادم که پان یروز  ادی بود  دهیخواب  اطیبود و وسط ح  اطیکه تو ح   یجس دنید با
 یدنید افمی تعجب کرده بودم که به نظرم ق نقدریبغلم.اون لحظه ا یخودشو انداخت تو  هویکرد و 
 بود.

 .شدمیم وونهیداشتم د گهید هـوووف

 ... فکرش

ـ  رونی ذهنم ب از  رفت.   ینـمـ

 .دنیدارم بالخره کار دستم م یپان یروزا به رفتارا نیکه ا ییها تی حساس نیا

و در کمال تعجب   یاتاق پان یشد به طرف پنجره   دهینگام چرخ زدمیکه داشتم قدم م همونطور
 کرد. یبود و به من نگاه م ستــادهیاونـــم پشت پنجــره ا ـــدمید

 . دهیخواب کردمیم  فکــر

 حرکت کردم. الیعقب گرد کردمو به طرف و یزود

 . کردی وگرنه عفونت م کردم یدستش رو پانسمان م دیبا

 

 

 ۍ پان
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 شدم.  داریکه داشتم از خواب ب یسر درد با

 شده بود.  ادیز ی لی دستمم خــ سوزش

 چشمم به پنجره افتاد.  گشتمیبهم داده بود م اشایک شی که چند شب پ  یداشتم دنبال قرص  همونطور

 کرد؟ ی م کاریچ رونی موقع شب ب نیا ِاع

 . زدیهوا واسه خودش قدم م یبود که داشت ب  اشایک

 شدم.   رهیبهش خ  ستادمویرفتم و کنار پنجره ا ناخواسته

 . ارهیرو از پا در ب  یهر دختر  تونستیداشت و م یجذاب  ی چهره

 .دهیبازم بهم ارامش م   یزمان کوتاه یحت ششمیپ  یچرا برعکس محمد وقت دوستمینم

 به طرف پنجره اتاقم برگشت.  هوی که  کردمی نگاش م رهیخ  رهیخ داشتم

 اومد.  الیبه طرف و یلحظه هم نگذشته بود که زود هی هنوز

 هاا. رهی خود درگ نمی.اپوووف

 دو تقه به در اتاقم زد. یکیبه گشتنم دنبال قرص ادامه دادم که   دوباره

 بشم و در اتاق رو باز نکنم.  الیخ  یب  خواستمیم اولش

 در اتاق رو باز کردم. یول

 من رو به داخل هل دادو اومد داخل و پشت سرش در رو بست.  یبدون حرف  اشایک

 جعبه بود... هیدستش  یتو

 .هیاول یکمک ها یجعبه  عااا

 اومده دست من رو پانسمان کنه؟ یعن ی اوووم



 عشق، حکم دل  اسیق

136 
 

 شده. رهی خ  ییبا اخم به جا دمیکردم که د نگاش

 . دمینگاهشو گرفتم که به دست خودم رس  رد

 بتمرگ سرجات تا دستت رو پانسمان کنم. ایکه ب فهمونهیاالن داره با اون نگاهش بهم م  نیا

 یآقــا  یدستم رو پانسمان کن یخوایرو تخت نشستم و به کنارم اشاره کردم و گفتم:اگه م رفتم
 . نینیبش  نجایا نیایدکتــــر لطفا ب 

 کردم.  انیب  زی دکتر"رو با لحن تمسخر ام ی"اقا

 هم و اومد کنارم نشست. یتو دیاخماشو واسم کش یبدون حرف اونم

 درد داره....  یلیخ  ییییییو

 . اووووف

 .ومدی داشت اشکم در م گهی ساعت کارش تموم شد و من د میاز ن بعد

 دو وجب بود. با یتقر نمونی ب ی فاصله

 از سر جام بلند بشم که مچ دستم رو گرفت و نذاشت تکون بخورم.  اومدم

 ازت بپرسم.؟ یسوال هی شهی...مــزهینگاش کردم که گفت:اوووم...چ یسوال

 فقط سرم رو تکون دادم.  اروم

 یبه طرفش و تو دمیکامل چرخ  نیواسه هم کنهیپا اون پا م نیداره ا دنشیاسه پرسکه و دمید
 .دمیکه باشه جواب م یچشماش نگاه کردمو گفتم:راحت باش.هر سوال

 . کردیم جادیرو واسم ا  یمبهم یبود داشت حس ها نمونیکه ب  یکم یفاصله  نیا

 به تپش افتاده بود. نمیس یداشتمو قلبم تو  جانیه

 هست؟؟  یتو ارم   نیب یز ی :چدیو زمزمه وارانه پرس اروم

 نه. یکن ی که تو فکر م یگفتم:اون رمینگام رو از نگاهش بگ نکهیسرم رو تکون دادم و بدون ا اروم
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 کنم؟ یفکر م یکه من چ یدونیگفت:تو از کجا م طونی به طرفم خم کرد وش  یرو کم   سرش

 . کننیفکر رو م نیکردمو گفتم:اخـه همه هم یکوتاه ی حرفش خنده  نیا با

 کردن.  ــجایگفت:همه ب شدی کم ممون نیب یکه داشت فاصله  همونطور

 زد.  یلبخند جذاب هیبعدش  و

 چشمام  در نوسان بود که.  نی ب نگاهش

 . شدیدونم چ ینم

 ...چـــرا

 .. یچ یبرا

 رو کم کنم.  بینمون یبود که منو وادار کرد فاصله  یحس چه

 لحظه هنگ کردم.  هیخودم. یقرار گرفت اونم به اراده   تقریبا تو بغلش  یوقت

 باال اومد و دور کمرم حلقه شد.   اشایک یدستا

 آغوشش جا دادم.خودم رو داخل من بودم که شروع کننده بودمو  بازم

 من رو از خودش جدا کرد و از جاش بلند شد. اشایک  امی اومدم به خودم ب تا

باال اورد و   دیتهد یدستاشو به نشونه  ستادمیها از جام بلند شدمو رو به روش ا دهیمثل جن د منم
 خودش رو گرفت.  یبگه که جلو یز ی خواست چ

 هم شرمنده بودم. یـــلیبودم..خ شرمنـــده

گونه هام نشست و باعث شد صورتم به  یبود که با قدرت تمام رو  اشایک یبزنم دستا  یاومدم حرف تا
 طرف خم بشه. هی

 به صورتم وارد کرد.  اشایبود که ک یاز درد شتریقلبم احساس کردم ب یرو که تو یدرد

 فشرده شــد.  قلبم
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 هم فشرده شد.  یلیخ

 خوادی نم  تویباز ایح  ی:بـــ دمیرو شن زدیهنوز بسته بود که صداش که توش خشم موج م چشمام
 واســه همــه رو کنـ...

 " ایح  ی."بـشدیذهنم اکو م یکلمه ها تو نیفقط هم دمویشنینم یز یچ گهید

 ..الـ..االن..بـ..با..مـ..مــن بود؟ 

 اومد. یباال نم  گهید نفسم

 کم داشتم.  نویهم فقط

 ... ایحـ  ی..که بهم بگـ..بگن ..بـ..بکـ

 من.  یخدا یواال

 از برادرم که بهم انگ  زد. اون

 .نیاز ا نم یصبح رو بارم کرد و ا  یکه حرفا یاز عل اون

 بود.   اشای دفعه حق با ک نی....واقعا ایولـــ

 هستم که خودم خبر ندارم... عوضی  هیواقعا من  دیشا

 کردمو پا به احساسم دادم.  یعقل  یکه االن ب یمن

 که واسم گنگ بـود. یاحساس

 هم گنگ بود.  یلیخ

دوختم   اشایک یچشمام حلقه زده بود و چشمامو که تازه از هم گشوده بودمشون به چشما یتو اشک
 خوام.   ی..مـیتلخ تر بود گفتم:مـ..معذرت...م یا هیکه از هر گر  یوبا لبخند



 عشق، حکم دل  اسیق

139 
 

...به  ستمین  عوضیبا التماس گفتم:به خدا من  هیگر ری و زدم ز رمی بغضم رو بگ ینتونستم جلو گهید
من االن داشتم به اون حرفا پا   یاون حرفارو بارم کرد و ول ی...مانستمی ن عوضی...من  غمبریبه پ  ـــریپ
 ...دادمـیم

 و به سرفه افتاده بودم. ومدی باال نم گهید نفسم

 . دشیبود و د یعسل  یکه رو گشتیهم دستپاچه شده بود دنبال پارچ اب م اشایک

 . رفتیم ی اهیچشمام س ومدی که داشت بند م  یاز شدت سرفه و نفس گهید

 مطلق چشمامو فرا گرفت.  یکی نگذشته بود که تار شتریلحظه ب چند

 

 دستم حس شد چشمام رو باز کردم.  یکه تو یباسوزش 

 . کردمی به اطراف نگاه م  گنگ

 کجاست؟  نجایا

 . ستی محمدم که ن  ی خونه

 . مارستانمیب  یکه تو دمیکه به اطراف فهم  یقیتنش بود ونگاه دق  دیکه لباس سف یخانوم هیورود  با

 . دونستمیشو نم  چــرا

 اوردن  ادیلحظه با به  هی

 اشا یک

 دستام  پانسمان

 رد و بدل شد  نمونی که ب ییحرفا

 دم یشن  اشای که از جانب ک ییو حرفا  یلیدر اخر س و

 سرم اوار شد.  یرو ایدن
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 . یبود که کرد یاحمق اون چه کار  یبهم بگه دختره  ستین  یکی اخه

 شد.   ریاز گوشه چشمام سراز اشک

 شرمندش هستم.  واقعا

 من... یمن رو پانسمان کنه ول  یاومد دستا اون

 . هووف

 سرم از دستم گفت:  دنیبعد از کش  خانومه

مراقب خودت  شتریبزنه ب بیممکنه بهت اس  ن یشده ا فیضع  یلیخانوم کوچولو بدنت خ-
 منتظرته.  رونی باش...برادرتم ب

 ! بــــــرادرم؟؟

 اونجاست؟  یمان  یعنی

 . رونیاز جام بلند شدمو همراه خانومه رفتم ب یفکر زود نیا با

 بود. ستادهیبود که اونجا وا اشاینگاه کردم...امــا ک کردی که اشاره م  ییجا به

 کرده بود.  یحتما خودش رو برادرم معرف پس

 و به سمتش رفتم.   نیی داختم پارو ان سرم

 راه افتاد.  یگرفت و به سمت خروج واریاش رو از د هیاومدم تک دید یوقت اونم

 .کردیم  یو بدون حرف رانندگ کردی بهم نگاه نم اصال

 رو در بر گرفته بود.   نیماش یبود که تو  یسرد و خشک یفضا

که  کنمی م شنهادیتکون نخوردم:بهت پ  صداش دنی بشم که باشن  ادهیپ خواستمی م میدیرس یوقت
ذهنت هست   یهم تو ییاالیهم اضافه کرد(اگه خ ی...)با پوزخندیچند ساعت رو فراموش کن  یاتفاقا

 بهت بگم همش توهمه... دیبا
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 . کردی صداش تا مغز استخونمم نفوذم یسرد

 شدم.  ادهیپ  نیاز ماش یحرف اخرش حرصم گرفت و بدون حرف  از

 کرد؟؟ی واسه خودش بلغور م یاالغ چ ی پســـره

ــع ـِ  واسـه خودش؟؟  ــه یفکر کرده ک هـ

 اه  اه

 . یاز خود راض ی پسره

  

 

 کرده بودن.  لی نوبت مدرسه رو تعط   یمطالعه امتحانا یتا دوهفته برا خوشبختانه

 .میرفتی به طرف خونمون م می داشت یمن و ارم االنم

 ماهنوش.  ی خونه

 گذشته بوده. یتو  یکه چ دمیفهم ی م دیبا

 من به دست بابا پدارمم بزرگ شدم.  چـرا

 من رو از کجا اورده. اون

 و

 بهم بده.  دیهست که اون با  ی حاتی توض یکه جوابش تو گهید یتا چرا ها هزار

 .میستادیدر خونه ا یو جلو میشد ادهیپ  میدیرس یوقت

 خونه به بارم اومد.   نیا یکه تو ییایواسه بدبخت  سوختیم دلم

 نکردم.  هیاتاقم گر یکه تاصبح تو ییشبا چه
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 . دمینکش   ییخونه تنها  یکه تو ییروزا چه

 که بهم سرکوفت نزدن... ییموقع ها چه

 داخل. می زنگ در رو زد.در رو باز کردن ورفت   یارم یوقت

 . اوردی خاطرات اون شب به ذهنم هجوم م داشتمیکه بر م یقدم هر

که   ییو حرفا یلیداد.س ریی رو تغ می که زندگ یم یکه مثال بابام بود.تصم یمرد شهی از خونه.رفتن پ فرارم
 و....  دمیشن  یاز مان

 و ماهنوش افتاد. یورودم به خونه چشمم به تان با

 م کرد. اومد و بغل یزود دیکه من رو د یچشماش لبالب اشک بود و وقت یتان

 من دستام رو هم از هم جدا نکردم.  یول

  دادیکه غم چشماش ب کردمینگاه م یبه ماهنوش  یخی یبودمو با چشما  ستادهیحرکت وا   یب همونجور
 .کردیم

 ! زم؟ی من رو از خودش جدا کرد و صورتم رو با دستاش قاب کرد:حالت خوبه عز یتان

  یسرد و تلخ یو با صدا  ستادمیماهنوش  ا ی رفتم جلو یبهش زدم و بدون حرف   یپوزخند
 رو واسم بگـو...  زیگفتم:اومدم تا حرفاتو بشنوم؛همه چ

بود اشاره   گهیمبل د هیمبل نشستم و با دستام به رو به روم که  یحرف رو نیاز زدن ا بعد
 کردم:منتظرم... 

 و رو به روم نشست.   دیکش یاه ماهنوش

  نی.به خاطر همادیبدم م دنیکه از تلف کردن و مقدمه چ دونستیرفتار من رو م نیخوب ا  خودش
 منم ربط داشت.  ندهیکه به ا  یو زندگ شیکردن داستان زندگ فیشروع کرد به تعر

  طنتامیش شهیتفاوت بودم.هم  یب   فتادی که م یاطرافم و اتفاقات یزایبودم و به چ یطون ی دختر شر و ش-
حال   نیو در ع   یخجالت  اری دختر بس هیبر عکس من  می م یزبان زد همه بود.دوست صم لی تو کل فام
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رو به زانو در    یهر پسر  تونستیداشت و م یشهره ا  شیی بایکه ز یمهربون بود.پاک و صادق.کس
 .ارهیب

 داشت.  زای چ نیکه دربرابر ا ی امان از اون غرور  یول

 .دادیخوش نشون نم یرو یپسر  چیبه ه چوقتیه

 عاشق مادرت بود.  دیبه اسم سع یو پسر  میکالس بود هی یدانشگاه تو یتو ما

 مادرت بود.  شیدلش پ یبود و ول  یدختر باز حرفه ا هیکه  یکس

  دایسمانتا دوستم بود که به اون کشش پ یتوجه یکه اون به خاطر ب  دونستنیهمه خوب م یول
 .کردیم

بار دست رد سامانتا   نیچند ینه تو کارش نبود ول ذاشتی م یز ی چ یبود که اگه دست رو یپسر  دیسه
 تر بشه. صی بدست اوردنش حر یبرا دیباعث شده بود که سع نیخورده بود.هم  نشیبه س

 کرد. دایبه دانشگاهمون انتقال پ یدیودارا بود که پسر جد ریگ نیا یتو

 منم شد.  یباشه...که ارزو یهر دختر  یارزو تونستیمرد فوق العاده بود که م هی پدرام

 بهش دلبستم.  واقعا

 توجه اون فقط به سامانتا بود.  یول

 سامانتا.  همش

  شیقلب یبازم غرورش به خواسته  ینه؟ول  ای یپدارم رو دوست دار   دمیروز رک وراست ازش پرس هی
 داشت.  یغلبه کرد و گفت دوستش ندارم..ول

  یاون رو عاشق خودم بکنم گذاشتم عشقش تو تونمیطرفست و م  کیعشق پدرام  نکهیبا فکر ا منم
 وجودم جوونه بزنه. 

 ..اونا عشقشون رو به هم اعتراف کردن.دمیفهم نکهیوگذشت تا ا گذشت

 که اونو بوجود اوردن. یشد.شدم از سنگ.سنگ می که باعث نابود یعشق
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 دوستش سامانتا.  نی بهتر اونم

 . رفتیراست هم باال م واریکه از د  ینبود.دختر  یخبر  طونی از اون دختر ش گهید

 ظاهر با سامانتا خوب بودم...اما دلم از دستش خون بود.  به

 بالخره کار دستم داد.  زدیم شهی که داشت نسبت بهش تو وجودم ر یتنفر 

 هم هنوز دست از سر سامانتا بر نداشته بود. دیسع

 . میکه اونا رو از هم جدا کن میکرد  یک یدست به  دیسع با

 .میدادیوبه پدرامم خبر م گفت یم  دیکه سع ییشد من سامانتا رو ببرم جا قرار

 .می سامانتا رو تباه کرد یکه زندگ  یخونه ا یتو

  یمکارتای از س یک یاز دوستامه بردم و به پدرامم با  یک ی اونجا تولد  نکهیا یسامانتا رو به بهونه  من
 . میداد  غامیدوست دخترش پ 

 به ادرس....". ایب ۴ساعت  یسامانتا رو بشناس یواقع  یچهره  یخوای"اگه م

 .میانداخت رونیاون رو ب  میبهش داد دیدوست دختر سع  می که با س  یغام یاز پ بعد

که از قبل امادش کرده   یسامانتا رو وارد خونه کردم با شربت  نکهیداشتم بعد از ا  دیکه باسع یقرار  طبق
 از خونه خارج شدم که اونا تنها باشن. .منمیهوشش کرد  یب میبود

کـرد)با پشت دست  ینامرد  دیسع  یول نهیبب  دیخونه سع یپدرام اون رو تو میخواستیفقط م ما
 کرد.  دست درازیشده بودن رو پاک کرد(او..اون..به سامـ..سامانتا..  یکه جار  ییاشکا

 تازه به هوش اومده بود. بود که سامانتا دهیهمون موقع از راه رس پدارمم

 

 . دید تیاون وضع یسامانتا رو تو و

 رفتم داخل.  ادینم رونی پدرام ب دمید یهمون اطراف بودم وقت منم
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 . کردی بود و به سامانتا نگاه م ستادهیوا یروح کنار   یکه ب دمیرو د پدرام

 .ستادیقلبم ا دمیبود د  یتیع یوض یرفتم جلو و اون رو تو یوقت

 من بودم.  شیکه باعث و بان  ییبلـ..بال..از ا

 پدرام از اون لحظه مرد. روح

 . کشهیکه فقط نفس م یجسم  شد

 هم با..باردار شده بود. سامانتا

 .دی..سعـی..از..سعاَ 

 کرد پدرام حرفش رو باور نکرد. یهر کار  سامانتا

 کمکش نکردم.  ی..به منم گفت..ولـ..ولبـ

 ه بود(هق هق کل سالن رو برداشت یصدا گهی)د

 . دیاز پدرام دست کش گهیبارداره د دی..فهمدیهم که فهم یوقت از

 .دنی نفهم  یز ی چ خونوادش

 شکمش داشت مجبور شد با  یکه تو یبه خاطر بچه ا اون

 ازدواج کنه. دیسع

 بود.  دهیواقعا به جنون رس گهی. ددیسامانتا ازدواج کرده اونم با سع دیفهم یوقت پدرام

 دوست سامانتا بودم درخواست ازدواج کرد. ن یبهتر  یکه روز  یو ازمن اومد

 قبول کردم.  منم

 .کنمیروز اون رو عاشق خودم م  هیفکر که  نیا با

 کم گذشت. کم
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 نکرد.  یر ییتغ چ یپدرام با من ه رفتار

 تفاوت.  یتفاوِت ب  یب

 . دیاومدن دختر سامانتا به گوشمون رس ای خبر به دن نکهیا تا

 رفتارش باهام خوب شد. گهیاون به بعد بود که د  از

 تفاوت نباشه.  یکه ب  کردی م یسع یعنی

 شدم.  یپسر  هیسه سال گذشته بود که منم صاحب  دو

 ... یمان

 کرد. فیپدرام تعر یبرا یرحم   یرو با ب زیاومد و همه چ دیسالش بود که سع کی بایتقر یمان

 . رمی سامانتا رو ازت بگانتقام  خواستمی که م  گفتیم خودش

 .یکه بهش کرد یانت یخ به

 بود. گهید زیچ هیدردش  یول

 کارش دلش رو بسوزونه. نیبا ا  خواستیهنوز پدرام رو فراموش نکرده بود و اون م سامانتا

 من انجام شده بود......  یاون کار با نقشه  دیفهم یوقت پدرام

 

 دارد..  ادامه
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فقط ازم جدا شدو با   یکار  چی من انجان شده بود،بدون ه یاون کار با نقشه  دیفهم یوقت پدرام
 رو ازم گرفت.  یمان  کنمی م تی شکا ی که کرد یازت به خاطر کار  نکهیکردن ا دیتهد

 بهم فرصت بده نداد. گهیبار د کیبار،فقط   کیزجه زدم،التماس کردم،تا  یهرچ

 خواست،خواهش کرد. سامانتا و ازش معذرت  شیپ  رفت

 . ختیکرد.به پاش افتاد و اشک ر  هیبهش گر دنیغرورش گذشت و واسه رس از

  نیتو بدتر  یموندیو م یبودی م دیسامانتا خارج شد"اون موقع که با یکه از لبا یتنها جمله ا یول
به  یاز ی ...ندمیم م،دخترم،ادامهیزندگ دیبا ام  می...االنم دارم به زندگیتنهام گذاشت میزندگ طیشرا

 خودتو بساز ..اونم بدون من"بود.  ی...برو و زندگستیبودنت ن 

 بود.  شی به سا هیسا شهیهم یاون ظاهر نشد،ول  یچشما یجلو گهید پدرام

 سامانتا بود. یزندگ شاهد

 گذشت... یچهارسال  سه

 ساال من به اجبار پدرم با پسر عموم ازدواج کردم.  نیا یتو

 ازدواج ناموفق داشت.  هی اونم

 . یکن ه یبهش تک شدیبود و م  یخوب یل یمرد خ یول

 دختر شدم.  هی صاحب

 که از وجود من و آرش همسرم بود.  یدختر 

 داشت.  یبه مان یادیکه شباهت ز یدختر 

 پسرم..  به

خوشش   یرو  ی(زندگ خت یصدا اشک ر  ی)ماهنوش صورتش رو با دستاش پنهان کرد و ب یزندگ   دوباره
 رو بهم نشون نداد و آرش رو ازم گرفت. 



 عشق، حکم دل  اسیق

148 
 

 تنها شدم.  دوباره

 رفت.  ایتصادف کرد و از دن  آرش

 بهمون نکرده ونکرد.   ییوفا چیکه ه ییایدن

 تنها و بدون پدر، بزرگش کنم. تونستمیکه وبال گردنم بود ونم یموندم و دختر  من

 رو واسه سامانتا زهر کرده بود.  یعود کرده بود و زندگ شیوونگید دیزمان سع اون

 که  ییسامانتا

 بود.   باردار

رو   میخی ی که چهره  کردمیم یشه،سعیداره سرگذشت من شروع م  گهیفشرد،االن د ی)بغض گلومو م
 توجه نشون ندم(. رختنی م  یکه ماهنوش و تان یی حفظ کنم و به اشکا

 برقرار کنه. یسامانتا با خونوادش ارتباط ذاشتیشکاک بود و نم زیبه همه چ دیسع

بچه ی    گفتی...م گفتیوم دونستیشکمش رو هم بچه خودش نم  یتو یاون بچه   ی...حتیحت
 خودش نیست. 

 (.شکافت یبغض داشت گلومو م گهیحرفش احساس کردم نفسام قطع شد،د  نیا دنی)با شن

 . ارهی ب ای با جون و دل کندن تونست اون بچه رو به دن سامانتا

 هق هقاش کل فضا رو گرفته بود(. ی...)صدایول

 رفت.  ایاز دن ارهینتونست دووم ب  یول

 .ارهیدر ب یجون سالم   خوردیم  دیکه از دست سع ییاون کتکا ریز  نتونست

 قبل از مرگش رفته بود سراغ پدرام ازش خواهش کرده بود.  یول

 کرده بود. التماس

 پاش افتاده بود که بچش رو نگه داره.  به
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 مراقبت کنه. ازش

 راحت بشه. دیخودش بتونه از دست سع تا

 . کنهیم  دایاون رو پ دیاون بچه رو به خونوادش بسپاره چون سع تونهینم  گفتیم

 رفت.  ای و از دن ارهینتونست دووم ب  یول

 و پدارم و شکسته تر کرد.  رفت

 و دختراش رو تنها گذاشت.   رفت

 رو به عهده گرفتن.  کشیدختر کوچ  زییپا یبرادرش سرپرست یاز رفتنش خونواده   بعد

  یشد ول دایپ  دیسع یبعد ها جنازه  نکهیفرار کرده.تا ا کشی کوچ یبا بچه  دیکه سع کردنی فکر م یول
 از بچه نشد. یخبر 

 . دیپرستیاون دختر کوچولو رو  با جون و دل م پدرام

 روز رفتم سراغ پدرام. هی

 کردم. یخواهش هی ازش

 کنم.  شیهام تونستم راض یمن با پا فشار  یباهام حرف بزنه ول خواستی اصال نم اون

 . یبه مادر داره و هم دختر من و پسرمون مان ازیگفتم که هم دختر سامانتا ن بهش

 نزار حسرت به دل بمونن.  گفتم

 بدون پدر،بزرگ بشن. نزار

 بدون مادر، بزرگ بشن. نزار

 بار دوم باهاش ازدواج کنم.  یطر بچه ها قبول کرد که برابه خاطر بچه ها،فقط به خا پدرام

 هیباعث نابود جاتی بچگانه و احساس ب  بخشمت،رفتاریوقت نم  چیبه گفت که"ه یز یقبل از هرچ  یول
 شد"  یزندگ  نیچند
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 کرد.  ریی تغ مونی زندگ

 پنج نفره.  یخونواده  هی میشد

 پسر و دوتا دختر.  هی

 براشون بودم.  یمادر خوب من

 هر سه شون.  یبرا

 از همه به دختر سامانتا بود. شتریتوجه پدرام  ب یول

 .یرو بهشون بگ قتیوحق یببن بچه ها بزار   یفرق یکه هرگز حق ندار  گفت یبه من م  شهیهم پدرام

در دو کلمه بهم  شهیهم  شترهیکه توجهت به دختر سامانتا ب وردمیهم من به روش م یوقت
 ".زمهی"امانت عزگفتیم

 . وردمیخودم نم یبازم به رو   یول گرفتمیم  شیحرفش ات  نیا با

 .کردیوجودم رشد م ینسبت به اون دختر داشت تو نهی مثل حس ک  یحس هی

 .دونستمیرو هم نم لشیدل

  یاز سامانتا برا یادگار ی نکهیبه خاطر ا دمیشا ایبود  شتر یتوجه پدرام به اون ب  نکهیبه خاطر ا دیشا
 پدرام بود. 

 هم گذشت.  گهیسال د هفت

 کم نذاشته بود. یز یچ چیساال پدرام واسه بچه ها ه نیا یتو

 . یو نه از لحاظ عاطف  یاز لحاظ مال نه

 بود. گهید زی چ هیبازم توجهش به دختر سامانتا  اما

 به هم وابسته بودن.  یلیخ

 اون دختر به پدرام و هم پدرام به اون دختر. هم
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 گرفت.  یرو به باز   مونیفلک زندگ بازم

نتونستم خودم رو نگه دارمو  گهید دیرس  نجایبه ا یرفت.)وقت ای که پدرام داشت از دن یمار ی خاطر ب به
 (.ختمی پا به پاشون اشک ر

 احساس.  یاون روز به بعد شدم سنگ،سخت و ب از

 از بچه ها غافل شدم. گهید

 باشم و خودم باشم و خودم.  الیخی ب خواستیدلم م گهید

 پسرم نداشتم. یبه رفت امدا یو دوباره ادامه داد(کار  دیکش ی)اه

 . اری و کجا م رهیکجا م  گردهیم ایدونستم دخترم با ک ینم

 نه. ایدونستم که اصال دختر سامانتا وجود داره  ینم

 غافل شده بودم. زیهمه چ از

 خواستگار اومده.  یدختر سامانتا،پان یاومد و بهم گفت که برا یروز مان  هی

 تفاوت بودم و اصال برام مهم نبود.  یب  یلیخ  اولش

کنجکاو    میکن  یرو راض  یپان میتا بتون  ی کن یپافشار  هی قض نیا یرو دیگفت که توهم با یوقت  یول
 شدم.

 کرده بودم. فیدو سه سال قبل تمام ماجرا رو واسشون تعر بای تقر من

احساس بود،بهتر   یباهمه ب یکه کال مان یدر حال  ای با تان یکه رفتار مان  یدیفهمیم یکردیتوجه م اگه
 بود.

 صحبت کرد.  ای با من و تان یمان

 مرد ازدواج کنه. نیبا ا دیکه با گفت

 مخالف بود و من تعجب کرده بودم. ای اون مرد محمده تان میدیفهم  یوقت
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 نبود و عقلم کال موافق. یوصلت راض نیقلبم به ا 

 نبود. یمنطق  چیه  نکهیو با ا دونستمیکار م ری تورو واسه مرگ پدرام تقص شهیهم من

 کرد.  یحرف زد و اون رو راض   ایبا تان  یمان

 هم موافقتم رو اعالم کردم.  من

 اون شب برام سخت شده بود.  یتو تیناراحت دنیتحمل د یول

 سر دادم. هیبه طرف اتاقم رفتم و گر  یدرنگ چیمن بدون ه  یهوش شد ی ب یوقت

 .مونمیبگم پش تونمیم االنم

 . مونمیخدااا پش به

 کردم.   انتیدوستم و پدرام خ  نیبه امانت بهتر من

 

 کرده بود. و خستم رفتی م برهی و ماهنوش رو مغزم و  یتان یهق هق ها یصدا گهید

 پشت دست اشکام رو پاک کردم و بلند شدم. با

 همه رو تباه کرده بود.  یزندگ ماهنوش

 .من

 .مامانم

 پدرامم.   بابا

 ..بابام. اره

 که من دارم پدرام هست.  یپدر  تنها

 و احساس داد.  تی و موقع  تیبهم شخص میزندگ یهست که تو یتنها کس اون
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 "تو رو خدا منو ببخش" دیماهنوش رو شن یکه صدا رفتمیطرف در خونه م به

 رفتم.  رونی توجه بهش از در خونه ب بدون

 هم دنبالم بود. یارم

 دادم. ختنی ر یشدم به اشکام اجازه  نیسوار ماش یوقت

 .ختمی ریاشک م  نیسکوت ماش یصدا تو یب

 سر خاک مامانم.  یمنو ببر  شهیگفتم:م یگرفته ا یبرگشتم و با صدا  یطرف ارم به

 تکون داد. ی سر  یبدون حرف  یارم

 

 

 

 

 شده بودم.   رهیسنگ قبر رو به روم خ به

 ".یاح ی " سامانتا رکردمی لب تکرار م ریخودم ز یرو برا اسمش

 . گرفتیقلبم با بودن کنارش اروم م یبود ول  بهیسنگ برام غر نیا نکهیا با

 حسش کنم. تونمیو م نمیبی که مامانم رو م انگار

 کنم. یر ی اشکام جلو گ زشی که از ر کردیر ممنو وادا یدونم چه حس  ینم

 . زنیمامانم دوست نداره اشکام بر انگار

 نگاه کردم.  یسنگ قبر کنار  به

 "یاسد زیی"پا
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 خواهرم.   یطفل

 .ده یکه نکش  ییزجرا چه

 داشتم تا دراز بکشم و اروم بخوابم. نشونیب ییجا هیمبخواست  دلم

 . دنیراحت خواب یمشکل چیهردوشون که بدون ه مثل

 "باشه.یمن "اسد یلیفام دیبا هع،االن

 از گوشت و خون باشه. دی پدر بودن که حتما نبا 

 رادمنش هستم. من

 رادمنش.   ایپان

 پدرام رادمنش.  دختر

 .یاح ی سامانتا ر دختر

 قبر مامان و خواهرم نشستم. نیو ب رفتم

 سنگ. نیرو هم گذاشتم رو ا ش یکیاون سنگ  یدستمو گذاشتم رو هی

 . چرخوندمی دوتاشون م  نیب نگامو

 . گرفتیم بغضم

 شد؟؟ یم یچ نیبردیاخه اگه من رو هم م-

 ؟؟؟یدوست داشت  شتریرو ب   زییتو چرا پا مامان

 :)  گهید یبردی رو م من

 بود.  ییبود.زن دا ییبود.دا ایهارو داشت که دوستش داشته باشن.ارم  یل یخ  نجایا زییپا

 ؟؟؟ ی من چ یول
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 من رو دوست نداره.  چکسیه

 ندار:)  یو نبودم واسشون فرق بود

 شما.   شیتومد پ بابامم

 تنهام گذاشت...  اونم

 چشمامو بستم. اروم

 باشم.   فیضع دینبا

 . دینبا

 . دینبا

 نداده بود. ادمی بودن رو  فیضع بابام

 . دمیاول راه پا پس کش یعن یباشم  فیض اگه

 به ساسان و امثال اونا.  کنمیم میتقد یدارم خودمو دو دست یعنی

 محمد رو کم کنم. یرو دیبا

 کنم. ییاحساس تنها  دینبا من

 کنارمه.  ایارم

 کنارمه.  اره

 قول داده. خودش

 .کنهیم  یتاب ی ب  دنتیواسه د  یلیمامانم خ یافتادم"پان  ایارم یحرفا ادیلحظه  هی

 .کنهی م یپا فشار  دنتید ی همش برا یشد دایپ  دهیفهم یاز وقت بابامم

 که پدربزرگ بفهمه. میهنوز نذاشت ما
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 ".ننی فرصت بزار که اونا تورو بب نیاول یتو کنمیازت خواهش م یول

 لبام.  ینشست گوشه  یلبخند گرم 

 رو دارم.  مییدا من

 رو دارم.  مییدا زن

 هست.  پدربزرگمم

که من  یو به طرف ارم  دمیمامان و خواهرم رو بوس یاسما یرو شدیلبام پاک نم یکه از رو یلبخند با
بازم اول کار    یو رو با مامانم و خواهرم تنها گذاشته بود رفتم.اون خودش قبل از من اومده بود ول

 اومد.

 بود. دایصورتش هو  یتعجب کرده بود و بهت تو  یلیرفتار من خ ریی با تغ یارم

 ؟؟؟ یکن یتم:چراااحرکت نم به طرفش برگشتم و گف یاز حرکت نکردن ارم کالفه

 تکون داد.  نیبه خودش اومد سرشو به طرف هوی

 کاراش خندم گرفت.  از

 شدم.  وونهیکه من د کردهیفکر م  حتما

 . میمحمد حرکت کرد یطرف خونه  به

 . میو به طرف خونه رفت میشد ادهیپ  نیباهم از ماش میدیرس یوقت

 .میشد اطیکه داشتم در رو باز کردم و وارد ح  یدیکل با

 جلب شد.  ومد یخونه م یکه از تو یی من به صداها توجه

 دختر بود.  هی یخنده  یصدا

 سر ها برگشت طرف ما.  یهمه   میوارد خونه شد یوقت
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بود،چشمم به  نیبا وقار و مت  یلی بود و خ ستادهیوا  انایکه کنار ک یمن بدون توجه به دختر  یول
 . دیخندیاغوشش بود و دختره با ناز داشت م  یدختر تو هیافتاد که  ییاشایک

 هست.  یکه دختره کال عمل دیفهم شدیهمون نگاه اول م از

 هاش.  لباش،دماغش،گونه

 بود.  یع یطب ریغ همش

 لنز نباشه.  دیگفت شا شدیرنگش بود که م  یاب یچشما فقط

گفت:عشقم   اشای نگاه دختر به من افتاد با تمسخر دستش رو به سمت من اشاره گرفت رو به ک یوقت
 محمده؟؟  ی غهیدختره ص  نیا

 .ستمیگفت که بهم بفهمونه موندگار ن  یرو جور  غهیص ی کلمه

 . کردمی من فقط کلمه "عشقم"رو واسه خودم مرور م یول

 بود؟؟؟ اشایاالن با ک اون

 ت شدم. ناراح  یدونم چرا ول ینم

 لحظه دلم گرفت.  هی

که تازه خودش رو کنارم قرار داده بود اونم به خاطر حرف اون  یچشمش به ارم یوقت اشایک
 دختره،افتاد.

 همون دخترس زنننن محمد.  نیگفت:اره عشقم ا یپوزخند با

 .ستمی صاحب ن  یگفت که بهم بفهمونه ب یزن رو جور  یهم کلمه  اشایک

 وسط. نیبوده ا یمنظورشم ارم  حتما

  ااا،منیند تی رو بااش،به حرفش اهم یعمل  یخم شد طرف من و اروم کنار گوشم گفت:دختررره  یارم
 کنارتم کماندو.  شهیهم
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 کلمه کماندو خندم گرفت.  دنیشن  با

 کماندو رو داشته باشم.  تیدوست داشتم که شخص میبچگ یتو شهیمن بهش گفته بودم که هم چون

 تو هم و اون دختره بهم پوزخند زد.   دیخندم اخماشو بد جور کش دنیبا د اشایک

 رفتم.  انایطرف ک به

 . دمیچشماش د یچشمم بهش افتاد نم اشک رو تو یوقت

 . دیآغوشش کش ی به روم زد و من رو تو  یلبخند گرم نشیغمگ یبر خالف چشما یول

هست و بهت   یا فتهی دلرباس.دختر خودشدختره اسمش  نیگوشم زمزمه کرد:ا ری همون حالت ز یتو
 .یاصال باهاش دهن به دهن نش ای کم تر  کنمیم  شنهادیپ

  ن یبهتر  نمیکه کنارش بود اشاره کرد و گفت:ا یمن رو از خودش جدا کرد با دستش به دختر  یوقت
 و خواهرم آسمون. قمیدوستم،رف

 آغوشش.  یتو دیبکنم اسمون من رو کش یاومدم ابراز خوشبخت  تا

خونه   ی هم تو ییهلو نیهمچ دونستمی،نم یییییمن رو از خودش جدا کرد و با ذوق گفت:و بعد
 خله هستم.  نیدارن.من اسمم اسمونه و دوست ا

 در اصل پت ومت هستن. نایا-

 خنده. ری زدم ز یبلند یبا صدا  رمی خودم رو بگ ی نتونستم جلو یارم طونی ش یصدا دنیشن  با

 خندم رو قطع کردم.  یخودم رو گرفتم و با تک سرفه ا  یزور جلو به

 همشون به جز اون دختره دلربا محو من شده بودن.  دمید کدفعهی

 . دمیخندیچند روز از ته دلم م نیا یبار بود که تو  نیاول یبرا دیشا

 اونا محو چشمام بودن. یول

 . دنیحالت م رییچشمام بر اثر فشار تغ   خندم یم یادی که هر وقت ز دونستمیم خوب
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 رنگ سبز چشمام اشکار هست.  یتو یطوس یحتما رگه ها واالنم

 . کنهیادم رو محو خودش م  کنه ی م دایحالت رو پ نی چشمات ا یوقت  گفتیبهم م شهیهم اریمه

 که اسمون زد همه به خودشون اومدن. ی مصلحت یسرفه  با

که   یبه طرف اتاقم حرکت کردم تا لباسام رو عوض کنم و هم از اون سکوت یبا گفتن "با اجازه"زود من
 جمع بود فرار کنم. یتو

 . کردینگام به دلربا افتاد که داشت برندازم م رفتمیداشتم از پله ها باال م یوقت

 نگاهشو ازم گرفت.  یبا پشت چشم نازک کردن کنمینگاش م  دید یوقت

 . اوووف

 جلف.  دختره

 

 ه نداشتم.حوصله شون اصال

 بود. زونیاو اشایو دلربا هم از ک زدنیداشتن باهم حرف م  اشایو ک  یارم

 .دید اشایچشما و حرکات ک یرو تو  یکالفگ شدیم راحت

 وآسمون.   اناینشسته بودم کنار ک منم

 از درساشون بودن. یکی یدر حال بحث درباره  اونا

 شدم.  رهی لحظه به آسمون خ هی

 رو مجذوب کنه. یهر کس  تونستیچشماش بود که مصورتش  یاجزا یتو

سبز رو داخلش   یرگه ها میتونستیم فتادی نور توش م ی داشت که وقت یخاص   یرنگ عسل   چشماش
 . نبمی بب

 داشت.  یفوق العاده ا یبگم چشما تونمیم خالصه
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 داشت و...  یبلند مشک  یموها

 بود...  ییبایز  یلیکامل بگم دختر خ تونمیم

 زنگ خورد.... میبودم که گوش فکرا نیهم یتو

"  اریگفتم"جانم؛مه  شدمیکه تازه داشتم از اونا دور م   یرو وصل کردم و در حال یبا لبخند گوش  اربودیمه
 . رونی ب میشب باهم بر خواستیازم م

 .میهم بگم باهم بر نای ا انایو قرار شد به ک ستمیمن بهش گفتم که تنها ن یول

 

 

 

 

 

 . کردمیخودم احساس م یرو رو اشا ی ک ی رهیخ یوارد سالن شدم،نگاه ها یوقت

 و خم شدم طرفش.  یتوجه بهش نشستم کنار ارم  بدون

گفتم   ختن،بهشی امشب برنامه ر یبرا نایا اری که فقط خودش بشنوه گفتم:مه یکنار گوشش طور  اروم
 گه؟؟ ید یایو ازم خواست که به شما ها هم بگم.م ستمیکه تنها ن 

 فاصله گرفتم.  ازش

 .کردیبا تعجب نگام م داشت

 . نییزدمو سرمو انداختم پا  یپوزخند

 کنم و کال تا چند روز دپرس بشم. هیبه خاطر سرگذشت مامانم گر نمیحتما توقع داشت که بش پس

 .دمیکه من از درون شکستمو دارم ظاهرم رو استوار نشون م دونستینم  یول
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که من اصال رو به راه   دونهینم  یخودم رو جمع و جور کنم ول  یزود نیکه من بتونم به ا کردی نم فکر
 .ستمین

 .کنمی روزامو سر م میشب و شب زنده دار دیبه ام  تنها

 شدم.  مونیاز رفتنم پش 

به طرف   دیدستم رو کش یارم یجام بلند شدمو خواستم از اونجا برم تا چشام رسوام نکرده بودن.ول از
 خودش. 

 اون چهار نفر کالفه شده بودم.  نی ذره ب ریز

 . اوووف

 نگاه متفاوت.   کیکدوم  هر

  کمینگفتم.فقط  یز ی.من که چشنیاروم بهم گفت:اووه حاال مادمازل کماندو چرا ناراحت م یارم
 . نیتعجب کردم،هم

 کماندو خندم گرفت.  یکلمه  دنیاز شن دوباره

 . گهی م نویبهم ا یداره که ه  یچه درد دونمینم من

 هاا.  رهیگیکلمه خندم م نیکه من از ا دونهیخوب م  خودش

 .کردمی داشتم فکر م یبه ارم  رهی حواسم به اطراف نبود  خ  بازم

 موقع؟؟؟!  هی می اهم اهم،مزاحم نباش-

 جلف به خودم اومدم و نگاهمو بهش دوختم. یاون دختره  یصدا با

 . اناینگاه به ک هی و  نداختینگاه به من م هیبا پوزخند  داشت

 بود.  نیی وسرش پا  فشردیهم م یدستاشو تو انایک
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 میگفتم:دوستام زنگ زده بودن تا باهم بر ییرسا ینزنه با صدا یزر اضاف  شتریب  نکهیا یبرا
 و بچه ها هم اطالع بدم. ی.اومدم به ارم رونیب

 نگفته بودم.  یارم نایا یمن اصال جلو یییییو

 ابروشو بردارم زدم چشماشو کور کردم.  اومدم

 . گفتمیم یاول به ارم دیچرا با من اخه

 هممون رو دعوت کرده. اری .مهنیایجون تو هم با اسمون جون ب انای تند دوباره گفتم:ک تند

 گفتم:وشما.  اشای رومو کردم طرف ک بعدش

 رو سوم شخص خطاب کردم.  اشایچرا اونارو با اسم کوچک گفتمو ک دونمینم خودمم

 نکهیا کردم،تایم کردن،نگاهیمن نگاه م یباز  جیهنگ کرده بودم داشتم به همشون که به گ کال

 جوووونم جفتک پروند.   دلربا

.چون نه من هستم و نه یبد ی اساس  ریی.بهتره برنامتو تغ زمیجونم امشب در خدمت منه عز اشایک-
 .اشایک

 رو دعوت کردم که خودم خبر ندارم؟  ابوی نیا یک قایمن االن دق ییییوااااا

 اه  اه

 . یاساس رییتغ گهیم

 هستن مثال. ی ک  اشایخودشو ک انگار

 .میایماهم م یبهتره.پان  میامشب رو دور باش زمیمانع شد:عز اشایک یبگم که صدا یز یچ اومدم

 

 گفت که منو بشونه سر جام.  یتا کلمه رو جور  دو

 "ما".شیو دوم  گفتیکه معلوم بود با حرص و اجبار م   "روزمی "عز شیکی
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  اشایبغل ک یو دلربا تو کردنینگاه م اشایداشتن با تعجب به ک اناوآسمونیو ک یچرا ارم  دنمینم  یول
 در حال ذوق مرگ شدن بودن.

 بود.  دایچهرشون هو یآثار تعجب هنوز تو ی اولشون برگشتن ول یکم همه به حالتا کم

 . کردمیبه دلربا نگاه م رهیخ  رهیخ   همونجور داشتم منم

 نگاااه داره؟؟؟ هیواسم نازک کرد و با تمسخر گفت:چ یپشت چشم  دلربا

 خررر صفا دااره. دنیهم انداختم و گفتم:اره...د یپاهامو رو ییبا کمال پر رو منم

 صورتش نبود.  یلبخندم رو کیاما  دیخندیچشماش داشت م اشایک

 خودشون رو گرفته بودن. یها هم به زور جلو  بچه

 ساعت نگاه کردم کردم. به

 . اوووووم

 .میشدیاماده م دیکم کم با گهید

 .میخورده بود رونیکه ناهار رو ب یو ارم من

 تا شب نمونده. یلیکه خ االنم

 برم باال و حاضر بشم. خوامیگفتم که م بهشون

 .کردیاستفاده م انایک یالیاز وسا  نجایهم اسمونم

 .میایخبر دادم که هممون م اریمه به

 . اوردیخودش ن یبازم به رو یبود ول   یناراض اشا یاز اومدن ک نکهیا با

 دستام گرفته بودم. نی تخت نشسته بودمو سرم رو ب یرو

 اشا؟؟؟ یاِف ک  یج شهی االن اون دختر م یعنی
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 دختره باخته بود؟؟؟  نی که سر تا پاش غرور بود دلش رو به ا ییاشایک

 . ستیواسم مهم ن گمینم

 دروغ گفتم.  چون

 . گرفتیبود حرصم م نشونیکه ب یکم  یفاصله  از

 دلربا به اون کالفه بودم. یبه خودم و نگاه ها  اشایک ی  رهی خ یاون نگاه ها از

 کمد لباسا رفتم. سر

 برداشتم. ی مشک نی شلوار ج هی

 شدمو برگردوندم سر جاش.  مونیپش یزود یول

 امروز متفاوت باشم.  خواستیم دلم

 دست لباس رنگ روشن بپوشم. هیگرفتم بر خالف هر روزم  میتصم

 . زدی م دیروشن بود و به سف یلیخ  یرنگ اب   بایمانتو کوتااه که تقر هیرو برداشتم با   میخیتنگ و  شلوار

 بپوشم. دمیاسپورت سف یهم برداشتم تا با کفشا دیشال سف هیلباسام  یتو از

 کال اسپورت بود.  پمیت

 موهام و صورتم کردم.  شیلباسام شروع به ارا دنیاز پوش  بعد

 بستم. یموهامو دم اسب اول

تر و خمار تر   دهیاالن با بستن موهام چشمام کش  یعادت داشتم موهامو ازادانه رها کنم ول شهیهم
 شده بود.

 . دیرسیتا کمرم م  شیسرم بستم بلند یموهام رو باال یوقت

 رو بوجود اوردم.   ییبایهارمون ز ل یخط چشم چشامو درشت تر کردم و با رم  با
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 کردم.  لیرو به نظر خودم تکم  شمیبود ارا یالسیرژ مورد عالقم که گ دنیکش با

 رو چند برابر کرده بود.  تمیتو چشم بود و جذاب  یلیو لبام خ چشام

امروز   خواستمی فکر کردم که م نیبازم به ا یناراحت شدم ول  دمیرسی جلف به نظر م  نکهیاز ا کمی
 متفاوت باشم. 

 اتاق انداختم. یقد نهیا ی به خودم تو یکفشام نگاه کل دنیاز پوش  بعد

 . رونی رو سرم بود و موهام از پشت ب شالم

 کوتا.  مانتو

 تنگ.  شلوار

 اسپورت.  کفش

 دستبند و ساعت اسپورت.  با

 بدک نشده بودن در کل.  اوووم

 بود. یعال پمیت

 . نییپله ها شدم و رفتم پا ی روونه

 

 حاضر شده بودن. همه

 بودن. ستادهیگوشه وا هی اشایهمراه ک دلربا

 کردن. یواسمون داشتن صحبت م  انایو ک  یارم

 بود که چشمش به من افتاد. ینفر   نیاول اشایک

 .دمی رو د  نیچشماش برق تحس یلحظه تو هی
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 صورتش کاشت.  یاخم رو رو دنمیبازم با د یول

 ! عجــب

 .کنهیتصوراتم؛داره برام اخم وتخم م برخالف

 شد سمت من.   دهیاسمونم کش انایو ک  یارم یکم نگاه ها کم

 بود.  یو مهربون  نیو اسمون نگاهشون پر از تحس  انایک

 پر از غم بود. ینگاه ارم  یول

 صورتش جا کرده بود.   یرو اخمم

 افتاده بود. زیی پا ادیبازم به  حتما

 همون حالت گفت:  یبه سمت در رفت و تو یحرف بدون

 . نیایها ب  ارم،شمای رو از پارک در ب نیماش  رمیمن م-

 .میااایهم باهم م اشایک و د،منی بر یگفت:شما ها با ارم  یلوس یخارج شد دلربا با صدا  یارم یوقت

 چشم غره رفت.  هیبراش نازک کردم که برام   یچشم پشت

 اوردم به طرف در حرکت کردم.  رونی زبونم را براش ب من

 خودمم بدم اومده بود.   یایلوس باز از

 .یبگه مگه بچه ا  سین  یکی اخه

 رو به خنده انداخته بود. واسمون  انای کار ما دوتا ک نیا

 رو باز کردم و نشستم. یارم نیدر عقب ماش رفتم

 و اسمونم اومدن.  انایک

 .یارم شیجلو پ   انایکنار من نشست و ک  اسمون
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 راه سکوت برقرار بود. یتو

 .ومدین  شی پ یمکالمه ا چیه  گهید دیازم ادرس پرس یکه ارم یلحظه ا جز

 . فتادهی ن یاتفاق  چیکه ه  یرفتار کن  یجور  ی سخته که بخوا یلیخ

 .یکه االن دار  ستین یز یاون چ تتیشخص یقبول کن یکه نخوا سخته

 سخته. یلیخ

 دخترم  من

 جنس لطافت  از

 شه یجنس ش از

 ی ول

 محکم باشم. دیبا

 .رونیب  دمیپر یزود  نی ماش ستادنیا با

 پارک شده بود. یارم  نیهم پشت ماش  اشایک  نیماش

 .گشتمیم  نایا یدنبال مهس جانیبا ه داشتم

 بودمشون. دهید شی دو روز پ نکهیدلم براشون تنگ شده بود.با ا یلیخ

 .مهیی پسر دا یکه ارم  گفتمیفرصت بهشون م نی اول یتو دیبا

 بودن.با سرعت خودمو بهشون رسوندم. یارم  نیاونور تر ماش نیکه چن تا ماش  دمیاونارو د یوقت

 بغلش. یندادم و خودمو انداختم تو یبه مهس  یحرف   چیه یاجازه  اصال

 .کردهی نگام م رهییکه هر سه شون داشتن خ دمید

 بود. دایچهره هاشون تعجب هم هو یتو
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 همه تعجب بشه.  نیتفاوت باعث ا هیکه   کردمی فکر نم خخخ

 با ناز جلوشون زدم و گفتم:اوووم چطور شدم؟؟!   یچرخ هی

 حاال... چرا یگفت:تو که اصال رنگ روشن دوست نداشت یمهس

 عجبااا!   اوووف

 . گهیخوووب دلم خواست د-

 .گهیدلش خواست د نیبغلشو گفت:خووووب ولش کن یتو د یبا خنده منو کش  یعل

 روباه؟؟!  ای یر ی گوشم گفت:ش ریاروم ز بعد

 مثل خودش اروم گفتم:پلنگ!  منم

 !؟؟یبپرون چارهی عقل از سر کدوم ب یخوایم  نمیاوووه حاال شد...حاال بگو بب-

  یقطع میمنم در جوابش با خنده گفتم:هنوز تصم یول  کنهی م یشوخ دونستمیم نکهیا با
 خوشگل ترررر.  یک یاز  یکی وخودش اشاره کردم(  اریو مه   اشای و ک ینگرفتم.)بادستم به ارم

 !!جایییزد به کمرمو گفت:ب یک ی یاخم مصنوع  با

 .دمیپام بلند شدمو گونشو بوس یپنجه  یو  رو کردیکه داشت با لبخند نگام م  اری به طرف مه رفتم

 ار؟؟ ی اق مه یچطور مطور -

 تو!!! هیدستاشو دور کمرم حلقه کرد و گفت:خوووبم به خووب اروم

 . کننی م یدارن با هم احوال پرس دمیطرف اون بچه ها که د برگشتم

 . زدیحرف م  ی هم داشت با عشوه با عل دلربا

 . کنهی داره با حرص نگاش م یکه مهس دمید

 چشمک زد و بوس فرستاد.  یمهس یبرا  یواشکی کنهینگاهشون م ینجور یا دی رو د  یمهس یوقت یعل
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 بعدش با خودم گفتم  ینگاه کردم ول  ی بهت زده به عل اولش

رو از من پنهون    یز یچ چوقتیه  ی،عل یهم عل  ایگفت،ی حتما بهم م یبود مهس ست،اگهین یز ی"نه چ
 "کنهینم

 دستاشو قفل دستام کرد. ار یمه میوارد رستوران بش میخواستیکه م یوقت

 ما ثابت موند. یدستا یرو یو ارم  اشایک نگاه

 صورتاشون بود.  یدوشون اخم رو هر

 گفت  میبشنو اری که فقط من و مه یاومد که از کنارم رد بشه طور  دلربا

 هارو گرفته" یل ی"هع،انگار چشمت خ

به دستم وارد کرد و چشماشو   یفی فشار خف  اریبگم که مه یز یشدم و خواستم چ  یحرفش حرص نیا با
 اروم باشم باز و بسته کرد.  یبه نشونه 

 .ارمی سرش ب ییچه بال  دونستمیساکت شدم وگرنه م اری خاطر مه به

 .میده نفره نفره نشسته بود زیم هی سر

 اهنربا،نشسته بودم. اریبه قول مه ایو دلربا   اشایک  یو روبه رو  اریمه  یارم  نیب من

 . زیم یسرش رو بکوبم رو خواستیدلربا دلم م یاحمقانه  یکارا از

 . یبه مهس ای  زدی به من پوزخند م ای

 . یعل ای ومدیعشوه م  اریداشت واسه مه  ای

 خود!!  یهم جاا اااشایک گهید

 بلند شد.  زیاز سر م یبعدم عل قهیو چند دق یبهداشت سیرفت سمت سرو  یمهس

 . کردمی سرگرم م میهم خودم رو با گوش ای زدمی حرف م  اری داشتم با مه من

 بودن. ومدهیهنوز ن یگذشته بود ول یو مهس یاز رفتن عل یا قهیده دق بایتقر
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 .ووردنیرو م میرو هم که سفارش داده بود ییغذاها داشتن

 اونجا دور شدم. " از یو مهس ی دنبال عل رمیبلند شدمو با گفتن"م زی سر م از

 . زننی و دارن حرف م ستادنیوا یاونا کنار  دمیکه د شدمیم  کینزد یبهداشت  سیکم داشتم به سرو کم

 .شدی مانع از رفتنم م یز یچ ه یحرفاشون  دنیشن  با

 ! ؟؟یمهس یکار کن یچ  قایدق یخوایاالن م-

 هم اونو.  کشمی اون دختر باهات حرف زد هم تورو م گهیبار د  هیفقط  ،،،یچ یه-

 کم نداره.  یز یچ  یشده دختره که از خووووشگل یاوه اوه خانممو.حاال مگه چ-

 کپ کردم.  زشیام  طنتیش یحرف"خانومم"و صدا دنیشن  با

 کردم  که حرفاشون رو بشنوم.   یسع یشتر یدقت ب با

 وحرص گفت:  طنتی هم با خنده،ش  یمهس

  دینبااا یهمسفرم بش یکه اگه بخوا یقول داد اریبه مه  شی دو ماه پ قااایدق گه،توینکن د تیاهه اذ-
 آقااموون.  یییوگرنه با اون طرف یناراحتم کن 

.... 

 حرفاشون رو بشنوم.  هی تا بق  نستادمیوا گهید

 . شدیداشت بد م حالم

 با هم بودن؟؟؟ محمد بشم ی غهیمن ص نکهیماه قبل از ا کی نایا یعنی

 بهم نگفت؟؟؟  یمهس  یعنی

 دوست ندونست که حرف دلش رو بهم بزنه؟؟؟ هیمنو  یعنی

 که داداشم بود بهم نگفت؟؟؟  ی عل یعنی
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نفر به من بگو منم مثل  نیو اول  زیحرف دلت رو تو خودت نر چوقتی ه گفتی بهم م شهیکه هم یعل
 .دمیو تو رو هم چشم دلم قرار م کنمی م تیهمراه شهیداداش هم هی

 ...هع

 االن چشم دلش بودم؟؟! من

 چرا؟؟!  اریمه

 کرد؟؟! یچرا ازم مخف اون

 زدن و به من نگفتن؟؟!   یبراشون نبودم که حرفاشون رو سه نفر  یچ ی من از اولم ه یعنی

 ...گهید حتما

 .نییو سرم رو انداختم پا  زی صدا نشستم سر م یب

 .انیگفتم:االن م ومدیه مکه از ته چا ییبا صدا فقط

 خندون اومدن و نشست سر جاشون. ی با لبا یو عل  یلحظه هم بود که مهس همون

 لبالب اشک جمع شده بود.  چشام

 .یلعنت اه

 .ی نگاه به عل  هیکردم و  ی نگاه به مهس هیبلند کردم و با پوزخند  سرمو

 حرکتم تعجب کردن  نیدوشون با ا هر

 . نیومدیم یک  ستیدنبالتون وگرنه معلوم ن اومد   یحاال خوبه پان -

 هر دوشون نشست.  یچشما یترس تو اری حرف مه نیا با

 . دیچشمم چک یقطره اشک از گوشه  هی نییسرم رو اداختم پا  من

 .دمیصورتم کش  یدستمو رو یزود
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 باشم". یقو دیذهنم اکو شد"با  یتو کردمی تکرار م شهیخودم هم یکه برا یحرف   بازم

که در اثر   ییچشما یکه با ا دونستمیخوب م  یصورتم زدمو سرمو بلند کردم ول یسردمو رو نقاب
 . کننیبغض و فشار سرخ شده بودن،رسوام م

 من بود. خکوبیهمشون به جز دلربا م  یها نگاه

 نظرشون بود.  ریرفتارام ز  تمام

 خوردنم ادامه دادم.که چشمام سرخه به غذا  ارمیخودم ب یبه رو نکهیبدون ا یعاد  یلیخ

 . یچه غذا خوردن  یول

 . کردمی م یبا غذام باز  داشتم

 . ییخواست و تنها یازاد م یهوا  هیاالن  دلم

. شامتون تموم شد و  نمیشیم  ییپارک رو به رو یو تو رونیب  رمی سر جام بلند شدمو گفتم:من م از
 . نیبهم خبر بد میبرگرد میخواستیم

 موندن رو ندارم.  یکردم تا بدونن اصال حوصله  دی"تاکمی"برگرد یکلمه  یرو

 ...رهی پارک نشسته بودمو به رو به روم خ یصندل یرو

 از افکار باشه.  یسرم خال خواستیم دلم

 فکر نکنم.  زیچ چیه به

 عروسکش باشه.  یکه تنها مشکلش شکستن دست وپا بودمیم یدختر بچه ا هی خواستیم دلم

 رفت.  برهیدستم و یتو میگوش

 که محمد بهم داده بود دست و پاهام سست شد... یاس ام اس دنید با

 

 اشا یک
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 رو به موت بودم.  گهید شیریس  یدختره  نیدست ا از

 بودم. دهیند یشعور  یب نی به ا یعمرم دختر  یتو

 کال رو مخ بود. رفتاراش

 زودتر کارارو تموم کنم و از دستش راحت بشم.  خواستیم دلم

 دستمون بود. یتو یمدرک بزرگ  میبود دهیرس  یبه اخر باز  گهید

کار گذاشته شده  نی دورب انایبه لطف ک زدنیکه محمد و ساسان داشتن حرف م   یاتاق یشب تو همون
مهار   زییبه اسم پا یدختر  یدرباره  مویکنجکاو تونستمینم   ی.ولمیمواد هارو بفهم  یجا میبود و تونست 
داشت که باعث شده بود ساسان به خاطرش دست به هر   یبه پان  یادیکه شباهت ز یکنم.دختر 

 بزنه. یکار 

  یتقلب یموادا یاصل یموادا  یو جا رونیب  میبود که همه رو از خونه بکش  یخوب یبهونه  امشبم
 . میبزار

 .می بر  نجایزودتر از ا خواستیجمع رو نداشتم و دلم م یحوصله  اصال

 نشسته بود.  رونیکه ب  دیوکا یم یدختر  شینشسته بودم و فکرم پ  نجایا خودم

 رو درک کنم.  شی هوهی حالت  ریی تونستم تغ  ینم اصال

  جهینت نیپسر عموش و دوستشم شده بودم و به ا  یهمراه ترس و پچ پچا ینگاه ها ی متوجه
 .شدیمربوط م نایکه به ا  دمیرسیم

 مربوطه. به اون دونفر  شیهوهی رفتار  رییبودن که تغ  دهیتنها من بلکه همشون فهم نه

فکر   نی و به ا  کردمی گوش م کرد ی دلربا که کنار گوشم وز وز م یها ییداشتم به چرت گو نطوریهم
  ای قاچاقچ هیبق شیجز باال بردن اعتبار محمد پ  یمن و دلربا چه سود یدوست  قایکه االن دق کردمیم

 داره؟
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 بکنه.   یهر کار  تونستیتهران بود و م یکله گنده ها یکی دلربا  پدر

 دور دونشم دختر لوسش بود.  زیعز

 که از من خوشش اومد و پدرش بهم درخواست داد که با دخترش دوست بشم. یدختر 

 هع

 ! یرتیپدر با غ  عجب

 . دیبه گوش رس   یارم یاس ام اس گوش  یصدا

 هم و از جاش بلند شد.  یتو  دیکه براش اومده بود اخماشو کش ی اس دنیبعد از د یارم

.من  دید،بمونیبمون  دیخوای بهم اس داده که "شما م  یبرم.پان یزود دیبه طرف ما گفت:من با برگشت
 موقع شب تنها باشه. فعال.!. نیا خوامی."نمنمتونیب یخونه م یو تو شمی برم.مزاحم نم خوامیم

 از اونجا خارج شد. یحرف زود نیاز زدن ا بعد

 . شدیبرسه تمام نقشه هامون خراب م یبه پان ریاگه د االن

 یلعنت اه

 رفت؟؟!  نجایبه ما بگه از ا یز یچ نکهیچرا بدون ا یپان  اصال

که داشت    یار ی بود و انگار بغض داشت و مه نیی انداختم که سرش پا یدوست پان  مایبه مهس  ینگاه
 . کردی نگاه م مای و مهس یبا اخم به عل 

 .انداختم

 .میدلربا بود،بلند شد یانداختنا کهی و ت انا،اسمونیک  نی که مکالمه ها فقط ب قهیدق ستیاز ب بعد

 کس دوست نداشت اونجا بمونه.  چیه انگار

 دپرس شده بودن. همه
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رو گرفتم بعد از چند تا بوق باالخره    یارم یشماره  میجلو تر از اونا از رستوران خارج شدم وبا گوش من
 رو جواب داد. یگوش

 الو-

 !نه؟؟؟ی بود که محموله هارو بب دهیزودتر نرس  یپان یالو ارم-

 . ستین  یاز پان  یاصال خبر  ی...ول یگفت:کارا تموم شده ول  یبعد مکث یارم

 خاموشه!  زنمیزنگ م ش ی هم به گوش یهرچ

 حرفا سست شد. نیا دنیدست و پام با شن  انگار

 !ست؟؟یازش ن  یکه هنوز برنگشته و خبر  یچ یعنی

 خونه.   دیرسیم دی با نایکه زودتر از ا اون

 . یوا یوااا

 موقع شب کجاست.  نیا اخه

 دستم باشه تا گردنش رو خورد کنم. ریز  یپان خواستیخورد شده بود و دلم م اعصابم

 و به طرف خونه حرکت کردم.  میکرد یاز بچه ها خداحافظ یزود

 کردم.  ادهی خونشون پ  یهم اسمون رو جلو ریمس یتو

مجبور بود بره چون من اصال  یعنیخونشون؛  رفتی خونه بود و از اونجا م  نشیهم که ماش  دلربا
 رو نداشتم. یحوصله کس 

 شدم.  ادهیدر گذاشتم و پ یکنم؛جلو نگیرو وارد پارک  نی ماش نکهیبدون ا دمیرس یوقت

 .رزدیحرف م   لشیکه داشت با موبا دمیرو د یشدم و ارم   اطیسرعت وارد ح به

 .کردیموهاش م یدستاشو تو  یکالفه بود و ه  یلیخ

 من شد. یحرفاش تموم شد به سمتش رفتم که متوجه  تا
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 .کردیم دادیب   یچشماش نگران یتو

 محمد اومد داخل. نیباز شد و محمد ماش  نگیبهش بگم در پارک یز ی اومدم چ تا

 نبــود؟! نگیپارک یمحمد تو  نیماش مگه

 رو برداشته بود؟!  نیماش یکــ اصال

 شد کال هنــــگ کردم.  ادهیپ  نی محمد از ماش یوقت

 قــرار نبود سه هفته خــارج از کشور باشــه؟!  مگه

 بهتــر..  یولــ

 . شهی ما زودتر تموم م یکارا

 شد. ادهیهم پ ی شدن محمد در کمال تعجب پان ادهیاز پ بعد

 ما بدزده. یچشماشو از نگاه ها کردیم یبود و سع  یاشک چشماش

 تکون داد و رفت داخل.  یسر  یز یهم بود و بدون گفتن چ یهم اخماش تو  محمد

گفت که فقط تونستم اسم"ساسان"رو   یداخل گوش ارم ییزایچ هیبره داخل  نکهیقبل از ا یپان
 داخلش بشنوم. 

  اه

 کار خودش رو بکنه. خوادی بالخره محمد م حتما

 ست ساسان بهش برسه.بزارم که د دینــبا

 هست.  یچه ادم پست دونمیم خوب

 .ستادمیوا انای زدم و رفتم کنار ک  یبه پان  یپوزخند

 هم شده بودم.  ینگران ک وونهیمن د اخه
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 هوووف 

 اومد به طرف من.  یرفت داخل و ارم  یپان

 هم اشاره کردم که برم داخل. انایک به

 رفت داخل.  یکردن از ارم یجز خدافظ  یهم بدون حرف انایک

 بگه خودم شروع کردم. یز یچ  یارم نکهیاز ا قبل

  یمهمون هیخارج کردن محموله ببنده و امضا کنه  یبرا دیکه با یقرار داد یطبق معمول محمد برا-
. عالوه میبنداز ری محمد رو گ میو بتون میتمام کارارو انجام بد یهمون شب مهمون دی.ما بادهیم بی ترت

ساسان کار پدر دلربا هم تموم   هیریدستگ م،بایدست ساسان رو هم همون شب رو کن دیبر اون با
  یتنها فرد مورد اعتماد اون ساسانه...فکر نکن که ما با جا به جا کردن محموله ها کارا شه،چونیم

مثل حمل   یاز هرگونه کار احتمال میکار تونست  نیفقط با ا ست،ماین  نطوری.نه اصال امیرو کرد  یاصل
 . میکن یر یجلو گ ی اصل یوله هامحم

 . یا گهید یبود و فکرش جا نجایچهرش ناراحت بود و انگار خودش ا یارم

 از هم باز کرد. یگفتن خدافظ کم یتکون داد و لباش رو برا یسر  فقط

 از رفتن اون منم رفتم داخل. بعد

 . دمیرو شن   یپان ی  هیگر یوارد اتاقم بشم صدا خواستمیم یوقت

 دختر.  نیروزا بد تو فکرم بود ا نیا

 . شهیم یسرنوشتش چ ستیمعلوم ن گهیکه تا چند روز د یاون

 کار کنه.   یچ خوادیمحمد م هیر یبعد از دستگ دونمینم

 .گردهیخانوادش بر نم شیکه پ دونستمیخوب م نویا فقط

 .دهیاجازه رو بهش نم  نیدخترونش ا غرور

 . دهیاجازه رو بهش نم  نیشکستش ا دل
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 . گرفتیهاش دل منم م هیگر یصدا دنیلحظه باشن  هر

 کنه. ییو نزارم احساس تنها  نمیاالن کنارش بش  خواستیچرا دلم م دونمینم

 اشکارو که اصال ارزشش رو نداره. نیا زیکنه بهش بگم نر هیگر نزارم

 ! ؟؟یکنیحروم م  یواسه ک یاشکاتو دار  بگم

 ارزش؟؟؟  یمش ادم ب هی واسه

 نکن. یچشماتو بارون  بگم

 دختر بچه شکسته بشه.  هی  یجلو خواستمیکه نم  یغرور  نیامان از ا اما

تفاوت   یهاش ب  هیگر یکردم نسبت به صدا یو به طرف اتاقم رفتم و سع دمیاز ته دلم کش یاه هی
 باشم. 

 

 

 

 

 ا یپان

 

 شده است...... ادیمحتاج فر دلم

 بلند  انقدر

 

 گوش جهان کر شود ..... که
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 را بشنوند .... میهمه صدا که

 

 همه بغض ... نیشوم از ا  یحداقل خودم خال ای

 

 .... کیکنج تار کی...  خواهد یکنج م کی دلم

 

 را   ادمیفر یکس تا

 

 نبار یا که

 

 ... ندی شده است ، نب یجار  میگونه ها بر

 

 ...خواهدیآرامش م  یکم دلم

 

 خلوت .....  یکم

 

 محبت .... یکم
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 عالمه حضور خدا ... کی و

 احساس باشه؟ یهمه ب ن یا دیچــرا ادم با اخه

 من تحملم چقدِر؟ اخــه

 . زدیمحمد داشت اون حرفارو به من م  چــرا

 ساسان.  شی برم پ خوادیاصال دلم نم من

پا   دیساسان شدم با یوارد زندگ  یوقت  یدارم ول یدیام هی ایو ارم اشایو ک  انایبا وجود ک  نجایا حداقل
 بهشون هست بزارم  دمیکه ام ییزای تمام چ یرو

ـع ـِ  ...هـ

 شد ! یو چ  میکرد یفکر م  ی: چ  گهیکه آدم به خودش م هییاون جا  یقسمت زندگ  نیتر تلخ

 نبود یجز بدبخت   یز یچ یسهم من از زندگ  تموم

 کنم. ه یگر ذاشت یکنارم بود و نم   یکیکاش االن  یا

 اشکارو که اصال ارزشش رو نداره.  نیا زینر گفتیم بهم

 ! ؟یکنی حروم م یواسه ک یاشکاتو دار  گفتیم

 ارزش؟! یمش ادم ب هی واسه

 نکن. یچشماتو بارون  گفتیم

 ...اما

 . تی موقع نیا یکه برام دل بسوزونه و کنارم باشه تو ستیکس ن چیه

 . ییبودم و تنها خودم

 . سکوت
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 ــدخواهیدلــت نــم یگاه

 

 یاور ی بــ ادیرا به   ــروزید

 

 . . .!!!  یفــردا هـم نــدار  یبــرا یا زهیانگــ

 

 حال هــم که و

 

 خواهــدیفــقــط دلــت م یگاه

 

 ی ر یرا تــنگ در آغوش بــگ  ــتیزانوها

 

 ی شــناس  یکه م یگوشه ا نیاز گوشــه تــر یا وگوشــه

 

 . . .!!! یو فـقـط نــگاه کـن ین یبـنـش

 

 ی ر یدلگــ یگاه

 

 از خودت ....!!! ــدیشا
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 ام خسته

 

 از سکوت ؛  یوار یزده ام بر د هیتک

 

 خراشد ی سکوتم را م میها ییهق هق تنها  یگاه گاه

 

 زندیم یادگار ی از  ینقش و

 

 سواد خواندنش را ندارد ی که کس ییها یادگار ی

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•° 

 به ساعت انداختم.  یکه کردم نگاه  یکار  نیباز کردم و اول  چشمامو

 هفت صبح بود. ساعت

 بشه نبود.   داریتا از خواب ب دوختن یو زمانو به هم م نی زم دیکه با یاز اون دختر تنبل یخبر  گهید

 .ستادمیا نهیا  یاز سر جام بلند شدمو بعد ازشستن دست و صورتم روبه رو اروم

 که االن داشتم سرخ بود. یو سر درد  شبمید یها هیبه خاطر گر چشمام

 افتاده بود. ی اهیچشمام س ریز

 شدم.  فیضع  یلیروزا خ  نیکه ا دونستم یخوب م خودم

 نداشتم. ییبود اصال نا  دهیپر رنگم

 .رفتمیم مییو زن دا مییدا دنیبه د دیامروز با یول



 عشق، حکم دل  اسیق

183 
 

 قول داده بودم. یارم به

 .دمی دست لباس ساده پوش هیسمت کمد و  رفتم

.چشماش که به من افتاد رنگ غم  رونیهم اومد ب اشا ی از اتاق خارج شدم همزمان با من ک یوقت
 گرفت. 

 بود تا لبخند.  یدهن کج  هیشب شتریبه صورتش زدم که ب  یجونیلبخند ب  هی

 حرکت کردم.  نییاز کنارش گذشتم و به سمت پا اروم

.اگه  ادیب  دنتیبه د خوادیچون ساسان م یخونه باش 12تا ساعت  دیبهم گفته بود که با شبید محمد
 . کنمیم اهی روزگارتو س یهم نبود

 بود.  دیمثال تهد هع

 تر؟؟! اهی س نیروزگارم از ا اخه

 .مونمیخونه نم  یو گفتم که تو ختمیدستش ر یرو رو  یمنم اب پاک یول

 

 حرکت کردم.  یاصل ابونیبه سمت خ  ادهی خونه خارج شدمو پ  از

 

باعث شد عقب گرد کنم و نگاهم رو به پشت   ینی بوق ماش یبودم که صدا دهینرس ابونیبه سر خ هنوز
 بندازم. 

 تا برسونمت.  یر ی م ییداد و گفت:اگه جا نییسمت خودش رو پا  ی شهیش اشایک

 دستم انداختم.   یبه ساعت رو ینگاه

 نمونده بود.  ادی ز یتا اومدن ارم گهید
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 دنبالم.  ادی االن م یممنون،ارم-

 

 با سرعت از کنارم گذشت.  یحرفم چشاش دوباره سرد شد و بدون حرف  نیگفتن ا با

 

 . ستادمیخودم وا ییمامانم،و دا ،برادریپدر ارم یخونه   یروبه رو االن

 ترس دارم.  یول

 دارم.  استرس

 . بهیمن کامال غر یبرا  یهستن ول که به ظاهر اشنا  ییبا کسا  ییروبه رو از

 داخل. میبر  ایب-

 

 .شمیو همراهش وارد خونشون م کشمی خودم م  یدست از افکار ها یارم  یصدا با

 تا لرزشش معلوم نباشه. دادمیهم فشار م  یدستم رو تو ادهی استرس ز از

 هم نداشتن توجه هم رو جلب کرد. یادیکه سن ز یزن و مرد کیوارد خونشون شدم  یوقت

 از جاشون بلند شدن.  دنمیدو با د هر

 داشت نگام مبکرد  یاشک یدهنش گذاشته بود و با چشما یجلو یدستش رو با ناباور  زنه

 هم چشماش لبالب اشک شد.  مرده

 . ستادیبه روم زد و اومد و روبه روم ا یلبخند

 . دیو سرمو بوس  دی اغوشش کش یتو منو

 چرا اون لحظه غرق ارامش شدم. دونمینم خودمم
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 شد.  بمینص  یو به جاش ارامش دیکه داشتم ته کش ییترس و استرس ها تموم

 

 یدختر گلم،خوش اومد -

 

بود لبخند به لبم اورد و از لفظ دخترم دلم پر از   مییدا  دادمیبغض دار اون مرد که احتمال م یصدا
 شد.   یخوش

 .دیلرز یبه طرف اومد و دستاش داشت م زدیموج م یچهرش ناباور  یهم که هنوز تو یزن اون

 نگاه به من انداخت.   هیانداخت و دوباره  میی و دا ینگاه به ارم هی

 خندشو.  ایدونست اشکاشو مهار کنه  ینم

 .کردیو اشکاشو پاک م  دی خندی شوق داشت م با

 دستاش قاب کردم.   نیو صورتم رو ب اومد

 . دیبوس  مویشونیپ

 چشمامو

 گونمو

 بغلش فشرد  یمن رو محکم تو بعدشم

 کردن. هیبلند گر یتحملش تموم شد و شروع کرد با صدا گهیمن رو از خودش جدا کرد د یوقت

 اون رو اروم کنن.  کردنی م یسع مییو دا یارم

زانو زدم و اشکام گونه هامو  نیزم  یمنم کنارش رو گفتی هاش م هیگر ونیکه م  ییجمله ها دنیشن  با
 کرد.  سیخ
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که چشم انتظارش   یخواهر  دنیکه بدون د  ییکجا زیی...پاییکه دخترت اومده...کجا ییسامانتا کجا-
 ی رفت یبود

 ....چرااا

 بالخره اومد.. یرو داشت  دنشی د یارزو شهیکه هم یاون  ینی که بب یی..عروسکم کجازمیی..پا دخترم

 !! 

 .شدیداشت بد م  گهید حالم

 .شدیم  یاور  ادیبازم برام  کردم ی گذشته فرار م نیچند هم از ا هر

 

 

 بود.  ییدل من غوغا یتو یارومش کردن ول ییو دا یارم

 . نای رو به من و اشاره به اونا گفت:پدرم سامان و مادرم ارم  یکه حالش بهتر شد ارم قهیاز چند دق بعد

 

 . نایارم مییسامان بود و زن دا مییدا پس

 رفتم. شدم و به سمتشون بلند

 .مییزن دا ی و بعدش دستا دمیرو بوس مییدست دا اول

 . کردی و با محبت نگام م داشتیمن بر نم یاصال چشم از چشما مییدا

 . دیگنجیپوست خودش نم یتو یهم از خوشحال مییدا زن

 

 از اومدن من خوشحال بشن.  نقدریکه ا  کردمی نم فکر
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 خوشحال شدم.  یلیخ منم

 

 مهار کنه؟! شویبهش محبت بشه و نتونه خوشحال  یکس یاوج ب یکه تو هیک

 

 اونا از حال من بپرسن. نکهیا یاز مادرم بپرسم به جا شتریب مییو زن دا م ییاز دا خواستیم دلم

 کنم. نیغمگ  یخواست امروز رو خراب کنم و اونارو غرق خاطره ها یدلمم نم  یول

 

 ناهار خونشون موندم. یبرا مییو صد البته زن دا یی کردن دا یپافشار  با

 رو خاموش کردم.   میمن بار اخر کال گوش یهم چند بار برام زنگ زد ول  محمد

 

 عاقبت رو برام داره...... نی کارم بدتر نیکه ا دونستیم یک  یول

 

 

 

 

 استراحت کن و بعدش برو.  یگفت کم مییزن دا یگفتم من رو برسونه ول یاز ناهار بود که به ارم بعد

 که زود به زود بهش سر بزنم. قول گرفت   ازم
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 کرد و خودش رفت سمت اتاقش. ییراهنما  زییمن رو به اتاق پا  یارم

 

 و وارد اتاق شدم.  دمیکش نییدر رو پا ی رهیدستگ اروم

 اتاق واقعا شکه شدم. دنید با

 من بود.  یکه انگار عکسا زیی پا یپر بود از عکسا واراید یرو

 و کنار عکسا قرار داشت.  واراید یروش نوشته شده بود و رو ینیغمگ یکه جمله ها ییها پوستر

 

 تخت نشستم و تک تک به عکسا نگاه کردم.  یرو

 بود.  ییبایز  یعکسا

 انگار من بودم.  کال

 اول جمله ها رو شروع به خوندن کردم.  از

 ...یشدیدلم م یمرحم زخما ویگرفته کاش بود یلیخ دلم

 عشقم مهربان بود اایخدا

 او  با

 باش!! مهربان

 کنار عکساش زده بود. یجمله هارو ارم نیا حتما

رو عکس نوشته شده  ییبای و کنارش با خط ز دیخندیداشت م زیی جلب شد که پا  یمن به عکس توجه
 بود

 " کنمیم هیعشقم،گر یخنده ها ادی"به 
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 داشت.  یکه ارم ییحس ها  نیگرفت از ا دلم

 

 دختر بود.  هی زییکه کنار پا ستادمیوا  یعکس یروبه رو  شدمو بلند

 

 داشت.   ییبایز یچهره  دختره

 . دیکشیرو کامال به رخ م   یدختر شرق هی یچهره  شی مشک یو موها چشما

 اون عکس هم نوشته شده بود. کنار

 "عشقم! 

 را ندارم،  تو

 !"شتر؟یب نیاز ا درد

 . رمیگیدستام م نیو سرم رو ب زارمیهم م یرو چشمامو

 بشم.  یسرگذشت  نیمن دچار همچ یروز  هیکه  کردیفکرش رو م  یک

 نامعلوم بشم. یا ندهیا ریاس

 . کردیفکرش رو م  یک

 

 .دم یتخت دراز کش یرو

 ...نیبود کاش

 ...همتون

 !مامان
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 ! بابا

 !یخواهر 

 بشم. ییاحساسا نیسن دچار همچ  نیا یمن تو نی ذاشتینم  نویبود کاش

 غم

 درد

 ...یناراحت 

 

 ! ییبابا  ستینبودت واسه من آسون ن درک

 . ادیچه به روزم داره م ینیکه بب  ییکجا

 در اتاق بلند شدم. یفکر کردم،که با صدا ایچقدر گذشت و به چ دونمینم

 اومد داخل. یمن در اتاق باز شد و ارم  دییگفتن بفرما با

 زد.  یانداخت و لبخند تلخ  زیی پا یو عکسا وارایبه د ینگاه

 

تاب   ی ب  یل یخالم و پسر خالم اومدن.دختر خالم خ  رون،دختریب  ایب  یستیگفت:اگه خسته ن  اروم
 بود و حکم خواهر رو براش داشت.   زییتر از جون پا  زیبود.اخه اون دوست عز دنتید

 

 لحظه چشامو غم گرفت.  هی

 ! کردن؟؟؟یرو م  میتاب   یمن رو دوست داشتن و ب زییبه پا   ادمیشباهت ز یهمشون فقط برا  یعنی

 



 عشق، حکم دل  اسیق

191 
 

 که اومد و کنارم نشست.   دیچشمام د یتو یچ  دونمیکه نم  یارم یدوختم به چشما نگاهمو

 دستش گرفت و نگام کرد.  یرو تو دستام

 بگو -

 بگم؟؟ ویتعجب گفتم:چ  با

بشه و دل کوچولوت رو ناراحت   نی قشنگت غمگ یکه باعث شده چشما یز یگفت:همون چ یلبخند با
 کنه.

 

 متقابال به روش لبخند زدم.  منم

 . ارمی که حرفم رو به زبون ب دمیکشیم  خجالت

 به خودم که منتظر بود حرف بزنم خجالتم رو کنار گذاشتم و گفتم. رشیبا نگاه خ  یول 

 چرا ناراحتم. نکهیاز ا گفتم

 کردم.  دایحس رو پ  نیا چرا

 و گفت:   دیرو بوس میونشیحرفام تموم شد پ یوقت

خواهر من.بابام تو رو به  شهیم  زمیی.خواهر پا یز یی.چون خواهر پاخوامیتو رو به خاطر خودت م من
  ینم زییبه پا ادتیتورو به خاطر شباهت ز  چکسی.هیچون از وجود خواهرش   خوادیخاطر خودت م

.همه هرفت زیی که پا دوننیکرده بود ادامه داد(همه م که بغض اون رو دورگه ییبدون.)با صدا نویخواد ا
 که تنهامون گذاشته.پس لطفا خودت رو ناراحت نکن.  دوننیم

 

 و از سر جام بلند شدم.   دمیکش یق یعم  نفس

 من ناراحت شد.  ی.به خاطر فکر بچگانه شدمینم شی کاش باعث ناراحت یا
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 برگشت به سمت من.  همه نگاهاشون نایا  ییورودم به جمع دا با

 

 خالش باشن.  یبچه ها دیبا یارم یدختر و پسر بودن که به گفته  هیکه تازه اومده بودن  ییکسا تنها

 

 سالم کردم.  یرفته ا  لیتحل یباصدا

 . امیاسمش ترنم بود و پسره ت  دختره

 

 و مهربون.  دیرسی به نظر م یخوب   یلیخ  دختر

 . کردیو با بغض نگاهم م داشتی که وارد شده بودم چشم از من بر نم  یوقت از

 

 حرف زد.   باهام

 خواهرم گفت.  از

 . نهیارزوشو داشته من رو بب شهیکه هم گفت

 

 .کردی شرمندم م نیاز وجود خواهرم خبر نداشتم و هم یمن حت یول

 

 ساعت که باهاشون صحبت کردم قصد رفتن به خونه محمد رو کردم.  کی بعد

 کرده بودم. رید یل یخ واقعا
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 .دادمیو بهشون اطالع م کردمی رو خاموش نم  میشکاش گو یا

 

 کردم و اونا بابغض بدرقم شدن. یهمشون خدافظ از

 نداره.  یبرگشت چیرفت ه  نیا کردمیوجودم بود که احساس م یتو  یچه حس  دونمینم

 

 به دلم افتاده بود.  یبی عج ی دلشوره

 تا محمد همش استرس داشتم. مییدا یخونه   ریمس از

 هم متوجه حالم شده بود. یکنم که ارم فکر

 

 : د یپرس  یبرگشت طرفم و با نگران یارم  میدیرس یوقت

 !؟؟ یکه نشده پان یز یچ

 

 شدم.  ادهیپ   نیاز ماش یزود یدادم و با خدافظ لشیتحو یلبخند مسخره ا هی

 

.مرده سنش  دمید  یا گهیمرد د هی در خونه رو باز کردم و داخل شدم محمد و دلربا رو به همراه  یوقت
 مبل نشسته بود.  یرو   یبود و با ابهت خاص  شتریب  یلیاز محمد خ 

 

 اورد.  وروشیاز جاش بلند شدو به طرفم  یمحمد به من افتاد زود یچشما تا

 رو نداشتم.  یکار  چیکارش تعجب کرده بودم که فرصت ه  نیاز ا نقدریا
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 صورتم فرود اورد...   یاول رو رو یلی بگم س یز ی اومدم چ تا

 

 صورتم فرود اورد...   یدوم رو رو یلیس امیخواستم به خودم ب تا

 

 . دیکه زد چهار ستون بدنم لرز یادی فر با

 یداشتممم؟؟تو یامروز قرار مهم  یدون یچند بار باهات تماس گرفتم؟م یدونی؟؟میبود یکدووم گور -
 محمد؟؟؟  ی؟؟؟رویکنی من خاموش م یرو  تویگوش آشغال

 

 افتاده بودم اورد.  نیزم یکه رو یمن یبه پهلو یو لگد دیاز زدن حرفاش مستانه خند بعد

 بد و درد ناک بود.  یل یهاش خ ضربه

 پهلوم زد. یدوم رو هم دوباره تو ی ضربه

 نفسم از درد گرفته شده بود. گهید

 

 و به اون مرد و دلربا نگاه کردم.  ختمی چشمام ر یالتماسم رو تو تمام

 

 . کردی بد بود و محمد داشت به ضربه هاش اضافه م  یلیخ  حالم

 

و اون مرد   لباشه یگوشه  یو پوزخند کنهی نگام م ری که دلربا داره با تحق دمیبه اونا نگاه کردم د یوقت
 .کنهیفقط تماشا م یحس  چیبدون ه
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 شده بودن. یاز درد جار  اشکام

 

 به شمارش افتاده بودن. نفسام

 . کردمی احساس م مینی خون رو از دهانم و ب  جوشش

 

 مرگم رو از خدا خواستم.  گهیکه محمد با پهلوم وارد کرد د یاخر  یضربه  با

 

 بود...  دردناک

 

 دردناک بود...  اره

 سرد شد...  تنم

 

 رفت...   یاهیس چشام

 

 شد... یاز دهنم جار  خون

 

 چشاش بهم فهموند اخرشه...  دلربا

 



 عشق، حکم دل  اسیق

196 
 

 تاسف بار اون مرد به محمد بهم فهموند محمد کارش رو کرد... نگاه

 

 واردشد..   انایک

 وارد شد..  اشایک

 

 زد...  غی ج  انایک

 زد...  ادیفر اشایک

 

 خم شد... زانو هاش  انایک

 ...دیبه سمتم دو اشایک

 

 ...دمی چشماش ترس رود تو

 ... دیچشمام اخر خط رودد تو

 حس شد...   یب جسمم

 

 به شمارش افتاد... نفسام

 

 الل شدن...  همه
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 حال... یب منم

 

 

 

 

 استراحت کن و بعدش برو.  یگفت کم مییزن دا یگفتم من رو برسونه ول یاز ناهار بود که به ارم بعد

 گرفت که زود به زود بهش سر بزنم.  قول ازم

 

 کرد و خودش رفت سمت اتاقش. ییراهنما  زییمن رو به اتاق پا  یارم

 

 و وارد اتاق شدم.  دمیکش نییدر رو پا ی رهیدستگ اروم

 اتاق واقعا شکه شدم. دنید با

 من بود.  یکه انگار عکسا زیی پا یپر بود از عکسا واراید یرو

 و کنار عکسا قرار داشت.  واراید یروش نوشته شده بود و رو ینیغمگ یکه جمله ها ییها پوستر

 

 تخت نشستم و تک تک به عکسا نگاه کردم.  یرو

 بود.  ییبایز  یعکسا

 انگار من بودم.  کال

 اول جمله ها رو شروع به خوندن کردم.  از
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 ...یشدیدلم م یمرحم زخما ویگرفته کاش بود یلیخ دلم

 عشقم مهربان بود اایخدا

 او  با

 باش!! مهربان

 کنار عکساش زده بود. یجمله هارو ارم نیا حتما

رو عکس نوشته شده  ییبای و کنارش با خط ز دیخندیداشت م زیی جلب شد که پا  یمن به عکس توجه
 بود

 " کنمیم هیعشقم،گر یخنده ها ادی"به 

 داشت.  یکه ارم ییحس ها  نیگرفت از ا دلم

 

 دختر بود.  هی زییکه کنار پا ستادمیوا  یعکس یروبه رو  شدمو بلند

 

 داشت.   ییبایز یچهره  دختره

 . دیکشیرو کامال به رخ م   یدختر شرق هی یچهره  شی مشک یو موها چشما

 اون عکس هم نوشته شده بود. کنار

 "عشقم! 

 را ندارم،  تو

 !"شتر؟یب نیاز ا درد

 . رمیگیدستام م نیو سرم رو ب زارمیهم م یرو چشمامو
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 بشم.  یسرگذشت  نیمن دچار همچ یروز  هیکه  کردیفکرش رو م  یک

 نامعلوم بشم. یا ندهیا ریاس

 . کردیفکرش رو م  یک

 

 .دم یتخت دراز کش یرو

 ...نیبود کاش

 ...همتون

 !مامان

 ! بابا

 !یخواهر 

 بشم. ییاحساسا نیسن دچار همچ  نیا یمن تو نی ذاشتینم  نویبود کاش

 غم

 درد

 ...یناراحت 

 

 ! ییبابا  ستینبودت واسه من آسون ن درک

 . ادیچه به روزم داره م ینیکه بب  ییکجا

 در اتاق بلند شدم. یفکر کردم،که با صدا ایچقدر گذشت و به چ دونمینم

 اومد داخل. یمن در اتاق باز شد و ارم  دییگفتن بفرما با
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 زد.  یانداخت و لبخند تلخ  زیی پا یو عکسا وارایبه د ینگاه

 

تاب   ی ب  یل یخالم و پسر خالم اومدن.دختر خالم خ  رون،دختریب  ایب  یستیگفت:اگه خسته ن  اروم
 بود و حکم خواهر رو براش داشت.   زییتر از جون پا  زیبود.اخه اون دوست عز دنتید

 

 لحظه چشامو غم گرفت.  هی

 ! کردن؟؟؟یرو م  میتاب   یمن رو دوست داشتن و ب زییبه پا   ادمیشباهت ز یهمشون فقط برا  یعنی

 

 که اومد و کنارم نشست.   دیچشمام د یتو یچ  دونمیکه نم  یارم یدوختم به چشما نگاهمو

 دستش گرفت و نگام کرد.  یرو تو دستام

 بگو -

 بگم؟؟ ویتعجب گفتم:چ  با

بشه و دل کوچولوت رو ناراحت   نی قشنگت غمگ یکه باعث شده چشما یز یگفت:همون چ یلبخند با
 کنه.

 

 متقابال به روش لبخند زدم.  منم

 . ارمی که حرفم رو به زبون ب دمیکشیم  خجالت

 به خودم که منتظر بود حرف بزنم خجالتم رو کنار گذاشتم و گفتم. رشیبا نگاه خ  یول 

 چرا ناراحتم. نکهیاز ا گفتم

 کردم.  دایحس رو پ  نیا چرا
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 و گفت:   دیرو بوس میونشیحرفام تموم شد پ یوقت

خواهر من.بابام تو رو به  شهیم  زمیی.خواهر پا یز یی.چون خواهر پاخوامیتو رو به خاطر خودت م من
  ینم زییبه پا ادتیتورو به خاطر شباهت ز  چکسی.هیچون از وجود خواهرش   خوادیخاطر خودت م

.همه هرفت زیی که پا دوننیکرده بود ادامه داد(همه م که بغض اون رو دورگه ییبدون.)با صدا نویخواد ا
 که تنهامون گذاشته.پس لطفا خودت رو ناراحت نکن.  دوننیم

 

 و از سر جام بلند شدم.   دمیکش یق یعم  نفس

 من ناراحت شد.  ی.به خاطر فکر بچگانه شدمینم شی کاش باعث ناراحت یا

 

 برگشت به سمت من.  همه نگاهاشون نایا  ییورودم به جمع دا با

 

 خالش باشن.  یبچه ها دیبا یارم یدختر و پسر بودن که به گفته  هیکه تازه اومده بودن  ییکسا تنها

 

 سالم کردم.  یرفته ا  لیتحل یباصدا

 . امیاسمش ترنم بود و پسره ت  دختره

 

 و مهربون.  دیرسی به نظر م یخوب   یلیخ  دختر

 . کردیو با بغض نگاهم م داشتی که وارد شده بودم چشم از من بر نم  یوقت از

 

 حرف زد.   باهام
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 خواهرم گفت.  از

 . نهیارزوشو داشته من رو بب شهیکه هم گفت

 

 .کردی شرمندم م نیاز وجود خواهرم خبر نداشتم و هم یمن حت یول

 

 صحبت کردم قصد رفتن به خونه محمد رو کردم.  ساعت که باهاشون کی بعد

 کرده بودم. رید یل یخ واقعا

 .دادمیو بهشون اطالع م کردمی رو خاموش نم  میکاش گوش یا

 

 کردم و اونا بابغض بدرقم شدن. یهمشون خدافظ از

 نداره.  یبرگشت چیرفت ه  نیا کردمیوجودم بود که احساس م یتو  یچه حس  دونمینم

 

 به دلم افتاده بود.  یبی عج ی دلشوره

 تا محمد همش استرس داشتم. مییدا یخونه   ریمس از

 هم متوجه حالم شده بود. یکنم که ارم فکر

 

 : د یپرس  یبرگشت طرفم و با نگران یارم  میدیرس یوقت

 !؟؟ یکه نشده پان یز یچ
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 شدم.  ادهیپ   نیاز ماش یزود یدادم و با خدافظ لشیتحو یلبخند مسخره ا هی

 

.مرده سنش  دمید  یا گهیمرد د هی در خونه رو باز کردم و داخل شدم محمد و دلربا رو به همراه  یوقت
 مبل نشسته بود.  یرو   یبود و با ابهت خاص  شتریب  یلیاز محمد خ 

 

 اورد.  وروشیاز جاش بلند شدو به طرفم  یمحمد به من افتاد زود یچشما تا

 رو نداشتم.  یکار  چیکارش تعجب کرده بودم که فرصت ه  نیاز ا نقدریا

 

 صورتم فرود اورد...   یاول رو رو یلی بگم س یز ی اومدم چ تا

 

 صورتم فرود اورد...   یدوم رو رو یلیس امیخواستم به خودم ب تا

 

 . دیکه زد چهار ستون بدنم لرز یادی فر با

 یداشتممم؟؟تو یامروز قرار مهم  یدون یچند بار باهات تماس گرفتم؟م یدونی؟؟میبود یکدووم گور -
 محمد؟؟؟  ی؟؟؟رو یکنیمن خاموش م  یرو تویگوش  ارهیپت

 

 افتاده بودم اورد.  نیزم یکه رو یمن یبه پهلو یو لگد دیاز زدن حرفاش مستانه خند بعد

 بد و درد ناک بود.  یل یهاش خ ضربه

 پهلوم زد. یدوم رو هم دوباره تو ی ضربه

 نفسم از درد گرفته شده بود. گهید
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 و به اون مرد و دلربا نگاه کردم.  ختمی چشمام ر یالتماسم رو تو تمام

 

 . کردی بد بود و محمد داشت به ضربه هاش اضافه م  یلیخ  حالم

 

لباشه و اون مرد   یگوشه  یپوزخندو   کنهی نگام م ری که دلربا داره با تحق دمیبه اونا نگاه کردم د یوقت
 .کنهیفقط تماشا م یحس  چیبدون ه

 

 شده بودن. یاز درد جار  اشکام

 

 به شمارش افتاده بودن. نفسام

 . کردمی احساس م مینی خون رو از دهانم و ب  جوشش

 

 مرگم رو از خدا خواستم.  گهیکه محمد با پهلوم وارد کرد د یاخر  یضربه  با

 

 بود...  دردناک

 

 دردناک بود...  اره

 سرد شد...  تنم
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 رفت...   یاهیس چشام

 

 شد... یاز دهنم جار  خون

 

 چشاش بهم فهموند اخرشه...  دلربا

 

 تاسف بار اون مرد به محمد بهم فهموند محمد کارش رو کرد... نگاه

 

 واردشد..   انایک

 وارد شد..  اشایک

 

 زد...  غی ج  انایک

 زد...  ادیفر اشایک

 

 خم شد... زانو هاش  انایک

 ...دیبه سمتم دو اشایک

 

 ...دمی چشماش ترس رود تو
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 ... دیچشمام اخر خط رودد تو

 حس شد...   یب جسمم

 

 به شمارش افتاد... نفسام

 

 الل شدن...  همه

 

 حال... یب منم

 

 اشا یک

 

 دنبالم.  ادی االن م یممنون،ارم-

 کالفه شدم و مجهول ذهنم فعال شد. یحرفش دوباره از دست ارم  نیا دنیشن  با

 

 از اونجا دور شدم.  یبهش انداختم و زود یسرد نگاه

 

 . ومدیهاش خواب به چشمام ن  هیبه خاطر گر شبید

 چه مرگم بود. دونستمینم خودمم

 . ننی نداشتم که چشماش به اشک بش دوست
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 شب ناله کرد و من دلم اشوب شد. یها مهیتا ن اون

  یپان دنید یناهار خونشون بود و به نظر من فقط برا یمحمدامروز ساسان برا یگفته ها به
 کرده بود. دیو تهد دیبار هم تاک دنیو چند کردی م یبه بودن پان یادیز ی.چون محمد پافشار ومدیم

 با اون مردک رو به رو بشه.  یخواست پان  یدلم نم اصال

 

 موندش رو انجام بدم.  یباق یطرف شرکت محمد حرکت کردم تا چند تا از کارا به

 .دمیرو د یوارد شدم مان  یوقت

 خواهرش شده بود.  یزندگ یکه باعث نابود  یبرادر 

 . شکوندمیو گردنش رو م  زدمیاالن م نی دست من بود هم اگه

 

 تا چه حد؟؟  یرتی غ یب اخه

 

 ن دادم.بهش انداختم و سرمو تکو یتاسف بار  نگاه

 

 .ستادیبلند شد و رو به رو وا دیمن رو د تا

 

 شده بود و لباساش چروک.  دهیژول موهاش
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 که شکسته تر از قبل شده.  کردمی نبود.احساس م  یقبل خبر  یاز اون مان  اصال

 کنم و سرد بهش نگاه کنم.  یکردم تعجب چشمام رو مخف یسع

 

 باهات حرف بزنم. شهیسالم کردو گفت:م و اروم دیبه مو هاش کش یدست یمان

 

 به اتاق کارم اشاره کردم و خودم جلوتر رفتم.  یحرف بدون

کار   زیم  یمبل جلو یبکنه خودمم رو به روش رو یاحساس راحت  نکهیاز وارد شدنم به خاطر ا بعد
 نشستم.

 . ختیریموهاشو بهم م   یانداخته بود و داشت کالفه ه ری رو ز  سرش

 ؟؟ یاز حال ک  د،امای که بالخره لباشو باز کرد و پرس کردمی سکوت داشتم نگاش م یتو منم

 . خواهرش

 خراب کرد.  شویکه زندگ  یخواهر 

دادم و با پوزخند    هیحالش چطوره؟!"به مبل تک   ی"پاندیکه ازم پرس  یدر جواب سوال یمکث  چیه بدون
 چطور باشه؟؟؟ یخوایگفتم:م

 ود که درد دلش رو رو کنه.ب  یجمله از جانب من کاف هی نیهم فقط

 شروع به حرف زدن کرد. زدینگاه و صداش موج م یکه تو یتمام غم و ندامت با

  یمن؟؟؟از زندگ یما؟؟از زندگ  یاز زندگ یدون یم یکلمه بگو تو چ هی اشا؟؟فقطیک  یدونیم یتو چ-
صداش   گه ی)د؟؟یدون یم یز ی...کال تو از گذشته ما چ؟؟یپان  یمادرم؟؟از گذشته  یگذشته  ؟؟از یپان

واسه من   یالک یدونینم یچیه  ؟؟؟؟دالمصبیدونی(ها مشد یم لیتبد ادیو به فر رفتیداشت باال م 
 متاسف نباااش!!!
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 . کردمیداشتم بهش نگاه م متعجب

  ریو ز دادی و سرش رو تکون تکون م  رفتی جاش بلند شدو روبه من عقب عقب به طرف در اتاق م از
مادرم   یدون یکشم،نم یچقدر از کارم خجالت م  یدون ی،،،نمیدون یخدا نم ،بهیدونی:نم کرد ی لب زمزمه م

که از گل پاک تر   یتهمت زدم از خودم بدم اومد،به دختر  یبه پان یکه وقت یدون یچقدر شرمندس،نم
سامانتا   یادگار یکه از  گهیدونه،میم  زیکه مادرم شب و روزه که داره من رو مقصر همه چ یدونیبود،،نم

 دخترش رو تباه... ی ندهی خراب کردم و ا م،گذشتشویکرد یبد

 

 زمزمه وار از اتاق خارج شدو منو سرگردون رها کرد.   نطوریحال خودش نبود و هم   یانگار اصال تو یمان

 بود؟؟  یاز گذشتشون چ  منظور

 

 بود؟؟  ی و مادرش چ یپان  یاز گذشته  منظور

 

 بود؟؟  یبود و دختر سامانتا ک یسامانتا ک  اصال

 

 خودم غافل بشم.  یو افکارا یمان یکون دادم تا از حرفات یسر 

 

 شرکت به سمت خونه حرکت کردم.  ی از انجام کارام تو بعد

 

 جمعشون که ساسان،محمد،دلربا و پدر دلربا بود خوشحال شدم.   یتو ینبودن پان  از
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 .دادیآزارم م ن یهست و هم یفکر کردم که اون با ارم نی هم به ا یاز طرف یول

 شدن؟؟ یم یهمه صم نی ا نایشد که ا یچ اخه

 

 نگاه سردم و غرور مخصوص خودم سالم کردم.  با

گونم گذاشت و گفت:خسته  یرو یشد و بوسه ا زونیخواستم به طرف اتاقم برم دلربا از دستام او  تا
 عشقم!  ینباش 

 

نگاه کردن پدرش به ما اعصابم خورد  چند تا مرد و سکوت و بالبخند یجلو شی شعور یهمه ب نیا از
 اتاقم استراحت کنم.مزاحم نشو.  یبرم تو  خوامیگفتم:م  یمتحکم  یشد با صدا

 تحکم صدام الل شد و سر جاش نشست.  با

 

 هینکردم   یچشم غره بهم رفت که منم نامرد هیو  ومدیاز رفتار من خوشش ن نکهیمثل ا محمد
 ردم. بهش زدم و به سمت اتاقم حرکت ک   یپوزخند

 

 االن کجاست؟  یکه پان کردمی فکر م نیبودمو به ا  دهیتخت دراز کش یرو

 

 ه؟ یبا ارم یعنی

 

 شده بودم.  یبه پان تمی متوجه حساس خودمم
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 رفتاراش.  به

 . کاراش

 و...  دنشیلباس پوش  طرز

 

 . دونستمیحس هارو نم  نیا لی دل یول

 .رنی گیدارن از کجا سرچشمه م دونستمینم

 . ووردمشیاز دانشگاه م انای دنبال ک رفتمیم دیکم کم با گهی ساعت نگاه کردم د به

  

 لباسام از اتاق خارج شدم. دنیبعد از پوش   بالفاصله

 نه.  ایدختر کوچولو تونسته محمد رو قال بزاره  نیا نمی بب خواستمیم

 

دلربا و پدرش   دنیبا د یبه لب اوردم ول  یدر برابر حرف محمد لبخند شی و سرتق ینبود ساسان ،پان با
 محو شد. 

 

 باهاشون هم کالم بشم. یخواستم حت  ینم

 خواهد اورد.   یحدس بزنم چه به روز پان تونستمیهم بود و م یمحمد هم بد جور تو یاخما

 

 به عالمت سالم براشون تکون دادم از خونه خارج شدم. یسر  تنها
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 گرفتم بودم. یبد ی دلشوره

 رو گرفتم.   یپان یبردمو شماره   میناخواسته دستم رو به طرف گوش نیسوار ماش یوقت

 "مشترک مورد نظر خامو..."

 داشبورد انداختم. یرو تی رو با عصبان  یاون صدارو قطع کردمو گوش یزود

 

 . شیپدال گاز رو فشار دادمو سرعتم رو افزا تمیرفع دلشورم و عصبان یبرا

 بودم.  دهیبه مقصد رس قهیدق ستیب یتو

 

 شدن.  ن یهمراه آسمون سوار ماش انایک

 اون دختر بود.  ریهم درگ یادیبود.ز  ریفکرم درگ  منم

 

 . میو به طرف خونه حرکت کرد میکرد ادهی رو سر راه پ آسمون

 

 . شدیم شتریمنم ب یدلشوره  میشدیم کتری به خونه نزد یچ هر

 

دانشگاه تا  ریمس شهیچون هم  گفتینم یز یحال خرابم شده بود که چ یهم متوجه  انایکنم ک فکر
از بس از استاد و دانشجو ها و طرز درس دادنا و...   ووردی مخ من بود و سرم رو به درد م  یخونه رو رو

 .زدی حرف م

 



 عشق، حکم دل  اسیق

213 
 

چه   قایکه دق  دونستمی.نمیرو پارک نکردم و دم در گذاشتم چون قصد داشتم برم دنبال پان  نیماش
 باشه. بهی غر هی شیموقع پ نیتا ا دهیم یمعن

 

 رو دوباره گرفتم.وبازم... یشماره پان شدمیم ادهیپ  نیکه از ماش  همونطور

 "مشترک مورد....."

 . بمیج  یرو از گوشم جدا کردم و فرو کردم تو یحرص گوش  با

 

 .شدمیوارد خونه م  انایبود و داشتم همراه ک نییپا  سرم

 

 که چرا دلشوره به جونم افتاده بود. کردمی فکر م نیبه ا داشتم

 رو ضرب گرفته بود. نی پاهام زم با

 با ترس سرم رو باال اوردم.  دیکش  انایکه ک یغ یج یبا صدا میوارد خونه شد تا

 

 غرق در خون حالم بد شد.  یپان  دنید با

 زدم.  ادی رو به محمد فر یبلند یصدا با

 ؟؟؟؟؟یکرررد  یییچه غلط-

 

 رو نداشت.  یصحنه ا  نیکه تاب و تحمل همچ انایک
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 ...یدهانش خون جار  از

 

 ...یخون جار   شین یب از

 

 پر از تمناش...  نگاه

 

 .فشردیرو م  قلبم

 

 و کنارش زانو زدم.  دمیسمتش دو به

 دستام گرفتم. یرو تو دستاش

 

 نشه.  شیزیچ کردمی و خدا خدا م کردمیترس داشتم نگاش م  با

 

 .دهیکه به اخر خط رس کردمیو احساس م زدیموج م ی دیچشماش ناام یتو

 

 !اره

 

 . گفتیرو م  نای هم چشماش
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 و به شمارش افتاده بود. ومدی داشت بند م  نفساش

 

 . کردمی زده بهش نگاه م بهت

 

 !نه

 !نه

 !نه

 

 . شهینم شیزیچ

 

 . میشده بود رهی بهش خ  یبدون حرف هممون

 

 بسته شدو... چشماش

 

 دستام. یافتاد رو سرش

 

 حال؟؟  یب

 

 حس؟؟  یب
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 شد؟؟  یچ یعنی

 

 به صورتش زدم.   یمحمد رو گرفتم و مشت ی قهیشدمو  بلند

 حرف بزن؟؟؟  ید لعنت ؟؟؟؟یاورد یبود که سر پااان ییچه بالااا نی؟؟؟؟؟ایکرد  کاااری تووو چ یلعنت-

 

 ستون خونه هم به لرزه افتاده بود. دم یکشیکه من م  ییاربده ها با

 

 . کردیداشت گلومو پاره م بغض

 

 !اره

 

 !من

 

 شهر! یبودو اوازه  یکه غرورش ستودن  یمن

 

 دلربا و پدرش حالم ازشون بهم خورد.  دنید با

 اوردن؟؟؟ یبال رو به سر پان   نیبودن و ا نجایا اونا

 ااا؟؟ یلعنت
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 . دمیاغوشم کش یرو تو یبراشون تکون دادم.  پان  یسر  تی عصبان با

 

 . کردی نگاه م یکه مات و مبهوت داشت به پان انایک

 روح از بدنش خارج شده بود. انگار

 

 بود روندم.  ا ی کی که همون نزد یمارستانی به طرف ب ادیز یل یگذاشتم و با سرعت خ نیماش یرو تو  یپان

 

 . دمیبود که رس دهیهم طول نکش قهیدق پنج

 

 شدم.  مارستانیدستام انداختم و وارد ب  یرو رو  یجون پان  یرها کردمو جسم ب ابون ی خ طی رو و  نیماش

 

 .گفتمیم  راهیو به دکترا و پرستارا و کارکنا بد و ب  زدمیم  ادیداشتم فر نطوریهم

 

 نداشت! یف یخودم اصال تعر حال

 

 عمل...   یبوده اون رو بردن برا میوخ یلیخ  تشیرو بردن بهم اطالع دادن که وضع یکه پان  یوقت
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 کرده بودم.   ری دستام اس نی نشسته بودمو سرم رو ب مارستانیب  یها یصندل یرو

 

 اعصابم بود. یسکوت دکترا رو گهیو از طرف د انایطرف حال بد و زار ک هی از

چه برسه به  یشیهم رد نم مارستانیب یمتر  لویک کیاز  یکرده بودمو گفته بودم حت دیرو تهد محمد
 . یسر بزن یو به پان  یایب یکه بخوا نیا

 . ستیکارم ن یتو یشوخ چیحال و روز ه  نی ا یمن تو دونستیم  یبهتر از هر ک  خودش

 

که از دهنم  یز ی و هر چ ختمی صدام ر  یشد تمام خشممو تو  مارستانیدلربا هم وارد ب یوقت یحت
" ؟یزن یم نهیرو به س  یپاپت یدختره  نیسنگ ا یاومد بارش کردم.اونم در جوابم گفت"چرا دار  رونیب

 صورتش کاشتم مواجه شد. یمن که رو  یلیکه با س

 

 .گذرهیم مارستانیبه ب  یساعت از ورود پان8 قایشبه و دق یها مهین االن

توش هست من رو به استرس انداخته  یکه پان یمتداوم پرستارا و دکترا به اتاق یرفت و امدا نیا
 سر باالشون بود. یجوابا  کردی م شتریکه استرسم رو ب  یز یبود چ

 شده بودم.  یاز دست همشون کفر  گهید

 

 .رونیرو به عهده داشت از اتاق اومد ب یپان  یکه از اول کارا یدکتر   بالخره

 . ستادمیرفتم جلوش وا  یشونیپر با

 به روم زد.  ینیغمگ  لبخند
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 سالم پسرم!-

 جواب سالم دادنشم نداشتم.   یبرا  یینا اصال

 

 . دهیبهش نم  یکس جواب درست چیکه هشت ساعته ه یدم،سوالیلبام سوالم رو پرس  نی زور از ب به

 چطـ...چطوره؟؟!  ی پان-

 .انهی دهیکردم که شن شک

 . دمیحال گفتم که خودمم به زور شن  یاونقدر اروم و ب اخه

 

 ؟؟ یدختر دار  نیبا ا  یچه نسبت-

 

 کال الل شدم. د یکه ازم پرس  یسوال با

 

 بدم. تونستمیم یجواب چه

 

 زن عمومه؟! گفتمیم

 

 .هع

 مسخره. چه

 که بگم زن عمومه. نیچه برسه به ا ارمی به زبون ب یحت  خواستیدلم نم اصال



 عشق، حکم دل  اسیق

220 
 

 .شدی خونده شده بود،اما زنش محسوب م نشونی ب  غهیص هیفقط  گرچه

 

 وگفتم:خوا..خواهرمه.   نیی رو انداختم پا سرم

 

 بود گفتم. یهر جون کندن  به

 گفتم نداشتم. نیبه ا یچرا حس خوب  دونمینم

 

 رو خدشه دار کرده.   "ها و"چرا"ها اعصابمدونمی"نم نیروزا ا نیا

 

 دکتر بدون درنگ نگام رو بهش دوختم تا درست حرفاش رو بشنوم.  یصدا با

 

 .کردنیسرم اوار م یرو رو ایانگار دن شدیکه از دهانش خارج م  یهر کلمه ا با

 

بهتون بگم...بگم   دی...راستش بادیهست که فکرش رو بکن یخواهرتون بدتر از اون   تی عیوض-
رو از دست  شیو کل دهید یدی شد بیخواهرتون اس یها هیاز کل  یک ی(دویکش  یقی که...)نفس عم

 داده. 

 به حال و روز من انداخت و ادامه داد.  یتاسف بار  نگاه

  زیبراش خون تجو دیداره هرچه زودتر با یفی از دست داده و بدن ضع یادیکه خون ز نیباتوجه به ا-
 نه! ای شهیم  جادیحالش ا یرو یر ی تاث مینی .تا ببمیکن
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خون هم خوب   زی.بعد از تجوخورهینم  شونیا یبه گروه خون  یرو هم بگم هر خون نیا دیبا متاسفانه
 مقاوم باشه.  تونه یداره که بدنش چقدر م  عتشیبه وض یبستگ شونیشدن حال ا

 ....تی وضع نیسنو سال و ا نیا یتو یبچه ا دختر

 به خدا باشه پسرم.  دتیام تنها

 بکنه.  یهر کار  یتونیکه م اونه

! 

 

  دتیام گمیبه شونم زد و گفت:دارم برات م  یضربه ا دیاز قلب فشردم بود د لیسکوت منو که دل  یوقت
به حال خواهرت کن!اون   یفکر  یغم بغل کن  یزانو نکهیا یباشه که ناظره!حاال هم به جا  ییبه اون باال

 نه. ای  خورهی بهش م تی که گروه خون مینیو بب یبد ش یآزما یایب  دیو باداره  اجیاالن به خون احت

 . انیب  شیازما یخبر بده تا برا گهینخورد به چند نفر د اگرم

 

 .دیکشی داشت سوت م سرم

 !امان

 

 !امان

 

 از جام بلند شدمو. یزود

 !شه ینم شیزیاون چ نه

 و ساخت اما دم نزد.   ا،سوختیتمام سخت  یتو اون
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 هست.   ییقو یلیدختر خ  اون

 به دوش بکشه. دیهست که با ییای از اون سخت یکی االنم

 به دوش بکشه. مجبوره

 

 !!!  ایخدا

 

 رفتم.  نمیازم خون گرفتن به طرف ماش نکهیاز ا بعد

 تونستم بهش سر بزنم.  یممنوع المالقات بود و نم یپان

 

  شتر یرها کرده بودم و االنم حتما خوابونده بودنش اعصابم ب  ابونی رو وسط خ نی ماش  نکهیا یاور  ادی با
 . ختیبهم ر

 

  یاستفاده کنم که دختره  مارستانی رفتم و خواستم که از تلفن ب مارستانیب  رشیبه طرف پذ یزود
 تلفن رو به سمتم گرفت.   یبا صدتا کرشمه و عشوه خرک یافاده ا

 

براش رفتم که کال الل  یتوپ یچشم غره  هیهمون حالت  یتلفن رو از دستش گرفتم تو نکهیا بعداز
 شد.

 نداشتم.  نارویا یحوصله  گهید تی موقع  نیا یتو اووف
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خونشون رو که چند  یشماره  نی نبود به خاطر هم ادمی که اصال  رمیبگ خواستمیرو م  یمان ی شماره
 بارم به خاطر کار تماس گرفته بود رو گرفتم.

 

که خطاب به من  دی خسته و خواب الود مادرش به گوش رس  یبود که صدا  یچهارم بوق
 !!؟دیی:بفرماگفت یم

 

 رو کنار گذاشتم. دیترد

 از به زبون اوردن حرفام هم ترس داشتم. یحت

 یود گفتم:سالم خانوم رادمنش...من برادر زاده که در کمال تعجب بغض توش آشکار ب ییبا صدا 
 محمد هستم!

 ! گم؟؟؟یکه بهتون م یمارستان یبه ب  دییایب شهی ...مشیست،م ی...حال دخترتون خوب نحال

 

 چند تا جمله رو هم جون کندم تا به زبون اوردم.  نیهم

 اد؟؟ یم یعنی

 . ادیتعجب نداره که ن یجا اصال

 . کنمیمن خودم به شخصه تعجب م  ادیب اگه

 

 که... یمادر 

 

 . دیرسینفساش که به شمارش افتاده بود به گوش م یکرده بود و صدا  سکوت
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 ام؟؟ یشده؟؟ک..کجا ب  ؟؟چش یگفت:پان یلرزون یباصدا

 

رو از گوشم دور    یکه با بغض بود گوش ادشیفر یلحظه مکث کردم تا خواستم جوابش رو بدم صدا هی
 کردم. 

 شده؟؟؟بگو کجاااس؟؟  یبگوو چ  ید لعنت-

 

 قطع کرد.  یرو دادم تلفن رو بدون خداحافظ  مارستانیادرس ب تا

 بعد اومدن. قهیدق ستیب

 

 بود! دایتوش هو  یکه شکست یبا چهره ا  مادرش

 

 برادرش! یمان

 

 خواهرش!  یتان

 

 دکتر مادرش از حال رفت.  یحرفا دنیاز شن  بعد

 کرد.  هیگر شخواهر

 کرد. هیگر برادرش
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 من.. اما

 . دونستمیخونواده رو مقصر م نیکردم،اینفرت بهشون نگاه م  با

 شده بودن.  یکه باعث حال و روز االن پان  یینایهم

 

اومد به   یکه به سر پان  ییبال ها ن یا ی ه؟؟همهیچ دیدونیگفتم:م  یبه دوتاشون زدم به تلخ   یپوزخند
 کردن شما بوده!   یخاطر برادر و خواهر 

و   نیبر دیاشک تمساح برز  نقدریو ا دینی بش نکهیا یبه جا دیبکن  یبه پان  یکمک  دیخوای هم اگررر م حاال
و هر چقدر شد   دمیادامه دادم(خودم پولش رو م هیداشت)با کنا ی.اگه خونتون سازگار نیبد شیازما
 کنن.  زی تجو یتا به پان کنمیم متونیتقد

 رو گرفت از کنارم رد شد.  یخفه شو بهم انداخت و دست تان   یبه معن ینگاه  یمان

 

 نشستم. مارستانیب  اطیح یتو رفتم

 . شدیم یداشت از درد متالش سرم

 گرفته بود. بغضم

 نداشتم. تیاون وضع یو تو  مارستانیتخت ب  یرو رو دنشید تحمل

 سخت بود.  تحملش

 

 سخت.  یلیخ

 

 اوردم.  رونی رو ب   گاریکردم و پاکت س بمی ج یرو تو دستم
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  ،بپرسیکش ی م گاری"نپرس چرا سگفتمی"قطعا در جوابش میکش یم  گاری"چرا سدیپرس ی ازم م یکس اگه
 ". یکشی م گاریس  نقدریکه ا یکش یم یچ

 

 دارم.  یبهش حس یمن لعنت اره

 

 .. االاان

 جا..  نیهم

 .. ییاون باال یجلو

 ! گمیم

 که..  گمیم

 دوستش دارم.  که

 !اره

 دارم.  دوسش

 

 شد! میوارد زندگ   ییهوی  یلیخ

 

 شد نور چشمام!  ییهوی  یلیخ

 

 بهش دل بستم!  ییهوی  یلیخ
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 شد! ییهوینبودش  االنم

 

 شکستم! ییهوی منم

 

ـ یهوی ـــزیچ هـــمه  !یـ

 سوزانم! آنچنان

 

 کشد! یرا به آتش م  ی نگاهم هر احساس که

 

 نیمحزون ، آنچنان غمگ آنچنان

 

 شکند  یبغض سنگ را م میصدا که

 ....  می تا باهاش درد دل کن  ست ین  چکسیه یگاه

 

  ی..... درد دل کن یحرف بزن  یک یبا  خوادیم دلت

 

 :  گهیته دلت بهت م  یز ی چ هی اونوقت
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  که اون باالست حرف بزن یاون  با

 

  سمت آسمون  یکنیآگاه رو م  ناخود

 

 !  ایخدا یگیم

 

 بشه!   شیزی نزار چ خودت

 

 پاکه! دلش

 

 کوچولوش مهربونه!  قلب

 

 خودت مواظبش باش!  پس

 

 

 

 

 نداشت.  یف ی کدوم از ما تعر چیو روز ه حال
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 مادرش.  یکدوممون باهاش مطابق نبود،حت چیه هیخون  گروه

 کنه.  کاری چ دونستیهمش در حال رفت و امد بود و نم یمان

 . کردی رو خون م یچشماش دل هر کس غم

 چرا؟!  یول

 عذاب وجدان؟! از

 . اووف

 

 . دونمیرو نم میکن  کاریچ دیبا االن

 

 دادمو چشمام رو بستم.  هیتک  مارستانی ب واریسرد د یکایسرام به

 ببرم.  نیرو از ب  می با قورت دادن اب گلوم بغض لعنت خواستمیم

 . یپان هیبا گروه خون میکن  داینفر رو پ هیکه  میوقت ندار شتریو چهار ساعت ب ستیگفته بود تا ب  دکتر

 . مارستانمیتا االن ب شبیساعت پنج عصره و من از د االن

 نشده بود.  جادیا تش یوضع  یتو یر ییتغ

 

 .میکردیم  داینفر رو پ هیتا فردا عصر  دیبا

 

 رو فرستاده بودم تا برن.  همه

 باشم. ششیخودم پ خواستمیم
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 .ان یب  شیازما یخبر بدم تا برا یپان  یو دوستا  یگرفتم به ارم میتصم

 باشه.  یک ی شونیتا گروه خون کردمی خدا م خدا

 

 الل شده بود.  یکه کال پشت گوش  یارم

و به  ستی حالش خوب ن   یجمله خالصه کرده بودم"پان  هی یکه من کال بهش نگفته بودم و تو خوبه
 داره".  اجیخون احت

 و ادرس بده.   نیمارستانی فقط و فقط گفت کدوم ب یسوال کردن  یحت بدون

 چش بود؟؟ گهید نیا

 رو بهش دادم. ادرس

 بود. نجایا قه یدق ستیب یتو اونم

 . کردیگنگ داشت به من نگاه م فقط

 دکتر رو بهش گفتم.  یاروم حرفا اروم

  

 از تموم شدن حرفام... بعد

 ...دیخند

 ...د یخند یبلند یصدا با

 به ما جلب شده بود. انی که توجه اطراف یطور 

 شد.  لیتبد هی خنده به گر نیکم ا کم
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 شدن.  یجار  اشکاش

 نه؟؟؟ ؟؟؟مگهیکرد ینبود...شوخ  یجالب  یگفت:شوخ یبلند یصدا با

 

 بود. یصورتش جار   یشده بودم که رو ییاون اشکا مات

 ! زه؟؟یری اشک م  یخاطر پان  به

 !چرا؟

 . دمیاز جام پر یکه زد زود یادی فر با

 .بگوووو یکنیم یشوخ  یجوابمووو بده؟؟؟بگو گه دار  یلعنت ستمید مگه بااا تووو ن  -

 بد شده بود.   حالش

و اشکاش رو    دیموهاش کش یتو  یاز طرف من باشه روش رو برگردوند دست یمنتظر جواب  نکهیا بدون
 پاک کرد. 

 

 چشمام. یبرگشت طرف منو چشماشو دوخت تو   دوباره

  یلیخ  م؟؟حالشیکار کن یچ  دیتو رو خدا بگو با اشای :کد یتر و اروم تر از قبل ازم پرس میمال یلیخ
رو سرش اورده؟؟تورو خدا راستش رو بهم    ییبال نی همچ یباعثش شدهه؟؟ک یبده؟؟...اصالااا ک
 ....رن؟؟ی خون بگ انی خون بدم؟؟پس کوشن؟؟چرا نم  دیبا یبگو؟؟تو..توگفت 

 

  یو منتظر جواب  دیپرس یم یمتوال یسوال ها  یه یو با لحن مظلوم  ختیریتوجه به من اشک م بدون
 .شدیاز طرف من نم 

 بره. زیی نکنه..نکنه تنهام بزاره...نکنه اونم مثل پا-
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 تعجب کردم.  یل یخ  زییاسم پا دنیباشن 

خون    رمیاالن م نیبره.اصال هم  یی جا زارمیبلند گفت:نه نه نه من نم یکم یجاش بلند شدو با صدا از
 بدم. 

 ؟؟ یبر  دی..کجا باکج

 کردم. تشیهدا دادیخون م  دیکه با یسکوت به طرف اتاق یتو

 

 !ایخدا

 

 شده اخه؟؟! یچ

 

 !اد؟؟یبه روزمون م یچ داره

 کرده بود. ریی رفتارش صدو هشتاد درجه تغ رونیاز اتاق اومد ب یوقت یارم

 

 . زدیتو هم بود و تو چشماش نفرت موج م اخماش 

 اورده؟؟ یبال رو سر پان نیا  ی:کد یپرس یمحکم و جد یل یخ یبا صدا ستادویرو به روم وا اومد

 بال سرش اومده. نیکنم که اون پرستاره بهش گفته بود از ضرب و شتم ا فکر

 

 داره؟! یچه ربط  نیبه ا قایدق االن
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 بهش  زدم.   یپوزخند

 . دادمیجواب پس م نمیبه ا دیبا گهید

 

لب گفتم:محمد...کار اون احمق   ر یکرده بود دستام مشت شد و ز یکه محمد با پان  یکار  یاور  ادی با
 بود.. ومدهیاون الشخور ن دنیبود..به د ومدهین  یبود..به خاطر ساسان..چون پان

 

 صورتم خورد جا خوردم.  یکه تو ینگاه کنم،با ضربه ا یتا به ارم  رمی سرم رو باال بگ اومدم

 االن به من مشت زد؟! اون

 لباسم رو گرفت.  ی قهی شدم و خواستم از سر جام بلند بشم   یعصب

 بود از حفاظتت؟؟  نیمواظبشم!ا یتو گفت یلعنت-

 منو بده! هااا؟؟جواب

 جونش در خطره.  یعنیاون خونه  یپاش رو گذاشته تو یکه پان  یاز روز  یدونستیبود؟تو که م نیا

 ؟؟؟ یلعنت  یفهمیم

 

 

 حرصم از کاراش در اومد. گهید

 رفتم. مارستانیب  اطیجدا کردمو به ح  قمیرو از  دستش

 خواستم حرفاش رو بشنوم.  ینم
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بگه زودتر از   یز یتا خواست چ  ستادینشسته بودم که بازم اومد جلوم وا اطیح  یها یصندل یرو
 گفتم:  ادیو فر تی سرجام بلند شدمو با عصبان

  ریکه االن سـرش اومده تقصــ ی ــیبالهــا ــنیــال حوصــلتو ندااارم!اچرت نگــو که اص ـــنقدریا
 توهه؛فقـــط تـــو!

 چرا؟! یـــدونیم

ـ  یول کردیجمعشون با ساسان شرکت م یخونه و تو ومـدیم روزید ـدیبا چــون  شد؟؟؟ یچــ

 تا عصـر برنگشــت.   ــرونیتو اومد ب  بـــا

مهر خورده حق نداره با   یپان هی ــشونیکه اسم محمد رو پ  یکه تا وقت  یدونستیم دیهم از اول با تو
 بــه دو کنـــه. یک یهــا  ـــبهیغـر

 

 . کردیبازم ارومم م  یحرفا از ته دلم نبود ول  نیا نکهیا با

 

 کرد.  یرو ادهیاونم ز یرو ناراحت کنم ول  یارم خواستینم دلم

 شدم.  مونیخودم پش یاز گفته ها یحال و روز ارم  دنید با

 دستاش  نی سرشو گرفته بود ب  یصندل  یبود رو نشسته

 شدن.  یاشکاش جار  بازم

 

 منه!... رهیرو گرفت باال و رو به من گفت:اره تقص   سرش

 

 منه!... ری تقص زیچ همه



 عشق، حکم دل  اسیق

235 
 

 

 ! زیی پا رفتن

 

 !یپان  حال

 

 داداش! اره

 

 بد کردم!  من

 

 همه!  به

حدس بزنم   تونستمیو ساسان هم داره بازم م   یبه پان  یو چه ربط هیک زییپا  دونستمینم نکهیا با
 افتاده براش.  یاتفاق

 

 انداختم. نیینشستم و شرمنده سرم رو پا کنارش

 .کردم ی ناراحتش م  نبابد

 چرااا اخه  یول

 چراا

 . کنهیم  نیهمچ یاون داره به خاطر پان چرا

 



 عشق، حکم دل  اسیق

236 
 

 !هع

 

 . زنمی و زمان م ن یو دارم خودم رو به زم  که بهش دلبستم منم

 چرا؟ نیا

 

 . کنمی دوست داشتنم کال ممنوعه هست بازم در قلبم رو به روش باز م نیا دونمیم نکهیا با

 : کنه یشروع به حرف زدن م ندازهیبهم م ین ینگاه غمگ یارم

 آدم  یگلو خیب  مونهیم ییحرفها کی-

 شهی هم نم ادی و فر مونهیم

 شهی و بغض هم نم مونهیم

   یواشکیبغض  یحت

 اصال شهی نم  یز یچ چیآدم، ه یگلو  خیب  مونهیفقط م 

 کنه یرا کمرنگ م ییلذتها کیرا،  ییخنده ها کیو  ونهیم

 ن…یهر چه بعد از ا یرو ندازهیم هیو سا مونهیم

 و دلش  دونهیکه غــم هاش را خودش م یدرک کردن کس  سخته

 نن یب یلبـخـندهاش رو مهمه تنها  که

 ـخورنیحســـرت م که

 شاد بودنش  بــخاطر

 هاش  بخاطرخنده
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 چقدر تنهاس  دونهیجز اون نم   چکسیه و

 از باخــتن…  ـترسه…یچقدرم که

 ..زاشی از دست دادن عز  از

 زدن احساس و قلبـــش…  ـــــخی از

 … یزندگ  از

 که تهش باخت باشه... یز یهر چ از

 ... اشایک ترسمیم من

 بار تجربه کردم... هیدچار بشم که  یبازم به درد ترسمیم  یلیخ

 ...زمیدست دادن عز از

! 

 

 به خاطرش سوخت.  دلم

 نبود.  نیا شناختمیکه من م  ییایارم

 . ووردیخنده به لب همه م  طیشرا نیبدتر  یبود که تو یکس

  ادشیاز  ی ساعت یبرا یرو حت  زیو خنده همه چ   یبا شوخ گرفت یدلش م یبود که هر وقت کس یکس
 . بردیم

 ارومش کنم. تونمیاالن نم من

 . کردی اون همه رو اروم م شهیهم چون

 اون دل گرفته رو خوب کنم.  تونمینم االن



 عشق، حکم دل  اسیق

238 
 

 .کردیرو خوب م هیبق یاون بود که دال شهیهم چون

 ....تونمینم االن

 

 اون... یرو تو   یپان تونمیمن نم ی...ولی!تند رفتم.ولخوامیداداش معذرت م -

 

 گلوش نذاشت به حرفاش ادامه بده. بغض

 به سر شونش ردم.   یشدمو دست بلند

 .من واقعا شرمندتم که ناراحتت کردم. ستیکارا ن نی.پاشو که االن وقت ایپاشو ارم-

 ... شیازما یبرا انیب می خبر بد  یپان یبه دوستا میبلند شو تا بر االنم

 

  رمیاز جاش بلند شدو گفت:تو برو به دوستاش بگو منم م یحرف از دهان من خارج شد زود نیا تا
 خون دادن. یبرا ادیهم بگم ب گهینفر د هیبه...به 

 

 !؟؟ی:ک دم یپرس یکنجکاو با

 

همون حال گفت:به..به   یدر اورد و به طرفم گرفت و تو  بشی رو از ج  شیدست پاچه شدو گوش یارم
 داخلش هست. اریو مه  یعل  یشماره  ریرو هم بگ  یگوش نیپدرم!...ا

 

 رو از دستش گرفتم و با تعجب گفتم:پدرت؟؟!!  یتکون دادمو گوش  یسر 
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  یپان هی با گروه خون   دیمتفاوته شا شیگفت:خب..خب اون گروه خون  هوی یبگه ول  یچ  دونستینم
 داشته باشه.  یسازگار 

 

 دادم. تکون  دمی فهم یبه نشونه  ینگاش کردمو سر  دیترد با

 خارج شد منم رفتم داخل....  مارستانیب  اطیبا عجله از ح  یارم یوقت

 

 

 

 

 زودتر خوبش کنه. خوامیاز ته دلم از خدا م بندمویم چشمامو

 . دهیبه روم خواب رو

 تخت.  یرو

 وصله بهش.  دستگاه

 که  به چند تا دستگاه وصله. ییها یچ یپ میس  هزارتا

 تورو زنده نگه داشتن؟ اونا

 شدن دختر کوچولو؟ دنتیباعث نفس کش اونا

 !گهیشو د بلند

 ! یهست ییشو وثابت کن دختر قو بلند

 !؟یقشنگتو باز کن  یچشما  یخوا  ینم چرا
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 ! یهفته هست که هممون رو نگران کرد کی االن

 !نجاستیصبح تا شب ا  مادرت

 !رهی و م  ادیم برادرت

 پا به پاشون!   خواهرت

 ؟ی نیبب   ویشیبلند نم  چرا

 !شهیهر روز شکسته تر م یکه ارم  ینی بب

 ...فهی گفتن بدنت ضع دکترا

 ! فیکه بهت بگن ضع یهست یتر از اون  یتو قو  دونمیمن م یول

 تخت و چشمام رو بستم. یرو گذاشتم لبه  سرم

 . شیهفته پ هیرفت به  فکرم 

 ! یالو سالم عل-"

 

 !ا؟یسالم،ارم-

 

حد االن  ن ی...فقط تا استیخوب ن  ی!راستش زنگ زدم بهت بگم حال پاناشامیستم،کین  اینه من ارم-
و    اری.لطفا با مه خورهی بهش نم ی هر کس یداره و گروه خون اجیبهت بگم که به خون احت تونمیم

 نه!  ای خورهی به هم م تونیگروه خون مین یتا بب  نیبد شیو ازما  نیایخواهرشون ب 

 

 .فکر کنم که شوکه شده بود.ومدینم ی از پشت گوش  ییصدا
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گفت:چش..چش  یگرفته ا  یبا صدا قهیو نه اون، که بالخره بعد از چند دق زدم یم یمن حرف  نه
 شده؟؟

 

 دادن نداشتم. حی توض یحوصله  اصال

 . یفهمیم یرو بعدا که اومد شی هم که الزم بود گفتم،بق  یز ی***،هرچمارستانیب  ایگفتم:ب  یتند به

 

 رو قطع کردم.  یاز جانب اون باشم گوش یمنتظر حرف  نکهیا بدون

 

 شده! فیاعصآبم ضع یآدی روزا ز نیا

 تو گوشمه، اری اون پسره مه یادای داد و فر یصدا هنوزم

 گوشمه. یتو  د یکشیم  مایکه مهس  ییغایج  یصدا هنوزم

 چشمامه! یجلو ختی ر اریو مه  یعل  یکه اشکا یصحنه ا هنوزم

 شد! ی دختر کوچولو چشماشون اشک نیکه کنار گذاشته شدو به خاطر ا یغرور 

 و هم خوشحال.  میدکتر هم شوکه شد یحرفا دنیهممون با شن  یکه چطور  ادمهی هنوزم

 نفر!  هیکدوممون باهاش مطابقت نداشت...جز  چیه خون

 

 ! یپدر ارم اونم

 

مملو از نفرت،خشم و اشکش رو از مادر   یچشما یلحظه ا مارستانیورودش به ب  یکه از لحظه  یکس
 دور نکرد.  یو برادر پان 
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 . دمید یرو با ورود پدر ارم یمادر پان  ی  دهیوضوح رنگ پر به

 چشماش بود برام گنگ بود!  یکه تو یترس

 . ختیری و اشک م کردیم  یتاب یب  نقدریا یکه چرا مادر ارم دونستمینم

 

 . دونمینم

 . دونمینم

 . دونمینم

 

 ها! دونمی نم نیخسته از ا گهید

 

 زنده موندنش رو بدن.  دیکردن؛فقط تونستن بهمون ام  زیخون تجو  یبه پان نکهیاز ا بعد

 . دهیخواب مارستانی تخت ب یهفته هست که رو هی االنم

 بسته!  ییچشم ها با

 هفتس که تنهاش نذاشتم!  هی من

ورود   یدکتر اجازه   یهم لحظه به لحظه کنارمون هستن ول یپان  یوخونواده و دوستا  انایو ک  یارم
 ! دهینم یاتاق پان یچند نفر رو تو

 من شب تا صبح کنارشم!  یرن؛ولی م ضیبار بچه ها به عنوان همراه مر هیچند ساعت  نمیهم یبرا

 که کنار تختش هست.  یتخت  یرو

 !یغرور  چی.بدون هزنمی و واسش حرف م نمیشیم
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 ! گمیگذشتم م از

 !گمیحالم م از

 ! گمیگرفتم م ندهیا یکه برا یم یتصم از

 اون...  یول

 بسته...  یچشما با

 ...دهیپر یرنگ

 ... شهیم دهیکه به زور کش  ینفس

 تخت...  یرو

 به دراز...  دراز

 ! دهیخواب

 

 شبا غرورمو کنار گذاشتم! نیا یتو

 مثل اون! یخاطر عروسک  به

 واسش! ختمیکنار گذاشتمو اشک ر غرورمو

 

 اون خاطره نحسم گفتم. از

 کردن! چهی رو باز میزندگ یکه چه جور  گفتم

 غرورم شکسته شد...  یکه چطور  گفتم

 اون خواب بود... یول
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 خــواب! خواِب 

 دور شدم. ی"ازتخت پاند ییکه به در خورد حواسم رو جمع کردم با گفتن"بفرما یتقه ا یصدا

 

 . رفتی ورقه دستش بود داشت باهاشون ور م بود که وارد شد.چند دکتر

 .کردی با دقت تک تکشون رو نگاه م یز ی اخم ر با

 

بهتون بگم که حالشون داره بهتر   تونمیگفت:خوشبختانه م یسرش رو بلند کرد و با لبخند بالخره
 براش خطرناکه! یاسترس  ایهر فشار  ی ...ولیشه،ولیم

 هم رو روالش بوده!... یشار عصببگم که ف تونمیم دمیکه من د ییزایچ نیا طبق

 .میاون رو به بخش انتقال بد میتونیو م ادی بهوش م گهید  یتا چند ساعت خالصه

 

 رو بروز بدم.   میخوشحال یچطور  دونستمینم واقعا

 . دمیبود که شن یخبر   نیبهتر االن

 

 رو بستمو از ته دلم گفتم"خدارو شکرت" چشمام

 

 هست! ییکه دختر قو  دونستمیزنه،میزود جا نم  یکه پان  دونستمیم

 

 ممنونم! ااایخدا
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 تختش شدم.  کینزد

 !دمیرو بوس شیشون یپ میشدمو مال خم

 

داره بهتر   یخارج شده بود خبر دادم،که حال پان   مارستانی از ب گذشتینم یادیکه زمان ز  یبه ارم یوقت
 . مارستانی اومد ب یتعلل  چیه شه،بدونیم

 

 . ختیریداشت اشک م یخوشحال  از

 .مارستانیکه همه اومده بودن ب گذشتیکه دکتر بهمون داده بود نم یساعت از خبر  کی هنوز

 

 چشم تو چشم محمد هم نشدم. یمدت حت  نیا یتو

ساسان   کرد،انگاری بود که داشت ساسان رو دست به سر م  نیا دمیشن انایو از ک دونمیکه م یز یچ  تنها
 امانت دست محمد.  هیهم  یبودو پان یصاحب و مالک پان 

 رو مخ بود. یادیساسان هم ز نیا

 داشت.  یپان تیوضع یتو  ینقش هیکه  یکس

 کمه؟؟

 ه؟؟؟ یزیچ کم

 ه؟؟یدست دادن کل از

 ه؟؟؟ یزیچ کم

  ه؟؟یزیبشه کم چ  یسن سال دچار فشار عصب  نیا یتو یدختر 



 عشق، حکم دل  اسیق

246 
 

 مورچه هم برسه. هیازارش به  دم یند یکه حت یدختر 

 که صافه مثل برگ گل!  یدختر 

 !نهیمثل ا صادقه

 !کننیگلبرگ رو پژمرده م نیپست دارن ا یادما نیا یول

 ! کننیرو لکه دار م نهیا نیا دارن

 ! کننیرو نابود م شی زندگ دارن

☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 .گذرهیم یدو روزه داره از به هوش اومدن پان  االن

 وجودم شده! یگواراقشنگش  یکه رنگ چشما  دوروزه

 . نداختیحسش لرزه به تن ادم م یب  ینگاه ها یول

 . نداختینم گرانیبه د یوجود حس  دی به ام ینگاه مین یحت

 تو فکر.  رهی م قایو عم شهیم  رهینقطه خ هیبهوش اومده فقط و فقط به  یوقت از

 نشون نداد.  یعکس العمل چیاز اومدن مادر و برادرش ه  یحت

 !دهیو نه به حرفامون گوش م زنهیحرف م یکلمه ا نه

 ...انگار که افسرده شده!انگار

 . ترسوندیمن رو م ش ی حرکات لعنت نیهم

 . کردمیم شی روانپزشک معرف هیبه  دیدکتر با یگفته  به

 

 . نیطرف ا هی از
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 که رو دوشمه. یتیهم مامور گهیطرف د از

 . یپان یبرا یا هیکردن کل دایهم پ گهیاز طرف د و

 . میبودیم هیبه فکر اهدا کل دیداره هر  چه زودتر با یفیبدن ضع  یدکتر پان یگفته  به

 

 

 

 

 

 خونه. میبریرو م   یبعد از دو هفته پان میدار االن

 که محمد اون بال رو به سرش اورد.  یا خونه

خونش و   ی بره تو یکه پان نیچه برسه به ا نهیرو بب  شی محمد سا یحت ذاشتمی دست من بود نم اگه
 کنه.  یزندگ

 .. شدیبه نم  یول

 چند سال رو به باد بدم.  نیا یکه زحمت ها تونستمینم

 پا پس بکشم. خواستمیبود و نم یاخر باز  گهید

 

 . کردی سکوتش من رو نگران م نیدر بر گرفته و بود و ا یافکارم رو پان  شتریروزا ب  نیا

 .رهی اون فقط سکوت رو بپذو  یاز طرفش باش  یسخته که دو هفته به انتظار حرف یلیخ

 . ستیاصال رو به سامان ن شی روح  تیوضع
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 ...اصال

 

 . ادیاجازه ندادم همراهمون ب یبه ارم یاوردن پان  موقع

از چشم  یکه ارم خواستمیرو نم  نی و من اصال ا پرهیاومد حتما به محمد م یکه وقت دونستمیم خوب
 . وفتهیمحمد ب

 ورود نداشتن.   یهم که کال اجازه  یپان یدوستا و خونواده  

 

 . میکردی م تی اون رو به سمت اتاقش هدا میبود و داشت  انای من و ک ونی م یپان

 بود.  نییپا  سرم

 .ستادهیسر جاش وا یپان دمیدفعه د هی

 سرم رو بلند کردم چشمام خورد به محمد.  تا

 دست و پاش به لرزه افتاده بود.  یپان

اسم من رو صدا  غیمن چنگ انداخت و با ج یبه بازو ها ی که محمد به سمتمون برداشت پان یقدم با
 زد.

 اااشاااا یک-

 

 محمد بود.  دنی بعد از دو هفته با د یعکس العمل پان  نیاول

 و اشکاش رون شده بود.  دیلرزیداشت به خودش م نطوریهم  یپان

که  ین یبی نم ید لعنت ا،ی ن یروزا اطراف پان نیگفتم:لطفا،لطفااا ارو به محمد  تی تحکم و عصبان با
 ست؟ ی حالش خوب ن
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دستام گرفتم و   ونیرو م  یپان فی گم کنه و خودم کمر نح  نجایاشاره کردم که گور محمد رو از ا انایک به
 کردم. تی به طرف اتاقش هدا

 

 تخت کنارش نشستم. یتخت خوابوندمش خودمم لبه  یرو

 بود. ومدهیهنوزم بند ن  اشکاش

تحمل   شی وضع جسم  یول  ادیب رون ی حالتش ب نیداره که از ا گهیشوک د هیبه  ازیگفته بود که ن دکتر
 رو نداشت.  گهیشوک د ایفشار  هی

 

 ! سوزوندیعاجزش قلبم رو م  نگاه

 

 دستام گرفتم. یشکمش گذاشته بود رو تو  یرو که رو دستش

 به دستش وارد کردم.   یفی خف فشار

 میبار تو زندگ  هیبار...فقط  هی!کنمی شکست رو قبول نکردمو نم  میتو زندگ چوقتی ه ه،منیچ یدون یم-
االن بگم   تونمیماه حالم خوب نبود و م  ن یتا چند نکهیشکست خوردمو اون برام شد درس عبرت.با ا

 ... دمیبا مشکالت جنگ  .موندمودمیبازم پا پس نکش یبود،ول میدوران زندگ نیبدتر

 استفاده کردم...   ندمیشکستم واسه ا از

 !فتمی دوباره به غلط ب ذاشتمیو نم  ووردمیاز راه منحرف بشم اونو به خاطر م خواستمیم تا

 ی ر یاز شکست هات عبرت بگ  ندهیا یکه تو هم تو گمینم نارویا

 من کامال تفاوت داره و داشته!  طیتو با شرا طیکه شرا دونمیخوب م چون
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 فقط اراده مهمه. زیهر چ یکه تو گمیم نیا یبرا فقط

 .یپشت سر بزار  یمشکالت رو به اسون نیبدتر یتون یم یاراده داشته باش تیزندگ  یاگه تو تو

 !نیاراده داشته باش،هم فقط

 

 

 . کردی داشت به حرفام گوش م یپان

 تکون داد. نیدوخت به چشمام و سرش رو به طرف شویاشک یچشما

 !تونمینم..نم-

 ! تونمینم گهی..به خدا دب

 !!! کشمی...نم..نمگهی...دگید

 

 . زدیحرفا رو به من م نیشده بود به زور داشت ا لی به هق هق تبد شیگر

 

 اشکاش رو نداشتم. دنیو تحمل د نمشیوضع بب نیا ی تونستم تو ینم گهید

 . دمیرو بوس  شیشون یدستام گرفتم و پ نیرو ب   سرش

 .دمیاغوشم کش یرو پاک کردمو اونو تو اشکاش

 .کردمی و من موهاش رو نوازش م  کردی خفه م نمی س یهقاش رو تو هق

 

 نکن!  هیگر-



 عشق، حکم دل  اسیق

251 
 

 من هستم... نگاه

 هست...  انایک

 هستن...  دوستات

 هم هست...  ای...ارمار

 .یکن ی حال و روز رو واسه خودت درست م نیا یدار  یبه خاطر چ  پس

 بکنه.   یغلط چیه تونهینم محمد

 

 . شیشونی رو چسبوندم به پ میشونیجدا کردمو صورتش رو با دستام قاب گرفتم. پ نمیرو از س   سرش

 !یست یتنها ن-

 ! نویا بفهم

 کنارتم...پس ناراحت نباش!  استیدن  ایدن تا

 

دستاشو دور گردنم حلقه کردو خودش رو انداخت   هیگر  ری زد ز یبلند یتمام شدن حرفام با صدا با
 آغوشم. یتو

 

 کرد تا سبک شد.  هیگر نقدریا

 کنار گوشش زمزمه کردمو کمرش رو نوازش کردم که نفساش منظم شد و به خواب رفت.  نقدریا

 

 بالشتش گذاشتم. یبشه سرش رو رو داریاز خواب ب نکهیبدون ا واشی
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 داشت.  یمعصوم  یلیخ  ی چهره

 رو کنار زدم.  ش یشون یپ یرو یموها

 پشت دستم گونه هاش رو نوازش کردم.  با

 اشک هنوزم رو صورتش بود.  یرده ها یجا

 

 . دمیکش یق یرو بستم نفس عم چشمام

 

 !".زمی ...عزریبرم کنار گوشش خم شدمو گفتم"شب به خ رونی از اتاق ب نکهیاز ا قبل

 .دمی محمد رو از اتاق کار شن یکه صدا رفتمیداشتم به طرف اشپزخونه م 

 . ستمیباعث شد به طرف اتاق برمو پشت درش وا میکنجکاو

 

 اره..اررهههه،چند بار بگم تازه با دوستاش از مسافرت اومده و خستس.-

 

-........ 

 

 ... شینم گمیم-

 

-...... 
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اومد از اتاقش   یاگه پان  ایفردا ب !تو،باشه،باشهیزن یکه تو باز حرف خودت رو م گمیم  یبابا هر چ یا-
 .خدافظ. نشیبب  رونیب

 

 از اونجا دور شدم.  یقدماش به طرف در اتاق زود یشدا دنیشن  با

 

 !یلعنت

 

 بهت محمد،لعنت! لعنت

 

 ...نهی اون الشخور رو بب یپان  تی وضع نی ا یمن گذاشتم تو اگه

 

 

 

 

 

 ا یپان
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 !هع

 !هیعجب روز  امروزم

 !یحوصله ا نه

 ! یحال نه

 

  فقط

 اتاق! یمطلق تو سکوت

 تخت!  یجون رو  یکه ب یمن

 به ناکجا!  رهی که خ ییچشما

 

 افتادم.  اشایک شبید ی حرفا ادی افکارم غرق بودم که  یتو نطوریهم

 

لحنش اراده موج  یحرفاش محبت و تو یچشماش صداقت و تو یتو زدیاون حرفارو بهم م یوقت
 . زدیم

محمدم اونم  ی غهیمن ص نکهیاوردن ا ادیبا به  یقرص بشه ول یدلم کم شدیحرفا باعث م نیهم
 من رو با ساسان معامله... خوادیم

 ...معامله
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 . دیکشی کنه تموم قوت قلبم پر م معامله

 .کردی م شتریو سر درد من رو ب  ومدیم نییاز پا یادی ز یو صدا سر

 

 وارد شد. یک یهوا باز شد و  ی بعد بود که در اتاقم ب قهیدق  ستیب  بایتقر

 

 چشمام بهش زل زدم.  یتو ختمیدختر تموم نفرتمو ر نیا دنید با

 

 کردو با پوزخند گفت:  نیی من باال پا یاز سر تا پا یدست

  قبرستون ی نهی س یرفتی راست م ه ی دیکه با کردمیهمون موقع فکر م  ،هعیکه زنده موند نمیب یاوووه،م
 ...مارستانی تا ب

 چرا؟؟؟ یدونیکوچولو ها،دلم برات سوخت،م  هیکوچولو،فقط   هی،یییول

 .یمثل ساسان رو از دست بد یکس یخواستی م گم،چوووونیخودم م یفکر کن خوادینم

 ! نیریچشمک اضافه کرد(خسرو خودش اومده دنبال ش  هی)با  اینگران نباش اصالااا

 و....  نتتیساسان اومده بب  ارههه

 . دمیشنیدلربا رو نم یحرفا گهید 

 به افکارم هجوم اوردن.  فتهیقراره ب  ندهیکه در ا ییو اتفاقا گذشتم

 . کردی ذهنم دور م  یها یاز شلوغ کمیو من رو  فتادی م یاتفاق خوب  شدیخوب م چقدر

 دنبال ارامش گم شده ام بودم. بیروز ها عج  نیا

 دلربا  یحرفا با
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 انفجار..  دوباره

 .. یاداور ی  دوباره

 درد وعذاب.. دوباره

 حسرت..   دوباره

 خوادی حس تازه م هی دلم

 یبند انگشت یدل خوش هی

 زمستون  ونیم زییپا هی

 ه یبعد از گر یحس سبک  مثل

 فارغ شد از مکافات ها..  دیبا یگآه

 کوچک..  یها زیبا چ ی،حت یرها شد از حصار دلتنگ   دیبا یگآه

 دلم خدا رو صدا زدم. یدستام گرفتمو تو یرو ال سرم

 کابوس ها؟!  نیا شدیتموم نم چرا

 رفته منم هستم؟!   ادتی ایخدا

 رفته منم از بندگانتم؟!  ادتی

 ! ؟ینی بی منو نم چرا

 !؟یشنویصدامو نم  چرا

 خدا.. خستم

 ..خسته

 تموم ادمات خستم!  یبه اندازه  من
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 !..خواستمینبود که من م  یزندگ نیا

 !..خوامیمن م ستین ی انیپا نیا

 اشک و اه باشه؟!   یسهم من از زندگ دیبا چرا

 حسرت..  فقط

 ..ید ی..ناامی..خستگ انتظار

 ..ی..دلتنگی..دلتنگیدلتنگ

 ..دمشیکه ند یمادر  دلتنگ

 ..دمشیکه ند یخواهر  دلتنگ

 

 !دیکش  ریدوباره ت  سرم

 سرم اکو شد! یدلربا تو یحرفا

 لعنت 

 لعنت 

 بهت! لعنت

 پشت صدا  صدا

 غ یپشت ج  غیج 

 پشت ناله  ناله

 

 .زدیو مدام اسمم رو صدا م دادی .شونه هام رو محکم تکون مدیبه سمتم دو اشا ی اتاق باز شد و ک در
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نشون بدم و چشمام   یبودم که واکنش یز ی خسته تر از اون چ دمیکه کش یغی همه ج نیمن از ا اما
 خود به خود بسته شد....

 

 

 

 

 

 چشام رو باز کردم.  یال اروم

 .مارستانیجز ب  ستمین ییجا  دمیساعد دستم فهم  یمطلق اتاق، سرم و پنبه رو یدیسف دنید با

 . دمیکامل باز کردمو خودمو باال کش چشامو

 اتاق نبود.  یکس تو چیبه دور و برم انداختم،ه ینگاه

 . شدیم دهیچند نفر از پشت در اتاق شن یمکالمه  یصدا اما

 

 دکتر حالش چطوره؟! یاقا-

 

باعث شد   اشا یک یبالفاصله بعد از اون صدا یشد ول دهی هم کش یساسان اخمام تو یصدا دنیباشن 
 کنج لبام جا خوش کنه.  یلبخند کمرنگ 

 

 ساسااان،لطفا!!-
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که محمد بهت دروغ   یدیچشماش؟؟د یجلو یایب یخوا ی و بازم م  ستیحالش خوب ن  یپان ین یبیم
 سر اونه!  ریهمش ز یحال پان  ن یکه ا یدیگفته بود!د

 خواهشا!  پس

 

 

 !زدیموج م ت یعصبان  یمحترمانه باشه ول کردی م یسع نکهیبا ا اشایک یصدا یتو

 

 رو بستم! چشمام

 مونه ی جا م  ییاز آدم جا یبخش شهیهم

 ره، یم آدم

 مونهیاز اون جا م یبخش مهم اما

 یی درختا ریز

 ی اتاق تو

 ی عابر  یتو چشما ای

 گم کرده یدونه چ ینم آدم

 ! ستیاز اون ن یبخش شهیهم

 !کنمیاالن حس م منم

 . ستیاز وجودم ن  یکه گوشه ا  کنمی م حس

 نکردم اونو  گم
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 جاش گذاشتم.. خودم

 کردم.. میتقد خودم

 که دوسشون داشتم و اونا نداشتن!  ییاونا به

 هع

 معرفت!  یاون همه ادم ب به

 کردم  میتقد

 رو..  اعتمادم

 رو..  محبتم ی خزونه

اتاق رو ترک کرد و بعد از اونم   یپزشک یکار ها یسر  هیداخل شدو بعد از چک کردن سرم و  دکتر
 وارد شدن.  انای به همراه ک اشایک

 

 به هر دوشون انداختم. ینگاه

 بودن. ستادهیکنارم ا یحرف بدون

 

 نذاشتم حرفش رو بزنه.  کردمو ی دست شیبگه خودم پ یز ی اومد چ اشایک تا

وجود   یو خم مقصر  چیداستان پر پ نی! تو ازای چ یلی.خ نیدون یمن نم یاز زندگ یادی ز یزایشماوچ-
 . دیرو به گند کش  میداشت که کل زندگ

 بود!  یبگم اون مان  تونمینم

 بگم محمد بود! تونمینم

 کار بودن!   ریاونا هم تقص درسته
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 نبود جز خودم! یمقصر کس اون

 .میزدم به زندگ  شی بودم که ات خودم

 کنم. هیکس گال چیتونم از ه  ینم

 !دونمی خودم رو مقصر م پس

 .... لشمیدل

 

 بگم.  یچ دونستمینم

 کردم.  سکوت

 

 سکوت کنم،  یر یاز دلگ  ومدمیروزا م نیا

 ! شدمیم رتری دلگ یول

 . هوووف

 چشم دوختم. نشونیغمگ  یحوصله به چشما یب

 

 !اشایک

 ! انایک

 ازشون ممنون بودم. واقعا

 که تنهام نذاشتن.  ییروزا نیخاطر ا به

 و روش رو برگردوند.   دیبه صورتش کش یکالفه دست اشایک
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 انداخت.  نییسرش رو پا انایک

 نداشتن که بهم بزنن.  یحرف 

 بهم بگن؟؟!  یچ واقعا

 

 بابا پدرام ،مامان و خواهرم برم.  دنیبعد از دو سه هفته به د خوادیدلم م االن

 خلوت کنم. یبرم باهاشون چند ساعت خوادیم دلم

 اطرافم.  یایرو غافل کنم از دن خودم

 هستم.  یچند ساعت فراموش کنم ک یبرا

 کنم حالم رو.  فراموش

 رو فراموش کنم. زیچ همه

 باشم و خونوادم. خودم

 باشم و خودم!  خودم

 

گفتم که من رو ببره  اشای به ک  دیطول نکش شتری بعد از مرخص شدنم که دوساعت ب  بالفاصله
 .ششونیپ

که  نیگفتم:در خواست کردم،اگه برد تی من با قاطع یمخالفت کنن ول  خواستنیهر دوشون م اول
 ! رمیخودم م  نیاگه نبرد چیه

 چون و چرا من رو بردن. یب

 از همه رفتم سراغ پدرم.  اول

 نه. ای  انینکردم که اونا همرام م یتوجه 
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 کنار سنگش نشستم. رفتم

 سالم بابا! -

 ؟ یخوب

 اسمون چه خبر؟  از

 ؟یخدا تموم نشده که برگرد  هیمهمون

 چشمام بزارم؟  یکه دستات رو به رسم ادب رو یستین چرا

 ببخش که بزرگ شدم. منو

 منو بزرگ کردن!  ،یبچه بودم ول من

 بزرگ شد،  روحم

 بخشش! واسه

 بزرگ شد،  قلبم

 کردن! یادی که خودشون رو ز ییاونا واسه

 

 پدرم...؟! ییکجا تو

 خدا دلتنگم... به

 

 

 سنگ قبر.  یرو پس زدمو خم شدم رو  اشکام
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 ... دمیتک تک کلمه هاش رو بوس دمیاسمش دست کش یرو 

 

 

 به سمت خاک مامانم و خواهرم رفتم. سر جام بلند شدمو از

 .ومدمین دنشونیبه د شتریبار ب  هیواسه اوناهم تنگ شده بود گرچه  دلم

 نسبت بهشون داشتم.  یحس هی

 بودن. میاز زندگ یمی که ن کردمی م احساس

 باهاشون نداشتم.  یبی حس غر چیه

 

 کآش گذر زمان تو دستام بود... یا

 موند!  ینم  یوقت گهیاونا موندن د  ی ب یکه برا کردمیم یاونقدر طوالن بودنشون رو  یلحظه ها اونوقت

 افسوس... اما

 

 رو هم با مادرو خواهرم خلوت کردم.  یساعت کی

 . کردمیم  یاحساس سبک واقعا

 بود. ریحس ارامش برام وصف ناپذ نیا

 

 .میکردیمحمد حرکت م  یبه طرف خونه  میداشت میبود  نیماش یتو

 ترس داشتم. دنشید از



 عشق، حکم دل  اسیق

265 
 

و حالم رو   ومدیم  ادمیاون روز به  یخاطره  دمیشنی اسمش رو م ای فتادیوقت چشمم بهش م هر
 ! کردیم شونیپر

 

 کم کم خوابم بردو... شدیپخش م نیماش یکه تو ی میخاطر اهنگ مال به

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارارو وانجام داده  بودم. مقدمات

 هم بدون چون و چرا قبول کرد که مراقبشون باشه! یارم

 .هیکار چ نیا یتو یارم ی زهیانگ دونستمیو هنوز نم شدیاخر خط بود و داشت کارا تموم م گهید

 

 برم.   دنشیگفته بود که امروز عصر به د بهم

 پا نذاشته بودم.  چوقتی که فقط ادرسش رو بلد بودم و ه ییجا

 بره! ی کس  دادیاجازه نم چوقتی اصل خودش ه در
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 دستم انداختم.   یتو یبه برگه  ینگاه

 امتحاناش بود.  خیتار

 . دمی"ش رو شن دیی"بفرمایکه به در اتاقش زدم صدا یدو تقه ا با

 تخت نشسته بود. یرو

 اتاق گذاشتم. یگوشه  ز ی م یبهش انداختمو برگه رو رو  یمهربون نگاه

 برگه اشاره کردمو گفتم: به

  یاز یبخون،...ن نی امتحانت هست و بش نیکه فردا اول ین ی بی م یامتحانات هست!اگه نگاه کن برنامه
بهم بگو تا برات   یداشت  یامتحان،اگه هم مشکل ی!فقط برا یکالسا شرکت کن یکه تو ستیهم ن
 بگو!  انای بدم و... اگرم نبودم به ک  حیتوض

 

 کردم که نگاهم رو منحرف کنم. یسع

 برام نذاشته بود!  که شبا خواب  ییچشا از

 انداختم و به سمت در اتاق حرکت کردم. نیی رو پا سرم

 که بشنوه گفتم:  یطور  اروم

 بهم بگو! یداشت یاگه...کار -

 

 و برگشتم به طرفش.  دم یاخر بود که صداش رو شن ی لحظه

 

 ممنونم. -
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 بهش انداختم.  ینگاه

 !یسرشار از خوشحال  رو لباش بود و چشماش  یکم جون لبخند

 

 و خوشحآل بشه!  آرهیکوچک لبخند به لب ب یزآی بده که آدم با چ چقدر

 محبت بآشه! یگدآ شهیبده که هم چقدر

 درد! نیبه ا یکه دچآر بش یاز روز  امآن

 ..امآن

 ...امآن

 " اکتفا کردم. کنمی و به گفتن"خواهش م دمیکش یاه

 

 روانشناس رفته بود.  شیجلسش رو پ نیاول  روزید

 ...ادی ب رونیحالش ب  نیتا از ا کردیم ی سع دیخودشم با یول

 

 

 

 ا یپان
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 رو بستم. چشمام

 بازم کم بود. کردمیتشکر م  اشایچقدرم از ک هر

 کردم.  دایپ یکه بهش کشش کردمی م احساس

 حس خوب،  هی

 خوب،  یل یییخ

 کنم! فشی تونم توص یخوب که نم اونقدر

 نه. ایحس هارو نسبت به من داره  نیکه اونم ا دونمینم

 نه. ای هیاز  بودنم راض  ایبدونم که ا خوادیم دلم

 

 شد یکاش م یا

 مرد  ی ساعت یبرا

 ی فهم یوقته که م اون

 کنه،یاز نبودت دق م  یک

 ذوق! یک و

 دلم،

 !خوادی مردن م یساعت

 

 امتحانات رو برداشتم.  یبرگه  دمویکش یپوف
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 .میامتحان علوم داشت  فردا

 که من ازش متنفر بودم.  یدرس

 کردم.  دایکردمو کتابم رو پ  نیی کتابارو باال پا یحوصله قفسه  یب

 !نداختمیبهشون م ییو نگاه گذرا  زدمی کتابم رو بخونم داشتم صفحه هارو ورق م نمیبش  نکهیا یجا به

 

 افتادم. ییچشا ادیاراده  یب

 . دیکشیشب رو به رخ م  یک یوتار یاه یکه س ییچشما

 . شدمیم رهیاالن کنارم بود و به چشاش خ  خواستیم دلم

 . کردمینگاه م دیاز موقع ها د یبعض شدیکه فقط م  ییلبخندا به

 هع

 امتحان، فصل

 ندارم!  یدرس  چیهام،ه یدلتنگ  ریز دنیجز مرور رنگ چشمات و خط کش  من

 ور برم. بودم که با کتابام یز ی تر از اون چ کالفه

 از اتاق انداختم. یحرکت گوشه ا هیرو با  کتاب

 داشتم.. ازین االن

 آغوش گرم،  هی به

 مهربون، 

 مادرانه

 و
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 ! صادقانه

 .مییو زن دا مییدا شی برم پ  خواستیم دلم

 به اونا هم سر بزنم.  دنشید  یبه بهونه  تونستمیبود و م دهیچند وقت ند نیا یرو هم تو یارم

 از جام بلندم.  نمشونیبب  تونمیباز م   نکهیاز ا خوشحال

 . دمیکه دم دست بود رو پوش  ییلباسا یزود

 کس خونه نبود.  چیه خوشبختانه

 . ومدیکه تا شب خونه نم محمد

 هم که دانشگاه بود  انایک

 ... اشای ک یول

 دست به سر کنم. یچطور  گهیاون رو د اووف

 در اتاق زده شده بود.  یخورد که رو یچشمم به کاغذ از کنار اتاقش رد بشم خواستم

 "سالم...

 غذا درست کرده..  انا یخواستم مزاحم درس خوندنت بشم،ک  ینم

 نرو..  رونی اطالع از خونه ب بدون

   میستیشب خونه ن تا

 

 ..!"اشایک

 

 گرفت.  خندم
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 . خونمی دارم کتاب م کردیفکر م  نیغرق افکارم بودم که ا اونقدر

   یییواا

 تا شب خودم هستمو خودم.  پس

 حرکت کردم. نایا مییدا یبه طرف خونه  یخوشحال با

 ساعته اونجا بودم.  مین

 اغوشش غرق کرد. یو من رو تو  دیکش یفی خف غی ج  دیدر رو باز کرد و من رو د مییزن دا یوقت

 ! هیخوب حس

 !هیقشنگ حس

 ...فقط حس مادرانش که به من داشت!یهر حس نه

 

 کردو خودش پشت سرم اومد.  تیمن رو به داخل هدا مییدا زن

ما   یگفتیحالت و م نیبا ا رونیب  یکرد که حالت چطوره..چرا اومد چمیسوال پ یکل مینشست یوقت
 بال رو به سرت اورد و....  نیخبر ا ی..چرا اون خدا بمیایخودمون ب

 

 بزنم.   یبه ارم یگرفتم سر  میتصم  مییحرف زدن با زندا  یاز کل بعد

 اتاقش.  یهم تو یسامان سرکاره و ارم ییگفته بود که دا ییدا زن

 

  یبلند شدم و اون به طرف اشپزخونه رفت تا ناهار درست کنه و من به طرف اتاق ارم  ییزن دا همراه
 حرکت کردم. 
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 و دو تقه به در زدم. ستادمیدر اتاقش وا یجلو

 . دمیشنی حرف زدناش و ناله هاش رو م یصدا  یول

 در اتاق رو باز کردم.  دهینم  یجواب دمیکه د یوقت  یبه در زدم ول یاتقه   دوبار

 دستاش.  یتو یتخت نشسته بود و قاب عکس یرو

 

! داشت دستاش رو نوازش  یحال خودش و  نبود واشکاش جار  یاون اصال تو ی قدم جلو رفتم ول چند
 . زدی و حرف م دی کشی قاب م یگونه رو

 به روزم اومده..   یچ ین یکه بب ییکجا-

 ..ینذاشتم تنها بمون  چوقتی ...هیاخر تنهات گذاشتم ول یروزا درسته

 !چرااا؟

 مش خاک و خاطره شد..  هیتموم اون همه محبت فقط  جواب

 باورش نشد..  دیخدا شا دونمیهم برام سخته،نم  دنیخدا گفته بودم بدون تو نفس کش به

 از من دوست داشت..  شتریمستجاب کرد،تو رو ب چون خدا دعاتو کشم یدارم نفس م  االن

 ..یبه روزم اورد یچ یکه کرد ییبا دعا یدونینم تو

 بدون تو..  یهم شد زندگ ییتنها اخه

 چقدر سخته.. یاگه بدون آخ

 شد..  ییاما سهم من تنها یرفت تو

 ..یهمه وقت باورم نشده که رفت نیبعد از ا هنوز

 ..یتنهام گذاشت  که
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 ه بود و به هق هق افتاده بودم.شد ری سراز اشکام

 

 من شدو با شتاب به طرفم اومد. یمتوجه  یبه زانو افتادم تازه ارم   نیزم  یرو یوقت

 تند با پشت دست اشکاش رو پاک کرد و من رو بلند کرد.  تند

 گفت:  یگرفته ا یصدا با

 حال و روزت؟!   نیدختر خوب،با ا ی کن ی م کاری چ نجایا اخه

 جواب سوالش نبود.  جز سکوتم  یچیه

 هع

 جو رو عوض کنه؟!   خواستیم مثال

 از بدم،بدتره! حآلم

 ! کننیم میآریهوآ   یب شهیهم  اشکآم

 ! ینی شکسته بب  نطوریمرد رو ا هیسخته  چقدر

 

 رو به روم گرفته بود رو از دستش گرفتم.  یرو که ارم یاب وانیل

 . زی کنار م یرو گذاشتم رو عسل وانیو ل  دمیاز اب رو نوش  یکم

 !کردیم هینه گر  کردمویم هینه گر گهید

که بدون اجازه   خوامیبلند شدموگفتم:معذرت م نمیهم یبوجود اومده رو اصال دوست نداشتم.برا جو
 وارد اتاقت شدم،اخه... 
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 ! هی چه حرف نیگفت:نه باو،ا یکه حرفم رو ادامه بدمو با لبخند نذاشت

 بزنه و دو دل بود.   یحرف خواستیم انگار

 تا حرفش رو بزنه. کردمیبهش نگاه م یسوال منم

 سر حرف رو باز کرد. بالخره

تا   یایامروز عصر همرام ب  شهیبدم.اگ..اگه م  حیرو برات توض یز یچ هی دیبا یعنی..زهی راستش..چ-
 من.  یخونه  میبر

 

 ! ؟یارم ی خونه

و(تازه  نیی !)سرش رو انداخت پامیداشت یعنیخونه جدا دارم... هیسوالم رو از چشام که  گفت: انگار
 ...ی!ولز یی گرفته بودم،با نظر پا

 

 !امی دوباره غرق گذشته نشه گفتم:باشه،باشه م نکهیا یبرا یزود

 

 .میاستراحت کرد یکم  میشست یو بعد از خوردن ناهار و شستن ظرفا که من و ارم نییپا  میهم رفت با

 

 .می بود که به سمت خونش حرکت کرد م،چهاری سه و ن  یساعتا حدود

 

 به ساعتش انداخت.  ینگه داشت و نگاه  ی اپارتمان هی یجلو

 گرفت سمتم.  ید یطرف منو کل برگشت
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 خواستمی.اگه مگردمیبر م گهیساعت د میبه بابا بزنم و تا ن  یسر  هی رمیاشاره به اپارتمان گفت:من م  با
 شهیتو رو ببرم که مطمئنا  برات بد م

 برو طبقه سوم واحد***. پس

 

 شدم.  ادهی پ نیتکون دادمو از ماش یسر 

 خونه شوکه شدم.  دنیگفته بود شدمو با د ی که ارم یواحد وارد

 هم شوکه شدم!  یلیخ

 

 . زیی پا یخونه پر بود از عکسا یوارایدر و د کل

 دو نفرشون باهم.  یعکسا

 در بردارم در رو بستم و رفتم داخل.   یرو از رو دیکل  نکهیبدون ا 

 کاناپه انداختم. یرو رو فمیک

 تک عکساشون رو از نظر گذروندم.  تک

 اندازه. نیکه شباهت تا ا  شدیاصال باورم نم یوا

 .زیی اون عکسا،نه پا یمن بودم تو انگار

 رو از سرم برداشتمو مانتوم رو از تنم جدا کردم.  شالم

 بودم.  دهیپوش یتاپ مشک هیمانتوم  ریز

 عادت کش رو از موهام جدا کردم.. یرو از
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 نبود. یبزرگ  ی خونه

 خوابه بود و دنج!  دو

 داشت! ییبایو ز کیش  یل یخ خونه

 رو بنا کنن!  ونشونیخونه اش نی ا یتو خواستنیم اونا

 افسوس که خواهرم رفت...  اما

 ..افسوس

 

 !!!؟؟؟ی پان-

 با بهت به عقب برگشتم. دمیکه شن ییصدا با

 

 .کردیم  کاری چ نجایا نیا یوااا

 نگاه کرد.  وارید ی رو  یاز من گرفت و تک تک به عکسا چشم

 .شدیهر لحظه ناباور تر م  نگاهش

 آغوش هم بودن ثابت موند. یتو  یو ارم  زییکه پا  یعکس یرو  چشماش

 

 . تونستمیبگم اما نم یز یچ خواستمیم

 به من انداخت.  یو بعد باال گرفت و نگاه نیی رو انداخت پا  سرش

 

 تکون داد. نیدستاش به عکسا اشاره کرد و سرش رو به طرف با
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 اونم مثل من قدرت تکلم نداشت.  انگار

 

 .کردی رو صدا م اشایبه گوشم خورد که داشت ک   انایک یصدا قهی از گذشت چند دق بعد

 لحظه که وارد شد اول چشماش به من افتاد و بعد با بهت به عکسا نگاه کرد...  همون

 .. دیباریاز چشماش خون م گهیکه د اشایک

 . کردیبازم سکوت م   یبگه ول یز یتا چ ووردیباال م  دیدستش رو به عالمت تهد یه

 و از خونه خارج شد.   دیکوب واریبه د  ی اخر مشت محکم در

 . کردی نگام م یاشک یکه داشت با چشما ییانای موندم و ک من

 لباش زمزمه واربگه:  نیتونست از ب  فقط

 چرااا؟؟؟!!-

 

 

 

 

 

 . دادیرو نم یکار  چیقفل کرده بود و بهم فرمان ه مغزم

 جوابش رو بدم.  خواستمیم

 ... نیکه اشتباه نکن بگم

 ..ستمیخدا اون من ن به
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 .. گفتنیرو م گهید  زی چ هیاون عکسا  یول

 غافل شدم.  انایشد که از ک یچ  دمینفهم

 از خونه خارج شد.  اونم

 هع

 "ها به باد رفته بود،دمی"نفهم نیبه خاطر هم  میزندگ کل

 گرفتن ها.  دهیها و ناد دنیخاطر نشن به

 ها.. یخاطر از فرصت استفاده نکردن ها و دلسنگ به

 

 کال از اپارتمان خارج شدم. دمویلباسام رو پوش  یزود

 از ته دل سر دادم. یاه دمویبه صورتم کش یدست

 کدومشون نبودن. چیه

 

 سر  خوردمو زانوهامو بغل کردم.  واریکنار د ابونی خ یتو  همونجا

 شانسه که من دارم؟! نیاخه ا یوااا

 ! کنن؟ی فکر م یاونا در مورد من چ  االن

 من! یخدا یاشا،،،واایک

 کار کنم؟! یچ دیبا االن

 

 . دمیبود از جام پر کمیکه نزد  ینیبوق ماش  یصدا با
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 .کردیعالمت سوال و تعجب و با اخم نگام م هیبود و داشت مثل  یارم

 . نیسمت کمک راننده رو باز کردمو نشستم داخل ماش  در

 بدم.  ح ی رو به اون دوتا توض ز یهمه چ خواستمیزار بود و فقط م  یلیخ  حالم

 چند ساعت.  یبرا  یبکنن حت ییفکرا نینداشتم که اونا بخوان درمورد من همچ یخوب   احساس

 

 کردم.  فیتعر یارم  یرو برا  هیقض تمام

براشون بگه که من دختر   خواستیاونجا و ظاهرا م انیگفته بود که ب  انایو ک  اشای خودش به ک یارم
 عمش هستم.

رو   انایو ک  اشای شماره ک یدر پ  یو پ  گفتینم یز یچ یبهم بگ   یخواستیم یکه بگو چ دمیپرس یهرچ
 . گرفتیم

 

 پاسخگو نبود.  انایخاموش بود و ک ش یکه گوش اشایک

 همه فشار بازم سردردم شروع شده بود. نیا از

 

 بازم درد داشتم. یبهتر شدم ول  کمی  یخوردن مسکن  با

 محمد. یگفتم بره خونه  یارم به

 

 شدم. ادهی به سرعت پ ستادیخونه وا  یجلو نیماش  تا

 که خونه باشن.  کردمی خدا م خدا

 ..نبود!یحرکت کردم ول اشایبه سمت اتاق ک اول
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 . دمیشن یرو از اتاقش م   انایک یها هیگر یصدا  یول

به خاطر    انای ک دونستمیبشکنه.خوب م  انای و غرور ک نهیحال بب   نیا یاون رو تو یارم خواستینم دلم
 .کنهیم هیداره گر یچ

 

 . اشایخونست و تو برو دنبال ک  انای و باهاش حرف زدم که ک نییباال رفتم پا   ادیب  یارم نکهیاز ا قبل

 بازم جلوش رو گرفتم. یحرف بزنه ول   انای با ک  کردیم یداشت پافشار  نکهیا با

 . انای برداشتم به طرف اتاق ک قدم

 ... دمشیدر زدن وارد شدم و د بدون

 بود. اتاقو خودش رو مچاله کرده  یکه نشسته بود گوشه  دمشید

 بودن و چشماش سرخ.  یجار  اشکاش

 

 . سوختیبراش م  یلیخ دلم

 .ادی رو هم بفهمه بازم سخت باهاش کنار م هیقض نیا اگه

 ! دیدیاون رو فقط به چشم خواهرش م یارم

 کم، نه

 و

 !ادیز نه

 کنارش زانو زدمو نشستم.  رفتم
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 رو بلند کرد نگاهم کرد.  سرش

 نبود. دایهو چشماش یتو یتنفر   چیخالف تصورم ه بر

 . دادمیدلخور بود و من بهش حق م  فقط

 دستام گرفتم یرو تو دستاش

 مقاومت کردم. یبکشه ول  رونیدستاش رو از حصار دستام ب  خواستیم

 

 کردم.  هیتک  واری نشستم و به د کنارش

 

 بود. رهیبهم نداد و همونطور به رو به رو خ  یجواب  یرو صدا زدم ول  اسمش

 ... سین  یکن یکه تو فکر م  یز یچ ن،،،اونیگفتم:بب زدمو   یپوزخند

 

 بسهههه،تمومش کن! -

 

 موند.  مهیحرفم ن  دیکه کش یادیو فر غیج  با

 . کردمیبا بهت بهش نگاه م داشتم

 تر از اون شدم. یدفعه منم جر  هی

 ذاشت من حرفام رو بزنم.  یچرا نم  واقعا

 .گفتمیم  دمویکوبی م واریدم دستم بود رو به د یبلند شدمو هر چ  تی عصبان با

 .دمیکه محمد رو د یروز  از
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 خونه گذاشتم..  نیا یکه پا تو یروز  از

 ..دمیرو د یکه تازه ارم  یزمان  از

 باغ.. یتو حرفامون

 ..یارم  سرگذشت

 .. زییپا  سرنوشت

 بود.. نشونی که ب یعشق

 

 گفتم و گفتم.. زیهمه چ از

 

 .. سوختیبودم که گلوم م دهیکش غیج  نقدریا

 

 نداشتم.. ینفس نفس افتاده بودمو حال خوب به

 . کردیبه من نگاه م  یداشت با ناباور  انایک

 منطق باشه و رفتار کنه.  ی ب نقدریمثل اون انتظار نداشتم که ا یاز دختر  اصال

 

 که شکسته بودم گذاشتم. یوانیل یها شهیش  یاز اتاق خارج بشم که پام رو رو اومدم

 . کردمیقلبم حس م یبود که تو ی نداشت و کمتر از سوزش  یتیپام بود اصال برام اهم  یکه تو یسوزش

 اوردم.  رونیرو از پام ب  شه یشدمو خرده ش خم

 افتاد. اشای و ک یاتاق رو باز کردم که چشمم به ارم در
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 . کردی داشت با ندامت نگام م اشایک  یول  گفتینم  یز یبود و چ نییسرش پا  یارم

 چشمام از چشماش دور نموند.  یسرد

 نگفت   یز یچ

 و

 نگفتم! یز یچ

 

 کنه. دا یکش پ نیاز ا شتریب  هیخواستم که قض ینم

 .انی تا ب  نمیبش نیی رفتم پا یداشتم م نیخاطر هم به

 

 شد. دهیدور نشده بودم که احساس کردم دستم کش یلیخ  یول

 .کنهی نگاه م نییداره با تعجب به پا  یارم دمیو پشت سرم رو نگاه کردم که د برگشتم

 .ومدیچپم که داشت ازش خون م یبه پا دمینگاهش رو دنبال کردم که رس رد

 !ه؟یپووووف چ -

 

 دستاش بلند کرد. یهمو من رو رو یتو دیرو گفتم اخماش رو کش نیا تا

 . ذاشتینم نی زم  ینداشت و من رو رو یا دهیفا یول  کردمی تقال م یل یخ  نکهیا با

 

 ها نشوند.  یاز صندل یک ی یاشپزخونه و رو یمن رو برد تو قایدق

 .دمیچشماش د یرو تو طنت یلحظه رنگ ش  هی
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 کنم.  تی رو اذ اشایک خواستمیم  یباو،فقط کم هیکه با خنده گفت:چ کردمی تعجب بهش نگاه م با

 

 چشمک بهم زد.   هیبند حرفشم  پشت

 

 !؟؟یییچ

 

 رووو؟؟!  اشایک

 

 ! ؟؟یییچ یبرا

 

 ! ؟؟یچ ی:ههه اون برادم یپرس یتفاوت یکال هنگ و کنجکاو بودم با لحن ب نکهیا برخالف

 

 !؟یدون ینم یعن یبهم انداخت و گفت:  یدار  یمعن نگاه

 

 جوابش فقط سرم رو تکون دادم.  در

دوست نداشتم بهش فکر کنم چه برسه  یحت  کردمی بود که من بهش فکر م یز یمنظورش اون چ اگه
 . ارمیبه زبون ب نکهیبه ا

 

 رو ندآره:/  گهیشکست د هیراهدار و تحمل  گهید دلم
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 !ری سختش نگ-

 

 رو؟!   یابروم رو باال انداختم و گفتم:چ یتا هی

 

 رو،  یزندگ -

 ر، یسختش نگ گمیم

 به حالت اولش!  گردهیو بر م شهیکه درست م رسهی م یروز  هی

 

 گفتم:سختش نگرفتم،  یاروم یصدا با

 !ومدیبه سرم م  ییچه بال رمیسخت بگ  خواستمیکن اگه م فکر

 

 ره،یانعطاف پذ یلیخ  یزندگ -

 ره،یهمه انعطاف پذ  یزندگ

 مونهیم یقلی وقتا صاف و س یگآه

 و

 استفاده رو ببرن و قشنگ سر بخورن،  تی ادما ازش نها ذارهیم

 کدوم راِه و کدوم چـاه! مونهیکه اصال ادم توش م شهی و اشفته م چیدر پ چیوقتا هم اونقدر پ  یگآه
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رو   یزندگ یقل یصاف و س یرو  چوقتیانعطافش باال بوده؛ه یلیمن خ  ی! زندگ؟یارم هیچ یدون یم-
  ــریبکشم.تــقد رونیب  میزندگ چی در پ چیو راِه پنتونستم خودم رو از اون اشفته بازار  چوقتی.هدمیند
 رو خواســته!! ــنیهم

 شد و.....  رهی رو از پام که االن شست و شو کرده بود گرفت و به من خ رشینگاه خ  یارم

 

 

 

 

 

 

 داغونم، نه تنها من،بلکه پدر و مادرم! یلی روزا خ نی! ای:پان گفت 

 نم،ی بیحال و روزت رو م  یوقت

 م،ی نیب یرو م  تی کس  یو ب  ییاحساس تنها یوقت

 ،یبغض دار   مینیب یم یوقت

 ، یکن ی هزار بار مرورش م ی و روز  یگذشته غرق شد یتو مینیب یم یوقت

 ،ید ینشون م یخودت رو قو یکن یم یسع یدار   یچطور  مینیب یم یوقت

 !!میبرات بکن یکار  میتونیکه...نم میکنی م نی بار خودمون رو لعنت و نفر هزار

 ..دونستمیهارو م  نیا یو بغضم رو قورت دادم.همه  دمیگز لب

 !میسرنوشت شده بود ی چهی بآز ما

 ! ی...هر کدوم به نوع
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 کردم:  زمزمه

 ! نمیبی خودم رو م  یفی ابن روزا بال تکل یتو یداغونم،وقت منم

 

 قطع شد. انایو ک  اشای مکالممون با ورود ک ی ادامه

 هم باهاش صحبت کرده.  اشایکه ک  دیرسی انداخته بود و به نظر م نییشرمنده سرش رو پا  انایک

 

 نکردم.   یتوجه بهشون

 واسم مهم نبود. گهید

 نداشتم.  زایچ  نیواسه ا یحال  اصال

 دستام رو گرفت و بلند شدم.  ری ز یارم

 برم درس بخونم فردا امتحان دارم..  خوام ی؟میبهم بگ  یخواستیم یچ  ی:ارمگفتم

 

 .کنمیفرار درس رو بهونه م یکه دارم برا دونستیم خوب

 . ستین  یمهم زیچ-

 . کنهی م یرو ازم مخف  یز یکه داره چ دونستمیخوب م نویمنم ا و

 رد شدم.  انای و ک  اشایک یندادم و از جلو  یتیاهم

 اتاق. یاومد و کمکم کرد برم تو  یارم  یخودم پله هارو باال برم ول خواستمیم

 

 رو نداشتم.  نییبرم پا نکهیکردم،چون حوصله ا یاز اتاق خارج بشه ازش خدافظ خواستیم یوقت
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 پنجره نشستم. یلبه  رفتمو

 تنگ شده بود!  یمهس یبرا دلم

 ..اریو مه  یخصوص عل  به

 

بهم   یو هم حس شمیکردن هم ناراحت م یرابطشون رو ازم مخف یو عل  یمهس وفتهیم ادمی یوقت
 ، یدلشون نخواسته که تو بدون دیشا گهیم

  هع

 ..! گهیبودم د یاضاف  حتما

 زنگ خورد.  میفکرا بودم که گوش نیهم یتو

 خوشحال شدم. یل یخ یاسم مهس دنیرو برداشتم و با د یگوش

 مکالمه رو وصل کرد.  یمکث  بدون

 الو-

 

 ! ؟یپان یالو سالم خوب-

 

 !؟؟یسالم،قربونت،تو چطور -

 

 منم خووب. -
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 !!! ده یو فرش یاس ی هیزنگ زدم بهت بگم فردا جشن عقد و عروس یراست

 

 . دمیکش یفی خف غی حرف ج نیا دنیشن  با

 . یمهس یپسر عمو دیبود و فرش  یمهس یدختر خاله  یاسی

 دارن! یبه هم کشش دونستمیاز همون اول هم م من

 !؟یزود ن یچرا به ا یول  ییییوا

 

 !زنماا؟؟؟یسه ساعته دارم صدات م یالوووو کجا رفت-

 

 گوشم سوراخ شد. یمطمئن شدم که پرده  دیکش یم یکه مهس  ییغایج  نیا با

 

 ! گهید   نجامیچته؟؟هم یا-

 

 لباس. یبرا دیخر میفردا بعد از امتحان بر گمیم-

 

 طرف اصال حوصله نداشتم   هی هوووف،از

 و

 نداشتم.  یهم لباس مناسب گهیطرف د از
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 .میریفردا بعد از امتحان مباشه -

 

 رو هم دعوت کرده ها. یو خواهرش و ارم اشایک یکه...که عل گمیاممم...م-

 

 حرفاش اه از نهادم بلند شد.  دنیشن  با

 ..ادی ب خواستیکجا م  اشای ک حاال

 چراا.. گهید یارم

 باشم.  قیچند ساعت هم شده باشه دور از حقا یبرا یحت  خواستیم دلم

 

 رو قطع کردم.   یگوش یصحبت با مهس قهیاز چند دق بعد

 

شام اومد دنبالم کتاب  یبرا  انای که ک یوقت  یو کتاب گرم کردم و حت یاخر شب سم رو با گوش تا
 خوندن رو بهونه کردم و نرفتم. 

 

 تازه کنم. ییهوا هی خواستمیم

  دایپ نانیاز نبودش اطم  یو وقت ستینگاه کردم تا مطمئن بشم اون سگه ن  رونی از پنجره به ب اول
 کردم از اتاقم خارج شدم.

 رفتم. نیی کنم از پله ها پا جادی ا ییصدا  نکهیا بدون

 

 محمد دوباره از ترس لرزه به تنم افتاد. دنیو من با د زدنی داشتن با هم حرف م اشای و ک محمد
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نظرشون به من جلب بشه از اونجا رد   نکهیبدون ا خواستمیمن نشده بودن و م یهنوز متوجه  اونا
 بشم.

 خواستم از اونجا رد بشم حرف محمد باعث شد سرجام خشکم بزنه. تا

 

 . گنیکه اونا م هیزی..منم نظرم همون چمیرو زودتر انجام بد تونیجشن نامزد گهیدلربا م-

 نه. ای یدار  یا گهید یحرف پس

 

 ...منم هستم. ستیاون فقط ن یاش رو از مبل گرفت و رو به محمد گفت:جشن نامزد هیتک  اشایک

 فعال زوده... گمیاالن م نینظر بدم و هم  دیبا منم

 

 . ستمیوا تونستمیپاهام نم  یرو گهید

 !!دم؟؟یشنیاالن داشتم م یچ

 

 .. دلربا

 ..اشایک

 !!؟؟؟ینامزد

 

 به اون عالقه داره؟؟!  اشای...مگه کمگه

 قراره که باهم... مگه
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 رسوندم. اطی زور از خونه خارج شدمو خودمو به ح به

 دادم.  دنی بار یدرختا بود نشستمو به چشمام اجازه  ری که ز یتخت سنگ یرو

 و ادماش.  ایگرفته بود از دن یلیخ دلم

 

 به اون؟؟! بستمیدل م دیهمه ادم با نیا نیب اخه

 کنه؟؟؟ یکه داره ازدواج م یاون به

 ... شدیبا به زبون اوردنشم حالم بد م یحت

 

 . شکستیمن بود که سکوت رو م یهق هقا یفقط صدا یکی اون تار یتو

 

غرق   اشایک یچشما یتو میاشک یکنارم نشسته سرم رو بلند کردم که چشما ی کس نکهیاحساس ا با
 شد.

 کرد ینگام م  یکه داشت با نگران ییچشما

 .شدیبازم نم  یکنم ول  یر یاشکام جلو گ زشی رو به دندون گرفتم تا از ر  لبام
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 . زشیت یاز چشما دمیرو دزد چشمام

 دلم رو به بار بکشه.. یکه  چشمام حرفا خواستمینم

 . کشمی م یکه بدونه دارم چه عذاب خواستمینم

 

 تر و کامال کنارم نشسته. کینزد اومد

 داد. هیرو عقب گذاشت و بهش تک  دستاش

 به اسمون و بعد به من کرد.  ینگاه

 شد!  رهیچشمام خ  تو

 شدم! رهی چشماش خ یتو

 

 بود.  یبرق خاص  هیچشماش  یتو

 ... داستیچشمام پ یکه..که خودمم تو  یبرق

 چرا..  یول

 

 ! ا؟یشده پان   یزد:چ لب

 

 بود.   ایاسم دن نیلحظه اسم من قشنگ تر اون
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 . لرزوندیقلبم رو م صداش،لحنش

 بشنوم.   اشایفقط و فقط اسمم رو از زبون ک  خواستیم دلم

 گفتم:  یاز جام بلند بشم با لحن سرد خواستمی و همونطور که م دمیبه صورتم کش یدست

 !؟یمهم مگه

 

 شد. دهیکش دهیقدم اول رو بر نداشته بود که دستم با شدت کش هنوز

 . کردمینگاه م اشای زده به ک بهت

 اصال ارامش قبل رو به خودش نداشت.  چشماش

 

 ...پرسمیمهمه که م ،حتمایزد: د لعنت ادی فر بایکه اونجا بود چسبوند و تقر  یرو به درخت من

 

 ...چیکن به تو ه زدم:ولم ادیبلند تر از خودش فر منم

 

 

 حرفم شد. یمانع از ادامه  اشای ک  آغوش

 .. دیکارش انگار برق از سرم پر نیا با

 باز بود!  مهین  چشماش

 

 .. کردی م دادیتو گلوم ب یلحظه بغض بد جور  همون
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 دستاش..  یهستم تو یشب باز  مهیعروسک خ  هیکه االن  کردمی م احساس

 

 اشکام بسته شد..  زشی از ر یر یجلو گ یناخوداگاه برا چشمام

 و

 ... اشایکار ک یادامه  یبرا   دییکارم مهر تا نیا

 

 .. خواستیرو نم نیا عقلم

 

 از دلم! اما،امان

 !بود گرفته آغوش  در رو تنم

 کرده بود.  سی گونه هام رو خ اشکام

 جلوش کم اوردم... دمیام،دی اومدم به خودم ب تا

 که... یمن

 

 بود. یگونه هام جار  یکه رو ییسرش رو دور کرد و چشم دوخت به اشکا اروم

 

 لرزونش رو باال اورد و اشکام رو پاک کرد. یدستا

 حرف زدن داشتم  یبرا  یمن قدرت نه

 و
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 . شکستیرو م نمونیاون سکوت ب نه

 

 ..شکافتی رو م نمی داشت س قلبم

 افکارم رو در بر گرفت..  اشایمحمد و ک  یحرفا

 

 با دستام به عقب هلش دادم. محکم

 چشماش.  ینفرت چشم دوختم تو با

 تعجب کرده بود.   مییهوی حالت   رییتغ از

 صدام نباشه.   یکردم بغض تو یسع

 

 !؟؟یکنی م نکارارویا یچرا دار -

 

نکنه  ؟؟یست ین  ینفرم راض هیبازم نشد و با بغض ادامه دادم:ها؟؟ نکنه به  یچند تالش کردم ول  هر
 !ته؟یشگ یدلشکستن کار هم

 ؟؟؟ یفهمی...مرسهیم  ییکه تهش به جدا ستمین  یخوام بمونم و اهل بودن ینم

 تو رو خداا..  اشایک

 ا ین

 نکن 

 ! ؟؟یفه یم
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 تحمل ندارم..  گهید

 داره.. یصبر منم حد گهید

 

 لبام گذاشت.. یبا دو قدم خودش رو به من رسوند دستش رو به عالمت سکوت رو اشایک

..تو  رمیو اگه هم بخوام بزنم تا تهش م زنمی رو نم ی..حرف مونمی..که اگه من بخوام بمونم منویبفهم ا-
 . ستیمرام من جا زدن ن

 

 زد...  شمیحرفاش ات با

 نزدم؟؟؟  یحرف چیکه من ه فهموندیبهم م داشت

 ..یعنی

 االن.. یعنی

 

 ...یپام سوزش داشت ول  نکهیا دم،بایندونستم و به طرف خونه دو زی موندن رو جا گهید

 

 در رو به هم کوبوندم..  دمیبه اتاقم رس  تا

 به راه بود.. شهیهقم مثل هم هق

 لعنت به من...  یوااا

 

 ... ایبه تو ک لعنت
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 بگم لعنت بهش.   خواستینم دلم

 احمق  من

 وونهید من

   دونستمیم نکهیا با

 دلش

 روحش 

 جسمش 

 هست، گهیکس د یبرا

 شدم،ی از فکرش دور نم بازم

 و

 کارش..  نیبا ا االن

 

 !!!   اایخداا

 ..کشمی نم من

 

 ادم چقدر تحمل داره؟! هی اخه
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به خواب  یکردم به دور از هر فکر  یتخت انداختم و سع یکه داشتم خودم رو رو یدیسردرد شد با
 برم. 

 

☆☆☆☆☆☆☆ 

 

 !رسونمتیخودم م سایوا-

 

 بود.  ستادهیدر وا یکه جلو  ییاشایطرف ک  برگشتم

 .رمیکردمو گفتم:ممنون،،،خودم م  یکجخند هی

 

 !!!! سا،،یوا گمیم-

 

 دادم. حی رو گفت که من به کل،سکوت رو ترج نی،اینسبتا خشن یصدا با

 

 .میرفتیبه سمت مدرسه م میو داشت  مینشسته بود نیماش  یتو یحرف چیه بدون

 د،،، یخر  میدنبالمون تا بر ادیم  اری بهم گفته بود که بعد از امتحان مه یمهس

بدون   نی هم یدرخواست کنم،برا یاز کس  تونمیندارم و نم یپول چیهم متوجه شده بود که ه خودش
 .یار ی"نه"بیتونی و نم رمی گیرو به عهده م داتیتمام خر نهیتعارف گفت که خودم هز

 !شدیحالم م یباعث دگرگون نی ماش سکوت
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 ..شدیبه افکارم حمله ور م  شبیفکرم رو منحرف کنم،دوباره خاطرات و اتفاقات  د خواستمیم تا

 هع

 

 "خاطرات" 

 

 خاطره بشه.. خوادی دلم نم یحت

 

 ببرم.  ادیرو از  اشا ی محمد و ک ی همون لحظه و همون حرفا تونستمیم کآش

 هام خوش بود..   یباف ایدلم به رو کآش

 به کل ازرده بشم.. شدیحرفاشون باعث نم  کآش

 .. کآش

 

 

که زد نگاهمو  یبشم ، با حرف ادهیپ  نیمدرسه با گفتن"ممنونم" خواستم از ماش یبه جلو دنمونیرس  با
 بهش  دوختم. 

 

 منتظرم! نجایبعد ساعت امتحانت هم-

 

 . کردی بود به من نگآه نم  رهیرو به رو خ  به
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 ...دیخر یبرا میتا بر یدنبال منو مهس ادیم اریامشب جشنه!...مه یدونیگفتم:خودت که م یالی خی ب با

 

 .. دمیگردنش رو شن  یچرخوند به طرف من که صدا یحرفم سرش رو جور   نیگفتن ا با

 اروم باشه گفت:  کردیم یکه سع ییبهم نگاه کرد و با صدا یظ یاخم غل با

 ! برمتیم  یکه خواست ییو هر جا  امی،،،خودم م دنبااالت ادیب  ینکرده کس الزم

 ! ؟؟؟؟یییدیفهم

 

 زدمو سرم رو تکون دادم.  یپوزخند

 . کردنی نگاه م  اشایکه داشتن با حسرت به من و ک دمیشدم بچه ها رو د ادهی پ نیکه از ماش  یوقت

 کردم.  دایپ یقشنگ یل یلحظه احساس خ هی

 من... یاون برا یاون یبرا یکه تو  گفتیکه بهم م یحس

 ..کنهی داره نگام م نوییرو داده پا  نیماش شهیش  دمیکه د اشایک  نیلبخند برگشتم طرف ماش با

 به روش زدم که باعث شد ابروهاش باال بپره.. یلبخند

 که کامال حواسشون به ماست. دیچشمش به دخترا افتاد و د هوی

 س فرستاد...چشمک زدو رو هوا برام بو  هیخواست از کنارم رد بشه  تا

 ..یگ یرو م من

 افتاده بود.. نی زم شیهمه پررو نیفکم از ا کال

 .. کننینگام م طنتی همشون دارن با ش دمیهوا برگشتم طرف دخترا که د یب
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 پوف 

 ...ینمازد منه ول  اشایکه ک کردنی فکر م اونا

 

 کالس تحمل کنم..  یرو تو شونیمسخره باز دیاخر با یکه تا لحظه  دونستمیم خوب

هاشون وارد مدرسه  ییبدون توجه به چرت گو  یحوصله به سمتشون رفتم و بعد از احوال پرس یب
 شدم.

 

 . خوندیتو کالس نشسته بود و داشت کتاب م  یمهس

 خواستم مزاحمش بشم. ینم

 گذاشتم....  زی م یسر جام نشستم و شرم رو رو اروم

 

 

 

 

هارو درست   یاکثر سوال تست یاومد ول  ی کتاب خوشم نم نیبودم و از ا نخونده یز یچ نکهیبا ا من
 جواب داده بودم.

 نداشت که اون سواالرو جواب ندادم.  یتیدادم و برام اهم  لیاز همه برگم رو تحو زودتر

 

 . رونی ب ادیب  یتا مهس   سادمیمیوا د یساعت با کی حداقل

 گرفتم برم خارج از مدرسه و قدم بزنم. میتصم
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 زدم ی خودم چرخ م یهدف برا  یب  نطوریهم

 که کنار جاده نشسته بود. یدختر  هیافتاد به  چشمم

 نظرم رو جلب کرده بود..  یز ی از هر چ شتری دستش ب یتو گاریس

 بارم شده امتحان کنم. هی خواستیم دلم

 بود. دنیکش  گاریکارشون س نیاول شدنیرو متحمل م یادیهر وقت فشار ز شهیهم دوستام

 

 جلوم رو گرفته بودن.   یو عل اریو مه یمهس ی امتحان کنم ول خواستمیبار م نیچند خودمم

 . ومدیکارا به شدت بدش م نیکه از ا یار ی خصوص مه به

 

رو به سمتم   گاریزد و پاکت س  یپوزخند دی خودش د یمن رو رو ره ی نگاه خ یوقت دختره
 وردا... یخوایگرفت:م

 

  قیگرفتم که باعث شد پوزخندش عم گارینخ س هیاز دستش  یزود یکردنش تعجب کردم ول  ازتعارف
 تر بشه.. 

 

 

 

 

 

 .یحرف  چینشستم.بدون ه کنارش
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 !؟؟ یاز مدرسه فرار کرد-

 

 کردم و متقابال پوزخند زدم.  نگاهش

 گفتم: تو فکر کن اره.. کردمیدستم رو روشن م  یتو   گاریکه س همونطور

 

 . دیاول رو زدم که سرفه امونم رو بر کپ

 نفس کم اورده بودم. گهید

 حلقم. یتو یدودا نیتا ا شدی حالم خراب م  شتریب زدی که دختره به کمرم م  یمحکم یضربه ها با

 

 پک دوم رو زدم.  ووردمویحالم بهتر شد بازم کم ن یوقت

 داشتم. ی نفس تنگ یگلوم به دود عادت کرده بود و فقط کم  نباریا

 

 برگردم.  دیبا گهید قهیدق ستیب  بای تقر دمیساعت نگاه کردم که د به

 دستاش بود نگاه کردم.  یکه تو یو با حسرت به پاکت رونیرو انداختم ب گاریس لتریف

 

  ینجور ی..اا ی فندک به دستم داد و گفت:ب هیپاکت رو با  باست ی اسمش شک دمیدختره که االن فهم  اون
 واس توع.. نینگام نکن..ا
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 رو روشن کردم. گهید گاری س هیکردمو پاکت رو از دستش گرفتم بعد از تشکر و بازم  یکجخند

 

 ؟؟؟ یدوست دار  توی:زندگد یبود ازم پرس  رهیکه به رهگذرا خ همونطور

 

 بگم. یز یدر جوابش چ دونستمیتعجب کردم و هم نم هم

 

 از طرف من فقط سکوت بود و سکوت! جوابش

 بهم زد.  یدار  ی سرش رو تکون داد و لبخند معن یحرف بدون

 

 بند بود.   یکم نداشت اما طرز حرف زدنش ب گهید یاز دخترا یز ی چ یکردیسر و وضع دختره نگاه م به

 

م اشاره کرد و  اومده بود نجایکه از مدرسه تا ا یر یسرجاش بلند شدو با دستش به همون مس از
 ببرون.. ادینشه..االناست که دوستتم ب رتیگفت:د

 

 تعجب نگاهش کردم. با

 هستم. یمن منتظر مهس   دونستیاز کجا م  اون

 !میشیاشنا م  یعنی...ستمین بهی گفت:غر  دیصورتم د یعالمت سوال بزرگ رو تو یوقت

 

 و رفت.  دیراهش رو کش و
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 ! عجب

 گذاشتم.  فمی ک یرو تو گار یسر جام بلند شدمو پاکت س از

 . کردمیتو دستام بود و دود م گهید گارینخ س هیراه هم  یتو

 

 رفتم.  یبهداشت  سی انداختم و به سمت سرو رونی رو ب  گاریس لتریوارد مدرسه شدم ف تا

 که گرفته بودم راحت بشم.  یگار یس یبه دست و صورتم زدم تا از بو یاب

 . دادیرو م گاریس  یهنوزم دهانم بو یول

 .دمیدر د یرو جلو  یشدمو به سمت کالس حرکت کردم که مهس  الیخ یاخر ب در

 . گردمیتو؟! سه ساعته دارم دنبالت م ییبه سمتم اومد و با اخم گفت:کجا دیمن رو د تا

 

 نگاهش کردم که خودش  صالح دونست دهنش رو ببنده.  فقط

 .اشایک  نیبود و هم ماش رونی ب  اری مه نیهم ماش میمدرسه که خارج شد  از

 

 . دمیتکون داد و من به طرفش دو یشده بود.تاچشمش به من افتاد برام دست  ادهیپ  نیاز ماش  اریمه

 براش تنگ شده بود.  یلیخ دلم

 . میاغوش گرفت یرو تو گهید هم

 شد.   رهیبهم خ یدیبعد با اخم شد ینشوند ول میشونیپ یرو یخواستم ازش جدا بشم اول بوسه ا تا

 .هیاخم چ ن یبگه و منظورش از ا خوادی م یچ دونستمیم
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 باعث شد دهنش بسته بشه.   اشایسالم ک یبگه صدا یز یخواست دهنش رو باز کنه تا چ  تا

 یوااا

 .. اشایک  یمرس دستت

عقب تر   یرفتم و کنارش کم  اشایبه سمت ک  یاومدم زود رونیب  اریمه یدستا ریاز ز یخوشحال با
 .ستادمیوا

 

سالم   اشایبه ک دیکشی همونطور که نگاهش به من بود و داشت با چشماش برام خط و نشون م اریمه
 داد. 

من   یرو اریمه نیو خشمگ زیت یدارن مشکوک به نگاه ها  یو مهس  اشایو ک زنهی حرف نم یکس دمید
 . کننی نگاه م اریمظلوم من به مه یو نگاه ها

و   ام،توی ب  خوامیم  اشای ...من با کزهی گفتم:امم..چ اریکردمو رو به مه یسرفه مصلحت هی نیهم یبرا
 .یشگ یهمون پاساژ هم ن یایهم  باهم ب  یمهس

 

 رفت.   نشیتکون داد و به سمت ماش  یاز اخماش رو هم باز نکرد.سر  یکم ی حت اریمه

  یباز چه غلط ستیبره رو به من با خنده گفت:معلوم ن اریمه  نیبه سمت ماش   یمهس نکهیاز ا قبل
 . ینکرده باش  یکار اشتباه  دوارمیسگ شده،خدا به دادت برسه.فقط ام نیکه ا یکرد

 

 .دیگلوش کش ر یز دنیبر یبعد از تموم شدن حرفاش دستاش رو به معن و

 

 . دیدو نیطرف ماش  دویبه سمتش برم که قصدم رو فهم  اومدم
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 . اووف

 

 . یز یبشم خوردم به چ اشایک  نیبرگشتم خودمم سوار ماش تا

 بعععله... دمیرو بلند کردم که د  سرم

 . کنهیداره نگام م نهیدست به س یظ یاخم غل هیبا  اقا

 

 دلم بزارم.  یکجا  دونمینم گهید نویا

 !!! دییاشاره کردمو گفتم:بفرمااا  نشیدادم و با دستم به سمت ماش رونینفسم رو با صدا ب کالفه

 

 شدم.  نی خودم زودتر از اون سوار ماش و

 خجالت زده بشم. یافتادم و که باعث شد کم  شبید یاتفاقا ادیلحظه  هی

 حرفاااش... یاور  ادیبا  اما

 

 شد. ن ی هم سوار ماش اشایک

 رو بست و به منم اشاره کرد تا ببندم.  کمربندش

 

 اههه

 . ومدینم رونیکرده بود ب ری گ کردمی م یکار  هر

 کمربند خودش رو باز کردو به طرف خم شد تا کمربندم رو ببنده.  دیمن رو د یتقالکه  اشایک
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 شده نگام کرد.  زیر یلحظه بعد کمربندم که بسته شد خواست ازم دور بشه که با چشما چند

 

شده، مشکوک و با اخم نگام  ز یر یداشتم با چشما کردیرو روشن م   نیکه ماش یهنوز در حال  اشایک
 .کردیم

 منم... و

 معروف زده بودم. یخودم رو به کوچه   یالی خی ب با

 

 رو واسش گفتم و اونم به طرف همون پاساژ حرکت کرد. میکه قرار بود بر یپاساژ  ادرس

 

 .گشتمیم یلباس شب مشک هیمعمول من داشتم دنبال  طبق

 بود و منتظر من بود. دهیخر یشمیلباس بلند  هی یکه همون اول زود یمهس

 وااقعا خسته شده بودم.  گهیو اخم اون دوتا به من و به هم د یمهس  ینق نقا از

  دایتا من بتونم لباس مورد نظرم رو پ میکردی اطراف رو متر م یتک تک مغازه ها میداشت نطوریهم
 کنم.

 

 لباس نظرم رو جلب کرد.  هیکه  گذشتمیمغازه م هیاز کنار  یدیبا ناام داشتم

 رو نشونش دادم. نی تریو یو با انگشت لباس تو  یبرگشتم طرف مهس یخوشحال با

و  دادیتند تند سرش رو تکون م گمیمن کدوم رو م  دونستینم نکهیبا ا یمدل لباس بود و مهس چند
 ..ادی بهت م یلی رو بردار،خ  نیدختر محشره،هم ی:وااگفت یم
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 گرفته بود. که خندم من

 . گفتیم نارویمن رو از سرش باز کنه ا نکهیا یبرا وونهید ی دختره

 

 داخل مغازه که  لباس رو پرو کنم. میهم رفت با

 . پیو چهار ساله خوشت ستیب بای پسر تقر هیبود و  یساله لوند کی و  ستیب بایدختر تقر هی فروشنده

 . رفتیمکج هر روشون چشماشون  یول

 و   رفتیدوئل م اریو مه اشا ی ک نیورودمون دختره چشماش ب اول  از

 . داشتیهم چشم از ما بر نم پسره

 

  ن ییاز باال تا پا یو...)نگاه زهیاون تک سا زمی مورد نظر رو خواستم که دختره با عشوه گفت:عز یلباس
 !!! یهست یبچه مدرسه ا  نکهیاندازت بشه،با ا کنمی به من انداخت وبا پوزخند گفت(فکر نم

 

 . یرواااان ی دختره

 هستم چااقم!؟  یمدرسه ا نکهیو با ا ستیرو فرم ن کلمیکه منننن ه نهیا منظورش

 

 کرد.  تیبپرونم که پسره لباس رو اورد من رو به طرف اتاق پرو هدا یز یچ خواستم

 

 بود. یبراق   یمشک لباس 

 شونه هام بندازم.  یرو تونستمیداشت که م  یر ی شال حر یباز بود ول   یقسمت باال تنش کم نکهیا با
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زانو هام چاک   یتنگ و قسمت سمت راستش تا باال  نییلباس تا مچ پاهام بود از باال تا پا یبلند
 داشت. 

 

 بود و قسمت دامن و باالتنم از پارچه براق به کار رفته بود.  ریکمرم کال حر قسمت

 بود. ییبایکل لباس ز در

 تصور اون دختره کامال اندازم بود.  خالفبر

 .دم یکش  رونیبه ب  یاتاق پرو رو باز کردم و سرک دم یلباسم رو پوش یوقت

 بود. ستادهیکه گوشه از وا اشایک

  نیبه ا یل یخ یچون مهس  زدیلباس حرف م یهم داشت با اون پسره فکر کنم درباره طرح ها یمهس
 طرح ها عالقه داشت. 

 

 .ادی افتاد و بهش اشاره کردم تا ب اریبه مه چشمم

 دختره هم که مثل.. اون

 من.  شیراه افتاد و اومد پ اریمه همراه

 

 زدم و با لبخند گفتم:چطوره؟؟!  یچرخ

 

 تا حساب کنم.   اری درش ب یدیصورتش بود گفت:اگه پسند  یکه هنوز رو  یبا اون اخم اریمه

 

 حرف ندااره!  زمیگفت:عز یکرد و به مسخرگ یحرفش دختره تک خنده ا نیا با
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 که کال وا رفتم. من

 اتاق پرو رو بستم و لباس رو از تنم خارج کردم.  در

 که.. واقعا

 کنم.  هیگر نجایهم نمی بش خواستیم دلم

 . کردمیم  هیهم گر یکوچک یدل نازک شده بودم و با مسئله  یلیروزا خ نیا

 

 . کردی م عیدختره من رو ضا  یجلو دینبا اریمه  یول

 جرمه؟؟!   دنمیکش گاریس اخه

 من نکشم؟؟  ادی اقا خوشش نم نکهیخاطر ا به

 به اون چه. اصال

 

 اومدم.  رونیپکر از اتاق پرو ب  یا افهیق با

 کارتش رو داد.  اشایخواست پول لباس رو حساب کنه ک  اری مه تا

 که حساب کنه.. کردیم یبازم پافشار  اریمه  یول

 

 زدم.   رونی حوصله نداشتم و از مغازه ب گهید

 بود.  نییبودم سرم پا  ستادهیوا  همونجا

 ... کردمیخودم فکر م  یبه بدبخت داشتم
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 کفشم بخر!  یزود  میبر  ایب  یخب پان-

 

 خونه،کفش دارم.   میخوام...بر  ینم گهیگفتم:د یتفاوت  یبلند کردمو با ب  سرم

 

 ناراحتم.  یلیکه خ  دیفهم شدیطرز حرف زدنم م با

 که چرا...  دونستنینم  یول

 . دونستمینم خودمم

 باشه   ارینداشت به خاطر رفتار مه امکان

 فازا نبودم. نیتو ا ادیمن ز چون

 ا یخدا

 چم شده  نروزایا دونمینم

 فتهیم نمونیب ییجدا هی  گهیبهم م  یحس هی یکه دوستش دارم ول  دونمی..مدونمیم نکهیا با

 که... ییجدا هی

 

 

 که لباسام توش بود رو دستم گرفتم. یشدمو پاکت ادهیپ  نیماش از

 

 .دمیراهم د  یبه سمت اتاقم برم که محمد رو تو خواستم
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 سراسر ترس شد. چشمام

 از کنارم گذشت.  الی خیاون ب  یول

 دقت نکرده بودم که محمد بعد از اون  نیا به

 . شدینم  چمیپا پ گهیکه به سرم اورد د  ییبال

 

 کردمو خودم رو به اتاقم رسوندم.بلندتر  قدمامو

 

 کردم.  ض یراحت لباسام رو تعو ستین ی مطمئن شدم کس نکهیاتاق رو هم قفل کردم و بعد از ا در

 

 .شدیبود و جشن ساعت شش شروع م ک ی ساعت

 داشتم.  ادیاون موقع وقت ز تا

 کردم.  دایبودم پ  دهیجشن محمد پوش  یرو که برا میمشک  یرفتم کفشا اول

 دوش گرفتمو موهام رو خشک و شونه زدم.  هیاز اونم  بعد

 

 .زدی داشت با تلفن حرف م یبخرن و مهس ی بچه ها رفتن بستن یافتادم که وقت  یوقت ادی

 .دمیخر  گاریدستم بود و رفتم چند تا بسته س یلحظه کارت مهس همون

 

 . دمیکش رونی ب فمی از بسته هارو از ک یکی
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 بود  گاریس دنیمثل کش می زندگ   یها یتلخ کاش

 شدند یتمام م  عتریگرفتم و سر یتر کام م نیسنگ

 و... میدردها دنیشده اند کش یتکرار  یول

 غرق شده بودم.  گارا یدود س یچقدر گذشته بود که تو دونمینم

 ...گاریس یلترایپر بود از خاکستر ها و ف اطرافم

 

 در اتاق رو باز کنم... تونستمینم  زدمینفس م نفس

 

  یز یچ گفت یکه م ومدیم  انایک  یکه از اون طرف صدا  زدمیبه در اتاق ضربه م جونمی ب  یمشت ها با
 شده؟

 

 .. کردمی حرف بزنم همش سرفه م تونستمینم

 داشت.  یق یهم سوزش عم  گلوم

در اسمم  ی رهیکردن دستگ نییکه با همراه باال پا دیبه گوشم رس اشایک یلحظه گذشته بود صدا چند
 . زدیرو صدا م 

 . ارهیرو ب   دکی  دیرو فرستاد تا کل  انای سر هم ک اخر

 شروع شده بود. جمیسرگ

 

 .کردنیدر رو باز کرد هر دوشون با بهت داشتن به اطراف نگاه م اشایک تا

 اول پنجره هارو باز کرد. وحشتناکش  یبه خودش اومد با اخما انایزودتر از ک  اشایک
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 .ارهیرفت تا برام اب ب دیحال من رو د  یوقت  انایک

 

 تخت گذاشت.  یبلندم کرد و رو  نیزم یاز رو اشایک

شد و سکوت    یزده نم  یحرف چی ه یکه گذشته بود حال من بهتر شده بود ول  یا قهیدق ستیب یتو
 بود.

 

 ارامش قبل از طوفان بود.  اشایسکوت ک  نیا

 اشاره کرد که از اتاق خارج بشه. انایبه ک اشایک

 

 اومد و کنا من نشست.  رونی رفت ب  انایک یوقت

 

 .ه یچ دیاشاره کرد و پرس لترایسرش به اون ف با

 

 ! ینیب یکامل گفتم:م ییبا پرو منم

 زد.  واریو مشتش رو به د دیخند  یعصب

 ... نمیبی اره؟؟؟که م نمی بیکه م-

 

 هارو ..بهت ..داده؟؟؟؟  یزهره مار  نی..ای..کگمیگرفت و شمرده شمرده گفت:م  دستاش نیرو ب   سرش
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 حالتاش ترس برم داشته بود. از

 . دوارمیبارت باشه..ام  نیو اخر نیوارم اول دیگفت: فقط ام ادیبا فر با یرو بلند کرد و تقر  سرش

 

 باز بود.  پشیمن افتاد که ز فی خواست از اتاق خارج بشه چشمش به ک تا

 .دیرو داخل د گاریکامل بازش کرد چند تا بسته س یوقت

 پرت کرد. رونیبسته ها رو برداشت از پنجره به ب  تی عصبان با

 

 شد.  ری نتونستم تحمل کنم اشکام سراز گهید

 

 زانو هام بود. یرو بسته بودم و سرم رو چشمام

 رو موهام سرم رو بلند کردم. ینوازش دست با

 . اشاستیک دمید

 و اشکام رو پاک کرد.  د یبه صورتم کش یدست

سن بلکه کال مناسب   نیا یتو نه تنها تو یبرا نایکه ا  یدونیگفت:اخه دختر خوب،م یلحن اروم  با
 برات ضرر داره.  یلیخ  یلیو به خصوص خ   ستین

 

 زدم.  نداختیبابام م ادی که من رو  شی مهربون نیبه ا یلبخند

 آغوشش.  یتو دیزد و من رو کش   یقیاونم لبخند عم  لبام یلبخند رو دنید با

 . ینر  زایچ نیدور ا گهیوقت د چیگوشم زمزمه کرد:بهم قول بده..قول بده که ه کنار
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 کردم.  نییجدا شدمو سرم رو باال پا  ازش

 ... زمیعز یحاضر بش یخوا  یزد و گفت:حاال نم مینیبه ب ینوک انگشتش ضربه ا با

 

 

 زد و از اتاق خارج شد.  یگونم بوسه ا یبودم که رو زمی اون عز هنوز منگ من

 

 زمزمه کردم..   یا وونهیلب د ری و ز دمیبوسش کش یبه جا یدست

 

 

 

 

 

 وقت نداشتم.  یلیخ

 تخت گذاشتم.  یاوردم و رو رونیتند لباسم رو از کمد ب تند

 .دمی رو اماده کردم و لباسام رو پوش  المیوسا تمام

 . دیبه دادم رس انایکنم که ک کاریصورتم و مدل موهام رو چ  شی ارا دونستمینم فقط

 بود.  دهیپوش ییلباس شب طال هی حاضر شده بو. و  اون

 سرش جمع کرده بود. یباال موهاشم
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 . ووردمیخودم نم یبه رو  یازش دلخور بودم ول یکم نکهیا با

 

 رو مدل داد.موهام  یخودم ازادانه رها کرد  و جلو یرو به گفته  موهام

 صورتم.   شیتاج کوچولو هم روش به کار برده بود رفت سراغ ارا هیاز تموم شدن کار موهام که  بعد

 

 . دیو رژ لب قرمز هم کش یک یچشم بار خط

 شده بود. یبازم عال شیدو قلم ارا  نیبا ا یتو چشم باشم ول یادیدوست نداشتم که ز خودم

 . دمیبلندم رو هم پوش   یپاشنه دارم رو پام کردم و مانتو یکفشا

 خارج بشم چند تا رژ همرام برداشتم. خواستمی اخر که از اتاق م لحظه

 بره.  نیرژم از ب شهیو باعث م رمیبا لبام ور م  یبودم که من ه  مطمئن

 بود.  سادهیکه منتظر دم در وا دمیرو د  اشایک نیی پا دمیرس تا

 

 اون کت و شلوار اسپرت واقعا جذاب شده بود. یتو

 موهاش بکنم.  یتا دستام رو تو  رفتیم  یلیو یلیق دلم

 کرده بود. دایپ  ییبایز  یل یحالت خ موهاش

 

و با لحن با   د یبه موهاش کش یموهاش شده بود که با خنده دست یرو رمیهم متوجه نگاه خ خودش
 :مگه بد شده؟؟دیپرس یمزه ا
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 .دمیبه موهاش کش یاراده به سمتش رفتم و دست یب

 کارم خنده کم کم از لباش محو شد. نیا با

 چشمام و لبام در حرکت بود... نی ب رشی خ نگاهش

 

 !..گهید میعشقم بر-

 

 فاصله گرفتم. اشایاز ک یصداش زود  دنیشن  با

 بود و فقط نظاره گر بود. ستادهیوا یهم کنار  انایک

 

 لباش بود زدم. یکه گوشه  یبه پوزخند   یتلخ  لبخند

 

 که  نهیجز ا واقعا

 دلربا 

 !اشاست؟یک یدختر زندگ  تنها

 بزنه؟!  اشایک ی رو به زندگ   یکه قراره مهر خوشبخت یکس تنها

 

   اووف

 شد!؟  داشیدختره از کجا پ نیا اصال
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 راست برن تاالر.  هی خواستنی و دلربا م اشایمحمد بره دنبال اسمون و ک نیبا ماش  خواستیم  انایک

 رفتم.  انایهمراه ک اشای ک لی بر خالف م منم

 

 الس زدناشون رو نداشتم. یحوصله  اصال

 . رونی و چشم دوختم به ب نی ماش ینشستم تو  پکر

 

 !؟ رمی رو بپذ قتیحق خواستمینم چرا

! 

 و من رو بغل کرد.  دیکش یف ی خف  غی ج دنمیبا د اسمون

 

 حالت چطوره!؟  یپان یواا-

 

 ! ؟یچطور  زم،تویخوبم عز-

 

 ..!میگفت:تو خوب باش،من عال کردی که دستاش رو از دور کمر باز م یحال  در

 

 اسمون زدم.  یبه مهربون یلبخند

 رنگ و صاف بود.  کیهم  مثل اسمون  واقعا
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 :(   ♡پاکش!   تی شخص  یاسمش هم برازنده  

 

 .میو آسمون وارد تاالر شد انایک همراه

 رو از تنم جدا کردم.  رمیسمت رخت کن رفتم و مانتوم و شال حر به

شونه   یشال رو رو  نیهم یبرا کردمی احساس معذب بودن م یوارد جمع بشم ول نطوریهم خواستمیم
 هام انداختم.

 

 افتاد.  یبچه ها کجا هستن که چشمم به خاله جون، مامان مهس نمیچرخوندم تا بب چشم

 دهنش گذاشت.  یبعد شوکه دستاش رو جلو یول کرد ی شده نگام م زیر یداشت با چشما  اولش

 دستام رو دور گردنش حلقه کردم.   یلبخند به طرفش رفتم و با خوشحال با

 دستاش گرفت.  نیرو از خودش جدا کرد و صورتم رو ب  من

 

 بغض دارش،بغض من هم گرفت.  یصدا با

 ؟؟ یخاله خوب  زی عز -

 

 بغضمم شکسته. شهیکه از دهنم خارج م  یکلمه ا نی بزنم و مطمئن بودم با اول  یحرف تونستمینم

 نشوند. یچشام  بوسه ا یخم شد و رو خاله
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 و سکوت کرده بود. زدی نم یحرف  اونم

 .دونستیم زی با خبر بود و سکوت رو جا میاونم از جدال زندگ  انگار

 

 اونجاست حرکت کردم. یکه بهم گفته بود مهس یخاله جدا شدمو به سمت از

 

 کرد.  خکوبیمن رو سر جام م ییاشنا ینرفته بودم که صدا شتریچند قدم ب  هنوز

 

 ! یپ..پا..پاان-

 

 به جمعشون انداختم. یو نگاه برگشتم

 

چشم ماهنوش و   یکردم و بدون توجه به اشک گوشه  یکه من رو صدا زده بود کجخند یبه تان رو
 از اونجا گذشتم.  ینگاه پر حرف مان 

 

 که اون بال هارو به سرم اوردن وجدان نداشتن و   یروز  اون

 که کار از کار گذشته  حاال

 من  و

 شده!؟   داریوجدان خفتشون ب دمیرو فهم  قتیحق

 هع
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 .باشن..  الیخ  نیهم به

 

 ستمین یا نهیادم ک من

   یول

 هم ندارم!  مریالزا

 

 لبام جا خوش کرد.  یرو  یلبخند مصنوع یعل دنید با

 از دستش دلخور بودم.  هنوزم

 مثال دوستم بود و پنهون کرد.  یمهس

 چرا!؟ کردیم  یبرادر  یکه ادعا یعل

 

 به همشون دادم و کنار اسمون نشستم. یسر سر  سالم

 

 اومد. قهیدق ست یهم بعد از ب  یارم

 . ووردمیخودم ن یبه رو یخوشحال شدم ول  یلی واقعا خ  دنشید با

 نشسته بودم.  یحرف چیو بدون ه  ساکت

 .رفتم یدستم ور م یبود و با انگشتا نییپا  سرم

 از اطرافم..  غافل
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با   یگفتن بهشون برگشتم و سرجام نشستم ول کیها تبر هیعقد و دادن هد  یتموم شدن خطبه  با
 کنارم بود.  یتفاوت که ارم  نیا

 . ذاشتیمن به خودش شده بود و اصال مثل گذشته سر به سرم نم یها یکم محل  یمتوجه  یعل

 داشتم... نشونیب  یبیجور احساس غر  هی کال

 

 رو برداشتم. یپاهام بود به خودم اومدمو گوش یکه رو فمیک یتو میگوش  ی برهی و با

 

 واع

 چرا برام اس داده بود!؟ یعل

 

 کردم. بازش

 

 "خانم کوچولو... 

 !؟یشد نی و سر سنگ   یزنی شده که باهام حرف نم یز یچ

 ..هیچ یدرباره  زنمیم ییحدس ها هی نکهیا با

 ی خودت برام بگ خوامی م یول

 نکه یا یجا

 !!! "یخودت و سکوت کن یتو یز یبر

 . کنهی اونم داره نگام م دمیبهش انداختم که د یرو بلند کردمو نگاه سرم
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 باغ.  یگوشه  میسر بهم اشاره کرد تا بر با

 تکون دادم.  یدر جوابش فقط سر  منم

 جلوتر از من بلند شد و راه افتاد.   خودش

و پوزخند و نگاه مرموز دلربا بدرقم  اشایک یجدا شدم که نگاه اخمو از شون خوامیگفتن معذرت م  با
 شد.

 

 

 دستاش گرفت.  یبرگشت طرفمو سرش رو به سمت راست خم کرد و سر شونه هام رو تو یعل

 !؟ یشده پان یچ-

 

 . دمیرقص بودن و پرس  ستیپ یکه تو یتوجه به سوالش چشم دوختم به افراد بدون

 

 رتم!؟خواه ی گفتی! مگه تو نمیعل-

 

-..... 

 

 !میچون...خواهر و برادر میهم بگ یبرا  دیاول با میداشت یهر حرف یگفتینم مگه
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-...... 

 

 !؟ یعل  یگفتیرو بهم نم نایا شهیمگه هم-

 

-.... 

 

 بود.  نیگرفتمو چشم دوختم به چشماش که غمگ ستینگاهم رو از پ  دمیسکوتش رو د یوقت

 

 !؟ نیبودم که به من نگفت بهیغر نقدریمن ا -

 

 .. یناراحت بش دیکه شا  گفتیم  ی..مهسی..مهسیپان-

 

 

 بهت بهش نگاه کردمو به خودم اشاره کردم. با

 باال رفته گفتم:  ییابروها با

 دوستم ناراحت بشم؟؟ ن یبرادرم با بهتر یمن از رابطه  نیکردی!شماها واقعا فکر م من؟؟؟؟

 ؟؟؟؟ یعل واقعا

 

 کرده بودن.  دایراه خودشون رو پ اشکام گهید
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 .شنیم  ری سراز خورهیم یبه توق یکه تا تق  یلعنت  یاشکا نیمتنفرم از ا یوااا

 

 و اجازه ندادم بهم دست بزنه.  دمیخودم رو عقب کش رهی دستاش بگ نیتا خواست دستام رو ب  یعل

 

 من.. یخدا اوه

 که دربارم نکردن. ییچه فکرا نایا

 

 گرفتم وبهش اشاره کردم از من دور بشه. دستام نی رو ب سرم

 

 تنهاام بزار...  ی:علی گفت ینسبتا بلند یبا صدا  خورهیاز سرجاش تکون نم  دمید یوقت

 

 چه خبره!؟ نجایا-

 

 بود.  سادهیکه رو به رو وا اریطرف مه برگشتم

 

 خبر داشت.  نمیا

 اره

 خبر داشت.  نمیا
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 فکر کرده من ... نمیا نکنه

 

 گفت و از کنارمون دور شد. اری به مه یز ی چ یعل

 بدون مقدمه شروع به حرف زدن کرد.  ارمیمه

 

 

 

 

 

 ..یپا افتاده ناراحت کن  شی پ یزایخواد خودت رو به خاطر چ   ینم-

 نداشته. یهم از اول منظور  یمهس

.خودمم از اول مخالف بودم که ی رو درک کن نایا یکه بخوا  ینداشت یمناسب  طی اون زمان شرا یتو تو
 ... کردمی رو درک م  یمهس یهم حرفا ی از طرف یول کننی م یت مخفدارن از

 !یپان  یکن ی خودت رو ناراحت م یکه دار   ستین  شی دو روز پ ای یکیاتفاق مال  نیدرضمن،،،ا

 

 نداشتم که بهش بگم. یز یچ

 نداشت.  یحق با اونا بود و از اول هم کال به من ربط دیشا

  یادیز شیچون ارا  ستیصورتم ن   یرو یشیرد ارا چیه  یو مطمئن بودم جا دمیبه صورتم کش یدست
 نداشتم و فقط چشمام سرخ شدن.
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 براش تکون دادم و تا خواستم از کنارش رد بشم دستام رو گرفت.  یسر 

 

 در رابطه با..-

 

 تند تند گفتم:  نیهم یبگه برا خوادیم یچ  دمیفهم

هم باهام حرف زده و گفته که واسه  اشای .کشهیتکرار نم گهیکردم و د  یکار اشتباه دونمید،میببخش-
 ضرر داره.  تیسالمت

 

 حرف زدن به خنده افتاد. یتو  میهمه عجول نیا از

 زد. یضربه ا می نیانگشت اشاره به ب  با

 تکرار نشه،وگرنه... گهیبار د هیعااا،حاال شد دختر خوب،،،-

 

حرکت   زمونی رو ادامه بده و به سمت م دشیلب گفتم و نذاشتم حرفش رو،در اصل تهد ریز  ییبابا  برو
 کردم. 

 

 . ومدیداشت پشت سرم م دمیشنیرو م زشی ر یخنده ها یکه صدا یهم در حال اریمه

 

 داده. حی رو مثال برام توض  زیکه همه چ دیفهم اریمن و لبخند مه دنیبا د یعل

 

 گفت:   طنتی نشسته بود اروم و با ش اشایکه کنار ک انای نشستم سر جام ک تا
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 اع

 خبره؟!  چه

 یر ی اون م با

 !؟ یایم نیا با

 

 افتاد. شی شونیپ  نیب  یز یبود که اخم ر  دهیهم حرفاش رو شن اشایکنم ک فکر

 

 کردم.  یتک خنده ا انایک یطرز فکر بچگانه   نیا از

 

 رقص.  ستی وسط پ  رفتی ها داشتن جفت،جفت م بچه

 رو مجبور کرد بلند بشه. اشاینفر دلربا بود که ک نیاول

 بودن که بلند شدن. یو مهس   یعل بعد

اون حس و حال  گهیرو رد کردم.د  شنهادشیاالن پ یبود ول اریجمع ها مه یتو شهیرقص من هم  هیپا
 قبل رو نداشتم. 

 

 .. انایو ک  یارم

 و اسمون هم با هم رفتن. اریمه

 . کردمیو با لبخند به همشون نگاه م نشسته بودم سرجام منم

 رو کمرش بود.  اشایک یحلقه کرده  و دستا اشایکه دستاش رو دور گردن ک ییافتاد به دلربا نگام
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 به من بود. اشایبود و بر خالف اون،نگاه ک اشایک ی چشما یدلربا تو نگاه

 

 من.  شیدلربا و نگاهش پ شیپ  خودش

 چشماش...  یتوچشمام هزار تا حرف ناگفته بود و   یتو

 

 نگاهش مال من باشه! شه یهم خواستیم دلم

 دلربا  نه

 و

 ! گهیکس د چیه نه

 

 گرفتم. اشایک یکنارم،نگاهم رو از چشما  یصندل  یرو ینشستن پسر  با

 

 اجازه هست خانوم؟! -

 

 تمام گفتم:  ییپر رو با

 !؟یخوایچرا اجازه م  گهی،دیتو که نشست 

 

 توجه به حرفم گفت:  بدون
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 کاوه هستم.. من

 . یکن یخودت رو معرف  شهیم

 

 از ابروهامو دادم باال گفتم: و اگه نکنم؟!.. یکی

 

 !استیکرد و گفت:نکن.. اسمت پان یخنده ا تک

 اضافه کرد( آمارت رو گرفتم. ی )با چشمک شتیپ  امیب  نکهیهستم و قبل از ا  یاسی یپسر عمو من

 

 . دیدوباره به حرف مثالاا خنده دارش خند و

 هع

 !دونست؟یمن م یاز زندگ  یچ یاسی

 رادمنش هستم؟! یو دختر خونواده   یمن دوست مهس نکهیا جز

 

 خانم.   ایبه هرحال خوشبختم پان-

 

 هوا گفتم:  یب ذاشتمیکه جلوم گرفته بود م  ییدستا یکه سرانگشتام رو تو همونطور

 اقا گااوه..! نیهمچن

 

 زدم.  یکه چه زر  دمیبه خودم اومدم و د هوی
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 منظورم اقا کاوه بود. زهیخجالت گفتم:امم..چ با

 

 شل..  ششیکه ن نمیا

 و گفت: اع؟! نه باو..  دیهر هر خند بازم

به   اشایکه ک نداختمیو کل م گذروندمیمسخرش م یو خنده ها نیا یها ییبا چرت و پرت گو داشتم
 همراه دلربا اومدن و نشستن.

 

 رو به من گفت:  کاوه

 !؟زمیعز یکنینم  یمعرف

 

 !رم؟یعز

 پررو.  ی پسره

 اه

 شعور.. یتا چه حد ب  ادم

 صدا زده؟! ینطور یا اشایک یاالن درسته کن من رو جلو نیا

 

کنم دلربا از سر جاش بلند شد و با عشوه گفت:عشقم تا معارفتون   یبه هم معرف نارویخواستم ا تا
 . گردمیو برم رمی تموم بشه من م

 

 حرکت کرد.   یبهداشت سیتنها سرش رو تکون داد و دلربا به سمت سرو اشایک
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 و..   اشایک  مونیخونوادگ  یاز دوستا یک یاشاره کردم و گفتم: اشایدست به ک با

 

 کاوه اشاره کردم.  به

 ! یاسی یپسر عمو-

 

 لباش جا خوش کرده بود.  یگوشه  یکرده بودم پوزخند یمعرف یرو دوست خونوادگ  اشایک نکهیا از

 

 و خوشحال شدم،از ما دور شد.  یمعذرت خواه هیلحظه بود که کاوه رو صدا زدن و اونم با  همون

 من بودم و اون. فقط

 

 گذاشت و خم شد جلو.  ز یم یبه اطرافش انداخت و بعد دستاش رو رو ینگاه

 

 !؟یزن عمو جون،راحت -

 ! ؟؟؟یخونوادگ دوست

 زن عموم.  یشی که م یبگ  یتونستیم

 اووه

 .. دیببخش

 ! شد،نه؟یکارت سخت تر م یزن عموم  دیفهمیکنم اگه م فکر

 که... ی گفتیبهش م  یچ ستین معلوم
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 از سر جام بلند شدم.  تی عصبان با

 رفتم.  سیسرجاش زدم و به سمت سرو نهی بش ومدیبه دلربا که داشت م یمحکم  ی تنه

 

 ..اون به من گفت زن عمو؟؟؟ اون

 !زد؟یم ..اون داشت به من انگاون

 راحت شده.. چه

   رهیو م  ادیم یهرک

 توجه به طرف مقابلش  بدون

 توجه به غرورش  بدون

 تشیتوجه به شخص بدون

 کنهیم  قضاوت

 .. کنهیهم زود قضاوت م یلیخ

 انگ رو زدن...  نیبار به من ا دنیچند

 نگفتم.. یز یبار سکوت کردم و چ دنیچند

 

 .کردمی که توش بود نگاه م یدختر  ریبودم به تصو ستادهیوا نهیا یجلو

 زبان زد داشت.  تشیغرور و شخص یکه روز  یدختر 

 . کردی رو شاد م هیو بق دادیخودش رو شاد نشون م شهیهم
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 االن یول

 هست   یاز اون غرور خبر  نه

 و

 ..یاز اون شاد نه

 . ستین یخبر   چیاز اون دختر ه کال

 .. زنهینگاه اون دختر غم موج م یتو االن

 ..زنهیموج م یکس  یب

 ..زنهی موج م ییتنها

 

 اوردم. رونیگردم و رژم رو ب  فمی رو داخل ک دستم

 . دمیمالی لبام م یکه داشتم تند تند رژ رو رو یحرص  با

 

 بود. ظیغل یل یکرده بودم خ دیبار هم تجد ن یچند نکهیبود و به خاطر ا یالس یرنگ گ رژم

 . فمیک یشونه هام برداشتم و انداختم تو  یرو از رو شال

 هع

 .دمی رو به همتون نشون م بودن عوضیاالن  من

 اش نخورده و دهن سوخته؟؟ چرا

 . دیو بعد قضاوت کن دین یرو هم با چشماتون بب  چی همه پس
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 که االن همشون دور هم جمع شده بودن حرکت کردم.  زمونیلبخند خاص و عشوه به طرف م  هی با

 

 هم. یتو  دیاخماش رو کش دنمیبا د ی من شد ول یمتوجه  یارم اول

 وار بود توجه نکردم.  دی که تهد رشی نگاه خ به

 . اشایک یرو به رو شدیم قایبود که دق اریو مه یارم  نینشستن ، ب یبرا  یخال یجا  تنها

 نشستم. نشونیب

 دم، یخندیو بلند،بلند م زدم یحرف م اریبا مه یداشتم در گوش ای

 . یهم ارم ای

 .کردنیلبخند اکتفا م  هیهر دوشون به زور به  یول

 

 . رمیرو بگ  اشای خوب تونسته بودم حال ک انگار

 باز.  یو ه کردیمشت م یرو ه  دستاش

 و بهم توجه نکنه.  رهی رو از من بگ شی نگاه برزخ کردیم یسع

 . تونستیبازم نم یول

 

 کارت دارم.   ای ب ی سرجاش بلند شد و رو به من گفت:پان از

 

 ! ¿ناز دستم رو به طرف خودم گرفتم گفتم:من  با
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 . ایگمشو ب یعنی اشایفرهنگ لغت ک یحرکتش تو نیراه افتاد و ا  یحرف چیبدون ه اون

 

 اشاره کردم.  رفتی که داشت م اشای زدم و با ابرو به ک یدلربا لبخند به

 

 . گفتی نم یز ی چ یبود ول دنی هم که در مرز پک دلربا

 

برگشت طرف من و با   اشایک میدیبه اطراف نداشت رس  یدیبود و د کی به ته باغ که تار یوقت
 گفت:تو چه مرگت شده؟! تیعصبان 

 

 داشت.  یکه از اون بدتر بودم و صبرمم حد منم

 اع-

 چه مرگم شده؟؟؟ من

 ؟؟هااا؟؟  ستمین  شیبیه آشغال  که من  ستی ن  نیمگه منظورت ا تو

 ... دمیرو نشونت مآشغال بودن  دارم  االنم

 ... آشغا ی دارم ادعا نیهم یکه نکردم محکوم بشم،پس برا یبه کار   خوامینم

 

 

 به صورتم زد کال خفه شدم.  اشایکه ک یل یس با

 . کردمیبهت داشتم نگاهش م با
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 . خوردمیبود که داشتم ازش م یلیس نیاالن..االن دوم نیا

 اغوشش.  یو افتادم تو  دیبگم دستام رو کش یز یخواستم چ تا

 دستاش موهام رو نوازش کرد و با ندامت گفت:ببخش..! با

 ..!یندارم..ببخش پان  یکال حال درست یعنیلحظه.. نیاون لحظه..ا من

 .دیزده بود کش یلیکه س یبه گونه ا  یجدا کرد و دست  نش یس یرو از رو سرم

 .میدیچشماش م  یاشک رو گوشه  یبار داشتم نمه   نیبار..اول  نیاول یبرا

 

 که به روت بلند شد..  یدست نیرو بست و با عجز گفت:لعنت به من..بشکنه ا  چشماش

 رو گذاشتم رو لباش. انگشتم

 ! اشای نگو ک یز یچ  شیییه-

 

 .میشده بود رهیهم خ یسکوت فقط به چشما یتو

 و نه من! شکست یاون سکوت رو م نه

 

 ...که

 زنگ خورد.  اشای ک یگوش

 اورد و جواب داد. رونیب  بشیرو از ج  یگوش

 

 !د؟یالو،سالم جناب! خوب هست-
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-..... 

 

 ممنونم!-

 

-..... 

 

 . فتمیراه م گهیساعت د کیچشم،چشم! تا -

 

-.... 

 

 فعال!-

 

 رو قطع کرد نگاهش رو دوخت به من.  شیگوش  نکهیاز ا بعد

 بره!؟ خواستیکجا م یعنی
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 . ووردیو فقط نگاهش بود که من رو به کام م  کردیباز سکوت م یبگه ول یز ی چ کردیم یسع

 

 بازو هاش گذاشتم.  ی برداشتم و دستام رو رو قدم به سمتش کی

 هنوز زوده که! ؟؟یبر  یخوا یم-

 

 . دیلباش نشست و نگاهش رو از من دزد یگوشه  یتلخ  لبخند

 به سمت جمع برد. دیرو کش دستم

 و برگشت طرف من. ستادیراه وا ونیدفعه م هی

 دستاش گرفت.  ونیرو م بازوهام

 !؟یدیبرام م یقول هی-

 

 ! ؟؟یگفتم:چ یجی گ با

 

 نه!؟ ای یدیتو فقط بهم بگو قول م-

 

 رو تکون دادم. سرم

 

 بهم قول بده..قول بده که اگه من رفتم...-
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 ؟؟ کجا ؟؟  یشده گفتم:بر  زی ر یو با چشما دمیحرفش پر ونیم

 

 تو فقط گوش کن.. -

 بگو..  انایک ای  یشد به ارم یز یافتاد.. در نبود من هر چ یمن رفتم..هر اتفاق  اگه

 بگو..  حتما

 !یر ی نم رونیعنوان تنها از خونه ب  چیبه ه اصال

 ،ی شیبا محمد تنها نم  و

، 

، 

 !!!یبده که مراقب خودت باش قول

 

 

 به حرفاش نداشتم.   یاحساس خوب اصال

 شده بود.  ختهیوجودم ر  یجور ترس تو هی

 ..انگار

 !ایخدا  اووف

 تنها سرم رو تکون دادم. فقط
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 نشسته بودم سر جام.  یحرف  چیو من بدون ه گذشتیم اشایساعت از رفتن ک  مین

 بره شمال.   خواستیم

 ؟ یچ یبرا یول

 

 خونه..  میهر چه زودتر بر خواستیم دلم

 

 

  اشایک یول  انی و اسمون هر موقع خواستن ب  انایخونه و ک میگفتم که بر یاز خوردن شام به ارم بعد
 . میریاجازه نداد و گفت هممون با هم م

 دادن. حی رفتن رو ترج دنیهم که حال زار من رو د دخترا

 

 رفتاراشون کالفه شده بودم. ریی دست تغ از

 رو برام تکرار کرد.  اشای ک  یبره حرفا  خواستیم نکهیهم بعد از ا یارم

 

 . کردمیخونه نم یقبل رو تو تی اون احساس امن گهید

 کوتاه ناراحت بودم.  یل یمدت خ هی یاونم برا  اشای رفتن ک از

 االن...  یخونه گرم بود و ول یبه بودنش و وجودش تو شهیهم دلم

 

 وارد اتاقم شدم در اتاق رو قفل کردم.  تا
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 دوش اب سرد. ریاوردم و رفتم ز رونیرو از تنم ب  لباسام

 

 کردم. میامتحان برم تنظ واسه خواستمیرو واسه فردا صبح که م میاز خوابم االرم گوش  قبل

 کردم بخوابم.  یپتو سع  ریز  دمیخز

 

 

 

 خونه!  یما هنوز زوده بر  یخونه  میریم-

 امتحانات خبر نداره.درسته؟ یکه از ساعتا محمدم

 

 فقط سرم رو تکون دادم.  یجواب ارم در

 سامان. ییدا یخونه  میریم میاومده بود دنبالم ؛ االنم که امتحانم تموم شده و دار صبح

 

 تنگ شده بود.  ییو دا ییواسه زن دا دلم

 مهر هر دوشون به دلم افتاده بود. دارمونیچند بار د نی ا یبود که تو  بیعج

 

 رو پارک کنه و من زودتر از اون به سمت خونشون رفتم.  نیرفت ماش یارم

 کنم.  زشونی سورپرا خواستیم دلم
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 خالش هم خونشون بودن. یمامان و باباش و خونواده  یارم یگفته  به

 

 داخل شدم.  ییصدا  چیدر رو بدون ه یرو انداختم رو دیکل

 بود باز گذاشتم. دهیکه تازه رس یرو هم واسه ارم در

 

 من نشدن. یگرم بود و متوجه  یوارد خونشون شدم همه سرشون با بغل دست یوقت

 .کردی صحبت م ییآقا هیسامان داشت با   ییدا

 .یخانوم  هیهم با  ییزندا

 و آراگل هم سرشون با هم گرم بود.  آراد

 

 .دیسرها به طرفم چرخ  یسالم کردم که همه  یبلند یلبخند و صدا هی با

 

 با خنده بلند شدن.  دنمیبا د ییو زن دا ییدا

 .یی و بعد هم زن دا ییآغوش دا یرفتم تو اول

 

 کردم.  یاز اونا هم با آراگل و آراد و سالم و احوال پرس بعد

 شد.   یچشماش بارون دنمیبازم با د اراگل

و خنده بحث و حال    یکردم با شوخ یسع نی هم یبرا رهی رو غم بگ مانشونیجمع صم  خواستینم دلم
 رو عوض کنم. 
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 هم اشنا شدم.  یارم یخاله و شوهر خاله  با

 بودن.  یمهربون  یادما

 

 رو بخورن. یگرم  یمحفال  نیادما هستن که حسرت همچ یلیخ  دیشا

 . میکه نشسته بود شدیم یساعت کی

 

 هم دور هم.  نایا ییجوونا دور هم و دا ما

 .میگفت یم یهر در  از

 ...یق یحق  یایاز دن غافل

 که من توش بودم و هستم... ییایدن

 غم! یایدن

 

 تمام غمات فراموش بشه!  دنشونیکه با د یرو اطرافت داشته باش  ییخوبه کسا چقدر

 ی ساعت یبرا یحت

 و

 !یلحظه ا یبرا یحت

 باشن که از غمت  شتی پ  ییخوبه کسا چقدر

 و  نیغمگ
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 ت ی خوشحال از

 بشن! خوشحال

 !یشی م یو ک  یهست یو ک ی بود  یک یهم که شده فراموش کن  یلحظه ا  یبرا یخوبه حت چقدر

 ! یداشت یچه گذشته ا یکن  فراموش

 منتظرته!  یسرنوشت چه

 !یباش  زی از هر چ غافل

 خوبه... چقدر

 

 " ایچند لحظه ب زمی"عزگفتیکه خطاب به من م ییزن دا یصدا با

 سر جام بلند شدمو به طرفش رفتم.  از

 

 بود برد.  یکیکه همون نزد یرو گرفت و به سمت اتاق  دستم

 تعجب کرده بودم. یکم

 کارم داشت؟! یچ ییدا زن

 

 تخت نشوند و خودش هم کنارم نشست.  یمن رو رو ییدا زن

 عکس مامان سامانتا رو نشونت بدم!؟  ی خوای..مخوای..مزمیگفت:عز یلرزون یصدا با

 

 با بغض و ذوق سرم رو تکون دادم.   ییاسم مامانم و حرف زن دا دنیشن  با
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 که کنارش بود رو باز کرد. ییکشو در

 اورد به سمتم گرفت.  رونی عکس از توش ب هی

 

 لرزونم عکس رو از دستش گرفتم. یدستا با

 

 . دمیعکس کش یرو نوازش گونه رو دستام

 

 بود!؟ مامانم

 

 !اره

 بود..  مامانم

 من ! مامان

 ! زیی پا مامان

 

 معصوم مامانم باعث شد اشک از چشمام جارز بشه. ی چهره

 حق مامان من نبود. نیا

 مثل اون نبود..  یحق فرشته ا نیا

 صبور 



 عشق، حکم دل  اسیق

350 
 

 اسوه

 

 نبود.  یهمه سخت  نیا ایدن  نیاز ا حقش

 !بود؟

 

 بوده.  شیعکس مال دوران جوون  نیگفت که ا ییدا زن

 با یز

 معصوم

.... 

 که همرنگ چشما ما بود.  باشیز یچشما

 معصومش رو بامز کرده بود.  یبود و چهره   ییرنگ کردش که رنگ حنا یموها

 

 عکس زدم. یرو یا بوسه

 

 رفتن کرده بود...  یدلم هوا بیروزا عج نیا

 

 پشت عکس افتاد.  یبه نوشته  چشمم

 

گذشته  ً  که حالم را گرفته است! ً 
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 ندارم! دنشیرس  یبرا  یکه حال ندهیآ

 زند یحال هم حالم را به هم م و

 !… ینی ریش  یزندگ چه

 

 مادرم.  یطفل

 خواهرم.   یطفل

 ...کشمیمن که دارم عذاب م یطفل

 

 از اتاق نشده بودم. ییخروج زن دا یمتوجه  اصال

 گونم رو پاک کردم. یرو یجام بلند شدمو اشکا  از

 

 خونه. رفتمیم دیبا گهید

 .رفتم یم  دیحتما با یعنی

 .شن یهم دپرس م  هیرو ندارم بق زیچ چیحال و روزم که دل ه نیا با

 .ششونیاتاق خارج شدمو رفتم پ از

 

 شده!   رمی؟دیمن رو برسون  شهیم  یگفتم:ارم یرو به ارم  ییرسا یصدا با

 

 دو رگه  شده بود! هیبه خاطر گر صدام
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 کرد.  یدست  شیبگه خالش پ ی ز یتا خواست چ  یارم

 

 که!حداقل بزار بعد از ناهار برو. هنوز   میدخترم االن که زوده..بعدشم ناهار نخورد-

 

 هاشون توجه نکردم و فقط حرف خودم رو زدم.  یپافشار  به

 

 از دستم دلخور شدن، اما.. یکم دم یفهم نکهیا با

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

 .گذرهیم  اشایروز از رفتن ک سه

 خودمم رو ندارم.  یحوصله   یروزه که حت سه

 

 . امی مدرسه و م رمیم فقط

 !یضرور  یکارا  ی.در کل براامینم  رونی باز اتاقم  ادی خونه ز تو

 ندارم. یا ،مکالمهیلب ری ز یهم جز سالم و خداحافظ  یارم با

 

 بده.  بیترت   یمهمون هیمحمد قراره  امروزم

 متفاوت.  اما
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 .یا یب  رونی از اتاقت ب یمن گفته که حق ندار  به

 

  نیاگه خودم در اون ح یرو نده،حت  یورود کس یهم بهم گفته کال در اتاقت رو قفل کن و اجازه  یارم
 اومدم.

 

 چشون شده. دونستمینم

 برقصم.  زننیکه م یتوقع داره به ساز  یکس هر

 در انتظارمه..  یچ دونمینم

 ترس دارم.. ادیکه داره م یا ندهیا از

 ترس دارم.. که قراره دچارش بشم یسرنوشت  از

 

 برم..  تونستمیمن هم م کآش

 اون باال باالها.. ییجا هی

 ستاره ها.. کینزد ییجا هی

 رفتن رو کرده.. یکه دلم هوا اخ
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 که شلوغ هستن.  دیفهم شدیم  ومدیم نییکه از پا ادهیز یصداها از

 

 . رفتیم یاهنگ بلند بود و داشت رو مخم اسک  یصدا

 

 کنه!  دایداشتم تا روح و روانم به ارامش دست پ ازین  سکوت

 

 ارامش، 

 وقته از من یل یکه خ یز یچ

 و

 !هیفرار میزندگ

 

 تو گوشم گذاشتم. مویرو برداشتم و هندفر میگوش

 خودم بهتر از اون اهنگا بود. یباشه اهنگا یهرچ

 . ادیز یکردم و صداش رو کم یمورد نظرم رو پل  اهنگ

 

 

 

 دشت دلم شده رفتن تو  یبه درختا ی باد وحش  یها انهیتاز

 



 عشق، حکم دل  اسیق

355 
 

 تو یخال  یجا نهیب یتا م ن یی پا یهر  زهی ریم یه

 

 نره احمق گه ادتینره روزا اول تو  ادتی

 

 همه نبودم یدونیواسه جمع اما من م یبودم برا تو … خوبه بود اسطوره

 

 با اسم من اما بت فشار اومد چون کنه نبودمــ... یدادیخوب م پز

 

 ( انه ی تاز-) تتلو

 

 اومد اهنگ رو قطع کردم.  میکه به گوش یاس ام اس  یصدا با

 

 .ومد یاسمش هم قلبم به وجد م دنیبا د یحت

 

 "سالم.

 خانم گل!؟   یخوب

 

 !گردمیبر م گهیجلو افتاده و تا چند روز د  کارام
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 مراقب خودت باش!"  امی که من ب یتا اون موقع ..وامشب

 

 یواا

 اد؟ یم گهیتا چند روز د یعنی 

 اروم شدم و از اومدنش خوشحال! یکه بهم داده بود کم یخوندن اس  با

 

 دلم براش تنگ شده بود! گمیم یچک و چونه ا چیه بدون

  

 

 

   ادیداره م اشایک  نکهیاز ا خوشحال

 و

 که در انتظار من بود!  یی از فرداها غافل

 

 

 . گذشتیم یکه از مهمون  شدیم یساعت چند

 اطراف نبود.  نیمحمد هم ا ا یو  انای،کیاز ارم یخبر 

 

 . بردیخوابم م نه
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 خودم رو داشتم! ینه حوصله  و

 

 شد.  نییدر اتاقم باال پا ی رهیدستگ

 دستام فشردم.  یترس پتو رو تو با

 باشن.  تونستنیکه نم  انایو ک  یارم

 محمد بود.  حتما

 

 . دیبه گوش رس شدیکه به در اتاق زده م ییتقه ها ینکردم که صدا یکار  چیه

 

 . ومدیپشت در بود و صداش م ی خالف تصوراتم ارم بر

 

 در اتاق رو باز کنم که حرفاش تو سرم اکو شد.  خواستمیم

 

 اومدم" نیاگه خودم در اون ح یرو نده،حت یورود کس  ی"در اتاقت رو قفل کن و اجازه 

 

 ن. ایحاال در اتاق رو باز کنم   دونستمینم

 .دمیبه موهام کش یدست

 من. یخدا اوه

 کنم. کاریچ االن
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 ! کوبهی که داره با شدت به در اتاق م نیا

 

 گمیبه حرفام که دارم م کنهی م یپافشار  نقدریخودش تنهاست که داره ا یخودم گفتم حتما ارم  با
 !کنهی در اتاق رو باز نکن توجه نم  یخودت گفت

 در رو باز کن.  گهیکالم م هیتو  فقط

 اسم من صدا زده بود. یرو به جا زیی که چند بارم اسم پا نجاستیتر ا جالب

 

 در اتاق رو باز کردم در رو با شدت هل داد که چند قدم عقب تر پرت شدم.  تا

 رو پشت سرش بست.  در

 د.نرمال نبو ادی ز حرکاتش

 

 . ووردیاشکاش لبخند به لب م ونی هم م یگاه ای و  ختی ر یتخت و داشت اشک م یبود رو نشسته

 

 .کردم یافتاد که با تعجب داشتم نگاهش م یلحظه چشمش به من هی

 

 .دی خند دیمن رو د یوقت

 و بلند!  مستانه

 

 دستاش گرفت.  یذوق کنارم نشست و دستام رو تو با
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 ! ستیمعرفت ن  یب  زمییکه پا دونستمیدونستم،میم-

 !ذارهینم تنهام

 !زم؟؟یعز یاومد

 خانمم؟!  یاومد

 ! ؟یاومد بالخره

 

 

 . کردمینگاهش م یدرشت شده ا یچشما با

 !!! دهعیمشرووووب م  یکه االن دهنش بو نیا

 

 من! یخدا یوا

 ز؟؟؟؟ ییپا گهیمن م به

 

 .کردی شده بود و سرش کم کم داشت فاصلمون رو کم م رهیچشمام خ  به

 

کار کنه و با شدت به   یچ یعالم مست یتو خوادیم دمی صورتم بود که فهم یدو سانت  یتو صورتش
 عقب هلش دادم. 

 

 خم شد.  یکه من بهش زدم صورتش به طرف یل یس با
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 زدم:   غیج  ه،یگر با

 فقط گمشوو!!!  یرون،،،ارمی ب گمشووو

 

به گردن داره،به جا    گفتیبهم م شهیکه هم یحق برادر   خواستیم گرفتمی اگه جلوش رو نم االن
 اره؟؟یب

 

 .گفتیم ییزایچ  هیداشت واسه خودش زمزمه وار  نییسرش رو انداخته بود پا یارم

 

 محمد تموم کرد، -

 رو!  زیچ همه

 بالخره،  ساسان

 ! دیخواستش رس به

 

 

 بهم نگاه کرد.  یاشک یرو بلند کردو با چشما  سرش

 !دیساسان به خواستش رس-

 !دهیهنوز دستش به تو که نرس یول

 به خدا، زارمینم
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 دستش بهت برسه، زارمینم

 ! زارمینم

 

 .دمیفهمی رو نم منظورش

 ... کنهیم شی کار رو با خودش و زندگ نیکه داره ا سوختیبه حالش م دلمم

 

 : گفت یم  یکه خطاب به ارم  انایک  یبه در خورد و پشت بندش صدا یا تقه

 ، یارم

 رون، ی ب  ایب  یینجایا اگه

 و محمد منتظر توعه! رهیداره م ساسان

 

نگام   یبهتر شده بود داشت با شرمندگ  یاومده بود و کم رونی از اون حالت اول ب گهیکه االن د یارم
 .کردیم

 و بدرقش کردم.  ختمینگاهم ر یرو تو میدلخور تمام

 

 رو   یکار  نیانتظار همچ  اصال

 نداشتم!  یکس  نیهمچ از

 

 دستام گرفتم. ونیم شدی م یتخت انداختم و سرم رو که داشت از درد متالش یرو رو خودم
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 شد و ..  نیکم کم پلکام سنگ  گهید

 

 

 موهام چشمام رو باز کردم. یرو ینوازش دست با

 تخت نشسته بود افتاد،انگار روح از بدنم جدا شد.  ینگاهم به محمد که کنارم رو یوقت

 

 شروع به حرف زدن کرد.  یواکنش  چیه بدون

 

 .یبر  نجایاز ا دی.تو هم باشهیفسخ م  نمونیب ی غهیص  گهید یتا مدت-

 که دلت خواست.. ییهر جا نه

 ساسان.  شیپ

 دنبالت.  ادی فردا ساسان م نیهم

 

 عجز گفتم:نه تو رو خدا !  با

 

 زد و گفت:اون وقت چرا؟!   یپوزخند

 

 هست!  ی!چون ارمزارهی نم اشایچون ک-
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 سا؟؟؟ یزد و گفت:اون جوجه پل یحرفام قهقهه ا دنیشن  با

 هع

 . کنمیپسررو دک م  نیو دارم ا اهیرو فرستادم دنبال نخود س  اشایاالن ک من

 

 

 ؟؟؟ یچ

 س؟؟ یپل

 سن؟؟ یاونا پل مگه

 

 نه؟؟  یدونستیحتما تو هم نم-

 کردن.  چهیهممون رو باز اونا

 ! کننیبه هدفشون استفاده م دنی رس یاز تو هم را دارن

 

 

تو رو ببره و خودم   خوادیکه ساسان فردا م دونهیاالن م یمثال ارم-تر کرد و ادامه داد کیرو نزد  سرش
 خبر داد.  اشایهم به ک یزود دمید

 شد؟؟؟   یچ یول

 ! یچیه

 بهت خبر هم ندادن. یحت
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 خنده.  ری دوباره زد ز و

 نداشتم. نانیاطم  دمیشنیکه با گوشام  م ییحرفا به

 ی عنی

 سن؟؟؟یاالن اونا پل  یعنی

 کنن؟؟ یبه هدفشون دارن استفاده م دنیرس یاز من برا یعنی

 

 ست، ین  نطوریا اگه

 بهم نگفتن؟؟  یز یامشب چ هیچرا از قض  پس

 بود.  ییدلم غوغا تو

 بغضم رو مهار کنم،  دونستمینم

   ای و

 باشم. ادی که داره برام م ییفکر فردا به

 

 ، یبرات بگم که خودت رو اماده کن به هر حال،اومدم-

 نظر من که قدرش رو بدون! به

 خوشبختت کنه! تونهیهم هست و م یپولدار  ادم
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 هع

 

 !پول؟

 

 پول بود.  زیکآش همه چ یا

 

 !د؟یبا پول خر شهیداشتن رو م دوست

 

 ! د؟یبا پول خر شهیرو م محبت

 

 ! ؟یرو چ عشق

 

 ! د؟یبا پول خر شهیرو هم م اون

 بعد از خروج محمد از جام بلند شدم.  بالفاصله

 

 دو نصف شب بود. ساعت

 

 !اشایک گهیو نه د رمی کمک بگ  یاز ارم خواستمیم گهید نه
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 خونه فرار کنم.  نیاالن از ا خوامیم

 کجا برم.  دونمینم  یول

 کس بهم نرسه.  چیکه دست ه ییجا  هیبرم  خوادیم دلم

 باشم  ازاد

 و

 !راحت

 

 نبود. یمشکل  خداروشکر

 نبود.  یکه کارشون رو کرده بودن ازشون خبر  خدمتکارا

 نبود.  یخبر  نطور ینگهبان هم هم از

 

 و از خونه خارج شدم.  دمیدست لباس اسپرت پوش هی

 . نهیمن رو نب  یکس  کردمی خدا خدا م فقط

 

 که  دمیدوینفس م هی ابونیسر خ تا

 از پشت من رو گرفت.  یکی 

 

   دنامیو دهانم گرفته شد که با نفس کش مینیب  یجلو یاومدم برگردم دسمال  تا
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 رفت و... ی اهیس چشمام

 

 

 

 

 

 

 پلکام از هم فاصله گرفت و چشمام رو باز کردم. 

 

 . کردمیداشتم به اطرافم نگاه م یجی گ با

 . دمیبرام افتاد از جام پر نیدر اون ح یو چه اتفاق کردمیداشتم از خونه محمد فرار م  نکهیا یاور  ادی با

 

 تموم وجودم رو گرفته بود.  ترس

 انداختم. یاطراف نگاه  به

 بود. یاتاق نسبتا بزرگ  هی

 

 در قفل بود. یکردم ول  نیی رو باال پا  رشیطرف در اتاق رفتم و دستگ به

 

 به در ضربه زدم.  یحال   یکردن . با ب دایراه خودشون رو پ  اشکام
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 نداشتم.  یجون  اصال

 . گرفتی داشت اوج م سردردم

 

 ! کنم؟یکار م یچ  نجایا من

 

 من رو اورده!؟  یک

 

 من! یخدا یوا

 

 نگاه کنم. رونیاتاق نبود که بتونم به ب یهم تو یپنجره ا چیه

 

 نداشتم. ی و داد راه بندازم؛اما جون   غیبلند بشم و ج خواستمیم

 

 هام رو تو اغوشم فشردم. زانو

 

 انداختم. وارید  یبه ساعت رو چشمام

 هشت صبح بود؟! ساعت

 

 اوووف 
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 .نمیبش یدست رو دست بزارم و گوشه ا تونستمینم

 

 سر جام بلند شدم و با مشت و لگد به جون در افتادم. از

 

 نجااا؟؟؟یمن رو اورده ا یک-

 ... ستین یکس

 

 حرفم تموم نشده بود که در اتاق باز شد.  هنوز

 

 شخص رو به روم با ترس و بهت چند قدم به عقب رفتم.  دنید با

 

 دهانم گرفتم و با بغض زمزمه کردم:ساس..ساسان!؟ یرو جلو دستام

 

 کرد و وارد اتاق شد.  یکجخند

 شد. شتریبستن در پشت سرش ترس منم ب  با

 

 .شدیم دهیوضوح لرزش دستام د به

 بهم نگاه کرد. نهیتخت نشست و دست به س ی لبه
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 !؟ یفرار کن  یخواستیم-

 دست من!؟ از

 بگذرم!  ایآسون نیکه مال منه به ا یز ینکن  از چ فکر

 

 

 .تونستمیساسان نداشته باشم،نم یجلو ی اشکام رو مهار کنم و ضعف زشی ر کردمی م یسع یهرچ

 

 چ..چرا؟!  -

 

 .شدیخارج شد"چرا"بود که صدتا حرف و سوال توش معنا م  لبام نیکه از ب  یز یچ  تنها

 

 چرااا ؟؟؟ یبدون یخوایم-

 

 شدت گرفت.  میکه ساسان زد گر یادی فر با

 اصال انگار تو حال خودش نبود.  اون

 

 که داشتم، یتوجه به من و حال بدون

 که داشت،  یتیخودش و اون عصبان به
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 به حرف زدن کرد. شروع

 

 چرا؟!  یدون یم-

 خوب گوش کن.  پس

 . دمیچرا رو م نیتنها جواب ا نه

 .دم یذهنت رو هم م یجواب تمام چرا ها بلکه

 پدرت پدرم رو کشت،  چون

 مادرم از نبود پدرم دق کرد،  چون

 دم،یرو کش  یپدر و مادر  یطعم ب یمن تو بچگ  چون

 حس نفرت و انتقام اوج گرفتم، هیبا  ییتنها تو

 انتقام، 

 بزنم،  یه هر کار که باعث شد دست ب یانتقام

 نفرت، 

 که باعث شد جسور بشم،  ینفرت

 پدرم،  یپا یپام رو گذاشتم جا یجا دمیبه خودم اومدم د تا

 خبره، هیقاچاقچ هی

 نبود،   یحس چیکه تو وجودش ه  یکس

 سرد،

 ! مغرور
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 بودم!   دیپدرت سع یو دار زندگ ریگ یتو

 تموم کاراش خبر داشتم، از

 بودم که کارم رو بکنم!  یمنتظر لحظه ا فقط

 ..اما

 که فکرش رو بکنم رفت،  یز یاون زودتر از چ اما

 زودتر از من به درک واصلش کرد،  گهید یک یو   رفت

 بودم که خودم نتونستم کارش رو تموم کنم.  یعصبان  شتریب نیا از

 .رمیرو ازش بگ   دمیاز هم پاش یخونواده  انتقام

 

 هع

 سن به فکر انتقام بود،  نیپسر هجده ساله که تو ا هی

 

 . رفتمیاوردن خاطرات پدر و مادرم تا مرز جنون م ادیسال گذشت که من بازم با به  چند

 پرتاب کنم. زیی خالص رو به طرف دخترش پا ری ت نی گرفتم اخر میتصم

 اون رو طعمه کنم. خواستمیم

 با، ی دختر جوون و ز هی

 باشه!   یهر پسر  یارزو تونستیکه م یدختر 

 نظر داشتم.  ر ی ها اون دختر رو ز ماه

 دنبالش بودم. هیمثل سا  رفتیروز هر کجا م  هر
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 کارام اوج گرفت.  نیکم کم ا گهید

 بگذرونم. دنشیروز بدون د هی یحت  تونستمینم

 حس نفرته که.. نیکه ا گفتمیبه خودم م  یمدت تا

 ! رمی گینظرش م ری دارم ز یهع که

 ! رمی ازش انتقام بگ خوامیم گفتمیم

 . شدمیبازم قانع نم اما

 روزگار بد رقم خورد.  ی صفحه

 و من عاشق اون دخترک شدم..  زد

 واسه خودمم سخت بود که عاشق دختر قاتل پدرم بشم. درکش

 اون نفرت به باد رفته بود. گهید

 و روزم شده بود فکر اون دختر.  شب

 چند ماه گذشته بود، بایتقر

  یبود رفتم و خواستم باهاش حرف بزنم و قدم اول رو بردارم ول ستادهیوا یاموزشگاه  یبار جلو هی
 هم بهم ننداخت.  ینگاه خشک وخال هی یحت

 . کردی ترم م یکارش جر  نیا

 نگرفتم..  یا جهینت چیبار تکرار کردم و ه  چند

 بودم. دهی به مرز جنون رس گهید

 ، روز قبول کرد که فقط باهام حرف بزنه هی

 .یاموزشگاه ینداره هر روز جلو تیکه خوب   گفتیم
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 نکردم و رک و راست گفتم دوسش دارم.  ینامرد منم

 بود که به گوشم خورده شد.  یلیکه از اون گرفتم س یجواب   تنها

 دستش اشاره کرد گفت من نامزد دارم.  یتو یبه حلقه  

 روز،  اون

 ساعت،  اون

 و قهیدق اون

 که بارم کرد خورد شدم.  ییلحظه بدجور با حرفا اون

 گفت که چشمت   بهم

 ناموس مردمه.  دنبال

 . دمیدیدستش م یبار بود تو نیاون قسم بخورم که حلقه رو اول تونستمیم من

 نرفتم. زیی روز گذشت و چند روز من دور و بر پا اون

مزاحمش   یکس  نکهیا یکه اون حلقه رو برا دمیرس جهی نت نیبا خودم کلنجار رفتم و اخر به ا  یلیخ
 نشه دستش کرده.

 عمشم پرس و جو کردم که گفتن دختره مجرده.  یها هیهمسا از

 تحمل کنم و با زور وارد عمل شدم. تونستمینم گهید

 کردم. دیگفتم و تهد نقدریا

 کردم.  یپافشار  نقدریا

 دم نزد.  یول

 رو دوست داره.  گهید یکیکه   گفتیم
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 نکنه.. انتی به اون خ یکه حاضره جونش رو بده بخاطرش ول   گفتیم

 گوش کنم. فاتشی اراج نیا  یب گهیبودم که د یز یخسته تر از اون چ  منم

 فقط دوستش داشتم. من

 ! بای طرفه بود اما بازم ز کی نکهیا با

به خاطرش    یکه حاضر  رمی گیرو م ی جون اون کس  ای یمونیبا من م ایبهش گفتم  یجد  یلیروز خ  هی
 .یجون بد

 . یاگه با من نباش کنمیرو تباه م شی که زندگ گفتم

 . گرفتینم یمن رو جد  یها دیتهد

 . کردیبودم که فکرش رو م یز یکله خراب تر از اون چ منم

 .دمشیدزد

 کردم.  دشیتهد

 عقد. یسر سفره   نشوندمش

 زور،  همش

 ! دیتهد همش

 از عقدما نگذشته بود.. یز یچ هنوز

 ..که

 خودش رو کشت!  که

 کرد!  یخودکش   زییپا

 . رفتمیم رونیو نه از خونه ب زدمی حرف م  یچند ماه نه با کس تا
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 . دیقطره اشک هم از چشمام نچک هی یحت

 ..چون

 برام سخت بود. گهیدرد د هیتحمل  گهید چون

 !؟ی پان هیچ  یدونیم

 

 

 

 زانو زدم. نی زم یرو

 به شمارش افتاده بود. نفسام

 د،یسع اه

 ! یدیهمه رو به گند کش یکه زندگ دیسع اه

 ساسان دوختم.  یاشک  یچشما یتو چشمامو

 

  نیقسم بخورم بهتر تونمیداشتم م زییپا  یرو  تیکوتاه که حس مالک   یلیخ  یلیاون مدت خ  یتو-
 حس رو داشتم!

 ! ستمیتنها ن نکهیا حس

 طرفه بود، کیحس  نیا نکهیرو دارم..با ا  یکی

 بود!  بایبازم ز یول
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 رفتم.  دنشیبه د دهیخم  یگرفته و ظاهر   یاز چند ماه با دل بعد

 .ختمی اشک رو ر نیخاکش اول سر

 اشکام.  ی هیبق یاشک شد مقدمه  نیاول

 

 *ادامه دارد* 

 

 

 

 

 

 که به دست سرنوشت رقم خورده بود. یکردم از زندگ  هیزجه زدم و گال- 

 .د یشونه هام لرز مردونه

 .ختمیاشک ر مردونه

 مردونه عمل نکردم. یول

 بود و بس!  یینکبت بار فقط و فقط تنها  یزندگ نیمن از ا سهم

 اون ادم سابق نشدم.  گهید زیی از پا بعد

 ادم پست تر!  هی شدم

 ! کردی و نوش م شی که فقط ع یکس شدم

 بگم که از همه سرتر شدم.  تونمیم  یخودم از لحاظ مال ی لطف پدرم و خبرگ  به
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 !کردمیراه خالف استفاده م  یبازم همش تو یول

 ثابت جمع بودم.  هیها پا یمهمون یهمه  یتو

 نبود جز محمد! یسر سختمم کس  بیرق

 به کارش نداشتم، یکه کار  من

 .شدیم چمی بازم پا پ یول

 .دیچرخ یکارش لنگ بود و دور و اطرافم م ادهیاخر ز یروزا نیا

 . دادمیمن محل سگ هم بهش نم اما

 کرد.  ریی رفتارش به کل تغ دمیگذشت که د یچند روز  نطوریهم

 . دادیم لمیتحو یدار  یمعن یو نگاه ها زدی م شخندیبهم ن  همش

 !د یتوجه به اومدنم کرد و تاک یلی خ رهی بگ خواستی که م یجشن یتو

 رفتم.  یبه اون مهمون یتر هر وقت  الیخ  یب منم

 که بازم قراره گذشته تکرار بشه! دونستمینم

 

 زور،   بازم

 اجبار،  بازم

 ! یوونگید بازم

 

 شوکه شدم.  دنتی با د یاون مهمون  یتو
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 هم شوکه شدم.  یلیخ

 

 !  یهست زیی پا کردمی و از اول فکر م کردی م  وونمیداشت د زییبه پا  تتینها یب  شباهت

 

 ، یست ین زیی پا دمی فهم یو خانومم خطاب شد  ایتو توسط محمد که پان  یبا معرف  یول

 کردم. جایب  یو من از اول فکرا یباش سهیقابل مقا زییبا پا یکه بخوا ی بود یبچه تر از اون  تو

 

 گذشته ها دلم هواش رو کرد. ادیبه   دنتیبا د 

 خواست که کنارم باشه. دلم

 

 دختر باشه..اونم دختر بچه،  هی بندیکه پا ستین  یمحمد کس  دونستمیطرفم م هی از

 کارش داشته و درست هم از اب در اومد. نیاز ا یگفت که هدف شدیم پس

 

 تا بتونه به هدفش برسه.  ارهیکارش من رو از زانو در ب  نیبا ا خواستیم اون

 من محموله هاش رو براش جا به جا کنم.  خواستیم

 

 خواسته هاش شدم.  میتسل منم

 واسه خودم داشته باشه. ییچه ضرر ها تونهیم نکهیبدون فکر کردن به ا اونم
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 بگم دوستت دارم.  تونمیواقعا م من

 کنم، یبگم خوشبختت م تونمیم

 شه، یکه واسم صادر م هیهمش حکم  نایا

 *حکم دل*

 !کنهیصادر م یبخوا نکهیا بدون

 !کنهیقضاوت م  یبخوا نکهیا بدون

 ! کنهیم  نییکه سرنوشت عشق رو واست تع خودشه

 

 هع،

 !عشق؟

 !کنم ی که دارم دامن پاک عشق رو لکه دار م من

 

 قرار شد محمد بعد از اتمام کارمون تو رو بده به من،  خالصه

 من قبول نکردم.  اما

 .شمیپ یا یکه زودتر ب خواستمیم

 . بردیزمان م  یل یاتمام کار اون خ تا

 !یهست  یو صبور  یکه دختر قو دیفهم شدیاول م داریاون چند د یتو

 

 بهت دل ببنده،  خوادی و نم تونهیمطمئن بودم که محمد نم نیا از
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 برادر زادش  یول

 اشا یک

اخماش   میزدی از تو م یمحمد حرف  ای جمع بودم و من  یتو یتوجه کرده بودم که وقت یبار  چند
 تو هم. رفتیم

 .فتمی که بخوام به جونش ب  یبهش؛ شد خره ا تمیحساس   نیخاطر هم به

 

 .ذاشتمیم  بشی رو نامحسوس واسه تعق ییروز کسا هر

 رو مخ بود.  ادیز  ایو دار هم ارم ریگ نیا یتو

 . دونستمیاون دوتا رو به تو نم ربط

 .زدنیم نهی سنگ تو رو به س شهیکه چرا هم  دونستمینم

 

 

 محمد اون بال رو به سرت اورد.  نکهیا تا

 بودم.  یاز دستش عصبان  یلیخ

 مشت و لگد.  ریز رمشی بگ خواستیم دلم

 پا رو دمش بزارم.  تونستمینم  یول

 .ادی ازش بر م یکه هر کار  دونستمیم

 .ارهیبه سر تو ب ییاز لج من هم شده بال تونستیم
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 . کردی به شدت با محمد برخورد م اشایروزا ک  اون

 . امیب  دنتیندادن بلکه نذاشتن من هم به د مارستانیورود محمد رو به ب ینه تنها اجازه  ایو ارم اون

 هع

 حالت بد بشه.  دنمیکه با د دادمیم حق

 هستم..  ی کال ادم حال به زن من

 ! ذاشتنیبودم که تنهام نم  یادم خوب اگه

 

 ب؛ یتعق  یاز مدت بعد

 هر دوشون  البته

   ایکه اون جوجه فوکول دمیفهم

 ! سنیپل

 

 مادر زاده نشده که بتونه ساسان رو دور بزنه! از

 

 چک و چونه به محمد گفتم. یب

 باشه..   سیپل اشایکه ک کردی باور نم یحت اون

 بهش ثابت کردم.  اما

 

 رو دست به سر کرده و فرستاده شمال.  اشایک االنم
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 .میرو دست به سر کرد ا یارم  شبیورم د نیا از

 .. خوادیم محمد

 رو طعمه کنه! اشایکه ک خوادیم

 .. تیکنه و در نها شی اون رو نامحسوس  وارد باز خوادیم

 هم که.. ایارم

 

 

 

 

 

 شده بود.  زیصبرم لبر گهید

 !کرد؟یرو سر هم م  یاتیاالن داشت چه چرند نیا

 سه؟؟؟ یپل اشایک

 .. گفتیهم که م محمد

 . ذاشتیم هیچرا داشت از جون اونا ما یول

 

 زدم.  غی ج  روی ن لی گوشم گذاشتم و با تحل یدرنگ دستام رو رو بدون

 

 بسهههه -
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 و نفسام به شمارش افتاده بود. دی کشی م ری داشت ت سرم

 

 گه؟ید شهیتموم نم چرا

 

 مشکل..  هیروز  هر

 

 ..دیجد  زیچ هیروز  هر

 

 تاب ندارم.. گهید من

 

 ساسان با دو به سمتم اومد. کردیکه گلوم م یخس خس  با

 

 تخت خوابوندم.  یکرد و رو بغلم

 اخرمه..  ینفسا کردمیمن احساس م  اما

 

 . دمیکشی زور نفس م به

 

 با، یشک -
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 !  بااای شک

 

 . دیچرخی دور خودش م یکنه هع کاری چ  دونستینم ساسان

 

 اتاق باز شد.  در

 من بسته شده بود. یچشما اما

 

 اطرافم فقط صداها قابل درک بود.  از

 

 اع-

 ؟؟یکارش کرد  یچ ساساان

 

 حال و روز افتاد! نیم..من..به خدا خودش به ا-

 . دیجونم رو باال کش  مهیسرم قرار گرفت و تن ن ریز یدست

 لبام اورده. کیکه اب رو نزد دم یتر شدن لبام فهم  از

 

 از اب رو بخورم.  یتالشم تونستم جرعه ا تی با نها خودمم

 

 اشنا بود. یل یاون دختره خ  یصدا
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 ی ل یخ  یلیخ

 

 باهاش هم صحبت شده بودم.  ییجا انگار

 

 راه تنفسم بهتر شده بود،چشم هام رو باز نکردم.   نکهیا با

 

 اون دختره هم به گوشم خورد:  یباز و بسته شدن در صدا یصدا با

 رو باز کن،   چشمات

 ! رونی رفته ب ساسان

 

 

ان تعجبم به بهت   کی یجمله از جانب اون دختره با تعجب چشمام رو باز کردم ول نیا دنیشن  با
 شد..  لیتبد

 

 ..نیا

 داد.. گاریهمون دخترس که بهم س نیا
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 تخت نشستم. یو رو دمی خودم رو باال کش یداشتم ول جهیسرگ  نکهیا با

 

 . ایخدا

 

 ! ¿داستانه نیاز پازل ا کهیکدوم ت گهیدختره د نیا

 

 حالت خوبه؟! -

 

 

 !  دایکه توش هزار تو سوال هو ینگاهش غرق شده بود.نگاه یتو نگاهم

 

 اره تکون دادم. یرو به نشونه  سرم

 

 شه؟یم یچ فمی بدونم تکل خواستمیم

 

 کار؟  یچ نجا یمن رو اورده ا اصال
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 من..-

 ؟!  نجامیا یتا..تا ک  من

 زد.  یال یخ  یو خودش رو به ب  دینگاهش رو دزد بای حرف از دهنم،شک  نیخارج شدن ا با

 

 اره؟؟ ی به سرم م  ییساسان..چ..چه بال-

 

 چشماش لبالب غم شد. د یاسم ساسان رو شن تا

 

 بود.  دایتو عمق چشماش  پ  یبزرگ غم

 ؟ خوادیاز جونم م ی؟ چ  نجای؟ چرا من رو اورده ا کنمیکار م یچ  نجایمن ا گمیم-

 

 

 

 حرکاتم دست خودم نبود.  گهید

 .ومدی سکوتش بدم م نیا از

 

 .ومدیخوشش ن  ادی که بهش زدم ز ییاز حرفا انگار

 قبل رو از دست دادو به طرفم برگشت. متیمال اون
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بلبل   یاد یز گهیببندم؟؟ د ای ی بندی گرفت و با خشونت گفت: ِدع دهنت رو م دستاش یتو چونمو
 . یزبون شد

 

 

 

 که بهش زدم. ییحرفا یاعصاب خرابش رو بزارم پا نیا تونستمینم اصال

 حرکت من رو به عقب هل داد و از اتاق خارج شد. هی با

 

 ذهن اشفته! هیموندم و  من

 

 !رسه؟ی اخرش به کجا م  یعنی

 

 

 

 نبود.  یکدومشون خبر  چیو از ه  گذشتیساعت م  چند

 

 کردم و اما قفل بود. نییدر رو باال پا ی رهیدستگ

 هوووف 

 دستام گرفتم. ونینشستم سر جام و سرم رو م جهی نت یب
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 هع

 

 نمونده! ختنیهم وآسه ر  یاشک گهید

 زم؟؟ ی اشک بر یوآسه چ خوآمیم

 ؟؟یفان یآیدن نیا واسه

 از محبت نبردن؟؟ ییکه ادماش بو ییآیدن واسه

 

 ضعف نشون بدم! دینظرم نبا به

 حروم کنم که ارزشش رو دآشته بآشه! یز ی چ ای یاشکارو وآسه کس نیا دیبآ

 ست، یبرام مهم ن تمیوضع نیا گمینم

 توان ندارم.  گهید یول

 ام، خسته

 هم خسته ام... یلیخ

 

 

 افکارم رو رها کردم.  کردی که اسم من رو خطاب م ییصدا دنیشن  با

 

 بودن.  ستادهیبه همراه ساسان جلوم وا  بای شک
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 . بای از سر تا پا بهم انداخت و بعد روش رو کرد به طرف شک یساسان  نگاه 

 

 . ارمیبه سر محمد ب ییچه بال دونمیخوب م گهیدفعه د نیتا من برم و برگردم مواظبش باش...ا -

 

 

 

 رد.فقط به تکون دادن سرش اکتفا ک  بای شک

 

 از تخت جمع کردم.  یخودم رو گوشه ا ادیتا خواست به سمت من ب  ساسان

 و عقب گرد کرد.  ادیب کمیکارم بهش فهموندم که دوست ندارم نزد نیا با

 

 

 

 . گذشتیاز خارج شدن ساسان از اتاق م یساعت  مین

 

 از تخت نشسته بود. یگوشه ا یبدون حرف  بای شک

 افکار..  غرق

 بود. رهی نا معلوم خ یبه نقطه ا  یو گآه رفتیانگشتاش ور مبا  یگاه
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 بهم بگه و مردد بود.. یز ی چ خواستیم انگار

 

 .شدیم مونیپش یبگه زود یز یسمتم تا چ گشتیبرم تا

 

 باهاش حرف بزنم. خواستمینم منم

 

 بود.  ریدرگ یادیمنم ز افکار

 

 خورد بود  ای از ارم اعصابم

 گرفته بود. زدی که بهم م اشای مفت ک یبه خاطر حرفا دلم

 

 سن؟؟ یپل

 هع

 دوشونم.  هر

 جالب! چه

 به هدفشون. دنیرس  یبرا یا لهیوس منم

 ! ایپا..پان -
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 . بایرو چرخوندم به طرف شک  سرم

 بگه. خوادیم یبدونم چ خواستمیو م  کردمیشده نگاهش م زی ر یچشما با

 

 !؟؟یسا..ساسان رو دوست دار -

 

 

 . ووردمیاز تعجب شاخ در م داشتم

 خنده.  ری صدا زدم ز با

 . دمیخندیبلند م  بلند

 گفت؟؟  یاالن چ نیا

 

 من و ساسان؟؟ -

 

 

 نیمن کجا و ا ؟؟یگیم یدار  ی شد و گفتم:چ  لیو خشم تبد تی خندم به عصبان نیا یلحظه ا یتو
رو هم؟؟ هااا؟ نکنه تو    زمی خواهرم شد بر  یکه باعث خودکش یبا کس  خوادیدلت م هیپسره کجا؟؟ چ

 اونم با پول!   کنه؟؟ی خوشبختت م یمثل محمد بگ یخوایهم م
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 . زمی ریمنم دارم پا به پاش اشک م  دمیبه خودم اومدم د  یصداش نشدم و وقت  یب ی هیگر ی متوجه

 

 چش شده و چم شد. هوی دونستمینم

 

 . ختیری رو گذاشته بود رو شونمو اشک م  سرش

 

 اونم حالش بدتر از من بود.  انگار

 

 کنه. یخوب خودش رو خال گذاشتم

 

 بعد ازم جدا شد. قهیدق چند

 .نیی رو انداخت پا  سرش

 

 دست خودم نبود. یعنی..یعنیاون رفتار رو باهات بکنم.. خواستمیمن..من نم-

 

 

 . وردمیخودم ن  یاما به رو کنهیم حی رو توج  ششیداره کار چند ساعت پ  دونستمیم

 بدونم چشه.  خواستیدلم م فقط

 . کنهیرفتارارو م  نیداره ا چرا
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 .. بالخره

 من..من ساسان رو دوست دارم. -

 

 به حرفاش ادامه داد. گمینم یز یکه چ دید  یتعجب کردم.وقت  شیی همه رک گو نیا از

 

 م،یباهم ندار یاد یز  یو سه سالمه،تفاوت سن ستیمن االن ب-

 با هم بودن.  یپروژه کار  هی یمن با ساسان قبال تو یعمو

 اون موقع مگه چند سال داشتم؟؟؟ من

 نبود.  شتریسالم ب نوزده

 شدم.  عاشقش

 ساده اجازه ورود به قلبم رو بهش دادم. یلیخ

 طرفه بود و.. هست.  هیحس من  یول

 من رو به عنوان خواهرش قبول داشت و..داره. اون

 و نه کمتر.  شتریب نه

 

 تصادف از دست دادم. هی یو پدر و مادرم رو تو  کردمی م یعموم زندگ  شی پ یاز بچگ  من

 بودم و عموم.  من

 به گردنم داشت.  یکه حق پدر  ییعمو
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 بمونه! شتریدست قضا نذاشت که ب اما

 رفت و تنهام گذاشت.  اونم

 بود.  شمیفقط و فقط ساسان پ ییموقع ها تو اوج تنها اون

 .کنمی حالت رو درک م  گفتیبهم م شهیهم

 برام کم نذاشته. یز یچند سال اصال چ نیا تو

 

 . رهیو کج م رهی گیم شیوونگید شهیدل من هم نیا یول

 

 *ادامه دارد* 

 

 

 

 

 

 

 و با بغض ادامه داد. دیاز اشکش کش سیبه صورت خ   یدست بای شک 
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ساسان به  کردم،تازهیم  یساسان زندگ شی و پ  نجایرو نداشتم و اومده بودم ا  یاون روزا که من کس-
 عالقه مند شده بود.  زییپا

 بودم. زد،داغونی م شهیکه نسبت به ساسان داشت تو وجودم ر  یحس نیکه داشتم و ا یغم نیا با

 بود دور کنم و دور کردم.  هیخودم رو از ماجراشون که تو حاش کردمیم یسع

 

 . گفتیبهم م  یز یدرموردشون بشنوم و نه ساسان چ خواستمیم ینه حرف گهید

 

 ..اما

 

 داغون شدم.  دمیکه خبر عقدشون رو شن  یروز 

 کردم.  یبازم دم نزدم و صبور  یول

 

 

 

 

 . دادمیبه حرفاش گوش م داشتم

 هم گذاشتم. یچشمام رو رو دمویکش یقیعم اه

 گفت:  هیبا گر  بای شک
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 بود... شونی..به خدا من ارزوم خوشبخت ب

 

 عشقم...  یخوشبخت

 

 عشقش..  یخوشبخت

 

 خوشحال نشدم... زیی وقت از سرنوشت بد پا چیه من

 

 .شهیداره گذشته تکرار م االنم

 من!  بازم

 !ساسان

  و

 !گهید زییپا هی

 

 اجبار..  بازم

 

 ...شهیم  دهیکش یکه داره به تباه یا ندهیا بازم

 خواد.. ی خدا دلم آرامش م به

 .. یروزا ازم فرار  نیکه ا یارامش



 عشق، حکم دل  اسیق

399 
 

 

 

 

 

 . انیساسان نما کل ی تموم نشده بود که در اتاق با شدت باز شد و ه بایحرف شک  هنوز

 

 .شی شونیپ  نیب  یظیتو هم بود و اخم غل یساسان بدجور  ی چهره

 

 

 رو هم اماده کن. ی درضمن پان...میبر نجایاز ا دیرو جمع کن با  التیوسا یزود بایشک -

 اتاق و خونه به جا بمونه.  نیا یازش تو یبازم نذار رد یبا خودش نداره ول   یلیوسا گرچه

 . ستی... انگار دست بردار نیپسره  اون

 هع،

 .. شونمتیم اهیتو باشه به خاک س ش یپ یاگه پان  گفتیمن م به

 سرم گذاشتم. یاون خونه رو رو سکوت نکردمو اشایک یحرفا نیمنم دربرار ا یول

 

 ..کنهیبه من شک نم  گهیکردم که مطمئنا د دیبه محمد گفتم و تهد راهی بد و ب نقدریا

 .. اشای ک یول
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 .میشد ن یسوار ماش گهیو چند تا مرد د با ی همراه ساسان،شک به

 

 . زدمی نم یکرده بودم و حرف  بغض

 

 گفتم؟؟ یم یچ

 

 ولم کن؟!  گفتمیم

 

 

 خخخ 

 

 .. کردیاالن ولم م اونم

 

 

 ..الیو هیبه  میدیو در اخر رس میراه بود  یتو یساعت چند

 بود.  یز ی از هر چ یکه اطرافش خال  ییالیو

 

 نداشت.  یطرفا رفت و امد نیا یکه کس انگار
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 شدم ترس،سلول به سلول بدم رو فرا گرفت.  ادهی گذاشتمو پ رونیب  نی پام رو از ماش یوقت

 

 کجام   دونستمیم نه

 و

 .فتهی ب  یشده و قراره چه اتفاق یچ دونستمیم نه

 

 

 دو خوابه. تایبود و  نها  یکی کوچ یل یخ ی الیو

 

 از اتاقا هل داد و در رو هم روم قفل کرد. یکی یهمون اول ساسان من رو تو میشد  الیوارد و تا

 نداشتم. یلیم چیواسه خوردن گرفته بود اما ه ییزایراه ساسان چ یتو

 

 اتاق نشستم و تا خواستم دراز بکشم در اتاق باز شد.  یدونفره تخت  یرو

 

 .کردمیبود نگاه م ستادهیکه رو به روم وا یتعجب و نفرت به ساسان با

 

 مبل گوشه اتاق نشست. یخودش اومد رو ی بهش نگفتم ول یز یچ
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 . گفتینم یز ی و چ کردی و فقط نگاهم م فقط

 نسارش کنم. چشمام  یداشتم تمام نفرتم رو از تو یسع منم

 

 

 ...!دیببخش-

 

 

 . ستادمیسر جام بلند شدمو رو به روش وا از

 بغض و خشم گفتم:  با

 

 . دیببخش یگیم

 

 ببخشم؟! ویچ من

 

 مو؟ ی زندگ

 

 آرزوهامو؟ 

 

 ! مو؟یهرشب و هر روز و هر ثان  یدردا
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 که نابود شد؟ یزندگ ببخشم

 

 کشم؟ی رو که دارم درد م  یتک تک لحظه ها ببخشم

 

 ؟؟ یخواهرم کرد بی که نص ییدردااون  ای

 

 ببخشم؟  ویاالن چ من

 

 ؟؟؟ یکنی من رو نابود م یو االن دار  یخواهرم رو نابود کرد  یرو که زندگ تو

 

 ، یخواه معذرت

 کنه؟؟؟ ی م میقلب من رو ترم یها خرده

 

 چرااا ببخشم؟؟؟ چرا

 

 وجود نداره،  دنیواسه بخش  یز یچ یوقت

 ؟؟؟؟ی ببخشم لعنت ویچ من
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 . سوختیکه زده بودم م یی ادایاز فر گلوم

با   بایبه طرف هجوم اورد تا خواست دستش رو روم بلند کنه در اتاق باز شد و شک  ت یبا عصبان  ساسان
 . دیوارد شد و به طرفمون دو ینگران

 

 چتونه شماها؟؟  -

 شده ساسان؟؟  یچ

 

 

 بهم گفت،   یزبون نفهم چ ی دختره  نیا نمیتو دخالت نکن بزار بب  بایشک -

 ؟؟؟ یار یواسه من شآخ در ب  زارمیم گمیبهت نم  یز یچ یفکر کرد هیچ

 .. یخوند کور

 

 

 ادامه بده. کردی م  ییدهایساسان رو به زور از اتاق خارج کرد و نذاشت به تهد بای شک

 

 و اروم در اتاق رو بست. دیکش  رونی به ب یسرک بای شک
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 اروم و تند تند گفت:   یل یسمتم اومد و خ به

 

 .. هیو ساسان فرار اشایتمومه و االن از دست ک گهیمحمد د کار

 

 گرده،یهم در به در داره دنبالت م اشایک

 ، یاز دست ساسان فرار کن  یکمکت کنم تا بتون خوامیم

 به خاطر خودم،  نه

 ..شهیکه داره تکرار م ییاز کارها و خطاها ی ر ی به خاطر جلوگ بلکه

 

 

 

 اورد و به سمتم گرفت.  رونی ب  بشی رو از ج  شیاز زدن حرفاش گوش بعد

 

 ستادم،یوا نجایمن هم-

 .میهست ونی کهکشان یالیو یزنگ بزن و بگو تو اشایبه ک یزود

 کجاست.  دونهیبگو خودش م  بهش
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 رو از دستش گرفتم.  یگوش یبا خوشحال یزود یتعجب کرده بودم ول نکهیا با

 

 نه. ایدل بودم زنگ بزنم   دو

 

 هم مجبور بودم.  گهید ی از دستش ناراحت بودم و از طرف یطرف از

 

 ؟؟؟ یار یبه رو ب  اتوی که ناراحت نهیمشنگ االن وقت ا یبگه دختره  ستین  یکی

 

 

 لرزونم شمارش رو گرفتم. یدستا با

 

 !؟دییالو،بفرما  -

 

 

 شد.  یبغضم شکست و اشکام جار  دمیرو شن  اشای بازم پر ابهت ک یخسته ول  یصدا تا

 

 .. اشی ..کایک-
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 ؟؟؟؟  یی؟؟؟ کجاا یی؟؟؟ تووو ااای پان-

 

 

 بود و توان حرف زدن رو ازم گرفته بود.  دهیامونم رو بر هیگر

 

 . دمیاشک و بغض اسم ساسان رو نال  نیب فقط

 

 ...ییید جواب منو بده لعنت شته؟؟یاون .... پ شته؟؟ی ساسان پ ؟؟؟ییکجا -

 

 

 

اتاق باعث شد چشمام بسته  واریبرخوردش به د یشدو صدا دهیدستام کش  یبه شدت از ال یگوش
 بشه و چند قدم به عقب بردارم.

 

 

 چشمام رو باز کردم،  تا

 ساسان،افتاد.... یبرزخ  یو چهره  دیلرزیکه از ترس داشت به خودش م ییبای به شک نگاهم
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 . بای شک یزدنا غی از جانب ساسان، شد شروع ج دهیکش نی اول خوردن

 

 گونم گذاشته بودم. یو فقط دستم رو رو گفتمینم یز یچ

 

 ساسان شد، کینزد بای شک تا

 تکون داد.  دیتهد یبه سمتش برگشت و انگشت اشارش رو به نشونه  ساسان

 

 فقط برو، -

 نبره،  انیجر نیاز ا ییبو  اشای دعا کن که ک برو

 ..یبش مونیخودت پش  ی ک از کرده  ارمیبه سرت م  ییچنان بال وگرنه
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مرده  بایشک  یزد که خودمو به جا یادیچنان فر خورهیاز سر جاش تکون نم  بای شک دید یوقت ساسان
 دونستم.

 

 

 گم،یبهت م رونی د گمشو ب -

 تورو هم بعدا دااارم...! حساب

 

 

 انداختم و چشمامو باز و بسته کردم.  بای شک ی دهیبه نگاه ترس یارامش بخش  نگاه

 

 اشک  یقطره  نیاول

 !گهید یاشکا یبرا یمقدمه ا شد

 

 از اتاق خارج شد. بای شک

 

 موندم و ساسان.  من

 

 موندم و نگاه گله مندم بهش.  من
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 کردم، ی قلبم احساس م یکه تو یموندم سوزش  من

 ..!دیکشی رو به رخ م میزندگ یکه داشت دردا  یسوزش

 

 

 . دیکشی م یدر پ  یو پ  قیعم یو نفسا کردی مشت م یه دستاشو

 

 داد، یرو تکون م  سرش

 مزاحم در امان باشه... یاز افکارها خواستیم انگار

 

 سمت پنجره اتاق رفت،  به

 انداخت..  رونی به ب  یپنجره نگاه از

 

 آرامش،   نیا یبگ شدیم یعنی

 قبل از طوفانه؟؟ آرامش

 

 ..یچ  یحالتش رو بزارم پا  نیا دونستمینم

 

 .وورد ی لبخند به لب م یگاه  کردویاخم م یگاه
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 بودم! دهیترس یخاطر نرمال نبودن کاراش کم به

 

 

 . ستادهیبه رو وا رو

 کاسته بشه،  نمونیب  یبه سمتم برداشت تا فاصله  یقدم

 به عقب برداشتم.  ینکردمو قدم ینامرد منم

 

 چشماش نگاه کردم،  به

 از چشماش حس االنش رو بخونم ! تونستمینم

 

 شروع به حرف زدن کرد. و اروم اروم لکسیر  یلیخ

 

 تو -

 االن

 به   یخواستیم

 پسره  اون

 ؟؟ یبگ یچ
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-........ 

 

 

 

 هوووم؟؟! -

 تو هستما،،  با

 ! زهیدوش

 

 

 

 بگم.  یچ دونستمینم

 درک کنم. تونستمیارامشش رو نم نیا واقعا

 

 رو به اون رو شده بود.  نیآن ، از ا هی یتو

 

 زد.  یمستانه قهقهه ا دیسکوتم رو د یوقت

 

 عاااا،-

 ی بگ یخواستیم
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 نجاتت بده؟؟  ادیب

 دست من ؟؟  از

 

 

 

 بود ازم فاصله گرفت.  یدهن کج  هیشب شتریکه ب یلبخند با

 

 رو برداشت و گالش رو جدا کرد. زی م یرو گلدون

 . دیکوب  واریگلدون رو به د بعد

 

 گلدون اشاره کرد و گفت:  به

 نش؟؟ یبیم

 کن!  نگاش

 گلدون بدون گل چقدر زشت بود.  اون

 هع

 .ارهیدووم ب  نتونست

 .اره ی نذاشتم دووم ب من

 شکستمش، 

 گلش رو داشته باشه!! شهیهم دیگلدون با هی
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 بده،،،  ییبایز  بهش

 اون گلدون منم، االن

 گلم تو! اون

 . تونمیبدون تو نم  من

 که از نظر من.... همونطور

 

 

 

 

 

 ادامه داد.  کردیکه گلبرگ هاش رو برگ برگ م یرو برداشت و در حال   زیم یرو یگال

 

 باشه،  تونهیگلدون بدون گل نم  هی-

 باشه، تونهیگل هم بدون گلدون نم هی

 باشه! زارمی نم یعنی

 .کنمی پر پرش م نیا مثل

 

 نباشه،  یساسان اگه

 ها در کار نخواهد بود!!!  ییایپان  پس
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 .د یچشماش رو مالو  دیکش  قشیبه شق یدست

 به من انداخت و با کجخند گفت:  ینگاه

 کنم؟؟ تیحال   ای یدیفهم

 

 

 ترش کرد و به سمتم حمله ور شد.   یمن جر  سکوت

 

 اره، ی صورتم فرود ب یبار دوم  دستش رو رو یخواست برا تا

 راه   ونیرو م  دستاش

 کرد.  مشت

 

 هع

 ! کنهیکه نم ییمملو از نفرت من چه کارها یچشما نیا

 

 نگاهم تا عمق قلبش نفوذ کرد.  یز ی ت رانگا
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 . دیاتاق کوب ی شهی عجز ازم فاصله گرفت و مشتش رو به ش  با

 

 

 شده از دستاشم، یجار  یها خون

 . ووردیدلم رو به رحم ن 

 من از اتاق خارج شد و در اتاق رو قفل کرد.  زینگاه ت یاخر هم با بدرقه  در

 

 

 

 

  

 .دمی از خواب پر دمیکه شن یادی داد و فر یصدا با

 

 . کردمی ترس داشتم به اطراف نگاه م با

 

 غرق! یکی تار یشده بود و اتاق تو شب

 

 بود.  ادیو فر غیج یصدا   شکستیکه سکوت اتاق رو م یز یچ  تنها
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 رو روشن کردم.  المپ

 

 کردم.  نییرو باال پا رشیسمت در حمله ور شدم و دستگ به

 

 

 اه،

 !یلعنت

 اتاق هم که قفل بود! در

 

 صدا،

 بود! با ی شک یزجه ها یصدا

 

 صدا،

 ساسان بود! یها ادیفر یصدا

 

 !اره؟یب  بای به سر شک ییبه خاطر من بال وونهید نیا نکنه

 

 رو صدا زدم.   بای بلند اسم شک یمشت به جون در افتادم و با صدا با
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 ساسان به گوشم خورد. یکه صدا دینکش  هیثان به

 

 بکپ سر جات و خفه شو!  گهید یک یتو -

 

 

 اع

 شده؟؟  نطوریچرا ا نیا

 

 اووف 

 !ایخدا

 

 کال ناقص العقله ! گهید نیا

 

 

 که..که..  کنمی م یکار  هی یبکن  بای با شک  یبه خدا اگه کار  -
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 بگم!  یچ دونستمینم

 

 ومد؟ یاز دستم بر م یچه کار  اصال

 

 ؟؟؟  ها ؟؟؟  یکه چ -

 ؟؟ یچ که

 

 

 

 

 

 

 شدمو پشت در نشستم.  خفه

 

 شرمنده هستم.   بای شک یکه چقدر جلو دونستیم خدا

 مثل ساسان افتاده بود. یادم ریاالن به خاطر من گ اون

 

 خوره؟ ی بد رقم م ای ادم چرا سرنوشتش خوب  هی پرسهینم  یکس

  ؟یبگه چرا زمستون شد عتیبه طب تونهی نم  یکس
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   ؟ینموند زیی پا چرا

 ؟یبه برف بگه که چرا آب شد تونهی نم  یکس

 ؟ یکه آب بش یاصال  چرا اومد ای

 … یشی اعتراض کنه که چرا انقدر سرد م ن یبه زم تونهی نم  یکس

   ؟یر یبگه که چرا دلگ ز ییبه پا تونهی نم  یکس

   ؟یکنی ها را حروم مبرگ  چرا

  ؟یشی زرد م  چرا

   ؟یکنی اخم م چرا

 ؟ یز یری اشک م چرا

   ؟ یکه چرا انقدر گرم گهیبه تابستون نم یکس

 که بارونت کو؟   پرسهی نم  یکس

   ؟یکه تا االن کجا بود گهیبه بهار نم کسچ یتمامه و ه زیچتر بهار که همههمه مهم از

 ؟ یمونی نم شهیچرا هم گهی نم  یکس و

 از تابستون توقع برف نداره و   کسچیه

 نداره….  یتابستون و کولر آب  یاز زمستون توقِع گرما کسچیه

 بهار نباشه آدم حق داره  شهیحق داره هم  عتیکه طب قدرهمون

 زمستون باشه   ییهاوقت کی

 سرد باشه   ییهاوقت  هیداره  حق

 باشه  انیو گر ریگدل ییهاوقت هی
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 گرم باشه…  یابه طرز خفه کننده  ییهاوقت هی

 آدمه عتیها طب فصل گذرِ 

 ست… یبهار ن  شهیهم آدم

 خوشحال و گرم بمونه..  تونهینم شهیهم ادم

 که اطرافمون هستن..  ییبه خاطر ادما دیشا

 .. کنمی مثل من که دارم دردامو تحمل م یکی 

 ... صبورم

 باشم.. نطوریا تونمینم  شهیهم یول

 .. یستیخوشحال ن  شهیاز من بپرسه که چرا هم تونهینم  یکس

 

 

 بود افتاد. ختهی که کنار پنجره ر ییها  شهیبه خرده ش نگاهم

 

 هارو برداشتم. شهیاز ش  یشدمو تکه ا بلند

 

 هع

 ! ؟یخودکش

 

 رو دارم؟!  یکار   نیمن جنم همچ  اخه
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 .. رمی بم خوادیم دلم

 

 .. ینجور ینه ا یول

 

 برام نداشته باشه.. یخوب   انیکه پا یجور  نه

 

 مامان و بابا پدرامم...  شی برم پ خوآدیم دلم

 

 .. ز،خواهرمییپا شیپ

 

 .. دمیرو هم ازدست م دمیکار رو کنم قطعا تنها ام نیاگه ا یول

 هع

 

 کرده بود..  یهم ک خودکش زییپا

 

 اب زالل بوده.. هی یقطعا به پاک  یول

 

 .. خودش
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 ..دلش

 روحش 

  و

 صادق!   قلبش

 

 

 

 

 . دمیقفل در از جام پر یتو دیشدن کل دهیچرخ یصدا با

 

 بود. ری دو ساعت فقط افکارم درگ یکی نیا یتو

 

 دهنم گرفتم.  یچهار چوب در و با اون سر وضع دستام رو جلو یتو بایشک  دنید با

 

 اشکام رو گرفته بود.. زش ی ر یزور جلو به

 

 من شده.. ری تقص همش

 

 بال ب سرش اومد..   نیبه من کمک کنه و ا  خواستیم  بای شک
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 کرده. یکه ساسان چه غلط فهموندی دور چشمش بهم م یگوشه لباش و کبود یمردگ  خون

 

 

 گذاشت.  ز یم یغذا بود رو رو اتشیدستش که محتو یتو ینیس

 

 گفت ینم یز یچ

 از اتاق خارج بشه.  خواستیبدون حرف م و

 

 چشمام رد شد و از اتاق خارج.  یاومدم دهنم رو باز کنم از جلو تا

 ا،، یخدا

 

 

 کار کرده بود اخه؟ یچ ساسان

 

 هوووف 

! 
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 اشا یک

 

 

 

 

 

 درصده احتمالش!  هی تو زنده بودن من  یب

 

 به چالش…  کشهی زنده بودنم رو هر لحظه م  نبودت

 

 حالش  شهیدلت عوض نم گهید دنمید با

  

  س…ی برات مهم ن نبودم

 سالش!  هیروز و نه  هی نه

 

 رو گوشه از جاده پارک کردم  نی اهنگ رو کم کردم و ماش یصدا

 نداشتم. یچند روز که شمال بودم ، شب ها خواب درست و حساب  نیا یتو
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 شد.  یبالخره چ  ستیبوده و معلوم ن یمحمد مهمون  یهم که خونه  امشب

 

 بحران تنها بزارم.  یاون رو تو تونستمینم  یول  گردمیو بر م شهیکارام تموم م یگفتم که به زود  یپان به

 

 که بشه تنهاش گذاشت،  ستی ن  یخوب تیوضع االن

 اکثر مواقع تنها هستن. انای ک  یو حت یپان  یهم هست ول  یارم  نکهیا با

 از افراد مورد اعتمادم سپردم. یکی کارا رو به  نجای و ا ششونیحرکت کردم که برم پ  نیهم یبرا

 

 

 

 

 تهران. دمیبود که رس میساعت سه،سه و ن بایتقر

 

 بود و تا وارد خونه شدم به طرف اتاقم حرکت کردم.  خستم

 

 افتاد. یاتاق پان  یخواستم وارد اتاق بشم چشمم به در بسته  تا

 

 کنج لبام نقش بست.   یجون  یب  لبخند
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 . کنمیکه فکر م هیدختر کوچولو تر و پاک تر از اون نیا

 

 ..زنهیو دم نم جنگهیم  ندهیکه داره با سرنوشت و ا یدختر 

 

 

 .. زنهیو حرف نم کنهیم یصبور 

 

 ..کنهینم یو ناشکر  کنهیم  یزندگ

 .. دمیتخت دراز کش  یحرکت از تنم در اوردم و رو هیرو با   شرتمیت

 

 

 .  دمیفهمیدلشورم رو هم نم لیدلشوره داشتم اما دل یکم

 

 

 .. یپان شیبرم پ خواستیدلم م االن

 

 که.. بگم

 

 دوستش دارم.. که
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 و قراره برسه!  رسهی اخرش به کجا م ایقضا نیبعد از تموم شدن ا دونمینم

 

 داره! ندشیا یبرا  یمیبکنه و چه تصم خوادیکار م یچ  یپان دونمینم

 

 ... دونمینم

 

 

 

 

 

 

 .. دمیاز خواب پر یادیفر یصدا با

 .هیک یصدا،صدا  نیچه خبره و ا  دونستمیو منگ خواب بودم و نم  جیگ هنوز

 

 

 شده بود در اتاق رو باز کردم.   ختهیر  میشونیپ یکه رو دهیژول یبرهنه و موها یباالتنه با  نطوریهم
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 ..کردمینگاه م  یو ارم  انایتعجب به محمد و ک  با

 

 

 جمع شده بودن؟! ی در اتاق پان یجلو چرا

 دهنش گرفته بود  یکه چشماش لبالب اشک شده بود و دستاش رو جلو انایک

 

 و

 

 .زد یمحمد دو دو م یرو  نشینگاه خشمگ  یارم

 

 شده؟!  یچ -

 

 . دیکش  ینیاز ترس ه انای من محمد مثل برق گرفته ها به سمتم برگشت و ک یصدا با

 

 خوند..  شدینگاه محمد ترس رو م یتو

 

 رو به محمد گفت:  ت ی به من انداخت و با عصبان  ینگاه  مین یارم

 کجاااست؟؟؟  ی..پان گهیبگو د یلعنت د
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 ؟ یپان

 

 شده؟  یچ یپان مگه

 

 مگه کجا رفته؟؟ اصال

 

 شدم.. ی کنارشون زدم و وارد اتاق پان تیبا عصبان  گنینم یز یچ دمید یوقت

 

 

 

 دست و پام شل شد..  شی خال  یجا دنید با

 

 نبودن،  نیا

 ..!دهیرو نم   یخوب گواه

 در کنترل شدن تنش داشتم گفتم:  یکه سع ییحرص برگشتم طرف هر سه تاشون  با صدا با

 ست؟ یچرا ن یپان
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 کجاست؟؟ 

 ها؟؟؟

 

 

 

 

 زدم.  ادیشدم و فر یبه محمد عصب  یارم  یبرزخ یسکوتشون و نگاه ها نیا از

 

 قــبرستــــون چه خـــبـــــــره؟؟؟  ـــــنیبهــم بـگــه تـــو ا  یکـی -

 

 

 و چند قدم به عقب برداشت.  دیبه خودش لرز  انایک

 

 گفت.  ومدی که از ته چاه م ییو با صدا دیبه موهاش کش یهم کالفه دست یارم

 

 ی من..من اومدم دنبال پان -

 نبود،  یپان  ی..ول یول

 ست، ین



 عشق، حکم دل  اسیق

432 
 

از   دی(باد یبه محمد انداخت و غر ینگاه  میکجاست)ن دونهیم  انایدارن و نه ک یدوستاش ازش خبر  نه
 کجاست،   یکه پان میبپرس  نیا

 ...ستین معلوم

 

 

 

 

 وارد اتاقم شدم.  یارم یحرفا یتوجه به ادامه  بدون

 

 کار کنم. یچ دونستمیبودم و نم جیگ

 

 

 کجاست؟؟  یپان

 

 ..نکنه محمد اون رو داده به ساسان؟؟نکنه

 

 !نه

 !نه
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 ..فتادهی ن  یاتفاق

 

 ..رونیبا دوستاش رفته ب حتما

 

 !اره

 

 !رونیرفته ب  حتما

 

 

 اووف 

 دوستاشم نبوده.. شی گفت پ  یاالن ارم نیبهم بگه هم ستین  یکی

 

 

 

 کردم.  ضی و حرص لباسام رو تعو  تی عصبان با

 کجا رو داره بره ؟  اخه
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هم توجه   ی و ارم  انایک یکردم و به صدا زدن ها یک یپله ها رو دوتا   تیاتاق خارج شدمو با عصبان  از
 نکردم.

 

 

 .. نیشد بهم بگ یاز خونه خارج بشم گفتم: اگه خبر  خواستمیکه م یموقعه ا فقط

 

 

 پووف 

 من ...  کنهی محمد فکر م نیا

 

 خبر دارم.  ز ی که از همه چ دونهینم

 

 و نقشه هامون باخبره.   یمن و ارم هیساسان و خودش از قض دونم،یکه من م دونهینم

 بخوان من رو دور بزنن..  نایهستم که ا یزرنگ تر از اون  من

 

 

 

 

 ، گشتمیم یکه داشتم دنبال پان  شدیم یساعت دو
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 ازش نبود..  یخبر  اما

 اونجا باشه رو رفته بودم.. یکه ممکن بود پان  دیرسی به ذهنم م  ییهرجا

 

 ..اریمه  یگرفته تا خونه  یمان یخونه  از

 

 

 .. نیزم  ریاب شده بودو رفته بود ز انگار

 

 

 از پا دراز تر برگشتم خونه.. دست

 

 کار کنم. یچ دونستمیداشتم و نم یبد سردرد

 .. هیسر ک  ری اتفاقا ز نیا یحدس بزنم همه  تونستمیم

 

 

 

 دستام گرفتم.. نیمبال ولو شدمو سرم رو ب یرو
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 یوااا

 

 نگاهم رو از محمد منحرف کنم.  کردمیم یسع

 

 اون رو نداشتم. یبه کثافط  یادم دنید چشم

 

 

 تونه،یمحمد نم  یبهم بگه و جلو یز یچ خوادی م انای که ک کردمی م احساس

 از سر جام بلند شدمو به طرف اشپزخونه رفتم. نیخاطر هم به

 

 هم اومد.  انایبعد از وارد شدنم به اشپزخونه ک  بالفاصله

 

 گفت:  یلرزون یصدا با

 و .. و..   نجایا  ادی..ساسان داره مسا

 

 

 ؟؟ یو چ-

 

 



 عشق، حکم دل  اسیق

437 
 

 زد، ینفر حرف م  هیمحمد داشت با  -

 .. زدنیمحموله از کشور حرف م  هی..داشتن از خارج کردن داشتن

 نفهمه  یز یکرد که ساسان چ دیمحمد به اون طرف تاک یگفتن ول یچ دمینفهم  قایدق

 ..ست ی ساسان ن ش یپ یکه پان  دهینشون م نیا

 

 

 هع

 مارو باش که چه سادست! خواهر

 

 اشپزخونه خارج شدم.  تکون دادم و از یسر 

 کنار محمد نشسته بود.  یافتاد که با خونسرد یبه ساسان چشمم

 

 

 

از جانب   یسالم خشک و خال هیو در جوابش فقط  دیسالم داد حالم رو پرس یبا کجخند دیمن رو د تا
 . دیمن شن

 

 

 گفت:  یبه اطراف انداخت و با لحن خاص ینگاه ساسان
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 ! ستیاز بچه ها ن  یخبر  انگار

 

 

 

 . هیپان  شیهدف اصل  یول   اناستیو ک  یکه منظورش پان  دونستمیم

 و سالم کرد.  ستادیقدم عقب تر از من وا هیاومد و  انایک

 

 

 خودم رو حفظ کنم. یکردم خونسرد یسع منم

 

 هم انداختم. یبه روشون نشستم و پاهام رو رو رو

 

 کردم.  یکجخند متقابال

 

 ...! ستین ای پان -

 

 

 گفت:  شی کرد و با حرکات مصنوع  یمثال تعج  ساسان

 براش افتاده؟؟  یکجا رفته؟؟؟ چه اتفاق   ایپان
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 هع

 .. ستی ن  ایفقط گفتم پان  من

 براش افتاده..  ی که اتفاق نگفتم

 

 کردم.  زیکه بهش داشتم ر یاز شک چشمامو

 

 افتاده؟!؟ یپان  یبرا  یمن مگه گفتم اتفاق-

 

 .دیبه خودش اومد و اخماشو تو هم کش یزود ی حرف من دستپاچه شد ول نیاز ا ساسان

 

 افتاده!  یاتفاق د یو ...گفتم شا  ستیازش ن یخبر  دمیاخه د -

 

 

 در حال انفجار بودم.  تی حرص و عصبان از

 

 و اروم نداشتم.  زدی بدجور شور م دلم
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 . شدیبازم نم  یخونسرد و اروم باشم ول  کردمیم یسع  نکهیا با

 

 سکوت فرو رفته بود که بالخره ساسان لب باز کرد.  یچند لحظه تو جمع

 

 

 .میرو انجام بد  یینها یخب..فکر کنم قرار بود امروز کارا -

 ا، یپان

 برات بکنم..  خواستمیکه م یبرابر کار  در

 

 

 

 

 زد.  شیاخرش که خطاب به محمد بود منو ات یجمله ا نیا

 

 سمتش حمله ور شدم..که نتونستم خشمم رو تحمل کنم و به   یجور 

 

 

 دستام گرفتم. ونیرو م  قشی



 عشق، حکم دل  اسیق

441 
 

 

 دهنت رو ببند و زر نزن کثافط..،  -

 دونم، یم

 کجاست.  یتوعه  پس بهتره بگ  شی پ یکه پان  دونمیم

 

 

 

 زد.  ادیشدت من رو به عقب هل داد و فر به

 

 ابوو، یچته  -

 مگه کجاست؟؟؟  ایپان

 شده؟؟؟  یچ

 

 

 

 

 بگم محمد مداخله کرد:  یز یخواستم چ تا

 

 بسه.. -
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 د، یکن  تمومش

 ست، ین  داشیاز صبح تا االن پ ای)وبا اخم رو به ساسان ادامه داد(،پان

 حدس زد کار توعه، شهیم

 کجاست!  یو بگ ی،پس بهتره کشش ند یرسیم ای و اول که به پان اخر

 همونجا گردنش رو بشکنم.   رمی بگ خواستیم دلم

 

 

 گفت.  ادیحرکت به عقب هل داد و با داد و فر هیمحمد رو با  هوی ساسان

 

 

؟؟  شمـا هـــا زده  خــــوادیم  یمن چـــــــ ــشیپ  ـــایشما هــااا ؟؟؟ پان  ـــدیگیم یچــــ -
 بــه سرتووون؟

 ـــد؟؟یبه سـرش اورد یــیرو ببرم چــه بال ـایپان خواستمیکه من م یدرست روز  ــننمیبب  دیبگـــ

 

 تـــو هستم محمــد؛ با

 ؟؟؟ یکارش کرد یچ قایدق بگــو

من رو دســت   یو حاال خــرت از پــل گذشته کـه دار  یا ــگهیدست کس د یکارات رو داد نکنـــه
 ؟؟؟ یکنـــــی به سر م

 ! ــگه یَن ِد نشد د دِ 

 ؛بــــود؟؟؟ ینبـــود لعنتــــــــ ـــنیقــرارمــون از اول ا مــا
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دســت به ســـر  ینجــــور یمــــن رو ا دیتونیکه نم  ــدیرو خـوب تو گوشاتون فرو کن نـــیا
 !ــدیکن

 تـــو محمد؛  و

 داشتـه بـاشــــــه! ی خــوشـ  انی کارت پا ــزارم یکــه نم بــدون

 ـــد؟؟؟ یـــزنیبــه من تهمــــت م ــــنیکه دار ــدهیرس  یــیکــارتــون به جا ــگهید

 

 

 

 

 د؛ی کشی ساسان ســوت م  یداشت از حرفا سرم

 حرفاش شده بود!  ـــمیاولش انگــار تسل  یکه باهمون جمله  محمد

 

 دونستم؛ یم خــوب

ـ  ــگهیداره دروغ م  دونستمیم خـــــوب  !یلعنت

 

ـ دم یهم فشردم و غر یرو دندونامو   اهیبه خــاک سـ یعلـ یتو باشـه بـه وال شیپ ی :اگه پـان
 ! شونمــتیم

 

 زد. اد یفر رفتی م یتر از قبل همونطور که به طرف در خروج  یجر  ساسان
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 ...ـــد یحرف مفــت نزن -

 بگم محــمد به فــکر خودت بآش.. تونمیم فقط

 با نبود تو! شهیبرابر م ینبود پان  وگرنــه

 .دمیکوبی م واریرو به د ومدیکه به دستم م یز یهر چ تی از خارج شدنش از خونه با عصبان بعد

 

 !یلعنت اه

 

 کرد،ی درد م سرم

 .. نیبودم از ا خسته

 مکافات ها.  نیا

 

 اتاقم شدمو در رو پشت سرم قفل کردم.  وارد

 

 داشتم.  ییبه تنها  ازین

 . یقیدقا یبرا یحت

 اخه تو دختر..  ییکجا

 

 !؟؟ینداز یو دل همه رو به لرزه م یر یسر و صدا م  یب  یگینم
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 اووف 

 تو اخه..  ییکجا

 

 

 

 اومده بودم. رونیکه از خونه ب  شدیم یساعت چند

 

 شد بهم بگن.  یخبر   ایخبر دادم که اگه اتفاق   اینبود پان  ی خودم،برا یدوست و اشنا گرفته تا همکارا از

 . دیشلوارم لرز بی ج یتو میگوش

 

  یاومد وگوش ادم ی یرو برگردونم ول  یشماره ناشناس خواستم گوش دنیاوردم و با ود رونی رو ب یگوش
 برنگردوندم. رو 

 

 

 !دییالو،بفرما -

 

 

 .هیگر ریزد ز هویکه پشت خط بود  یشخص
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 !!اشای..کاشیک-

 

 گرفتم. یکه پشت خط بود انگار جون تازه ا یشخص یصدا دنیشن  با

 

 

 

 

 

 

 ؟؟ یی؟؟؟ کجاا یی؟؟ تووو ااایپان

 

 

 .. ومدیم شیهق هق گر یو فقط صدا فقط

 

 ...یبناال لعنت ؟دیهست یبزنم سرش و بگم کدوم گور  ادی فر خواستیم دلم

 

 رو بشنوم. کردیبغض الودش که اسم ساسان رو زمزمه م یهاش تونستم صدا هیگر ونیم
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 شته؟؟ ی...پشته؟؟اونی ساسان پ ؟؟؟ییکجا -

 .... ییییجواب منو بده لعنت د

 

 

گوشم  یتو دادیکه نشون از قطع شدن تماس م یبوق متمدد گوش یهمون لحظه بود که صدا یتو
 ..دیچ یپ

 که تماس برقرار شده بود رو گرفتم.. یلرزونم دوباره شماره ا یدستا با

 

 

 ... یول

 

 "مشترک مورد نظر در دسترس...."

 عجله به سمت اداره رفتم. با

 کنن..  یابیکه رد  دادمیشماره رو م دیبا

 

 روشن باشه..  یگوش  کردمی خدا خدا م فقط
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 خواد،  ینم  لیدل عشق

 !خوادیم دل

 نفر،  کی یبرا فقط

 اون بتپه! یبرا که

 اون بزنه! یبرا

 ! یکه عآشق بش یامان از روز  فقط

 

 

 

 

 

 .میبکن یکار  میشده بود و هنوز نتونسته بود شب

 

 ازشون نبود.  یساسان هم رفته بودم اما خبر  یخونه  به

 

 همونه..  شی بودم ک پ مطمئن

 

 

 هع
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 !شی هم ک اخر گند زد به خودش و زندگ  محمد

 

به طرف بندر بره و تو راه جا به   خواستهی بوده م یو تقلب  م یکه ما داخل انبار گذاشته بود یمحموله ا با
 کنن که فرار کرده..  رشیدستگ خواستنیم  ییجا

 

 .کردهیاز محموله اصل بوده و کار مارو راحتتر م  یمین  خوشبختانه

 

 .ست یازش ن  یخبر  یول

 . گردنیدوساعت دارن دنبالش م  نیا یتو

 

محمد اعتراف   یایگند کار یتلنگر دارن تا به همه  هیبه   ازیافتادن و فقط ن  ریدار و دستش هم گ اکثر
 کنن.

 که کنارم نشسته بود انداختم.  یبه ارم ینگاه

 

 

 کرد.. فی بود که بشه توص یزار تر از اون یل یخ  حالش

 

 

 نداشت.  یفی تعر چکدوممونیکال حال و روز ه  

 از من که چشمام دوتا کاسه خونه.. نیا
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 تمرکز کنن..  توننیتو خودشون نم رنیکه مدام م یو ارم  انایاز ک اونم

 

 

 

 .دمشیدیم ای  زدمیحتما با ساسان حرف م  دیبا

 

 .ششی وقت بود اما بلند شدم تا برم پ ری د نکهیا با

 

کار دارم و از در   رونیب  رمیجمله خالصه گفتم م هیرو نداشتم و تو  نایجواب پس دادن به ا حوصله
 خارج شدم. 

. 

 

 

 

 

 از ساسان نبود.  یاز سر شب هم گذشته بود اما خبر  گهید

 

براش   ی و کار  گردهیرم ک ساسان احتماال اخر شب ب گفتن یم دادنیم یدر نگهبان یکه جلو ادماش
 اومده و مجبور شده بره.  شیپ
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 نشستم.. نیتو ماش گهید یساعت مین

 

 

 بود..  رشیدرگ فکرم 

 

 داد..  رییرو تغ میکه اومد و زندگ  یدختر  ریدرگ

 

 دلم بوجود اورد.. یرو تو عشق

 

 حس نجات داد..  یحال ب   نیرو از ا من

 .. ستیاالن ن یول

 

 چه ب روز من اورده.. نهی ک بب  ستین

 

 

 دارم..  ترس

 

 کجاست؟؟  یعنی
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 اوووف 

 من! یخداا

 

کجا   ش،هریسا شمیکجاست م  یاگه نگفت پان یبا ساسان رفتار کنم ول  یادم منطق هیمثل  خوامیم
 کنم.  دایرو پ یتا بتونم پان   رمی رفت م

 

 

 

 در خونش پارک شد..  یساسان جلو نی وقت بود که ماش  رید

 

 بدم.   صیرو تشخ  ش ی فاصله دستپاچگ نی از ا تونستمیو خوب م  دیدیمن رو نم نیماش

 شدم و به سمتش رفتم.  ادهیپ  نیماش از

 

 

 به به..داش ساسان!  -

 

 

 برق گرفته ها به عقب برگشت و نگاه متعجبش رو به من دوخت.  مثل
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 شده بود..  یچی به دستش افتاد که باندپ چشمم

 

 به طرف خونشون رفتم و در همون حال به دستش اشاره کردم.  گهینم یز یچ دمید یوقت

 

 خدا بد نده داش! -

 

 

 

 

 

 دستام بود رو جا به جا کردم. یکه تو یا اسلحه

 

 . دمیشنیرو خوب م  ی پان یزدنا غی ج یصدا

 

 کار کنم.  یچ دونستمیاسترس و دلشوره نم  از

 

 .ومدی بر م  یهر کار   وونهید یپسره  نیا از

 عالمت دادم که از پشت ساختمون وارد بشه. نایس به
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 کنه.. جادی ا ییصدا نکهیقدم به سمت ساختمون برداشتم بدون ا چند

 

 

 . دیهست که شما فکرش رو بکن یز یتر از اون چ وونهیگفته بود که ساسان د بای شک

 

 .. نیرو تو خطر بنداز  یکه با اومدنتون ممکنه جون پان گفت

 

 . فتهیب یاتفاق بد خواستینم دلم

 

 رو تنها بزارم.   یپان تونستممینم  یول

 

 .. ششونهیکه محمد پ یوقت   مخصوصا
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 .ختمی رو رو دستش ر ی ساسان و آب پاک  شی رفتم پ  شیروز پ چند

 

 من رو قبول نکرد. یو حرفا  دایبازم تهد یول

 

 .. شیشدم سا منم

 کردم! بشی بفهمه تعق نکهیا بدون

 

 . رفتی نم ییمراقب بود و جا یادی ز نکهیا مثل

 

باهام تماس گرفته   یبا خط یبود و در اصل همون روز که پان بای کمکم کنه شک تونستیکه م یکس تنها
 .باست ی به نام شک دمیفهم ییبود،بعد از شناسا

 .نمی دانشگاه بب یرو تو  بای تونستم شک نایبا،سیشک یکمک دوست و همکارم و دوست دانشگاه  با

 

 داشت،  ترس

 هم ترس داشت!  یلیخ

 

 هست.  ییمطمئن شدم،خبرا  یاسم پان دنیرفتاراش موقع برخورد با من و عکس العملش بعد از شن از
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 رو بهمون گفت.   زیندونست و همه چ  زی مقاومت رو جا گهید

 

 

 شده بود. ضیتعو یپان ی ساسان و جا شیبرگشته بود پ بای بود که شک  نیتنها مشکل ا فقط

 

 ساسان رو رام کرده بود.  لهیمحمد همون روز اول که فرار کرده  با هزار تا نقشه و ح بای شک یگفته  به

 و...  میاری رو از پا در ب  اشای ک میتونیمثل با هم م یاتیگفتن چرند با

 

 

 چند روز مردم و زنده شدم.. نیبگم که ا تونمیم خالصه

 

 اون دخترک تنگ شده بود! یبرا دلم

 

 

 هست..  ییروز نها  گهیامروز د یول

 

 .. میکن دایرو پ  یپان یجا میتونست  بای شک ی به لطف همکار  امروز
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 ! ایک ینزد نی مجتمع ، هم هی یاز ساختمون ها یکی یتو

 

  

 !!!! یولم کن لعنت  -

 

 

 به همتون!  لعنت

 

 ! لعنت

 

 دختر دارن.. نیکار به کار ا یچ

 

 

 باشه! فتادهین یاتفاق بد  دوارمیام فقط

 

 

 رو از دست ساسان رها کنم،   یبرم داخل و بتونم پان عتری هر چه سر خواستمیم

 . مینکن یاقدام چیه رو ی که گفته بودن تا قبل از اومدن ن فیح  یول
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 از ستون ها انداختم. یکی در واحدشون باز شد خودم رو پشت  تا

 

 

 

 گرفت.  شی باز وونه یقلبم د دنشید با

 

 مظلوم، یاون چهره   دنیبا د دلم

 چشماش،  ری ز یاهیس اون

 گونش،  یاشک رو اون

 ! دیلرز

 

 هل داد!  شد،یم تیکه به پشت بوم هدا ییبه طرف راه پله ها ساسان

 

 ی عوض

 ی عوض

 

 ! دمیکشیمتعدد م یرو مشت کرده بودم و نفسا دستام
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 من  شاخ و دم در اورده،  سر و پا واسه یب  یبایشک  گهیحاال د -

 گفته،  اشایبه ک که

 هاا؟؟

 کارم تمومه؟! گهید که

 !ده؟؟یم دیاون دختره داره به تو ام که

 برو بااالا،  گمشو

 ..دمیاالن نشونتون م نیرو هم یوونگید

 اول هم کارم اشتباه بود. از

 !! دیشما دو تا باهم ارتباط داشته باش دادمیاجازه م دینبا

 

 

 

 ..نیا

 

 گفت؟؟؟  یاالن چ نیا

 

 خبر داره؟؟ زی از همه چ یعنی

 

 !؟یبکنه لعنت خوادیکار م  یچ
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 اه

 

 

بر خالف ساسان با   د،ید جهی نت یکردن رفتنشون ب  یر یخودش رو از جلوگ یها  یپافشار  یوقت محمد
 عجله از ساختمون خارج شد.

 

 نه..  ایبرم دنبالش  دونستمینم

 

 ممکن بود بازم فرار کنه! رفتمیهم نم اگه

 

 هم که فعال داخل بود.  ساسان

 

 انداختم. ی نگاه  میساعت مچ به

 

 

 .. دیرسیم  روین گهید قهیدق پنج

 

لو رفته  یادیز  یبود و کسا شونیوق اصل مجتمع پات نیشده بودن ا ریکه دستگ  یی به اعترافات کسا بنا
 بودن!
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 محمد راه افتادم. دنبال

 

 

 .رفتمی به قدم پشت سرش م قدم

 

 

 کمرش گذاشتم.. یپارک شده بود بشه اسلحه رو رو نگ یپارک  یکه تو  ینیمحمد اومد سوار ماش تا

 

 

 

 کرد. یم  یگفت و نه حرکت ی م یز ینه چ محمد

 هوا معلق بود. یرو چییدستش همراه سو همونطور

 

 

 سالاام عمو جووون!!! -

 

 

 من برگشت.  زی تمسخر ام یصدا دنیشن  با
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 د یشد و تموم نفرتش رو به رخم کش رهیچشمام خ  یتو

 و

 کار رو کردم..  نیمتقابال هم منم

 

 

 

 صورت نگرفت.  نمونی ب یمکالمه ا چیه

 

 سکوت کرده بود. بیعج محمد

 

 دادم.  لیاز اونها تحو یک یو من محمد رو به   دنیها رس رو ین

 

سرجامون   یبلند ی هیهق هق گر یصدا دنی که با شن  میرفتیبه سمت ساختمون م میداشت
 .میستادیوا

 

 

 شد به سمتون اومد.  ادهیپ  نیبود و تا از ماش دهیهم تازه رس یارم
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 کل فضا رو در بر گرفته بود.  هیگر یصدا

 

 !ییهق اشنا هق

 

 ! ییاشنا ی ناله

 

 بهت نگاهم رو به باال دوختم.. با

 

 

 

 ..فتادمیداشتم پس م دمیکه د یز ی چ با

 

 

 بند اومد..  نفسم

 

 .. دیچرخ  یداشت دور سرم م  ایدن
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 بزنم،  ادیفر خواستمیم

 بزنم، یحرف  خواستمیم

 بکنم،  یکار  خواستمیم

 اما

 تکلمم رو از دست داده بودم،  قدرت

 . تونستمینم

 

 به پا بود.  یبد  یدلم آشوب یتو

 

 ام؟؟؟؟  وونهیمن د  -

 اره

 ام!! وونهید من

 . مویوونگید دین یبب پس

 ساسان.. یحرفا

 ..غی ج یصدا

 .. ادیفر یصدا

 جمع.. یهمهمه  یصدا

 .. مایو مهس با ی شک یزجه ها یصدا

 ..دادیو همه آزارم م همه
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 بود..  زونیچهارم ساختمون او یدوخته بودم که از طبقه  یرو فقط به دختر  چشمم

 نه

 نه

 .. کنهی نم یوونگ ی..ساسان دساس

 .. کنهی رو نم  یکار  نی همچ ساسان

 !ارهی ب یمعصوم نیبه ا  یبال رو به سر دختر  نیا تونهی..اون نماون

 

 ساسان مانع شد.  ادی فر یچند تا از بچه ها خواستن به طرف ساختمون برن صدا تا

 

 ..شهیوگرنه بد م   دیاین -

 حق نداره وارد ساختمون بشه..  یکس

 

 چشماش رو بسته بود. یپان

 . کردی هق هقش گوش فلک رو کر م یصدا

 کرد، یسنگ رو اب م دل

 ساسان رو...  اما

 کرده بود.. زونیحلقه شده  و اون رو از پشت بوم او  یپان فیساسان دور کمر نح یدستا

 بود تا هردوشون سقوط کنن.. ازی حرکت ن هیبه  فقط

 کردم به خودم مسلط باشم. یسع
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 دستام رو حفظ کردم.  لرزش

 همه عالمت دادم که عقب بکشن.  به

 رو اروم کنه..  یپان یدوستا کرد ی م ینداشت سع یحال خوب  نکهیبا ا یارم

 ساسان عقب گرد کردن.. یبا حرفا یوارد ساختمون بشن ول خواستنیهم م اریو مه یعل

 و نگاه عاجزش برام مبهم بود.  اری مه یوقفه  یب  یاشکا

 .انی خبر داده بود ب نایبه ا یک  دونمیمن نم اخه

   اوووف

 .. یارم

 رو مخ بود. یادیاطراف ز یوقفه   یب یصداها

 ... ای ی کنی خفه م  ناروی: ادمیدندونام  غر  نی ک کنارم بود از ب  نایبه س  فیضع یاعصاب  با

 کرد.  تی با چند تا از مامورا همه رو به عقب هدا نایس

 

 .شدی کم صدا ها قطع م کم

 .. دمیشن یجگر سوزش رو نم ی هیگر یصدا  یول  مردمیمن م اخ

 

 ! اد؟یساسان چطور دلت م اخه

 

 در مقتدر بودنش داشتم گفتم:  یکه سع ییصدا با
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 ساسان نکن.. -

 نکن،  یوونگید  یعل یبه وال ساسان

 نکن...  سااسااان

 حرف من در اومد و با بغض گفت:  یبه ادامه  یارم

 

 کارت   نینکن..نکن که با ا ساسان

 ، یکن یرو تباه م گهید زییپا هی یدوباره زندگ  یدار 

 ، یشونیم اهی رو به خاک س گهیجوون د هیدوباره  یدار 

 ! یزار یم  زشیعز هیرو به دل  زی عز هیدوباره داغ  یدار 

 

 ؟؟یخوای رو به اجبار م  زیهمه چ چرا

 باخته باشن.. گهینفر د هیاونام مثل تو به  دیشا

 نفر به دل بمونه.. هیکه داغ   یکن ی م یکار  یدار  چرا

 

 کن! نگاه

 منو؟!  ین یبیم

 من

 خودم 

 دمید داغ
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 به دلم نشسته داغ

 جوون  هی داغ

 عشقم! داغ

 

  سااساان

 نکن 

 نکن 

 !!!یلعنت  نکن

 

 .زد ی م ادیداشت فر یارم

 نفرت  با

 بغض  با

 درد  با

 ی دلتنگ با

 ! یخستگ با

 

 

 

 و دار چشمم به محمد افتاد. ریگ نیا یتو
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 رفت یو ساسان استفاده کرده بود و به سمت ساختمون م حواس پرت ماها از

 

 ساسان معطوف شد و کال اون رو فراموش کردم. یبگم حواسم به حرفا یز یخواستم چ تا

 

 

 واسه خودتون؟؟؟ دیکنی بلغور م  دیدار یچ اااید لعنت -

 51 پارت

 

 

 

 

 

 

 کل یدانا

 

 

 اعصاب داغونش رو اروم کنه.  دوستیرفته بود و نم یوونگیتا اوج د گهید ساسان
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 . ومدیخوشش نم ادیز دادنیک داشتن بهش تذکر م  ایو ارم اشایک یحرفا از

 شک کرده بود.   زییدر رابطه با پا  ایبه ارم  نکهیخصوص ا به

 

 بود.  ریساسان اس یدستا یتو دخترک

 . دیلرزیترس داشت به خودش م از

 

 نزاره.  ریحالش تاث  یرو بسته بود تا ارتفاع رو  چشماش

 به سرفه افتاده بود. هیو از زور گر ومدیبه زور باال م   نفسش

 

 ورود محمد به ساختمون نشده بود.  یمتوجه  ایو ارم  اشایجز ک   یغلغله، کس نیا یتو

 

 ساسان اون هارو غافل کرد. یبکنن حرفا یخواستن کار  تا

 

 واسه خودتون؟؟؟ دیکنی بلغور م  دیدار یچ اااید لعنت -

 

 من

 ،فقط و فقط  جرمم

 داشتنه،دوست داشتن بوده و دوست داشتن هست!! دوست
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 گذشتش،  یاور  ادیبازم با به  ساسان

 ز ییپا

 مادرش،  پدرو

 کرد. بغض

 

 با من  ای"

 "گهیکس د چیبا ه ای

 

 . کردیبا خودش تکرار م  دنشیو د  ایپان یاداور یبود که هر روز با به   یتنها جمله ا نیا

 

 بغض به حرفاش ادامه داد: با

 

 ! دهی بهم نرس  میاز جوون یر ی دم،خیند یمن خوش  -

 سن کم داغ به دلم نشسته، یتو

 شده همدمم!  ییسن کم تنها یتو

 

 چرا؟؟؟

 

 هااا؟؟؟
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 بخت شوم منه! نیا چون

 که واسم رقم خورده! هیسرنوشت نیا چون

 داشتم،  ازی به محبت ن  ی که تو اوج جوون یمن

 داشتم، ازیمهر مادرم ن  به

 داشتم،  ازیپدرم ن  یها تی حما به

 بودم!  تنهااا

 تنهاا!! یتنها

 ... دیکنی کارارو م نیا  نیهم فقط جرمم دوست داشتنه که دار حاال

 ست، یدوست داشتن ن نیا دیبگ دیشا

 !ه یخودخواه  دیبگ دیشا

 ...نمیرو جز خودم کنارش بب  یکس  خوامیکه من نم هیخودخواه نیا اره

 محروم..محروم کنم... یاون رو از زندگ  خوامیکه م هیخودخواه نیا اره

 

 حرفاش شد..  یگلوش بود مانع از ادامه   یکه تو یدیشد بغض

 وحشت بودن. یاخر ساسان تو یاز جمله  همه

 .. شدیکه کم کم چشماش بسته م یپان

 بکنن.  ی کار  تونستنیاز جانب ساسان بودن و نم یحرکت یهمشون اماده  اری و مه ی،علیاشا،ارمیک

 . ستادیمی حرفش وا  یبازم پا ینداشت ول  نانیبه حرفش اطم نکهیبا ا ساسان
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 دخترک رو! یعوضش زندگ یب هیو خودخواه دادیخودش رو داشت به فنا م   یزندگ

 رو برداشت.  لشیبا عجله وارد خونه شدو موبا محمد

 دستاش بود.  ری از ز یکی که کرد تماس با  یکار  نیاول

 منتظر بمونه.. یپشت ابونیخ   یمجتمع رو بهش داد و گفت که تو ادرس

 از پله ها باال رفت.  ییصدا  جادیا بدون

 کنه و باعث مرگ دخترک بشه..  سکیر تونستینم

 تباه بشه.  شونیزندگ خواستینم  یازشون نداشت ول  یدل خوش نکهیا با

 . دیشنیساسان رو خوب م  یادایفر یصدا

 ساسان تماس گرفت.  یساسان سکوت کرد با شماره  یو وقت ستادیلحظه وا چند

 

 . کردیجمع شده بود نگاه م نییکه پا یتیبه جمع داشت

 به اتمام برسه. .  یو پست یبا خوار   شیزندگ خواستیدلش نم  چوقتیه

 

 .ارهیروز بتونه کم ب هی  کردیفکر نم  چوقتیه

 

 قبرستون... ی نهیدخترک رو بندازه س نیا خواستی حاال م  یبه خواستش نبود ول زییپا  مرگ

 

 شد.  ایپان  غی خورد که باعث ج  یفی تکون خف بشیج  یتو شی لرزش گوش با

 د،یباال کش  یرو کم  ایپان
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کنار گوشش   یو بدون نگاه کردن به مخاطبش طور  اورد  رونیب  بشیرو ازج  یدست ازادش گوش با
 نداشته باشه.  نییبه پا یدیقرار داد که د

 

 الوو  -

-...... 

 الو ساساان!! -

 ه؟؟یچ -

بفرستم تا   سا یسرگرم کردن پل یچند نفر رو برا تونمیم یساختمونم..اگه بخوا  یمن االن..من االن تو -
 . یایب  یبتون

 بچه ها خبر دادم ک.... به

 پرت کرد. یرو به طرف  یحرفش باشه گوش  یمنتظر ادامه  نکهیا بدون

 نداشت! یخودش رو گرفته بود راه برگشت میتصم

 نامحسوس وارد ساختمون شده بود.. ای ..ارمایارم

 همه جارو فرا گرفته و..  یبد  سکوت

 از جانب ساسان بودن!  یهمه منتظر حرکت  انگار

 .دیدو یو به طرف باال م کردی م یک یلرزون پله هارو دوتا  ییدست و پا با

 حسرت بمونه.  یعمر تو هی دنشیرس ری که با د خواستینم

 . دیمحمد رو د د یبه طبقه چهارم رس  تا

به   دنشیاما محمد با د رهیساسان رو بگ یبه طرف پشت بوم بره و نامحسوس جلو  خواستیم
 طرفش حمله ور شد. 
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 شده بودن. زیهم گالو با

 اون رو خفه کنه. خواستیداشت دلش م  ایکه به ارم یاز زور نفرت محمد

 بکنه.  یبرسه و نزاره ساسان کار اشتباه  ایزودتر به داد پان  خواستیفقط و فقط م ایارم  یول

 . دیکنار پله ها کوب واریدستاش گرفت و به شدت به د یرو تو  ایارم ی قهی محمد

 . شدیم شتریب  ادیب  ایبه سر پان   خواستیکه م ییاز فکر کردن به بال ایلحظه ترس ارم هر

 شد به خودش اومد و به شدت محمد رو به عقب هل داد. دهیصورتش کوب  ی که تو یمشت نی اول با

 نتونست تعادل خودش رو حفظ کنه و از پله ها افتاد. محمد

 . شدیم تیهدا نییطور به طرف پا  نیهم

 کار نبود.  نیقصدش ا ایارم

  یافتاده بود و خون از سر و روش جار  نییپا یپله ها ی که رو کردینگاه م یبا بهت به محمد داشت
 بود.

 به طرف ساسان بره.  ایبه طرف اون بره  دونستینم

 رفت   ایتکون داد و با عجله به طرف ساسان و پان  نیرو به طرف  سرش

 کرد و کنار گوشش زمزمه وار گفت:  کینزد ایرو به طرف سر پان  سرش

 

 ببخش 

 بد نبودم،  من

 من رو بد کردن! اما

 نبودم،  خودخواه
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 خودخواهم کردن! اما

 سنگ نبودم،  دل

 دل سنگم  کردن!  اما

 و

 نبودم و  مجنون

 !نیکرد مجنونم

 . کردیدلش داشت با همه وداع م یرو بسته بود و تو  چشماش ایپان

 بود،  رفتهیپذ

 بود و هر آن منتظر سقوط بود! رفتهی رو پذ  رفتنش

 اشکاش بشه.  زشیهم گذاشت تا مانع از ر یچشماش رو رو  ساسان

 گلوش،  یبغض تو با

 : د یصداش نال یتو درد

 

 گلم... دیببخش-

 52پارت
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ساسان رو به عقب پرت   گشیو دست د ایدست پان  هیبا   ایحرف ساسان تموم نشده بود که، ارم هنوز
 کرد.

مانع از حرکتش   ایخودش کنار انداخت و خواست از سر جاش بلند بشه اما،ارم  یرو از رو ای پان ساسان
 شد.

 ساختمون شدند.فرصت استفاده کردند و وارد  دند،ازیرو مناسب د تیکه موقع  سایپل ی هیو بق  اشایک

 بود.  اشای محمد شد،ک یکه متوجه   ینفر  نیاول

 کرد. ینگاه م رهیبه،جسم غرق در خون رو به روش خ یناباور  با

 تونست و جرعت نداشت از سر جاش تکون بخوره!   ینم

 هم نبود.  دیمرده باشه و بع د یترس یم

 . ارهیرو به جا ب  تعادل افکارش  یهم گذاشت تا بتونه کم یرو رو  چشماش

 رو متحمل شده بود.  یادیچند ساعت فشار ز نیا یتو

 . شدیمنحرف م شهیخود محمد بود که هم نیا یول  خواستیمحمد رو نم یوقت از ته دل بد  چیه

 باشه بالخره عموش بود.  یهر چ 

 لرزونش گرفت و نبضش رو چک کرد.  یدستا یمحمد رو تو یدستا

 کند!  زد،امایم

از مامورا گفت به اورژانش خبر بده و خودش به طرف پشت   یکی و با عجله به  د یکش ینفس اسوده ا 
 بوم حرکت کرد. 

 .کردنیشده بودن و داشتن دعوا م زیبا هم گالو ای و ارم ساسان

 . دیلرزیبود به خودش م دهیکش ی جونش رو به گوشه ا  یاز ترس جسم ب ایپان
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 تموم شد.  زیچند ساعت همه چ یتو

 !ریدستگ ساسان

 نداشت.  یمنتقل شد و حال خوب مارستانی به ب محمد

 همه رو دگرگون کرده بود.  ای همه مشکل و دردسر حال پان نیا یتو

 ! گفتیم یز یچ نه

 ! یو نه کار  زدیم  یحرف نه

 قطره اشک! کیاز  غیدر

 بهش شوک وارد شده  بود. انگار

 روز گذشت و حال محمد بد تر شد.  چند

به خدا  دتونیکماس ، فقط ام یفلج شده و االن که تو نییکمر به پا ی هیگفته بودن از ناح  دکترا
 باشه. 

 بود. شییزن دا  شیچند روز پ  نیا یهم تو ایپان

حالش رو    یکم  کردنی م یو سع  ذاشتنیلحظه تنهاش نم  هی بایشک  یحت  ایتان ما،یانا،آسمون،مهس یک
 بهتر کنن. 

 ! ایپان   شیپ  ایخونه ارم  گشید یبود و پا مارستانیپاش ب هی اشایک

 اما ساسان،  و

گذاشته  شی ض یمر یکاراش رو به پا نیروانپزشک تمام ا  ینداشته با گواه یهم تعادل روان  ساسان
 بودن!

 کرده بود با ساسان حرف بزنه اما نتونسته و نذاشته بودن.  یسع یچند بار  بای شک

 . ووردیداشت حال سابقش رو بدست م ایدو سه هفته گذشته بود و پان  بایتقر
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 !دادیاجازه نم  نیچون سامان همچ ان یب  دنشیبه د تونستنیو ماهنوش نم یمان

 . شدیحال و روز عموش بدتر م دنیروز به روز با د اشایک

 

 رو بود خبر نداشت.  شیکه پ یا  ندهیاز ا یهمه موضوع کس نیغافل از ا یول

 گرفته بشه.  یجدال به باز  نیدخترک ا دیکه شا دونستینم  یکس

 سرنوشت! یباز 

 . کنهی رو به اون رو م نیهمه رو از ا یکه زندگ یباز 

 .کردنیم نی جدال تحس  نیدختر رو تو ا نیا یصبور  همه

 است!  چیکه دخترک از درون ه  دونستنینم

 خواهد؛  یم  جسارت

 خواهد یجسارت م  بله

 جنگد  یم  یروز ها،مردانه با زندگ ،کهیشدن به افکار دختر  کینزد

 است.  سیدخترانه خ یشب ها،بالشش از هق هق ها اما

 افسوس! اما

 دخترک!   نیا یاز زندگ افسوس

 روست!   شیکه پ یا ندهیاز آ افسوس

 

 * ای*پان
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 شونه هام جا به جا کردم و قدم هامو بزرگ تر! یتوش بود رو،رو الم یکه وسا یپشت کوله

 کالفه بودم.  اشای و ک یاز دست ارم یادی ز ری مدت اخ نیا یتو

 .نیفرست ی دارم که به اجبار من رو م یاز ی چه ن یقیبگه من به کالس موس  نا یبه ا ستین  یکی اخه

مخالف بودن اما من  نکهیا ام،بایخودم برم و ب تونستمیدور نبود و م ییهم از خونه دا ادی ز خوشبختانه
 دادم. حی رو ترج نیخودم ا

 پدربزرگ و مادربزرگم برم! دنیهفته قرار بود به د اخر

 از قبل بهشون بگم تا شوکه نشن. دیسامان گفته بود با یی نداشتن و دا یاطالع چیاز وجود من ه اونا

 و تماس رو وصل کردم.  دمیاز افکارم دست کش  بمیج   یتو میلرزش گوش با

 .ومدیلبخند به لبم م یصفحه گوش یاسمش هم رو دنیبود،با د اشایک

 

 الو! -

 

 ! ؟یپان یالو،سالم خوب-

 

 جوابش رو دادم.  وردمیم  رونی کولم ب یرو از تو  دیهمون حال که کل در

 

 !؟یداشت ی؟کار یاوم خوبم،تو خوب-

 

 ! یندار  ازی ن یز یبه چ نمی زنگ زده بودم بب ی طور  نی کار که نه.هم-
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 .ینه! ممنون که به فکر بود-

 

 .شدیگرم تر باهاش رفتر کنم اما بازم لحنم سرد م یکم  کردمیم یسع  نکهیا با

 . دونستمیرو نم  لشیدل

کنم از   یکار  خوامیم نکهیا ایکرد و  یبود که از دلربا طرف دار  شی چند شب پ هیبه خاطر قض  دیشا
 درونم با خبر نشه.  یشعله 

 رو قطع کردم.  میگوش  یباهاش صحبت نکردم زود ادیز

 53پارت

 

 

 

 فکر بودم. یاز اطراف،تو غافل

 شونه هام نگاهم را از انگشتام گرفتم و به طرف دوختم. یرو یدست یگرم  با

 سامان کنارم بود.  ییدا

 نشوند و لب زد:  میشونی پ  یرو  یقیعم ی بوسه

 

 جون؟!  ییدا یخوب -
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 مهربونش دوختم و با لبخند سرم رو تکون دادم.  یخالصم رو به چشما نگاه

رو به هممون   شدیو همونطور که از سر جاش،بلند م دی موهام کش  یدستش رو نوازشگرانه رو ییدا
 گفت: 

 . زارمی خب بچه ها جمع،جمع جووناس! با اجازه تنهاتون م-

 زد.  یلبخند خسته ا اشایک

 

 !میموقع مزاحم شد نیکه ا دیعمو،ببخش هیچه حرف یا-

 

 گفت:  اشایکرد رو به ک یسامان اخم مصنوع ییدا

 

 !دی! مزاحم کجا بوده،شما مراحم گهیعا عا،نشد د-

 

 به سمت باال حرکت کرد.  ییو بچه ها،دا  ییدا نیپاره کردن ب کهی از تعارف ت بعد

 به جمع بچه ها انداختم. یکل نگاه

 !زارنیتنهام نم طیشرا نیا یبودن،چه خوبه که تو همه

 .کردیاالن نگاهشون فرق م یول  ومدیبدم م  یلیخ زشونی از نگاه ترحم ام قبال

 بخش! دیبود و ام  مهربون

 . کردنی با هم بحث م یداشتن درمورد موضوع بایو شک  انا ی، آسمون و ک یمهس

 سرشون باهم گرم بود. هم  اریو مه یعل
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 .میبود ی و ارم  اشایجمع ساکت بودن من، ک   یکه تو ییکسا تنها

 ببرم.  یاز چهرش به درون غمبارش پ  تونستمیفکر بود و م یتو قای عم اشایک

 واسه حال عموش ناراحته.  دونستمیخوب م 

اومده   یامشب استراحت کنه ول اشایمحمد مونده تا ک شی از دوستاش پ  یکیو االن هم  رهیدرگ  یلیخ
 سر بهمون بزنه و بره. هی

 . یرو چرخوندم  سمت ارم سرم

 .کردیبا لبخند نگاهم م داشت

 .نمیدست به کنارش اشاره کرد که برم کنارش بش با

 آغوشش فشرد.  ینشستم منو محکم تو تا

 گذاشتم. نشی س یدستامو دور کمرش حلقه کردمو سرم رو رو منم

 باهات باشه. یهر حال   یکه تو یداداش داشته بآش هی هیخوب حس

 . یناخوش  یو چه تو  یخوش یتو چه

 ! زارهی که کنارته و تنهات نم نهیا مهم

 موهام نشوند کنار گوشم زمزمه کرد:  یرو یا بوسه

 

 !؟یدیبهم م یقول هی -

 

 ؟ یچه قول -
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. من یخونواده دار  هی! تو االن ینباش ندهیو نگران آ یحسرت گذشته رو نخور  چوقتیه گهید نکهیا - 
دوستات   نی .نگاه کن بب یستی تنها ن گهیهستم،مامان و بابام هستن.آقاجون و مادر جونم هستن. تو د

 !یرو هم دار 

 

 . دمیکش یق یعم  نفس

 

حسرت گذشته رو بخورم!   دی اما بازم نبا د،یاز خاطرات گذشته دست کش شهینم  نکهیباشه! با ا -
 . نیممنونم که هست

 

 اوهوم خانم گل،حاال شد.-

  

 جو رو عوض کنه.  خواستی کرده بود و انگار م  رییتغ  لحنش

 

 .یداش ارم  گهید گهید -

 

 !نیافر-

 

 !نی ماست بخور،دوغ بر-

 

 .خندهیرو حس کردم متوجه شدم که داره م یارم نهیس ی برهیو  یوقت یگفتم ول یدرک نکردم چ اول
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 منم بلند نشه. یتا خنده  دستام رو گذاشتم رو دهنم محک

 بود که انداختم.  یتیچه پاراز نیا اخه

 جدا کرد و گفت:  نشیرو از س سرم

 خانم خانوما!  میداشت-

 

 نگفتم.  یز یباال انداختم و چ یا شونه

 به ما بود. اشایک نگاه

 هم کنج لباش.  یتلخ  لبخند

 . دمیکش یپوف کالفه

 افتادم.  ش یچند شب پ ی هیدلربا و قض ادی

   کردهیادعا م ختهی پدر دلربا رو رو اب ر یاعتراف کرده و تمام پته ها زیساسان به همه چ گفتیم اشایک
 پدرش.  یدستا یبوده تو  چهیباز هیکه اون  گفتهیم  اشای ک یاز داستان بوده ول یدلربا هم جزئ 

 !هع

 !چه؟ی باز

 کنه؟ یاز دختره طرف دار  دیباشه قرار بود با هم ازدواج کنن چرا نبا  یهر چ بالخره

 چه وضعشه؟!  نیول کن دستمو احمق! ا -

 . دمیکش رون ی ب  یدست مهس یشدت دستم رو از ال  با

 . دیچ یپ  یمن م یبه پر و پا  یو ه نداخت یها جفتک م وونهید مثل

 راحت بشم. نیکه من از دست ا میرس یم یک یوا
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 . میدیاقاجون رس یبعد به خونه  نیم ستیب

 باشه. شمونیهم امشب پ یبود مهس قرار

 و مهربون مادرجون افتاد.  دهیچروک  یخونه که شدم چشمم به چهره  اطی ح وارد

بود   اطیح  یکوچک آقاجون که گوشه  یگونش کاشتم و به سمت کتابخونه  یرو یلبخند بوسه ا با
 رفتم.

 رق در خوندن کتابش بود و از اطرافش غافل. نشسته بود و غ یصندل   یرو شهیهم مثل

 . دمیرو بوس   شیشونیهوا دستام رو دور گردنش انداختم و پ یب

 . دیبه صورتم پاش یلبخند یمطالعش رو از چشماش جدا کرد و با مهربون  نکی ع آقاجون

 

 گلم!  یخسته نباش -

 

 گفتم:  طنتی ش با

 

 !^_^ستمی منم خسته ن یعشقم تو خسته نباش   یمرس -

 

 خنده کرد. تک

 

 . زیوروجک کمتر زبون بر یا -
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 .میناهار بر یکردم تا برا تشیخنده دستاش رو گرفتم و به سمت خونه هدا با

 

 . کنمیم ی زندگ   نجایآقاجون و ا ی هست که من اومدم خونه  یچهار ماه االن

 . گهید  یزهایهم چ ای رنیخونواده نپذ  یمن رو تو  دیکه شا کردمیباهاشون فکر م   دارمیاز د قبل

 . کردمی بودن که فکرش رو م  یمشتاق تر از اون یول

 خونه هی

 از مهر و محبت   پر

 !تی م یاز صفا و صم پر

 54پارت

 

 هم کنارم بود. یبودم و مهس   دهیتخت دراز کش یرو

 بخوابم. یچند ساعت خواستمی بودم و م خسته

سال   نکهیا کردم؛مخصوصایجبران م دیکرده بودم و امسال با یدرس هام کم کار  یتو یادی ز پارسال
 کنکور دارم.  ندهیآ

 

 !سوزهیبه حال ساسان م  یلیدلم خ -

 

 رخش دوختم.  میو نگاهم رو به ن دمیافکارم رو پس زدم،به پهلو خواب  یمهس  یحرفا دنیشن  با
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 دادم. رونی ب ینفسم رو با کالفگ  

 کردن،االیم  تیو همه رعا ادی ب شی پ  یگذشته بحث یخوام درباره  یاالن چند بار بهش گفته بودم نم  تا
 !وونهید نیا

 

 نبود!  یتباه  نیبازم حقش ا یهم ازش ندارم ول  یدل خوش نکهیاوهوم،با ا-

 !کشهیو زجر م  نهیبیکه داره م سوزهیم بایاز اون حالم به حال زار شک  شتریب

 مرگمو بزارم.  یکپه  یخوام چند ساعت یبسه،م گهید خب

 

 ندادم و روم رو برگردوندم.  یحرف   چیه یاز گفتن حرفام،بهش اجازه  بعد

و  شدیشده بود، روز به روز حالش بدتر م  یعصب کیمدت دچار ت نیا یکه تو یاز ساسان  شتریب من
 رو نداره! یحرکت  چیه ییکه توانا  سوزهیم یمنتقلش کردن،دلم به حال محمد  مارستانی سرانجام به ت

 . سوزهیبازم دلم به حالش م   یکرده ول میرنگارنگ رو همدم هر درد یقرصا نکهیا با

 .دارنینگه م نیمعلول شگاهی اسا یرو هم تو محمد

مواد قاچاق و قتل به حبس ابد محکوم شد و دلربا بعد   ،حمل ییدر اخر پدر دلربا که به خاطر ادم ربا و
 خالش به خارج رفت.  یده به همراه خونوا ایقضا نیاز ا

 ها به سر ما و امثال ماها اوردن! نیکه ا ییو بالها یبود سرانجام هر کار  نیا

 

 

 چشمام رو باز کردم.  خوردی که به پهلوم م یمتعدد یضربه ها با

 اوف، 
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 چشه؟!  گهید نیا

 دوختم. یباز مهس  شیمنگ و خمارم رو به ن نگاه

 

 بنال باو چته؟!   -

 

 اشاره کرد.  رونی باال انداخت و با ب ییابرو

از   یمحکم  شگونیبالشت بزارم ن  یشدم و تا خواستم سرم رو رو الی خ یب گهینم یز یچ دمید یوقت
 بازوم گرفت. 

 دور با عمش رفتم ماه عسل و برگشتم!  هیدلم  یتو

 

 !؟یکارم دار  یمن! چ زی خواهر من،عز-

 

 . یشهر باز  میهستن و قرار شده امشب بر ن ییبابا،بچه ها پا یا -

 

 تختم نشستم. یو راست رو  دیحرفش خواب از سرم پر نیا با

 

 هم هست؟!  اشایک -

 

 بارم کرد و گفت که اونم اومده. یحرفم، خاک بر سر  نیا با
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 . نمشیزود تر بب خواستمیتو دلم نبود و م دل

 و دلم براش تنگ شده بود. بودمش دهیوقته ند  یلیخ

 .ن ییبهم گفت حاضر بشم و  بعد برم پا یمهس

 دست از لباسم رو برداشت تا بپوشه.  ه ی نجایهم هم خودش

 . ختمیموهام رو اطرافم ر شهیزدم و مثل هم  دیو سف یکامال اسپرت مشک پیت هی

 کردم.  لی و خط چشم تکم یالسیرژ گ هیرو هم با  شمیارا

 حرکت کردم. نییبود به سمت پا  یدلم اشوب یکه تو ی و در حال یخوشحال با

 .دمشید

 . کردی اقاجون نشسته بود و داشت باهاش صحبت م کنار

 هم بودن.  انایو ک  یارم

 یکه تو یز ی وارم همون چ دیشده بودم و ام انایبه ک یگاه ارم یگاه و ب ینگاه ها یروزا متوجه  نیا
 .فتهی فکرمه اتفاق ب

 طرفه باشه.  هی انای خواد عشق ک ینم دلم

 و دم نزنه. زهی خودش بر یخواد اونم مثل من تو ینم دلم

 . نمیبب  دنشویخواد زجر کش ینم دلم

 

 سلم سلم! -

 

 به سمتم. دیمن همه سراشون چرخ  یصدا با
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 به روم زد و جواب سالمم رو داد.  یلبخند اقاجون

 برگشتم. اشا ی کردم و در اخر به سمت ک یرو بوس  انای و ک  یارم با

 . کردی نگاهم م رهیشدم که خ  ینگاه محو

 . زدی م ادیرو فر یشدم که دلتنگ ینگاه محو

 شدم که هزار تا حرف داشت،  ینگاه محو

 !ووردیبه زبون نم  اما

چشمامون بود تنها به گرفتن دست هم اکتفا   یکه تو  ییها ادیدل و فر یکه تو ییهمه غوغا نیا با
 .میکرد

 رو کنار بزارم و به عالقم اعتراف کنم.  خودم غرورم خوادینم دلم

 قدم بشه.  شیاون پ خوادیم دلم

 ارزش کنم،  ی خوام خودم رو ب  ینم

 !هیافتنیهستن که براشون دست ن ییو کسا زایپسرا دنبال چ گنیم شهیهم

 قدم بشم، شیمن االن پ اگه

 ... دی...شادیشا

 ! هوووف

 نشستم.  یحرف گوشه ا بدون

 نگاهم دست خودم نبود.  افسار

 .کردی م داینگاهم به طرفش سوق پ یگاه گه

 هع
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 هم دارم من! یدل خجسته ا عجب

 . اشای تا ک شترهیباشم،شانسش ب دیبر اسب سف  یشاهزاده ا دیبه ام اگه

 .میکرد یاقاجون و مادرجون خداحافظ  با

 بودن.  دهیرس  بایکه رفته بودن دنبال اسمون وشک  یار یو مه  یعل  رونی ب میاومد یوقت

 کردم.   یسالم و احوالپرس باهاشون

 خدا یا

 غرغرش به راهه. شهیهم که مثل هم یعل

 

 !  دیالحق که هنوز بچه ا ؟یچرا پان  گهید ؟تویمهس  یهم شد جاع؟! مگه بچه ا یحاال شهر باز  -

 

 .میخوردیو ما هم حرص م  دنیخندیم یعل  یهر و کرا نیداشتن به ا هیبق

 . وونهید پسره

 ! آ؟یعا یبزرگ یدادیم  یاالکلنگ سوار  شنهادی .تو که تا پارسال بهمون پمیاهوم،ما بچه ا -

  یکه کنار  انا ی و اسمون و ک  بای زدم و باهاش به طرف شک یبه مهس یاز تموم شدن حرفم چشمک بعد
 . میبودن رفت ستادهیوا

 یوا

 به عمو پرهام بزنم.  یباشه دفعه بعد حتما سر  ادمی

 برم.   یزمان مناسب یبار بهم گفته و فراموش کردم تو  نیتا االن چند یعل

 زد و گفت:  شیشونیبه پ یضربه ا یمهس میدیرس تا
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 اه

 شده؟!   یچ یدون یم یراست

 

 شده؟!  ینوچ،چ  -

 

 گفت:  یخوشحال با

 بود.  مونیمدرسه قبل  یتو ادته؟یرو که  الناز

 

 فکر کردم.  کمی

 بچه ها رو به خاطر نداشتم. قایو من دق میرو عوض کرده بود مدرسمون

 عا 

 اومد. ادمی

 

 اره اره! خب چرا؟!  -

 

و قراره چند هفته   شیعاشق پسر همکار باباش شده؟ پسره اومده خاستگار گفتیم شهیهم ادتهی -
 . رنیرو با هم بگ یعقد و عروس  گهید

 !جاانم؟

 که هنوز بچست!  نیا



 عشق، حکم دل  اسیق

494 
 

 .  دیکرد و بهش رس یخوشحال شدم که بالخره صبور   یلیخ  یول

 .دمیکش یکنترل شده ا غیو ج  دمیپر باال

 

 واقعا؟!-

 

 بهم زنگ زد.  یتو خواب بود  یاره وقت-

 

 شد.  یچ  گفتیاز پشت سرم اومد که م یعل  یلحظه صدا همون

 گفتم:  یبلند یذوق به طرفش برگشتم و با صدا با

 

 !ه؟یچ  انیجر یدون یم یوا -

 

 ه؟ یچ انی گفت: نه جر یاز ابروهاشو باال داد و سوال یک یتعجب  با

 دهنم رو باز کردمو گفتم:  منم

 !ندیگویم انیرا جر   کندی رسانا عبور م  کیکه از   یانرژ  مقدار

 

 بچه ها سر گرفت.  یخنده  کیتموم شدن حرفم شل  با

 گفت و روش رو برگردوند. یمزه ا یلب ب ریخندش گرفته بود اما با حرص ز خودشم  نکهیا با

 



 عشق، حکم دل  اسیق

495 
 

 

 .میکردیهم کل کل م یو گاه میزدیو باهم حرف م میپارک نشسته بود یچمنا یرو

 .شدیم  کیکم کم داشت تار گهید هوا

 اطراف قدم بزنم.  نیهم یکم  رمیشدمو گفتم که م بلند

 اورده بود.  دیرو پد ییبایز یفضا یول  کهیتار  یکه کم یقسمت رفتم

 هم گذاشتم.  یزدم و چشمام رو رو هیاز درختا تک  یکی به

 دوست دارم.  ی لیرو خ  یکی تار

 مثل ارامش!  یحس هی کنه،ی رو بهم منتقل م  یحس هیکه  یجور 

 با ترس چشمام رو باز کردم.  شدیم کیکه بهم نزد ییقدم ها دنیشن  با

 اع

 ! اشاستیکه ک نیا

 خواد؟ یم  یچ نجایا

 هم بدتر بود.  یرو لبام نقش بست که بهتره بگم از دهن کج  یکم جون لبخند

 .میسکوت رو بشکن نیکه ا م یکدوممون قصد نداشت چیو ه میشده بود رهی سکوت به هم خ یتو

 لب باز کرد. اشایگذشت که بالخره ک  قهیدق چند

 !؟یخوب  -

 

 زدم.   یپوزخند
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 اوهوم،خوبم!-

 

 نگفت.  یز یو چ نیی رو انداخت پا  سرش

 رو بگه.  نیهمه جون کند تا ا  نیا

 )اووف 

 ! ؟یچ پس

 بگه عاشقتم؟!( ادیب  یخواستیم

 دستاش گرفت.  نیاز کنارش رد بشم که با زوم رو محکم ب  اومدم

 بهش انداختم. یعاجزانه ا نگاه

 حرارت درونم رو باال ببره. نیاز ا شتریخواست ب ینم دلم

 درخت چسبوند.  ی حرکت من رو به تنه  هیو با  دیرو کش دستم

 

 چرا؟! -

 

 زمزمه کردم که هزار تا سوال درونش بود.  ییچرا هی

 تا درد. هزار

 . شدیداشت کم م نمونی ب ی فاصله

 .کردیو حالم رو دگرگون م خوردیبه صورتم م  نفسش

 اورد و... کیرو نزد  سرش
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 !یپان  -

 

 رو هل بدم و از خودم جدا کنم. اشای باعث شد مثل برق گرفته ها ک اریمه یصدا

 باشه. دهیقبل ما رو د تی تونست موقع یو نم  میبود یک یتار یجا خوشبختانه

 

 هوم؟!-

 

 ؟ یر ی هارو سوار بشن.تو نم لهیبرن وس خوانی دخترا م ایب-

 

 سرم رو تکون دادم.  یهلک هل

 

 . امیچرا چرا االن م-

 

 . میبر  ایما رد و بدل کرد و گفت که ب نی ب  یمشکوک نگاه  اریمه

 نکردم.  یتوجه  اشای راه افتادم و به ک اریمه فته،دنبالیکه دنبال مامانشون راه م یجوجه اردک هی مثل

 دادم. حی من فقط چرخ و فلک رو ترج  یها شدن ول لهی سوار اکثر وس همشون

 دختر و دوتا پسر بود.  هیکه سوار شدم  ینی کاب  یشانس منم تو از

 !نایمامانم ا یوا
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 که نبودن. پسر

 بودن! یخواهر  هیخودشون  یکدوم برا هر

 .رفتنی م راژیمخم و یرو یاد یز کردنی تق و توق م یدهنشون بود و ه یکه تو  ییاون ادمسا با

 بودم برام جهنم شد.  نیکاب یکه تو  یا قهیده دق نیا

 هووف 

 منگل تر.  ی کی از  یکی

 . رونیب  دمیکه از قفس ازاد شده پر یمثل پرنده ا ستادیوا نیکاب  تا

 .وستمیپ زدنی جمع دخترا که وسط محوطه بودن و داشتن حرف م به

 کال حواسشون به ما ها بود.  ایو  یبودن و گه گاه ستادهیوا یکه خودشون کنار  پسرا

 

 کارش کنم؟! یدارم،چ  یپ  یبرو بکس من پ  -

 

 گفتم:  یرو به مهس یحالت مسخره ا به

 

......خب خنگ خدا برو  ه؟یاووم؟ نظرت چ انا؟یمانتو ک بیتو ج زی بر یخوای!م یجالب زیبه به چه چ-
wc . 

 

 دنیبهم انداخت و خواست به طرفم حمله کنه که من زودتر از اون شروع به دو  ینگاه هی یمهس
 کردم. 

 . دنیخندی حرکات ما م  نیها داشتن به ا بچه
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 نه. ای ادی هنوز داره دنبالم م نمیسرم رو برگردوندم تا بب   دمیدویکه م همونطور

 شدم. نیبرخورد کردم و پخش زم   یکی سرم رو برگردوندم شاتاالق به  تا

 سرم.  اوخ

 کوره؟ مگه

 خودمه!  ری تقص اوپس

 هستش؟  یک اصال

 سرم شدم.  یپسر جوون باال هی یبرخورد کردم که متوجه  یبه ک نمی رو بلند کردم تا بب سرم

 شده بود.  دهیمال رهنشیدستش به پ یتو یبستن

 بارم کنه الل شد.   یبود تا سرش رو به طرفم چرخوند و خواست حرف رهی لباسش خ به

 . کردیو مبهوت داشت نگاهم م مات

 ها! شهیم  شونیزیمردمم چ واع

 چشماش تکون دادم و گفتم:  یجلو یدست

 ؟ ییداداش کجا یعو

 

 ! ز؟ییبدنش به خودش اومد و زمزمه وار گفت:پا..پا یتو  یف یلرزش خف  هی با

 

 !اوپس

 ! ه؟یک گهید نیا

 به چشماش نگاه کردم.   رهیخ
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 بود و اشنا.  مینگاهش مال رنگ

 اشناست،  کردمی م احساس

 هم برام اشنا بود. یلیخ

 

 

 

 

 

 شناسمش!  یه،نمیدونم ک  ینم

 لحظه گذشته بود که هم زمان دو نفر ما رو صدا زدن. زد.چند ینگاهش بهت موج م یتو

 

 !ای پان-

 

 آرسام! -

 

پسر رو به اسم ارسام خطاب   نیکه ا یو اما اون  اشاینبود جز ک  یکه من رو صدا زد کس یشخص اون
 بود. یا گهیپسر د هیکرد 

 جواب پسره رو داد. ومدیکه از ته چاه م یینگاهش به من بود و با صدا هنوز

 



 عشق، حکم دل  اسیق

501 
 

 لحظه!اوم..اومدم. هیبر کن صب..ص  -

 

تکرار   یلب ه  ریتکون داد.ز نیلحظه به خودش اومد و سرش رو به شدت به طرف هینافذ بود. نگاهش
 !". ستین  گهی"نه نه اون دکردیم

 بازوم رو گرفت و بلندم کرد. ری شد، با اخم ز کمی نزد اشای.ککردمیتعجب به حرکاتش نگاه م با

 

 ! ؟یکار کرد ی.نگاه چیکن یورجه وورجه م یه یکه دار  یمگه بچه ا یپان  -

 

لب رو   ریانداختم.ز نیی سرم رو پا کنهیکرده و پدرش داره سرزنشش م  ییکه کار خطا ییبچه ها مثل
 . خوامی!معذرت مد یبه آرسام گفتم:ببخش

 

هم   اشایکال هنگ کردم.ک  دمیکه د ینگاهش کردم و با صحنه ا یچشم ریز گهینم یز یچ دمید یوقت
 .کردیداشت با تعجب بهش نگاه م

 !زه؟ی ر یچرا داره اشک م نی..انیا

 

 شده؟! یز ی چ دیببخش-

 

کالم گفت"نه" و با سرعت   هی  یو تو  دیبه صورتش کش  یتند تند دست دمی که ازش پرس یسوال با
 ازمون دور شد. 

 ! عجب
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 ش؟ یشناخت یم -

 

 از کجا بشناسمش؟هوم؟هوم؟  دیبا قایدق -

 

تو روحت دختر،اخه من  یاز جانبش باشم به سمت بچه ها حرکت کردم.ا یمنتظر جواب  نکهیا بدون
 .یر ی بگ یخواستیپاچه م ینجور یگفتم که ا یچ

بال رو به سر پسر    نیو ا رهی من رو بگ خواستیبود و انگار نه انگار که م ستادهیادم وا یمثل بچه  االنم
 مردم اوردم. 

من و   یارم میبرگرد میخواستیم ی.وقتمیو گشت میرو متر کرد ابونای از شام،تا اخر شب کل خ بعد
 رفتن.   اشای و ک یبچه هام با عل  هیرو رسوند خونه اقاجون و خودش رفت و بق  یمهس

 عالم خواب. یتخت پرت کردم و رفتم تو یخودم رو رو  میدیرو نداشتم و تا رس  یکار  چیه ینا

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

 هم مزاحم شدم! شبی د دینه ممنون،ببخش -

 

که اونجا اکثر   یشب هم اونجا بمون تازه برا من یخوای ندارم اگه م ی !تعارفهیچه حرف نینه باو ا -
 بهتره. یل یمواقع تنهام خ
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  ایاز تان  یبهت!راست زنمیدوباره سر م شم،بعدایدستاش گرفت و گفت:مزاحم نم یدستم رو تو یمهس
 ؟ یدار  یهم خبر 

 

 شده مگه؟  یز ی .چدمشید شیبار ماه پ  نینه من اخر -

 

 نه.  ای دیبا هم و اون خونواده در ارتباط  نمیبب  دمی پرس یطور  نینه،هم -

 

رفته که اقا جون گفت   ادتیباهاشون سر و کار ندارم.در ضمن   ادی.من زیدون یخودت که بهتر م -
.فقط با  انی ب دنمیبه دکه  نیچه برسه به ا ارنیاسم من رو به زبون ب  یحق ندارن حت  یماهنوش و مان
 ندارع.  یمشکل  ای رفت و امد تان

 .دونمیرو هم نم لشیدل

 

 !؟یندار  ی.فعال کار الی خ یاوم!خب حاال ب -

 

 تا فردا! یبا-

 

  کیمدرسه به خونه اقاجون نزد نی به طرف خونشون حرکت کرد.بازم خوشبختانه ا سیبا سرو یمهس
 عمو برم.  دنیدنبالم تا به د ادیزنگ بزنم ب یبه عل خواستمینداشت!من م  سی به سرو یاز ی بود و ن

 اوردم.   رونی کرده بودم رو ب یمخف  فمی که ته ک یگوش

 .دیچ ی گوشم پ یتو یشاد و شنگول عل یرو گرفتم و هنوز بوق اول نخورده بود که صدا  شمارش
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 جون؟!  ی ابج یپشت خطه،شماره گم کرد یک نی به به!بب -

 

 .یکه هنوز بوق اول نخورده جواب داد یمنتظر من هم بود به به!انگار -

 

 ز؟ ی عز  یکار داشت  یحاال،چ می!بگذریار ینه انگار از زبون کم نم  -

 

 عمو! دنیخونتون د میدنبالم بر یایب یندار  یزنگ زدم اگه کار  -

 

 دنبالت؟  امی تا ب ییعا،باش.کجا -

 

 در مدرسه هستم. م،دم یشد لی تازه تعط -

 

 اونجام.  گهید قهیده دق کم،تای نزد -

 

 ! ؟یندار  یکار  -

 

 از اول هم نداشتم! -
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 رو قطع کردم.  یبارش کردم و گوش  ییحرص و خنده گمشو  با

برسه منم برم و برگردم.به خاطر   یرو به رو مدرسه افتاد و با خودم گفتم تا عل  یبه سوپر  چشمم
  شتریب یآب معدن هیو  خواستمینم  یخاص   زی برم.چ اط یکردم با احت یها شلوغ بود و سع سیسرو
با سرعت   ینی ماش هیمتوجه شدم از سمت راست  ابونیرد بشم و وسط خ ابونی.اومدم از خ دمینخر

که داشتن  انمی اطراف یو به صداها  کردمیداشتم نگاه م یج ی .هنگ کرده بودم و با گادیداره به سمتم م
 کردم.  یدقت نم  زدنیمن رو صدا م

منتظره و شدتش تعادلم   ری عمل غ ن ی.با ادیحرکت،منو به شدت به کنار کش هینفر،با  هیلحظه، هی یتو
 برخورد کرد. ابونیخ یجدول ها یرو از دست دادم و سرم به گوشه 

 57#پارت 

 

 

 

 

 هم بزارم.  یباعث شد چشمام رو رو یادیفر  یصدا نمی رو بب  میسرم رو بلند کردم که ناج تا

 

قبرسون!   ی نهیس  یرفت یراست م  هی گرفتیم رتیز  نی! اگه اون ماش،هاع؟یمگه کور  -
 !؟احمقیفهی ،میاحمق

 

بازو رو گرفت و بلندم کرد.با تعجب داشتم نگاهش  ری از تموم شدن حرف هاشم ز بعد
  یبود؟اممم..اها آرسام،اره آرسام بود.صدا  یهست!اسمش چ یشب یکه همون پسر د نی..انی.اکردمیم
داشت عقب   نی.همون ماشرمیباعث شد نگاهم رو از پسرع بگ  ومدیم کیکه از نزد ییکای الست غیج
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که چشم هاش و   دیکش نییپا یطرف خودش رو تا اندازه ا یدود شهیشد ش کیبهمون نزد ومد،تایم
 . کردیبه آرسام نگاه م یموهاش مشخص شد. بدون حرف

 

 ! یکن یکار  دیبهت گفتم که نبا د،منینبا -

 

 ابروهاش نشوند وبا سرعت رفت .  نی ب  یتموم شد مرده اخم تند آرسام  یحرفا تا

  شیذهنم گنجا یاتفاق افتاده بود، تو قهیکمتر از پنج دق یکه تو یبهت داشتم تموم اتفاقات  یتو
؟ نجات دادن من  رهیبگ  ریمن رو ز خواستیاز عمد م نی؟ االن اون ماش شدی؟ چ شدی.چدادمیم

 بود ؟ چرا... ی؟ اصال اون مرد ک شناختیبود ؟ چرا اون مرد رو م   یپسره آرسام اتفاق نیتوسط ا

 

 آخ! -

 

که  یهمون قسمت ی.دستم رو روکردی من بود و با اخم داشت نگاهم م یشونیدستش رو پ  آرسام
درد   یکه از کنار صورتم روون شده بود،شدم.کم یخون یبهش وارد کرده بود گذاشتم و متوجه  یفشار 

   زشدم.نجاتم داده،که داده! ا  رهیو با اخم بهش خ دمیکش رونیآرسام ب  یدستا  ریداشت! خودم رو از ز
 قبل نبوده.  قهیربط به اتفاق چند دق یمعلوم بود که خودشم ب  نهی ماش یاون نگاه و حرفاش به راننده 

  دهیهنوز به جواب سواالم نرس نکهیبود.با ا یعل دنیرس یاز پشتم نشون دهنده  نیبوق ماش یصدا
 شدم. الی خ  یب ی بودم ول

 شد و به سمتمون اومد. ادهیپ  نیاز ماش ی با نگران دنمیبا د یعل

 

 ! ؟یشده پان یچ -
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 کرد.  یدست شیخواستم دهنم رو باز کنم و جوابش رو بدم،آرسام پ  تا

 

که  کردنیعبور م  ابونی ! دختر خانم داشتن از خستین یخاص   زیرخ نداده و چ ی شکر خدا اتفاق مهم  -
کار   نیو ا دمشیکنار کش فتهی ب یاتفاق  نکهینشدن و قبل از ا ومدیکه از کنارشون م ین یماش یمتوجه 

 باعث شد تعادلشون رو از دست بدن و...

 

 

به  یکرد و در اخر نگاه فیرو با سانسور تعر هیاشاره کرد.کامال قض میشونیحرفش به پ یادامه  در
 انداخت و گفت:مگه نه؟!به من  یزنینم  یو حرف  یشیمنظور خفه م

 

 کردم.  دییحرفاش رو تا  نیهم یکنم برا ریخواستم دوباره فکر بچه ها رو درگ  ینم

  یرفتنمون شد.تا تو یهم ازش تشکر کرد و در اخر نگاه پر معنا و مفهوم آرسام به من بدرقه  یعل
گفت و   ینم  یز ی نکرد.چ یمنم توجه  یدرمونگاه" و به مخالفت ها میری گفت"م یعل مینشست  نیماش

 دفعه لب زد:  کیاز حانبش بود که  یهر آن منتظر حرف 

 

  ؟یچ فتادی م ینکرده اتفاق  ییاگه خدا ؟یجمع کن شتری حواست رو ب  یتون یاخه دختر خوب تو نم  -
بزرگ شدم؟ اخه تو چرا  یگفتیکه م گرانیپدربزرگت و د یادعات در برابر حرفا یبود ه نیها؟ ا

 تورو نجات بده؟ هاع؟ اگ..  ادیب  یفردا پس فردا دوباره ک ؟یکن یرو جمع نم   حواست
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 تماس رو وصل کرد. یزد و با کالفگ  نیبه فرمون ماش یضربه ا ش ی زنگ گوش یصدا با

 

 الو -

 

-..... 

 

 !؟یممنون داداش،تو چطور -

 

-..... 

 

 

 درمونگاه! رم ی به من انداخت و گفت: دارم م  ینگاه یعل

 

-..... 

 

 .. کیسرش  یپان  -

 

-..... 
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 کرده. دایخراش پ شی شونیگوشه پ ی فقط کم فتادهین  یبابا اتفاق خاص ینه نه،ا -

 

-...... 

 

  یشده.حاال کار  یچ گمینشده و بعدا برات م یز یکه چ گمینه! م ای  یکن یبس م اشایهوووف! ک-
 ؟ یزنگ زد یداشت

 

-..... 

 

 خب پس فعال،خدا نگهدار! -

 

  کردمیم یسع  یداشتم ول جهیسردرد و سر گ ی.کم نیداشبورد ماش یرو قطع کرد و انداخت رو یگوش
 بروز ندم. 

 پسره آرسام و اون مرده شده بود. نیا ریبد درگ ذهنم

فکر   یبازم هرچ  ی.ول ستین بهی شناسه،غریآرسام من رو م  نکهیمطمئنم!از ا زی چ هیبود؟ از   یک یعنی
 بگذرونه فقط!  ری.خدا به خهیدونم ک ینم  کنمیم
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 مینشده بود و برام پانسمان کردن.تا از درمونگاه خارج شد جادیا شتریب  یزخم سطح  هیسرم ، یرو
کردم به  یگرفت،سع  شی باز وونهیقلبم،د دنشیبود شدم.بازم با د سادهیکه دم در وا  اشایک یمتوجه 

رو به من با   یسالم چیما به طرفمون اومد و بدون ه دنیشد؟ با د یمگه م یول  ارمیخودم ن یرو
 که نشده؟ حالت خوبه؟   تیزی : چد یپرس ینگران

 

و فکرت اروم   ادتی .دارم هر لحظه با شهیبهتر نم نی هم خوبع! هع،از ا یخوبع!خعل   اوهوم،حالم
 . زنمیدم نم و از فراغت داغون!اما  رمیگیم

 

 سالم داداش!منم خوبم.  کیعل -

 

 اورد. یمن رو به حالت عاد یعل یصدا

عجز نگامو   نهیچشمامو،نب  یسرخ نهیهم گذاشتم ، تا نب یتکون دادم و چشمام رو رو  نیرو به طرف  سرم
 عشق وجودمو!   نهی و نب

 

 چطور خودم رو برسونم.  دمینفهم  یرو برام فرستاد حواسم نبود.همون لحظه که ادرس دیاوف،ببخش  -

 

 و..  فتادهین  یعجب! گفتم که اتفاق خاص  -
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تکون داد  دنیفهم یسرش رو به معنا دیدر اخر با ترد اشای داد.ک لیآرسام رو بهش تحو یحرفا همون
 و رو به من گفت: 

 ؟ یدیند ییبه اون پالک جا ینی ماش یحت  ای؟ و  یشناخت  یرو نم  نیاون ماش یمطمئن

 

 سکوت کردم.  یعل  یبا حرفا یخواستم جوابش رو بدم ول  یم

 

 ! اعیکن ی م ییرو جنا هی قض ی.داداش دار میشو با هم بر ادهیهمه راهو،پ نیا رعیم یاوه!ک -

 

 بسنده کردم.  ی لبخند فوق مصنوع هیمن به  ید،ولیپشت بند حرفش خند و

  ؟یندار  یم،کار یبر دیشد.ما با رید گهیگفت:خب د اشا یبه ساعتش انداخت و رو به ک  ینگاه یعل

 

 نه ممنون،پس فعال!   -

 

گذشتم.در طول راه فقط و فقط سکوت    زشینگاه ت ر یخداحافظ تکون دادم و از ز  یرو بع معن  لبام
 حکم فرما بود.  نیماش یتو

 . شهیروزا حالم داره بد م نیانگار دوباره ا! یدپرس  یحال و هوا یتو  رفتمی داشتم م بازم

 دنیکه به د شهیم یاون زن عمو چند روز  ی.به گفته میشد ادهیرو پارک کرد و با هم پ  نیماش  یعل
. میشد  ییرای راه افتادم و وارد پذ یمادرش به شهرستان رفته و تنها عمو خونه هست.پشت سر عل 

 ما نشده بود. ینشسته بود و هنوز متوجه  ون یتلوز یعمو رو به رو

چشامش   ی.ازپشت دستامو روکشی عمو رو صدا بزنه نذاشتم و با لبخند رفتم نزد خواستیم یعل
 کارو کردم دستش رو باال اورد و دستام رو لمس کرد.  نیگذاشتم،تا ا
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 بغض داشت گفت:  یکه چاشن  ییصدا با

 گلم؟! یایپان یدخترم،عروسکم،تو

 بغض و لرزش صداش.  گرفت از بغضم

 

 ..برادر زادتون. ام،برادیاره عمو! خودمم،پان -

 

نگاهم  یو سوال   دیسرم کش یبه پانسمان رو یدست یو نگاهش کردم.با نگران  ستادمیبه روش وا رو
شد،بغضم شکست،به   یکردم.اشکام جار  فیجمله خالصه اتفاقات رو براش تعر عی یکرد،منم تو

 هام گوش سپرد. یهاش گوش سپردم و به ابراز دلتنگ یپناه بردم،به ابراز دلتنگ   آغوش امن و پدرانش

 عمو نشستم. ش ی ، رفتم و پ دمیاز طعمش نفهم یز یاز خوردن ناهار که اصال چ بعد

گذر زمان نشدم و تا زمان رو درک کردم   ی.متوجه میحرف زد  یو از هر در  میها کنار هم نشست قهیدق
 د.کم کم غروب شده بو گهید

تنها باشن.عمو به خاطر   خواستیاقاجون و مادرجون!دلم نم شیخونه پ رفتمیم دیکم کم با گهید
 سفر داشت.  سی به مقصد پار گهیتا دو روز د  شیمسائل کار

  ریمس یدونم چرا تو  یخواست ازش جدا بشم.نم یکردم و اصال دلم نم یبا عمو خداحافظ  لیم یب 
 برگشت دلم بد جور گرفته بود! 

 

نشوند و   میشون یپ یرو یبشم بوسه ا دایپ  نیاز ماش  نکهی از ا ستاد،قبل یاقا جون وا یخونه   یجلو یعل
 لب زد:مراقب خودت باش خانوم کوچولوع!

 

 کردم. یگفتم و ازش خداحافظ یلب "باشه" ا ریز
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 پارک شده بود افتاد. نگی پارک یکه تو یارم نیانداختم تا در رو باز کردم چشمم به ماش  دیکل

 59#پارت 

 

 

 

 

 

 خوادیمدرسه خطور کرد! دلم م ی ظهر جلو انی به طرف خونه قدم برداشتم.دوباره فکرم به جر آهسته
 ذهنمو ازش بپرسم.  یتو یو سواال نمی آرسامو  بب  گهیبار د هی

 کرد.   یم شتریو ب شتریدل شورم رو ب  نینداشتم و ا انیجر  نیبه ا  یخوب حس

 خونه رو باز کردم و وارد شدم.  در

 

 سالم ، سالام! -

 

 من هر سه شون که دور هم نشسته بودن به طرفم برگشتن. یرسا یصدا با

 زد و گفت:  یمادر جون با دست به گونش ضربه ا هوی

 

 شده دخترم؟!  ی!خدا مرگم بده،چنیییییه -
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دستاش   نی به طرفم اومد و صورتم رو ب یاز سر جاشون بلند شدن.ارم یهم با نگران یو ارم  جوناقا
 گرفت. 

 

 افتاده ؟  یاتفاق  ی_ پانیارم

 

 دستاش رو پس زدم و رو بهشون گفتم:  یکالفگ با

 

بر خورد کنم   نیماش هیخواستم به   یمدرسه م یجلو یاتفاق د،امروزیبه خدا!نگران نباش  ستی ن یز یچ -
هلم داد.منم تعادلم رو از دست دادمو  )با دست به   ابونیخ یمانع شد و به گوشه  ییآقا هیکه 

 و من رو به درمونگاه برد.  دیزحمت کش   یشد. دستش درد نکنه عل نیپانسمان اشاره کردم(  ا

 

بگو! اصال  کنهی درد م تیی دلم اگه جا  زیعز فتاده؟ین  یاتفاق چیه یدخترکم مطمئن -مادرجون
  ،براتیا  گهید زیو حاال هر چ  کنهی سرت درد م دیجوشونده درست کنم شا هیبرم برات  سای...واسایوا

 خوبه. 

 

 

از جانب اون   یبه طرف اشپزخونه حرکت کرد و من نگاهم رو دوختم به اقاجون منتظر حرف  مادرجون
 شدم.

 ! یوا یواا

 شده. ی! مگه چعجبا

 کرد. یتک خنده ا دیحالت من رو د  یوقت آقاجون
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  یست،ول ی من و تو ن  دیبه تکرار و تمج یاز ین گهیشده و د انی ب   یدنیو شن  یگفتن  یوروجک حرفا -
.حاال هم فتهیب  ینکرده اتفاق  یینکرده،خدا ییمراقب خودت باش که نکنه خدا شتریبهت بگم که ب دیبا
 برو باال و لباسات رو عوض کن. یمنو تماشا کن  وی س یوا نجایا نکهیا یجا

 

 

کردم و از اتاق    ضیتعو یدست لباس راحت  هینگاهشون عبور کردم.لباسم رو با  ر ی تکون دادم  از ز یسر 
  یمدرسه ها تازه باز شدن ول نکهیسرم شلوغ بوده و هست.با ا یچند روز حساب نیا یخارج شدم.تو

 سال گذشته رو مرور کنم.  یدرسا دیبازم با

 بود. شمونیپ  یتفاوت که ارم نی گذشت با ا ریاخ یشب هم مثل شب ها اون

 !نیو دلنش یم یجمع صم  هی

 خواستم هرگز بگذرن!  یکه نم ییها هی! با لحظه ها و ثانیموندن ادیو خاطرات به   نیریش  یحرفا با

 اوج! یمهر و محبت تو و چشش ین یری خوبه،حس ش  یبگم که خعل  خالصه

شدن تا مزه تالشو درد رو بچشن،و در اخر با طعم خوش   دهیآدما صرفا آفر کنمیوقتا فکر م  یگاه
 رو به رو بشن!  یزندگ

 ها دووم داشته باشع!  یخوش نیکاش ا یا

 خونه دور نشع! نی افراد ا یخونه و از لبا  نیکاش خنده از ا یا

 و غافل! غافل،غافل

 نداره.  یخبر   خودش یاز فردا یکس
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 هفته بعد" کی"

 

 

و ها راننده ها رو نداشتم و  نیماش یسر و صدا یراه برگشت از مدرسه به خونه بودم.حوصله  یتو
 مدرسه که خلوت بود به طرف خونه اقاجون حرکت کردم.  یزدم و از کوچه پشت انبریم

  نجایکه از دم مدرسه تا ا ینیبه خاطر ماش  ترس تو دلم افتاده بود،اونم یراه رو رفته بودم ول نصف
 دنبالم کرده بود.

 کردم  تا هر چه زودتر به خونه برسم.  ادیرو ز سرعتم

خواره    یبه من بگه جونت م  ستین  یکیکرد.اخه  دایپ شی هم افزا نیزمان با من سرعت اون ماش هم
 ! گهید یومدیم ابونی خ ؟ازیکرد یغلط نیهمچ

 به داخل نداشت.  یدید چیبود و ه یدود نیماش یها  شهیبه پشت سرم انداختم،تموم ش ینگاه

حرفا خودم رو اروم کردم و به   نی.با هممیری و هم مس ستیدنبال من ن دیلحظه با خودم گفتم شا هی
 دادم. نانیخودم اطم

 دور شد. من به خونه از اونجا  دنیدنبالم اومد و بعد از رس ابونیتا سر خ نیاون ماش اما

 کاسه! نی آش بود هم نیهم گهید یروز هم گذشت و روزها اون

به کارم   ینگرانشون کنم هم اصال کار   لیدل یب  خواستی دلم نم  یبگم ول  یارم ای به اقاجون  خواستمیم
خواستم   یمشغله دارن و نم ن یاز ا شتریاونا خودشون ب نکعیو هم ا ومدینداشت و فقط دنبالم م 

 من هم بشن.  ریدرگ

 شدم.   نیروز متوجه نبود اون ماش هی

 کنم. دایازش پ  یتا اثر  کردمیدقت به اطرافم نگاه م با

 ادامه بدم. میشگیهم  ری روم رو برگردوندم و تا به مس زونی او یبا لبا ستش،ین دمید یوقت
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 !بهش عادت کرده بودما.فیح

. واست دردسر  ستش،اگهیتو؟ بهتر که ن یزدم و با خودم گفتم"مگه خل وونمی مخ د نیبه ا یا ضربه
 !".؟یچ شدیم

 

 

 

 !؟یاسد ای پان -

 

 

 . ستادمیخطاب کرد سر جام وا  یلیفام نیکه من رو به ا یشخص یصدا دنیشن  با

 ه؟ یک نیا کرد،پسیو نه خطاب م شناختینه م یلیفام نیکس که من رو با ا چیه

 و پشت سرم رو نگاه کردم.  برگشتم

 همانا و لرزش بدنم همانا!  برگشتنم

 ترس چند قدم به عقب برداشتم.  با

 . کردمی بهت به شخص رو به روم نگاه م با

 

 که..  نیکه..ا نی..انیا

 نه نه

 امکان نداره  نیا
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 من! یخدا اوه

 60#پارت 

 

 

 

 

 

 شد.   یم شتریترس من هم ب داشت  یکه به سمتم بر م ی هر قدم با

 !؟ـدیسع

مو  چیه ستادهیکه رو به روم وا ینشونم داده بود با شخص  یکه ارم یاون عکس  یممکنه؛ول  ری..نه غنـ
 .زنهینم

 رو کم کرد. نمونیب یفاصله  یچند قدم متوال با

 

 داشته باشم...عمـو جان؟! ی باهات صحبت  شهیم -

 

 نداشتم. نانیبودم اطم  دهیکه با گوشام شن یز یچ به

 هست.  دیسع ست؛برادرین  دیشباهت به سع یکه ب ینی...انـیا

 من گفت عمـو جان؟ به

 هع
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 . رمیپذ یرو به عنوان عمو م نیو نه ا رفتمی پست رو به عنوان پدر پذ دیمن اون سع نه

ـــو؟؟؟ برو باو رد  گفتم:هــع!عم ینسبتا بلند یو با صدا دمیمانند خند کیر ی ستیو ه  تی عصبان با
 رو نـدارم! دیجد یفلسفه  یکارت که اصال حوصله  

 

دور نشده بودم که مچ دستم به شدت   یلیفرار کنم و برم؛ هنوز خ  قتیتند کردم تا از اونجا و از حق  پا
 شد. ر یدستاش اس ونیم

 خارج.   لبام نی"آخ" از بیاراده نوا یحبس شد و ب  نمیکه به مچ دستم اورد نفس تو س یفشار  با

با   یدم من نزار؛باز  یو پا رو ای:مثل آدم باهام راه ب د یشدش غر دیکل یدندونا نیگوشم از ب کنار
 موش کوچولو!  رهیبا دم ش  ی،باز من

 بعد از اتمام حرفاش دستم رو ول کرد.  

 . کردی لباش داشت نگاهم م یگوشه  یلبخند مسخره ا هیبهش انداختم؛دست به کمر با  ینگاه

 شم؟یم یدوباره دارم وارد چه باز  ایخدا

 بشم؟ یچه باز  یمهره سوخته  دیبا  دوباره

 !ایخــدا 

 

  دمیپارک شده بود حرکت کرد؛در کمال تعجب د ابونیکه کنار خ ین یرو بر گردوند و به سمت ماش   روش
 نظر داشت.  ری من رو ز یکه مدت هین یهمون ماش نیا

 من رو مخاطب قرار داد. رفتیکه م  یهمون حالت یتو

 

که   یخوا ی؟نم یردش کن  ادیبحث کوچولو با عـمو جونت! دلت م هیبه کارت ندارم بچه؛فقط  یکار  ــ
 !یار یاخت یوار ی..چهــار دزیهر چ اد؟حاالی ب ش یپ یمشکل  انتیواسه اطراف
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 از نقطه ضعف من استفاده شد!  باز

 داره اخه. انمیکار به اطراف یچ

 !هــوف

 حرکت کردم.   نیو به اجبار بع سمت مآش دمیکوب  نیزم   یحرص پام رو رو با

 . ستادیشاپ ا یکاف ی بعد جلو نیم ستیب

 .ن یدادم به کاپوت ماش ه یشدم و تک  دایپ نیتوجه بهش از ماش بدون

 کار کنم.  یدونستم چ یو نم شدیم یداشت از درد متالش سرم

 شاپ شدم. یبه دنبالش وارد کاف   یحرف چیه یب

 رو انتخاب کرد و نشست من هم رو به روش نشستم. زی م نیتر گوشه

 زد و نه من!  یاون حرف م پت

خودش    یدرخواست نکردم اما اون برا شتریاب ب وانی ل هیگرفتن سفارشات اومد؛من  یبرا گارسون
 اسپرسو سفارش داد.

 

 سکوت کالفه شده بودم. نیا از

 دستم انداختم.   یبه ساعت رو ینگاه

 یوا

 گشتم خونه گذشته بود.  یبر م دیکه با یاز موقع میساعت و نــ کی

 رو بهش گفتم.  یصداد کنترل شده اد و لبخند پر حرص  با
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 آقـــا؟! دیزودتر حرفتون رو بگ  دیبه نظرتون نبا  ــ

 

 

 با من نداره. یَسَنم چیکردم تا بهش بفهمونم ه دی»آقـا« تاک  یکلمه  یرو

 که قراره در انتظارم باشه.   ییدارم از روزا ترس

 هم ترس دارم.  یلیخ

 کنند. یم یاداور یروزا فقط گوشهام هستندکه بودن زجر و درد رو  نیا

 و بس.   طلبندیام ؛غم م دهیسکوت دل و دست و د با

 

..پس ادیخوشم نم ینیهم از مقدمه چ ادیباشم.ز ینیکه اهل  مقدمه و مقدمه چ ستمین یآدم ــ
 رو مطرح کنم! شنهادمیراست برم سر اصل مطلب و پ هیبهتره 

 

 

 ؟یچـــ

   شنهاد؟یپ

 !؟یشنهادیپ چه

 .زنهی رو م  یکه داره همچبن حرف دهیاون چند بار من رو د ایو  دمیمن چند بار اون رو د مگه

 61#پارت 
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 لبام حاکم بود گفتم:  یکه گوشه  یدادم و با پوزخند هیتک  یبه صندل  نهیبه س دست

 بفرما! -

 

 به پا بود. ییرو به رخ بکشم؛اما از درون غوغا  میالیخ یرو خوب تونسته بودم نگه دارم و ب  ظاهرم

 و...اقدامات الزم رو هم انجام دادم! رم ی تو رو به عهده بگ یسرپرست خوامیمن م  -

 !؟یچـــــ -

 

 .دی کوب  زیم یگره خوردش رو رو یدستا یتند به

 

 تـــر!  واشی چـه خـبرته دختـر؟ ـ

 

به گــردن من   یتو اصال حق ؟یکار رو انجام بد ـنیا یخوای تـو به چه عنـوان م ـ
 !! ی...دا...ر ؟َنــیفهمــی.مینـدار 
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 گفت:  کردی که قهوشو مزه م  یمن و در حال  یخونسرد در برابر حرفا  یلیخ

 یکه مدت  ییاتفاقا ت،ازیبا خـبر شدم.از خونواده قبل تی زندگ زی مـدت از همه چـ نی! تو ا؟یجـد -
و...خالصه هر   یکه با پدربزرگ و مادربزرگت شروع کرد ید یجد یبرات افتاده،از دوستات،از زندگ  شیپ
 ! شهیکه به تو مربوط م یز یچ

 یایبهتره االن ب ی.ول رمیبه عهده بگ تویتونم سرپرست یمن بعد اون دوتا که پاشون لب گوره م درضمن
 شمیپ

 . شمیوارد م  یاز راه قانون ینخواست نکهیهم ا ایاونا نذاشتن  اگه

رسوندن   بی که با آس  نینه ا یر یبگ میخودم؛بهتـره عاقالنه تصم  شی پ ارمیدارم تا تو رو ب  لیتا دل  هزار
 وارد بشم. گهیمختلف د  یاز راه ها ایو  هیبه بق

 با توعه! میتصم

 

 

 .دیکش ی داشت سوت م  سـرم

 هـــوف 

   هـوف

 !یلعنت

 مشکل!  هی د؛هرروزیدردسر جد هی د؛هرروزی جد یماجرا هی هرروز

 یوا

 اورد و پرت کرد رو به روم.  رونیب  بشیاز ج  یکارت 
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 میکه بهتره عاقالنه تصم گمیبهت م  ؛بازمیبهتره زودتر خبر بد یگرفت یمیشماره منه!هر تصم نیا ـ
 .محض اطالع! ادی از دسـتم بر م یهـــرکــار   یهم که وارد نشم؛هر کار  ی از راه قانون یر یبگ

 

 اکراه دست بردم و کارت رو برداشتم.  با

 « یاسد »مسعود

 اسمش مسعوده.  پس

 سر جاش بلند شدو رو بهم گفت:  از

 یخوایم اگه

 !یدور شد یشو برسونمت؛ظاهرا از خونه پــدربـزرگت خعل بلند

 

 . رونی شاپ زدم ب  یاون رو ادم حساب کنم از کاف نکهینگاهش کردم و از جام بلند شدم.بدون ا ی چپک

 قدم بزنم.  ابون ی خ یخواستم تا ساعت ها تو  یخواست برم خونه و م ینم دلم

 فکر کنم.  یز یکه به چ نیا بدون

 آزاد آزادِ 

 اجتماع کنم.  ری همه رهگذر گم بشم و خودم رو درگ نیا نیب

 جلوه بدم؛  گرانیرو از ظاهر به د خودم

 .ستنیدغدغه ن یرهگذر ها هم ب نیا ی همه

 خودشون بزرگه!  یدارن؛هرچـند کوچک اما برا یمشکل  هیکدوم  هر
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 و مکان از دستم در رفت.بدون توجه به اطرافم به راهم ادامه دادم زمان

 دارم  اشایکه نسبت به ک یفکر کردم؛به خودم به حس  زیهمه چ به

 . رهیبه عهده بگ مویسرپرست  خوادیکنه م یکه اومده و  ادعا م یبه مسعود ندمیآ به

 خودمم مبهم بود.  یبرا لشیدل یول

 داشتم کجابود؟ ازیکه بهش ن  ییتو اون روزا نیا

 کنه؟ یبزرگ  یادعا ادیبود که ب کجا

 ست؟ یکس و کار ن یب  ستیدختر تنها ن  نیو بگه ا  ادیبود که ب کجا

 ! ؟یبود لعنت کجا

 .دمیدر خونه اقاجون د یاز اشکم شدم و خودم رو جلو سیصورت خ  یبه خودم اومدم متوجه  تا

 به ساعت انداختم که آه از نهادم بلـند شد.  یکه وارد خونه بشم نگاه نیاز ا قبل

 بـود!۶  ســـاعت

 ربع ساعت بعد خونه بـــودم. شهیو هم شدمیم  لیتعط ۲من که ساعت   یوا

 مطلع بود.  یگفته بودم و نه کس  یز یچ ینگرانم شدن!نه به کس  یـلیخ  حتما

 رو باز کردم.  اطی انداختم و در ح دی لرزونم در کل  یدستا با

 کم داشتم«و  نویهم خواست؟یم یچ  نجایا گهید نیاشا»ایو ک  یو نگران ارم نیصورت خشمگ  دنید با
 بردم. یمادر جون به عمق فاجعه پ  ی دهیپدر جون و صورت رنگ پر

 کدومشون رو نداشتم. چیبحث کردن با ه حوصله

 انداخته بودم.  نییسرخم سرم رو پا  یبه طرف خونه قدم برداشتم البته به خاطر چشما  لکشیر  یلیخ
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 نگه.  یز یتا چ کنهی اقا جون معلوم بود که چقدر داره خودش رو کنترل م یچهره  از

 کرد.  یداشت نگاهم م یدیهم تو سکوت با اخم شد اشایک

 نظرم داشت.  ری ز یو نگران  یخداروشکرت و با دلخور   گفتیم  یلب ه ریجونم که همون اول ز مادر

 بود.  یزد ارم  ادیسکوت رو شکست و رو به من فر نیکه ا یکس تنها

 

  ـنمیبگو بب  ؟؟یخبــر نداد ی به کسچـرا اصال  م؟یچقدر دنبالت گشتـ یدونـ یم  ؟یپـان یکـجا بود ــ
 !؟یکـجا بــــــود

 

 . دمیبود نال  دایبغض توش هو یها عیکه ته ما یصدا با

 

نتونستم بهتون خبر بدم و نگرانتون کردم.زمان از   خوامیداشتم!معذرت م ییتنها  یبه کم  ازیبه خدا ن ــ
 دستم در رفت! 

 

 گرفت.  اغوشش  یشدو من رو محکم تو کمی نزد یارم

 زمزمه کرد:  زدی م ادیکه بغض رو فر ییصدا با

شخصا از همون لحظه که مادر جون زنگ زدو گفت    ره؛منی دلمون هزار راه م یگیاخـه دختـر نم  ـ
 تا االن مردم و زنده شدم.  یومدیهنوز ن

 

 شدم. ینداشتم و با حرفاش بدتر م  یخوب حال

 62#پارت 
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  رونی موقع ب نیکه بدون اطالع تا ا هیفکر یانداختم.واقعا ب نیی جدا شدم و شرمنده سرم رو پا یارم از
 بودم.

 داشتم. از ین  ییبازم به تنها یول

 به طرف اتاقم حرکت کردم.  اشایک زی نگاه سرزنش آم  ری کردم و ز یلب از همشون معذرت خواه ریز

کرد آقاجون و مادرجون رو اروم    یسع نیهم یندارم،برا  یکه االن حال خوب دونست ی خوب م  یارم
 کنه.

 تخت انداختم و زانوهامو بغل کردم.  یحرکت خودمو رو  هی با

 کنم؟  کاری چ دیبا

 نه؟  ایبگم  بهشون

 بکنه؟  جادیبراشون ا یمسعود مشکل اگه

 من رو از آقاجون و مادر جون جدا بکنه؟ اگه

 ...اگه

 هام رو بردارم. از سر جام بلند شدم تا قرص  جهی داشتم.با سرگ یدیو سردرد شد دیکشی م ری دلم ت ریز

 . شدیرنگارنگ بهتر م یهاقرص نیروزا حال خرابم با ا نی.اها انداختمقرص یبه جعبه ینگاه

 من رو باش.  ،حالیهع
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 .ختمیخودم ر یکنار تخت بود برا یعسل  یکه رو یپارچ یاب از تو وانیل هی

 حالم بهتر بشه! یبلکه کم دیها رو خوردم که شادونه قرص  دونه

 

  دهیحال خرابم شده و فهم یها هم متوجه.انگار اون ومدهیبه سراغم ن یساعت گذشته،اما کس دو
 دارم. ازین  ییبودن به تنها

 خودم رو گرفتم. میتصم گهید

 قبل عمل کنم.  یمثل دفعه خوادی حرف بزنم،دلم نم نبارهیباهاشون در ا دیبا

جا   داشیبرابر مسعود و تهد دفعه در نیا یول  دمیمحمد پا پس کش  یها دیدفعه هم با تهد اون
 !زنمی نم

 به لباسام...  یسر جام بلند شدم و دست از

 تنمه!  یفرم مدرسم که هنوز تو یوا یا

کردم تا   یک یندادم،پله هارو دوتا   یتیاهم کردمی که م یکردم.به ضعف  ضیلباسام رو تعو نیپنج م تو
 . ششونیزودتر برم پ

 . کردمی هم قفل و باز م  نیدستامو ب یگرفته بودم و ه استرس

 شدم و سالم کردم.  کیبهشون نزد  یاروم به

 فقط به تکون دادن سرش اکتفا کرد. اشایلب جواب سالمم رو دادن اما ک ریز

 بشن؟!؟  رینبود که ازم دلگ نیبهتر از ا لیدل

 بغض زمزمه کردم:  با

 

 باهاتون حرف بزنم؟  شهی..مشیم -
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 گفت:  یبه طرفم برگشت و با لحن مهربون  اقاجون

 

 دل بابا!  زیعز  نیبش ای چرا نشه؟ب -

 

 . نیینشستم و سرم رو انداختم پا کنارشون

 شناسن؟ یاز کجا شروع کنم.اصال مسعود رد م دونستمی نم

 

 حرف زدم..  ..مسعود_ امروز با مس 

 

 جمله رو بگم. نی زور جون کندم تا ا به

 با تعجب گفت:مسعود؟! اشایک

 

 و اقاجون اخم کردن. یارم  یول

 به هم انداختن. یدار ی نگاه معن و

 

 ! ؟ی_ مسعود اسد
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 هیبهمون انداخت در اخر چند ثان یرو تکون دادم.آقاجون نگاه کل فقط سرم  یجواب سوال ارم در
 چرخوند.  اشایمن و ک نینگاهش رو ب

 

اومدنتم به اون  رید لیبهت گفت دخترم؟دل   ی.چزهیری که مسعود بالخره زهرش رو م  دونستمی _ م
 داشت؟! یربط

 

 ! ه؟ی:مسعود کدیپرس  یبا کنجکاو اشایبگم ک یز یخواستم چ تا

 

 !یپان  یواقع ی_عمویارم

 

 تعجب رو گرفت.  یکرد و اخم جا  رییبعد از چند لحظه حالتش تغ یاول متعجب شد ول اشایک

 جهی کرد و در نت بمیتعق  نهیکه ماش یاز همون روز اول ن ی هم یرو بدونن برا ای تموم قضا خواستمیم
 امروزم با مسعود رو براشون باز گو کردم.  یاتفاقات و صحبتا

 بازم ارزشش رو داشت.  یسرزنشم کردن ول  نیاون ماش بیبه خاطر نگفتن تعق  نکهیا با

 که مسعود قبال اومده بوده سراغشون! دیفهم شدیاقاجون هم م یگفته ها از

جان رو لحظه  اشایگفت: لطفا من و ک  یکم آروم گرفته بود. آقاجون رو به من و ارمبحثمون کم گهید
 . دیتنها بزار یا

 

 .میاز سر جامون بلند شد یحرف   حیه بدون

 رفتم. اطی به طرف حوض ح اهسته یقدم ها با
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 شدم.  رهیدر سکوت نشستم و به نور مهتاب خ  یقیدقا

 *بد نوشت* !  یل ی*سرنوشت* خ

 خونوادم. یخودم و هم گذشته یگذشته هم

 یهع

 

 از سرجام بلند شدم.  کردی اقاجون که داشت صدامدن م یصدا با

 شدم.  اشایحالت ک  رییتغ یوارد خونه شدم به وضوح متوجه  یوقت

 ضرب گرفته بود!  نی زم یانداخته و با پاهاش رو نییرو پا  سرش

 لب آقاجون هم باعث تعجبم بود. یگوشه لبخند

 دیسع یکه مسعود از خونواده  یدونی !بازم بهتر م می خوای که ما صالحت رو م یدونی _ دخترم..م 
 ...هست و 

 63#پارت 

 

 

 

 

 

هست   دیسع  یکه مسعود از خونواده  یدونی بهتر م  !بازممیخوای که ما صالحت رو م یدونی _دخترم..م
رو به عنوان پدر و مسعود رو به عنوان عمو قبول  د ی!اما بدون هرچند سعستی ربط به تو ن  یو ب
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رو ازمون    ونکرده ت ییاقدام بکنه و خدا تونهی م  ی!به راحتزنهی حرف رو نم  نیبازم قانون ا   ی،ولیندار 
 جدا کنه.

 . یاره تا از دستش راحت بشراه وجود د هی...فقط فقط

 

 : دم یشده پرس زیر یو چشما یکنجکاو با

 !؟ی_ چه راه

 

در کار    یاجبااار  چی،هیاجبار   چیبزارم بهت بگم که،ه ونیرو در م شنهادمیپ  نکهیقبل از ا خوامی _م
 . ستین

 با خودته... میتصم

 

 

 _ خب؟! 

 

 

 ...یازدواج کن کهنهیا یمسعود بش یمانع از کارا یتون ی که م ی_ تنها راه

 

 

 ؟؟ ی:چمیگفت یبلند یزمان باهم،با صداهم  یو ارم من

 



 عشق، حکم دل  اسیق

533 
 

 گفت:  نهیداد و دست به س هیتمام به مبل تک یبا خونسرد اقاجون

 ...ِد...واج...! _ِاز

 

 ؟ی ...اصال با..باک؟چرا؟یچ ی_ازدواج؟؟ اخه برا

 

و  شهی به دست همسرت سپرده م ت یو سرپرست ت یتمام مسئول گهی_اره ازدواج! چون دآقاجون
 به هدفش برسه..  تونهی مسعود نم

 

 بود که مداخله کرد. یارم دفعهنیا

 

 هست؟؟ یکار اشتباه  دیکن ی فکر نم یول داعی! ببخش؟ی_خب با ک یارم

 

 ! اشای _ با کآقاجون

 

 اشا؟؟ ی..با ک با

  یبه خاطر کار مسعود تن به ازدواج دی...من بااالن من یعن یکردم،یبهت داشتم به آقاجون نگاه م با
 ست؟ ین  اشای ک  لیبه م چیبدم که ه

که   یسکوت نیبا ا ینبود.ول  یحرف یگفت،جای م یز یو چ کردی بحث مداخله م   نیهم تو ا اشایک اگه
 .ستین  یراض کردمی کرده بود حس م
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 . یبرس یسال مونده تا به سن قانون  کی_دخترم نگران نباش.تو االن 

 قرار بدم.  یسخت  طیشرا یشمارو تو خوامی !نمستشین داریو پا رهی گیصورت م یازدواج سور  نیا

 و نه کمتر!  شترینه ب دی کنی م  یخونه زندگسال به عنوان هم کیفقط و فقط به مدت  شما

 

 : اشا ی رو کرد به سمت ک آقاجون

 

دست خودشه و مسعود  اراتشی از اون موقع به بعد اخت گهیبرسه،د  یبه سن قانون ای پان ی_تا موقع
 بکنه! یکار  تونهی نم

 

 به من انداخت و به حرفاش ادامه داد.  ینادر و مهربون  نگاه

 

رو بگو تا مقدمات   متیامشب تصم نی!همیتحت فشار باش خوامی با توعه دخترگلم،نم می_حاال تصم 
 کارا رو انجام بدم.

داشته  یهم صحبت  اشاجانیبا ک  یتونیم  یر یبگ میعجوالنه تصم ای یبزن  یحرف نکهیقبل از ا ندرضم
 !یباش 

 

ماها در   نی نگاهش ب   یفکر بود و ارم یتو قایعم  اشایجمعمون برقرار بود.ک یسکوت تو یالحظه  چند
 گردش! 

 با من ازدواج کنه.  اشایکه ک ومدیی اونم بدش نم  انگار

 هع
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 خوش باور..  چه

 هست.  یره،سور ی ازدواج اگر..اگر هم صورت بگ نیا

و هردومون رو مخاطب قرار   ووردی طاقت ن یو اخر سر هم ارم کردی م دایسکوت داشت کش پ نیا
 داد. 

 

بله    یتونی،م یکنی کار م یادامه داد(برو چ  اشای رو به ک طنتی !)با شگهید دی..بلند شدیبابا،بلند ش  ی_ ا
 نه! ای یر ی رو از عروس خانم بگ

 

 

انداختم و بعد به طرف   اشایبه ک ینازک کردم و از سرجام بلند شدم.اول نگاه  یارم  یبرا  یچشم پشت
 حرکت کردم.   اطیح

 رو پشت سرم احساس کردم.  اشایشدم حضور ک   اطیوارد ح یوقت

 ! یکالم چیبدون ه میزدی اروم قدم م اروم

 بود!  کیتار ِک یتار م،هوایبود دهیرس  اطیح یبه انتها گهید

 دستام احساس کردم.   یرو رو  ییدستا یگرم

 به دستامون و بعد به چشماش انداختم. یدستاش گرفته بود.اول نگاه نیبود که دستام رو ب اشایک

 من بود... یدستاش برا ی گرم  شهیکآش هم یا

 

 !ینش  تیطوفان زندگ  یطعمه یتونی باش...تو م ی_قو
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 زدم و با بغض گفتم:   یپوزخند

 

 که دست من باشه، ستی مقام ن ای_بحث از دست دادن پول 

 و سرنوشِت... ری که دست تقد هیزی من چ مشکل

 

 نباش! دی_ نا ام

 

 نگفتم و سکوت کردم.  یز یچ

 

 !شتریب ،نهیچشی رو که زودگذر هست رو م یزندگ  یطعم سخت ی_ من مطمئنم تو فقط دار 

 خواهش.   هی...فقط یرسی بازم به آرامشت م مطمئنم

 

 دوختم. راشیگ یرو به چشما  سمیخ ینگاهش کردم و چشما  

و تحمل،از جنس   یهمه صبور  نیبا ا یدختر  هی ،چونیمقاومت یاسطوره  شهیمن هم ی_ تو برا
 !یشد بشونی و مانع از اس یظرافتت رو حفظ کرد شه،امایجنس ش  ف،ازیلط

دوست،نه من،نه دوستات و نه پدرومادربزرگت شکستت رو   هینذار به عنوان..به عنوان  وقتچ یه پس
 . مینی بب

 ! یباغم بلکه با خوش ،نهیکن پان   یزندگ

 .یلحظه هم حس شکست و غم رو داشته باش  هی ینذار حت یهر لحظت عشق کن ول با
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محمد و ساسان رو شکست   یکن،بدو،بخند،شکست بده همونطور که تونست یبده،عاشق ادامه
 رو.  گهید زی و هر چ  ر،سرنوشتیکس رو شکست بده،مسعود،تقدو همه  زیچ ،همهیبد

 ! یشدی طوفان نم نیا ریدرگ یقدرتشو نداشت اگه

 ...نمینذار شکستت رو بب کنمی خواهش م فقط

 64#پارت 

 

 

 

 

 

 

 . کردیانداختم،حرفاش ارومم م اشای به ک یق یعم نگاه

 بشم! میطوفان زندگ  یطعمه دی نبا گفت،منی م راست

 .شدمی طوفان نم نیا ریقدرتش رو نداشتم درگ اگه

دستش  یدستاش بود،گرما  ی.دستام تومیمتفرق شده بود یو از بحث اصل  میزد کنار هم قدم  یقیدقا
 . دادی رو تو وجودم شکل م  ین یریحس ش 

 

 _خب... 

 

 بگه. خوادی م یچ نمی و چشم دوختم بهش تا بب برگشتم
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 ... میبا هم باش استیدن  ایتا دن ا یکه ب  گفتیدوستم داره،م گفتی کاش م یا

 

از جانب من آسوده باشه!من فقط و فقط به خاطر   التیبهت بگم که خ خواستمی _خب،راستش م 
  بیآس یاگهید زی هرچ ای یدوباره از نظر روح خوادینم  رفتم،دلمیرو پذ شنهادیپ  نیمراقبت از تو ا

 . ینی بب

 

 

دستاش گرفت،تمام   ونی .بازوهام رو مستادیو رو به روم وا  د،اومدیرو د امرهی سکوت و نگاه خ یوقت
 چشمام ثابت موند.  یصورتم رو از نظر گذروند و رو یاجزا

 

 نه؟! ای یاعتماد دار  ،بهمیپان  نی_ بب 

 

کردم که  نییسرم رو باال پا  یدرنگ چیاز چشمام.بدون ه شتریب  یکه بهش اعتماد دارم،حت معلومه
 کنج لباش جا خوش کنه.  یباعث شد لبخند

 

  نی.خودت رو تو ارمی نم  شیمطمئن باش فراتر از حدم پ ،پسیبهم اعتماد دار   یکنی م دییتا ی_دار 
 آشنا!  هیدوست، هی باشم.به عنوان سختت  یروزا گاهه یمدت به من بسپار تا بتونم تک

 

 آغوشش رها کردم.  یخودم رو تو یبغضم گرفت و زود شی همه مهربون نیاز ا اریاختی ب

 . ختمیدادم و از ته دل اشک ر ختنیر یاشکام اجازه به
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  یا گهید  ری کارم تعب نیدستاش رو دور کمرم حلقه کرد و منو محکم به خودش فشرد.انگار از ا اشایک
 کرده بود. 

 

بگو...حق    یقبول کن یخوای .اگه نمستیدر کار ن  یاجبار  چیکه ه میگیم میدار  نینکن.بب هی،گری_ پان
 نکن لطفا! هیگر ،پسیدار 

 

 

 گفتم:  یف یضع یجدا کردم و با صدا نشیرو از س سرم

 

  یتو راض دیشا  ی..ولی،ولیازم محافظت کن  یخوایکه م دونمی _ من بهت اعتماد دارم،خوب م
کارمون جون  نیبا ا دی،شایز یمن بر یرو به پا  تی سال از زمان زندگ کیدلت نخواد که  دی،شاینباش 

 .فتهی تو در خطر ب

.مسعود هم مثل فتهیبرات ب   ینکرده اتفاق ییخدا ترسمیخدا م اشا،بهی ک ترسمیم
 به خاطر من. فته،اونمیبجونت در خطر   خوامی !نمد،خطرناکهیسع

 

 ش سوق داد. رو به طرف آغوش فمی جسم نح اشایک

 

  یکن  هیبهم تک یخوای.تو فقط به سوال من جواب بده،مبشنوم  نارویا خوامی نگو،نم یز ی...!چسی_ ه
 ! ؟یکنی !قبول مطت؟ی شرا نیا یهمراه تو هیدوست، هیبشم  یکمکت کنم،بزار  یو بزار 

 

....._ 
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 ! ؟ی_پان

 

 لب زدم و گفتم:  داشتم.بالخره  یحس خاص و گنگ هیبگم، یچ دونستمی نم

 

 _ قبوله!

 

 دست و سوت از پشت سرمون اومد. ینشون بده صدا یالعملخواست عکس  اشایک تا

 نگاه کردم.  انایو ک  یارم یای باز وونهی با تعجب به د برگشتم

 .زدی هم سوت م یو ارم  زدی دست م  یحالداشت با خوش  انایک

  واع

 بچه شدن! گهید نایا

 هع

 .ناعیهم دارن ا یادل خجسته عجب 

 

 !م؟یکن نیری _خب خب،حاال دهنمون رو ش

 

 کرد و گفت:  یاتک خنده اشایک  یحرف ارم نیا با
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 زد و ادامه داد( بزار واسه ازدواج دومم! ی)چشمکهیهمه راهو.ما ازدواجمون سور نیا رهی م ی_ اوه،ک

 

 شد و ناراحت شدم.  یته دلم خال یکنه،ولی م  یداره شوخ دونستمی م  نکهیا با

 شدم.  کشونیبه لبم اوردم و نزد  یمصنوع لبخند

 

 !؟یاومد یتو ک  ی_اج

 

 گفت:  یق یبا لبخند عم اشایدر جواب ک  انایک

 

 و اومد دنبالم!  د یزحمتشو کش ی_ ارم

 

 انداخت و گفت:  انای به ک ینگاه خاص  یارم

 زحمتا! نیباشه از ا ؟تای_ چه زحمت

 

 . ستی حس ن یهم بهش ب  ی ارم کردمی م  احساس

 گه؟ی نم  انایبه ک  یز یچ چرا

 اشتباِه!  یلیکار خ  نیا

که هر دوشون زمان رو از دست  ننی بیبه خودشون اومدن م یسکوت کنن،تهش وقت نطوریهم اگه
 دادن. 
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 با منظور گفتم:  یربط بود ول  ی ب نکهی با ا ییرسا یلب باز کردم و با صدا اری اخت یب

 

پاکش   یسی نو  یدوباره غلط م یکن ی پاکش م  یسینو یغلط م  یست.ه کتهید  هیمثل  یزندگ گنی_م
 ورقه ها باال وقت تمومه!  گنیزنن م یروز داد م هی نکهیغافل از ا یکن یم

 

 

 

 

 

 

 بگن به سمت خونه حرکت کردم.  یز ی چ نکهیبه لب اوردم و قبل از ا  یتلخ  لبخندِ 

 

 .می آقاجون رو منتظر نزار م،بهترهیدی! ما که به توافق رسنیای _  زودتر ب

 

 

 

 . میریگی عقد ساده تو محضر م هی گهیگفت که دو روز د آقاجون

 دو روز هم گذشت. نیزود ا  یلیخ

 بود! یازدواج سور  نیا م،چونینگ ی ز ی چ یشد به کس قرار
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 بود! یازدواج سور  نیا م،چونیخون نداد  شیآزما

 بود! یازدواج سور  نیوجودم نبود،و بازم چون اتو  یشوق  چیه یرو دوست داشتم ول اشایک  نکهیا با

.ساعت پنج عصر  شکستی تاک ساعت بود که سکوت اتاق رو م  کی اتاقم نشسته بودم،تنها ت یتو االن
 و االن ساعت سه بود.  مینوبت محضر داشت 

 حاضر شدن نداشتم.   یبرا  یلیتما چیه

 روز تولدم بود! فردا

 اره

 !۱۸مهر،پالک  یزم،کوچه ییساکن پا من

 بابام کنارم باشه.  خواستی گذشته هارو کرده بود و م یهوا دلم

 پر مهرش رو ببوسم! یرو ببوسه،منم به رسم ادب دستا میشونیبگه و پ  کیتبر بهم

 

 اتصال رو زدم.  یدکمه اشایاسم ک دنیبه مخاطب انداختم و با د یزنگ خورد!نگاه  میگوش

 

 _ الو

 

 خانم؟! ی _ سالم،خوب 

 

 ! امیم یهمراه ارم گهید  یساعت کیحاضر بشم، خوامی اشا؟م ی ک یداشت یخوبم،کار   ی_مرس
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رو بگم،راستش..راستش  نی دنبالت،زنگ زده بودم هم امی خودم م  ستین  یاز یچرا؟ن ی_ اع،ارم
 بهت بگم! یز یچ هی خواستمیم

 

 ...بفرما؟!ایب گهیساعت د ک ی_باشه پس تا 

 

 ! زمی خودت باش عز  گم،مواظبی _اومدم م

 

 ! اشای ..کای_ ک

 

 _جانم؟! 

 

 گفتم:  یلرزون  یو صدا دیترد با

 

 ... قبول  یخوای نشده!اگه نم ری_ هنوز د

 

 تمومش کن..فعال! گهید  م،پسیلطفا!ما که در موردش حرف زد  ی_پان

 

 _خدانگهدارت،منتظرم! 
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 هم ممنونشم. یل یممنونشم،خ

که از پدربزرگ   ییهایی تصاحب تمام دارا یکه فقط برا گفتی لعنت کنه مسعود رو.آقاجون م خدا
رو به عهده   تی اموال پدربزگت،اومده تا سرپرست شتریب  یمین شدهی و به ظاهر م دهیبهت رس   تیپدر
 . رهیبگ

به عهده    مویسرپرستاگه مسعود  ستیمعلوم ن ینداره ول  یارزش چیمال و اموال ه نیاقاجون ا یبرا
 . ارهیبه سرم ب  ییگرفت چه بالها

 

 از طرف شماره ناشناس شدم.  ی امیپ یبزارم که متوجه  یش یارا زیم  یدستم رو رو یتو یگوش اومدم

 بود.  شی ساعت پ مین یبرا ساعتش

 

 دارم،  »کارت

 به ادرس...... ایب گهیساعت د کی

 .میرو به اتمام برسونم و با حرف زدن حلش کن نمونیجدال ب  نیا خوامیم 

 ه؟ یچ نظرت

 ؟ یهم واسه خودت و هم واسه من دردسر درست کن  یتا مدت خوادی که نم دلت

 . میتا باهم صحبت کن ای ب فقط

 رو داره! ارزشش
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 جونت!«  عمو

 

 

 که کارم داره؟  گفت

 م؟ی با حرف زدن سنگامون رو وا بکن  شهیم یعنی

 ...گرفتمی کاش نم ی،که ا رمیرو بگ میبا خودم کلنجار رفتم تا بالخره تونستم تصم  یساعت مین

 .رونی و از اتاق زدم ب دمیمانتو شلوار ساده پوش هی

 

 !ی_ِاوا،دخترم تو که هنوز حاضر نشد

 

 کاشتم.  یامادرجون بوسه  یگونه یرو رفتمی م نییکه از پله ها پا همونطور

 

 کجاست.  یمار ی_اوووه،هنوز زوده!راست

 

 !زمینشسته عز نیی_پا

 

 رسوندم.  یرفتم و خودم رو به ارم ییرای بدو به طرف پذ بدو
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 ! ی،ارمی،ارم ی_ارم

 

 من گفت:  یرفتار هل هلک نیاز ا دهیاورد و ترس رونی ب  شیسرش رو از تو گوش یارم

 

 شده؟  ی_ چته دختر!چ

 

 گفتم:  یینمالبخند دندون  با

 

 رو بده کار دارم. نتیماش چیینشده!فقط اون سو یچ ی_ه

 

 : دیباال رفته پرس یابروها با

 بشه!  دایپ اشایک یکه سروکله  ؟االناستیحاضر بش دیمگه  نبا ؟دومایچه کار  اوال

 

 کردما. یر یگ هوف،عجب

 

 بردارم.  نیگذاشتم پشت ماش شبیکه د ییالیبرم وسا خوامی _خب خب!بده م 

 

 پرت کرد. رو به طرفم چییاکراه سو با
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 . اعیرو درب و داغون کن نمیماش  یمثل اون دفعه بزن ی_نر 

 

 رو تو هوا گرفتم. چییو سو  دمیخند

 

 بردارم.  المویوسا نیبرم از پشت ماش  خوامی _من که بهت گفتم م

 66#پارت 

 

 

 

 

 

 کل* ی*دانا

 

 

 . …یلیعجله داشت…خ   یلیخ

 

 متفاوت! یشونه زد،اما کم   شهیهاش رو مثل همدوش گرفت…مو عیسر

 

 هم به صورتش داد… ییصفا هیتراشش رو برداشت و  شیر
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 مسواک هم زد… عیسر

 

 د… یرو انتخاب کرد و پوش  یو مجلس کی دست لباس ش هی

 

 خوشبوش رو هم فراموش نکرد…  ادکلن

 

تا ته  بهش لبخند بزنه تا اون بتونه  یکرد که چطور  نی به خودش انداخت…تمر نهیآ ینگاه تو هی
 احساسات 

 نه… یقلبش رو بب  پاک

 دلش عمل کنه.  یرو تموم کنه و به ندا زیامروز همه چ خواستیم

 

 شده بود. رشی.د…یواااااا

 

 .دی رو بست و کفشاش رو پوش شی مچ ساعت

 .نییکرد تا زودتر بره پا  یکیتند پله ها رو دوتا   تند

 .دیبرادرش نگاه کرد و خند  یحرکات هل هلک نیبه ا  انایک

 . دیرو گرفت و کش  انایدوتا انگشت دماغ ک  با
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 ! رهیجون واسم دعا کن که بتونم حرف دلم رو بهش بگم و من رو بپذ ی_ ابج 

 

 زد و گفت:   یبخش  نانیلبخند اطم انایحرفش،ک  نیا با

 

گاه هر دوتون .چون دوستت داره!چون تو نرهیپذی_ برو داداش جون،من مطمئنم که اونم تو رو م
 . زنهیعشق موج م

 

 حال شد.و خوش   دواریام شتریحرف ها از زبون خواهرش،ب نیا دنیشن  با

 

 د… یشاخه گل رز قرمز خر کی ی گل فروش هیراه از  سر

 

 شاخه…. کی فقط

 

 نداشت…  شتریاحساساتش توش جمع شده بودند ب یبدنش که همه  ی قلب قرمز تو هی چون

 

 گل سرخ رو انتخاب کرد…. ابرازشم یبرا و

 

 شده بود…  رشی د یلیخ

 



 عشق، حکم دل  اسیق

551 
 

 گازش رو گرفت و رفت… عیسر

 

 کرد… یش م وونهیراه داشت د یاون تو فکر

 

 ! ارهی قلبش رو بدست ب یبتونه دِل تک ستاره  کردیم  آرزو

 

 داشت…  یاضطراب  هیدلش  یکرد…تویفکر م  شونییاول آشنا یبه روزا داشت

 

 … یعاشق واقع هی…یعشق واقع هیته دل عاشقش بود… از

 

 کوچه .. دل تو دلش نبود..  یتو دیچ یپ

هم روشن    یارم نیکه جلوتر رفت ماش ی.کمدیدی پدربزرگش م یدر خونه یرو جلو یارم  نیدور ماش از
 گذشت.  نشیشد و به سرعت از کنار ماش

  یبود ول یدود نیماش یشهیش نکهیکه از کنارش گذشت انداخت و با ا ی نیبه ماش  ییگذرا نگاه
 هستن. نی ماش یهم تو گهیاحساس کرد که چند نفر د

 مادر و پدربزرگشم بودن. یخودش گفت حتما جز ازم  با

 

گذاشت تا   داشبورد یحلقه رو تو یرو پارک کرد و شاخه گل و جعبه نشیماش  یاز رفتن ارم الیخی ب
 به موقع بده بهش. 

 در رو براش باز کرد. یدر رو زد و ارم زنگ
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 وارد خونه شد.  یو حس مبهم   یحالخوش  با

بزنه  از  ایبه پان   خواستیکه م  ییاوردن حرفا ادیبازم با به   یتعجب کرد ول یکم  یارم دنید با
 منحرف شد.  نِ ی موضوع ماش

نشسته و  یاقهیرفت.ده دق ییرایبه سمت پذ یکرد و همراه ارم یپرسخونه سالم و احوال  یاهال با
 بود.   ایمنتظر پان

 گفت:  اشای رو به ک ایاوردن پان ادیبا به  یارم

 

 !؟یدیرو جلو در ند  یداخل پان یومدی م ی،داشتی_ راست

 

 با تعجب گفت:  اشایک

 

 جلو در؟!  ا؟ی _ پان

 

 گفت:  شدی که از سر جاش بلند م و همونطور دیکش  یپوف یارم

 

 برداره.   الشویرو گرفت تا بره وسا  نمیماش چییسو  شی_ چند لحظه پ 

 

 بود بلند شد و گفت:  دایکه اخم توش هو یااضطراب و ترس و البته چهره  یبا کم اشایک

 

 بود؟  یپان نشی سرنش یعنیتو حرکت کرد و با سرعت از اونجا گذشت، نیماش دمیرس  ی_ من وقت
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پارک شده بود از    اشای ک نیکه ماش نشی ماش یجا دنیاز خونه خارج شد و با د یبدون حرف  یارم
 شد.  یعصبان  یکم  ایدست پان 

 پاسخگو نبود.  یکس  یتماس گرفت ول  ایپان یبار با گوش  چند

 کار کنن.  یچ دونستنی نگران شده بودن و نم واقعا

 

 نبود.  ای از پان  یخبر  چیه یساعت گذشته بود ول چند

 نداشتن. یاوناهم ازش خبر  یتماس گرفته بود ول  اریو مه  یمختلف با عل  یهابه بهونه  یارم

 

 به صدا در اومد. اشایک  یزنگ گوش یکنار هم نشسته بودن که صدا یبا نگران  همه

کرد و تماس رو   یز یشماره ناشناس اخم ر دنینداشت. با د یبود و اصال حس خوب   ییدلش غوغا تو
 وصل کرد. 

 

 !؟ دیی_ بفرما

 

 ! د؟یدار یشماره نسبت  نیشما با صاحب ا  دی_سالم آقا،ببخش

 

 داشت؟   یچه نسبت باهاش 

 در جوابش با دلهره گفت:  یلحظه از افکار آشفتش خطور کرد ول هیسوال  نیا

 

 .هستن  نامزدم.._ بله،بله! نام 
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 .دادنیداشتن با دقت به مکالمه گوش م هیبق

 

تو دره سقوط کرده،همکارامون  نشونیتصادف کردن و ماش  شونیبهتون بگم که... ا دی_ متاسفانه، با
 ... یاوردن ول رونیرو ب  نیتازه ماش 

 به ادرس)...( بهتره!   نییای ب خودتون

 شده بود و... ختهی کنار جاده ر ونیبرخورد با کام نیدر ح  هاشونلهیاکثر وس  درضمن

 

 

 ! دیشنی نم یز یچ گهید اشایک

 .خت یتو وجودش فرو ر ی ز یچ کردی م  احساس

 ...دیکش رونیرو از دستش ب  یگوش دهیترس  اشایک یدهی رنگ پر  دنیبا د یارم

 

 

 رو سرشون اوار شده بود. ایدن

 ! استی پان یجسم سوخته شده برا نیباور کنن که ا تونستنی نم  کدومچیه

 گردنش.. یگردنبند تو همون

 انگشتاش.. یکه مادرجون بهش داده بود تو یانگشتر  همون

 اونا رو متفرق کنن...  کردنی م  یسع سایاون قسمت رو فرا  گرفته بود و پل یادی ز تی جمع
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 گرفته بود.. شی و ات دهیپک  یبه طرز وحشتناک  نیماش

 رقم خورد.  شی که برا یبود سرنوشت دخترک،سرنوشت نیا

 خاک!  ری اس عاقبت

 67#پارت 

 

 

 

 

 

 را دوست نداشت! یی ها پرواز کرد،تنهاو روحش به آسمان دیدلش رس  یآرزو به

مهرش در   یبود ول دهیکه هرگز اورا ند یاش باشد.کنار خواهر کنار خانواده خواستی فقط دلش م او
 دلش افکنده بود. 

 کرد.  یبه ظاهر همسر زندگ یمرد ،کناریاز هر خوش  غیکه در یمادر  کنار

 پدر دلسوز و مهربانش! کنار

 نداشت! ایاز دن  یکه دل خوش یبود،جوان  جوان

 کوچکش را! یبود،داغ دلش را،داغ ارزوها دهید داغ

 و افسوس،  آه

 ! حال پسر بدون بودن معشوقه نیو افسوس بر ا آه

 پدربزگش! یخانواده   یتلخ برا یو افسوس بر تکرار خاطره ها آه
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که دخترش را از دست داد و اکنون پرپر   یناله هاش،مادر  یدردناک بود،صدا ری مادر پ یهازجه  یصدا
 .نگردی را م  شیشدن نوه ها

 نتوانست...  یخم نکند ولداشت کمر  یکه سع یپدر 

 کشانده شد! یکه به تباه اشی و افسوس بر جوان  آه

 سرنوشت خبر نداشت...  قتیاز حق یکس  یول

 کرده بود. سی خِس یرا خ ابانیکف خ شیها اشک

 نداشت! یمعن  شی غرور برا گرید

 بزند،خداا چرااع؟  ادیکه فر خواستی دلش م چقدر

 بود؟ نیفقط هم  یدخترک از زندگ  نیحق ا یعنی

 بود؟  نیپسر از عشق هم نیحق ا یعنی

 انصاف نبود.  نیا نه

 ،چراا؟ییوفاای ب چرا

 

 ! سکوت

 

 سکوت و هزاران عالمت سوال،جوابش بود. تنها

 ها. وانهیشده بود مثل د سرگردان

 ...ستیانصاف نبود و ن نینه نه،ا نه

 نداشت.  باور
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 باور نداشت.  دیدی که با چشمانش م یز یچ به

 . انداختیم انی اطراف یاش بغض را در گلومعشوقه یپسر برا یهادخترک را بردند و تنها عربده  جسد

 شد..  رید

 شد!  رید گرید

 او نگفت که دوستت دارم..  به

 دلم.. پرستمت،عشقی که عاشقانه م نگفت

 شد..  رید

 خون پسر.. از دلِ  آه

 

 

 

 

 

 

 

از   یک یقرارداد شرکت رو با  نیتراستوار به سمت دفترم حرکت کردم.امروز قرار بود بزرگ  ییهاقدم  با
 .میببند  کای در امر وروبانجیشرکت  یدراسهام  ن یبهتر

 نگاهش کنم سرم رو تکون دادم. کهن یبلند شد و سالم کرد،بدون ا زی از پشت م دنمیبا د یمنش
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 تو دفتر منتظرتون هستن!  یَسم  یآقا،آقا دی_ ببخش

 

 به در زدم و وارد دفتر شدم.  یاروم یضربه 

دار و  هم سهام  ندهیرو ببنده تا دوهفته ا  یکل یقرار دادها خواستی همون شرکت بود و م  لیوک  یسم
 مستقر بشن! رانی ا یو طبق قرار داد به مدت چهار سال تو رانیا انیشرکت ب سی رئ

 بودن. یران یبود که هردوشون ا نجایا شی خوب

 شده بود.  رهی خ  زیم یحضور من نشده و با تعجب به رو یهنوز متوجه یسم

 

 _سالم

 

 _اوه!سالم.

 

 .نهی.بهش اشاره کردم تا بش میسر جاش بلند شده بود،با هم دست داد از

 رو شدم. روبه  ینشستم که دوباره با نگاه متعجب سم زی م پشت

 . دمیرس  زیم یرو یرو دنبال کردم و به..به قاب عکس پان نگاهش

 مواجه شدم.  فیضع  یبا اعصاب شهیدگرگون شد و مثل هم حالم

 زدم.   زیم یکه کنار دستم بود رو برداشتم و چند ضربه رو یخودکار 

 نگاهش رو از قاب گرفت و به من دوخت.  یجی گ با
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 !دیشروع کن   دیی_بفرما

 

 ساعت ها هم مثل تموم روزها و ساعت ها گذشت.  نیا

 !حالی و ب حسی ب

 به سمت خونه حرکت کردم.  یاز سم یو بعد از خداحافظ  میتموم کرد هاروقرداد

تا عصر بشه،مثل تموم   نمیزودتر برم خونه و بش خواستی اصال حوصله شرکت رو نداشتم و دلم م امروز
 سر بزنم.  یشنبه ها برم و به پانپنج

 انداختم و در خونه رو باز کردم. دیکل

 .کردی رو بهم وارد م  یفرما بود و حس خوبتو خونه حکم  ییبایز  سکوت

 زنگ تلفن خونه به صدا در اومد. یخواستم از پله ها باال برم صدا تا

 آه از نهادم بلند شد. شیتکرار  یمامان و حرفا یصدا  دنیمکالمه رو وصل کردم و با شن  حوصلهی ب

 

 _الو،سالم!

 

خدا  شهی هم لتی.چرا اون موبایفردا صبح جواب بد  یستادیمی،وایدی_به به! گل پسر زحمت کش
 ره؟ ی دلم هزار راه م یگی شم؟نمینگران م یگی خاموشه؟نم 

 

هم   یخوبه،آرمهم  انای.اونجا چه خبر؟ک ستین  یخبر  چی ه نجاید؟ای_مامان جان!من خوبم شما چطور
 و االنم فکر کنم خونشون هستن... رسونهی سالم م
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 و... رم ی _خب خب بسه بچه!زنگ زدم جوابم رو بگ

 

.بسه  دیاریبه زبون ب کهنیچه برسه به ا دیموضوع فکر هم نکن  نیاصال به ا ی_ماماان!من که گفتم حت
 لطفا 

 

 گفت:  یو حرص  یپر تحکم ، جد یبا صدا مامان

 

هست که   ی م یتصم نی!استیحرف فقط حرِف من ن نیبود،ا نی! ما از اول قرارمون همبسه ویچی _چ
رو  و من ی مخالفت کن یبخوا گهیبار د هیبه خدا اگه  اشایهر دو خونواده صالح دونستن و گرفتن.ک 

بعد  هحرف مِن! تا هفت  نیاخر نی ...اکنمی رو حاللت نم رمی ،شی کن خی سنگ رو  نایخونواده خاله ا یجلو
 خودت رو اماده کن.خداحافظ! م،پسیهم ما اومد

 

 ..... _مام 

 

 

 رو قطع کرد.  یبده گوش یمخالفت  یبه من اجازه  نکهیبدون ا مامان

 ! ستهیمیوا زنهی که م یرو حرف دونستمی م خوب

 بود.  جهی نت یمن ب یاول هم مخالفت ها  از

 اوووف  

 سرنوشت! نیبه ا ،لعنتیزندگ   نیبه ا لعنت



 عشق، حکم دل  اسیق

561 
 

 کردم و وارد اتاقم شدم.  یکی پله هارو دو تا  تی عصبان با

 کار کنم؟  یچ ایخدا

 ..نکهیکس فکر هم نکردم چه برسه به ا چیبه ه گهید یبعد از پان  من

 اووف 

 گذاشتم.  می شونیپ  یتخت انداختم و ساعدم رو رو یحرکت خودم رو رو هیبا  

 .گذرهی م یساِل که از نبود پان  سه

 . وردمیبه ارمغان ن  انمیروز خوش واسه خودم و اطراف  هیساِل که  سه

 .شمیذره ذره آب م یو دلتنگ شیساِل که دارم از دور  سه

 بودن،همه! میزندگ یشاهد نابود همه

به درخواست    یخود ارم  یقلب یبا خواسته انایباهم ازدواج کردن و ک مایو مهس یمدت عل  نیتو ا 
 .گذرهیمشترکشون م ی داره از زندگازدواجش جواب مثبت داده و االن سه ماهِ 

 که تونستن خوشبخت بشن.  حالمخوش 

 حالم!ته دلم براشون خوش  از

 گذر زمان نبودم.. یمتوجه

 گذشته بود. رفتمیبه سرخاک م  د یکه هم با یبه خودم اومدم ساعت از وقت  تا

 پله ها شدم.  یکردم و روونه  ضی تند لباسام رو تعو تند

 نشستم و نی ماش داخل

 ضبط رو باز کردم. یصدا

 گرفته بود.  یو روانم رو به باز  شد،روح ی که داشت پخش م یاهنگ
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 ♩دل من  نیا رهیآروم بگ یای ب شهیم یعنی

 ♩تو دل شب  میبر  ییمثه قبل با هم دوتا رمیبگ دستاتو

 ♩کل شهر  رهیبم یمث قبل از حسود ینیکنارم بش یای ب شهیم یعنی

 ♩مث من  خوادت ی تورو م یک آخه

 ♩خوبه  شهیخونه هم نی ا یهوا یایاگه ب نی بب

 ♩دوره  یجا هیدوتامون  یازمون دوره خونه   ایبد

 ♩چت  میکن ی م میپاچیم میزی ریم  یایاگه ب نی بب

 ♩خونه  یمحو اون چشا مونمیحرف منم م  یزن ی چشات با نگام م با

 

 

شدم و به   ادهیپ  نیاز ماش یدم،زودیبه اونجا رس .تادمیگل خردسته هیگالب و  شهیش  هی ریمس یتو
 . دمیپر کش  یپان یِ ابد یطرف خونه 

 تر شدم. قراری سنگ قبرش ب   دنیبودم و با د قراری ب

که دور تا دور اسم   ییسال بغض کردم و کنارش نشستم.گالسه نیا یهاشنبه پنج نیمثل تموم ا بازم
 بودن.  نجایا ییکه قبل از من کسا دادی م نیشده بود نشان از ا ختهی باش،ریز
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به اجبار   گهینفر د هیقراره  نکهینشوندم.بازم داغ دلم تازه شده بود و ا یااسمش بوسه  یشدم و رو خم
 .کردی بشه حالم رو بد م  میوارد زندگ

کنار عکسش اصال   یشدم،ربان مشک رهیسنگ قبر خ  یتو چشمام جمع شده بود،به عکسش باال اشک
 نداشت،نه نداشت.  یجلوه خوب 

 حرکت ربان رو از عکس جدا کردم. هی با

 خاک!   رِ یداره ز یحاال اون چه آرامش یخورم،ولی حسرت م  دارم

 بغض شروع به حرف زدن کردم:  با

  هی کننیدارن من رو مجبور م  ن یشو بب  شون،بلندیحالم چقدر پر  نیاخه تو دختر؟بلندشو بب ییکجا-
 و به زور تحمل کنم! نفر ر

 که با تو گذشت!  یهر چند کوتاه  یروزا یشده،برا برات تنگ  دلم

 گرفته،داغونم!  دلم

 .؟داغونیفهم یم

 نداره،به خداا نداره! ییبدون تو صفا ابونایخ گهیها د شنبهپنج

 

هق همه بغض و هق نیا ونی سنِگ سرِد قبر گذاشته بودم.م یو سرم رو روهق هق افتاده بودم به
 به لب اوردم:   یلبخند تلخ

که،قرار بعدها از   یهست یتو همون کس کردمی نم فکرش رو  ؟هرگزیدار  ادیرو به  دمتیبار که د  نیاول-
 و زنده بشم.  رمی نبودش بم

  یشدم،ولیعاشقت م  دیبا  دمیکه بعدها،فهم یبود ریگو چشم بایز مقدمهی چنان ب دمتیاول که د بار
 !یتا به خودم اومدم....هع

 اخه؟چراا؟  چرا
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 ؟ یرفت چرا

 

 افتادم،حرفاش وحرفام!  میشبمون که کنار هم بود نی اخر ادیدلم تازه شده بود و  داغ

 : ادی اراده زجه زدم و فر یافتادم ب یدیهق شدکه بهش زده بودم به هق ییحرفا  یاداور ی با

 ؟ یچ یعنیآدم   هی شهیم تی تمام دلخوش یوقت یدون یم-

 ادی دختر م ی ی، ول ارهیکه تو رو از پا در ب  ستین یکس  یکنی که فکر م یاون لحظه ا قای دق یدونیم
 ؟ یچ یعنی  برهیم  نیاعتقاداتت رو با عشقش از ب یهمه 

 !؟ یلعنت رمی بگ ادی یمن درس صبر و مقاومت رو از ک  ؟حاالیمقاومت یمن نگفتم تو برام اسطوره  مگه

 ....یهستم ول یخودم در برابر مشکالتم قو کردمیفکر م  شهیهم من

   یختیو همه باور هام رو به هم ر یاومد تو

 صبوره ...  یمقاومه .ول یشکنندست ول  یلیخ  فهی ظر یلینفر هست که خ ی دمیفهم

 ...ااااایب

 ...  نیمنو بب  ایب

 سر خم نکرد ...  ا ی هست که جلو دن ییاشای،همون ک اشا یک نیا

 جلو تو و عشقت کمر خم کرد ... یول

 ...  یلعنت  ایب

 ...  نیحالمو بب   ایب

 کشم؟ی و من دارم به خاطر نبودت زجر م ید یانصافه که تو راحت خواب  نیانصافه ؟ ا نیا

 ؟ یلعنت یدل شکسته تنها گزاشت  ه یعشق ،با  هیو منو با   یعدالته که تو رفت نیا
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 گله کنمااا  خوامی نم نی بب

 بخدا  نه

 ارزه    یم  یل یبگم بودنت هر چند دور از من  به نبودنه االنت خ خوامی م یول

   دیبه عشقت رس دی که نبا شهیهم درسته

 که با مرگت من بهت نرسم   سی درست ن نیا یول

   ستییییی درست ن نیا آره

 که تو رو ازم گرفت! ییایدن  نیبه ا لعنت

(Asemoon ) 

گره   ی جفت چشم اشک هی یِ شدم رو به باال دوختم که چشمام تو هام سِرخمرو شونه یدست یگرم  با
 .خورد 

 بلند شو داداش،بلند شو!-

 صورتم رو پاک کردم.  یرو پس زدم و اشکا  یارم دست

 واسم نمونده بود.  ییو نا دیکشی م ری ت سرم

 برامون سخته. نکهیا م،بایرفتی ما رفتنش رو پذ یاشا؟همهیک  یکنیخودت رو نابود م یچرا دار -

 گرده؟ی که برنم یقبول کن  یخوای تو چرا بعد از چند سال نم یول

 بود!  نیبود،سرنوشتش هم  نیهم قسمتش

 .خوادی حاِل تورو نم نیو ا  ستین  یراض  کاراتنیهم از ا  یخدا پان یِ خداوند به

 کن! ،تمومشیبسه ارم-
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 .میشده بود  رهیرومون خبه سنگ قبر روبه   یبدون حرف هردومون

 کندم.ازش دل شدی م کی که هوا هم داشت تار قهیبعد از ده دق  بالخره

بلند   یبازم به اجبار ارم ی موندم،ولی که تنها بودم کنارش م گهید یهانبود مطمئنا مثل شب  یارم اگه
 شدم...

 

 

 ( ای)پان

 

 

 

 خداا! گه،تورویداداش تو رو خدا اجازه بده د-

 

 به خودم گرفته بودم. یفوق مظلوم یچهره  نیمه یبه من بود و برا نگاهش

 چند بار پشت سِر پلک زدم. یبغض ساختگ  با

 .مقاومت کنه و مجبوره قبول کنه تونهی نگاه و چهره نم  نیکه در برابر ا دونستمی م خوب
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 نه! ی عنینه، گمیبار م هیبابا،خب دختِر خوب  یا-

 

 به خودم گرفتم و با سماجت گفتم:   یحرص یافهیق

 ! رمی م رم،خوبشمیم-

 و به سمت اتاقم حرکت کردم.ِاع،ِاع،ِاع! دمیکوب نیزم  یپام رو رو هیحرفمم   نیاز زدن ا بعد

 رو خدا نگاش کنا،عجب.  تو

 .کنهیم  ینجور یداره ا نیخوبه ِمگا هم هستا،ا حاال

 سرم اومد.وارد اتاق بشم که صداش از پشتِ  خواستمی در تو دستام بود و م  یره یگدست

هم  ی وسامکه،من  دیتو مگا رو ول کنم و بزارم تنها بر تونمی خب حاال تو هم،نظرم عوض شد.نم-
 .میایم

 شدم. زونی و از گردنش او  دمیپر  یحالخوش  با

 !یکه داداش ،عاشقتمیواا یوا-

 

 من رو از خودش جدا کرد. یحالت چندش با

 

 . اری در ن یباز لوس  نقدریبسه،بسه!ا-

 بخواد.  ش،دلتمیا-

 تو اتاق.  دمیجهش پر  هیبراش نازک کردم و با   یچشم پشت

 نبود و به کل بهم اعتماد داشت.  ریگسخت  ادیز داداشم
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 مخالف بود. و مگا با رفتن من  ینوردکوه  میها برفردا که قرار بود با بچه  یول

 چرا؟  نیگیم حاال

 عاا

 .ادیو شعور هم داره همرامون م درکی پسِر فوِق فوِق فوِق ب هی چون

 . رهیهرز م یادیچشماش ز یجذاِب ول  میحق نگذر از

رفتاراش نسبت   دنیدانشگاهمون باهاش رو به رو شده بود و با د یبار تو هیخان داداِش منم که  نیا
 .دادیبه خرج م تی حساس یادیو صدالبته من ز  به مگا

 بوق کامل نخورده بود که جواب داد: نیرو برداشتم و به مگا زنگ زدم،هنوز اول  میگوش

 الو-

 ؟یَکَلک!نکنه منتظر من بود یت،اِ ی رو گوش یدیخواب شهیکه هم نمیب یبه،مبه-

 ندارم.  یکه اصال حال و حوصله درست و حساب  یدار  کاریچ نمی گمشو باو!حاال بنال بب -

 زدم بهت بگم،بالخره اجازه داداشمو گرفتم. ؟زنگیر یگیخب حاال چرا پاچه م-

 رمق متقابل حرفام و ذوقم گفت:  یب مگا

 اع،خوبه! -

 مگا،حالت خوبه؟!-

 ؟ یچ یاوم،برا-

 ورا؟ نی ا یای!نم یخی ،بیچ یه-

 گفت:  یسکوت کرد و بعد از مکث  یالحظه 

   م؟یشب رو اونجا بمونم که فردا،باهم بر ام یب  ستمیمزاحم ناگه -
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 و با ذوق گفتم:  دم یکش یف یخف   غیج

 بشه امشب!  یچرا نشه دختر؟اخ جووون،چه شب  یوا-

 ؟یای م یبا ک  یراست

 ...یم دایپ یز ی چ هی دونم،حاالی نم-

 دنبالت.  امیاماده باش،اماده باش!االن با داداشم م-

 ...مزاحم نم -

 

رو قطع کردم و به سمت اتاق داداشم  یحرفاش رو بزنه گوش  یبهش اجازه بدم ادامه نکهیا بدون
 .دمیدو

 داخل.  دمیبه در زدم و مثل گاو پر دوتقه

 پاشووو -

 !د یمن پر یتو حال خودش نبود و با صدا اصال

 خخخ 

 خبرته،ها؟ اووف،چه -

 . ارتشیب  ستین یکس  یبمونه ول  نجایشب رو ا ادی ب خوادیدنبال مگا م میبر ،پاشویچ یه-

 

لباسام رو   یبپوشم.وقت  یلباس درست و حساب هیگفت.رفتم تو اتاقم تا  یاتکون داد و باشه  یسر 
 : دیباال رفته پرس  یبا ابروها دیمنو د یم،وقت یکه با هم بر رونی کردم،اومدم ب  ضیتعو

 ؟ یایب یخوایباع،نکنه تو هم م-

 تم و لب زدم: به خودم گرف یاکارانه به کمر و حالت طلب دست
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 .یبر  یخوای پ!فقط تو منپ -

احتماال شب هم  ادیب خوادی هم گفت م  یاالن سام ی!راستامایم یدنبالش و زود رمی م سایباباا،وا یا-
 خونه.  ادی ب  یتا سام سایو وا این مونه،پسی م جان یهم

 پووف،باشه!-

 نشستم. یوی ت یکه نداشتم و تا از خونه خارج شد رفتم و جلو یکار 

 

 

 

 

 . ذاشتی نم  یخاص  زیکردم،چی م  نییباال پا یرو الک  یوی ت یهاشبکه

 بزنم.  مویو انتقال  رمیبرم و تمام مدارکامو از دانشگاه بگ دی با گهیروز د ،چندیهع

 قرداد بستن! رانیا یهااز شرکت  یک یبا  یو سام آرسام ران،داداشیا میبر ندهیا یتا هفته قراره

  یعنی میاگه خدا بخواد و بر ران،وی برم ا  خواستیداشتم و دلم م یپافشار  هی قض نیوقته رو ا  یلیخ
 کالاا َپر!  کایامر

کنارم بوده و هست.باهم   اومدم تا االن مگا کایکه من به امر  ی.از وقتشدیمگا تنگ م یدلم برا یول
 .میو با هم  وارد دانشگاه شد میگرفت پلمید

هم احساس  لحظه  هیرو نداشتم،نذاشت   یکشور به جز ارسام کس نیا یسال که من توسه نیا یتو
 کنم.  ییتنها

رو از   مبه سرم وارد شد و حافظه یبد یتصادف ضربه  هی یبود که تو شیهمون سه سال پ بایتقر
کما   یبه مدت چند ماه تو نیداشتم،به خاطر هم هیارسام و بابا از قبل مشکل کل یدست دادم.به گفته

 .انجام داده بودم هیکل وندی بودم و پ
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 شده بودن که به هوش اومدم.  دیکال از وجود من ناام گهید

وسط   نی .فقط ازدی با من نداشت و مامان به کل در حد دو کلمه با من حرف م  یرفتار مناسب  بابا
 آب تو دلم تکون بخوره.  یحت  ذاشتی ارسام بود که نم 

 گرفته بودم.  یهم سخت بود که فراموش  یل یبود،خ سخت

 کردم. دایحالتم عادت و ُاخت پ نیکم به مرور زمان به اکم  یول

تحمل بود که حد   رقابلیبرام سخت و غ  نقدریهارو با من داشتن.اچرا مامان و بابا اون رفتار  دونمی نم
 نداشت. 

بمونم و من رو به همراه خودش به   ششونینذاشت پ دیرفتارهاشون رو د نی ا یآرسام وقت  داداش
 اورد.  کایامر

 کرد و نه مامان! یبابا مخالفت نه

 بار باهاشون رو به رو شدم.   کیسال هم فقط و فقط سه نیا یتو

 کنه و موفق هم شده! ی ر یاز ارتباط من با اونا جلوگ کنهی م یسع تونهی که م یتا حد آرسام

 . میباهم ندار یدار یتماس و د چیاصال ه چون

  یلیبابا و ارسام خ یونهیستم،می که من درست ازش مطلع ن یلیبه دال دونمی خوب م یل یخ گرچه
 شکرآِب!در کل فکر نکنم اونا هم با هم در ارتباط باشن. 

 : گفتیکه ارسام به بابا م دمیفاشون رو شنحر یاتفاق  یحت   لیبار همون اوا هی

بال رو   نیمن نجاتش دادم.االن ا ی،ولیر ی بگ رشیز  نیو با ماش  یبه کشتنش بد یبار خواست هی»
تو فقط به خاطر پول،حرص و طمع  دونمیبکنم و خوب م تونمی نم یکار  چیو ه یسرش اورد

رو خوب تو گوشات فرو کن که   نیا ی!ول یدیو االنم به خواستت رس  شتیپ یار یاون رو ب  یخواستیم
 !«کنمی رو براش روشن م قیروز تموم حقا هیروز..  هیو  یبهش بزن یبی آس زارمی نم هی

زنگ خونه به گوشم  یکه صدا کردمی فکر م کمینزد یهاافکار خودم غرق بودم و به گذشته یتو
 .یِ خورد.اع حتما سام 
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 بود.  دم،خودشیدو فونیو به سمت ا  دمیجام پر از

 رو گونم نشوند:  یاداخل،بوسه  اومد

 مادمازل،در چه حالن؟!-

 ! زینر ز،زبونیزبون نر-

 به کمرم وارد کرد و گفت:  یاضربه یلودگ  با

 زم؟ ی زبون، زبون بر  یب یِ باع،من واسه تو-

 زبون عمته!   یب-

 ندارم. -

 ؟ یچ-

 عمه.-

 خب خالته.-

 زد و گفت:  ییدندون نما لبخند

 هم نداارم!خاله -

 حرص گفتم:  با

 !تهییخب عموته،دا-

 زد و لب تر کرد: یاقهقهه 

نه عمه و خاله   جهی .هم بابام تک فرزند بوده و هم مامانم.پس در نتترواشیار،یبه خودت فشار ن -
 ! ییدارم،نه عمو و دا

 رفتم و خودم رو روشون ولو کردم.  به سمت مبال  دمیدهنم کش یرو پی مثل بستن ز دستمو
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 هم اومد و کنارم نشست.  یسام

 به فکر فرو رفتم.  قایحواسم پرت شد و عم  بازم

ندارن و   ینه!ارسام خودش گفت اونا اطالعمامان بابا..نه   شی ارسام من رو ببره پ شه؟اگهیم یچ یعنی
 نخواهند داشت. 

 ..یهع

 فشرد.  شن یس یاغوشش و سرم رو رو یمن رو کشوند تو یسام

 بشه؟!   ریباعث شده خانوم کوچولو فکرش درگ  یچ-

 : دم یبغض کردم و نال   یچرا،ول دونمی نم

 ...ترسمی م-

 جدا کرد و صورتم رو با دستاس قاب گرفت:  نشی سرم رو از س یاروم به

 شده؟ ی چرا اخه؟مگه چ-

تنهام بزاره و مجبور بشم برم  که ارسام...ارسام  ترسمی.من..من م رانیا میبر میخوای که م یدونی م-
 که اونا...  یدونیمامان بابا!خودت م شیپ

 حرفام شد.  یکه تو گلوم جا خوش کرده بود مانع از ادامه یبغض

 هنگ کردم. آنهی ینشوند که تو م گونه رو یا خم شد و بوسه  یسام

 وار گفت: نشون بدم محکم من رو بغل کرد و کنار گوشم زمزمه  یالعملاومدم عکس  تا

بکنه   یکار   نیهمچ خواستیو اگه م زارهی تنهات نم  وقتچ یه وقتِ چ ینباش.ارسام ه یچ ینگران ه-
 و هر لحظه! شهی.درضمن کنارتم..هم دمی من هستم و اجازه نم 

۷۲ 
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تو  دایدر نوسان انداخته بودم.ارسام ساکت نشسته بود و مگا شد ارسام و مگا نیمشکوکم رو ب نگاهِ 
 !شدیکه دِل هر ادم کباب م   دیکشیاز ته دل م یهم اه یگاهفکر بود.َگه

  نمی.سرم رو چرخوندم تا ببرفتیم  راژیداشت رو مخم و  یادیمگا ز یارسام و رفتار  ییهوی رفتار   رییتغ
 .کنهیباال رفته بهشون نگاه م یهابا ابرو  هم دارهاون دمیکه د کنهی م کاری چ یسام

 زدم: و اروم لب  دیجنب  لبام

 شده؟!  یز یچ-

 به خودش اومد و ارسام هم نگاهش رو به من دوخت. ی ف یتکوِن خف  هیبا  مگا

 شده؟ی م دیبا یز ینه،چ-

 به حرف اومد و در جواب ارسام گفت:  یسام دفعهنیا

 !الی خی...بی احساس م  ینه،ول-

 جلوه بدن. یکردن خودشون رو عاد یهم سع هااون

و بعد هر کدوم   میصحبت کرد رانیمتفرقه و رفتنمون به ا یموضوع ها یچند ساعت با هم درباره  تا
 اتاقم. یمهمان و مگا هم به اسرار من اومد تو اتاق ِیتو  ی.البته ساممیبه سمت اتاق خواب روونه شد

 !رهیهم خ یو به چهره  میبود دهیهم دراز کش یروبهتخت رو  یرو

 . فتهیقراره ب ای افتاده و  یاتفاق  گفتی بهم م یحس هی

 بشم.  تابیمن هم ب شدی حالش باعث م  نی.ازدی م ادیهاش غم فرعمق چشم یتو

 ... مینینب  روگهیدهم گهیاگه د-
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 حرفاش شدم.  یلباش گذاشتم و مانع از ادامه یرو رو اشارمانگشت

  یرانیمگه تو اصالتا ا م؟بعدشمینی نب روگهیدکه هم ایقراره برم اون دن  م؟مگهی نی مثال نب م،چراینیبی م-
 . رانیا یایب  یتونی م یتونست  ؟هرموقعیستین

 : د یمملو از اشک شد و با بغض نال  هاشچشم

  یبهش بگ یبخوا ؟شدهیمرگت رو بکن یارزو ؟شدهی خسته بش  وزماننیو از زم رهیشده دلت بگ-
 بشه؟ رینده و د یمعن چیدارم«ه»دوستت نیا گهیدارم و نشه؟شده ددوستت 

 بکشن؟  یو رو به خاطر اجبار به تباه تی زندگ یبخوا شده

 افتاده.  یشدم.حتما اتفاق رهی بهش خ یقرار ی شد و با ب   یهاش ته دلم خالحرف  نیا با

 .شدی هام اکو م گوش یِ تو  ی»اجبار« ه یکلمه

 .. اجبار،اجبار،اجبار

 کرده بودم.  دای پ  یبد یلیحس خ  هی

 ؟ ی فتی و روز ب حال نیباعث شده به ا ی؟ک یخواهر  شدهیازش بپرسم چ خواستمیم

 حالش مساعد نبود. یول

 ی اله

رو براش باز کردم و اونم از خدا خواسته   اغوشم درنگی شده بود.ب یهاش جار گونه  یرو اشک
 کرد که بالخره خوابش برد.  هیگر نقدریکرد،ا هیگر نقدری.ارفتیپذ

 جدا کردم. منهیموهاش نشوندم و سرش رو از س یرو یابوسه

 .رفتم  نییسر و صدا از اتاق خارج شدم و از پله ها پا  یب

 . کردیم م کنم.بغض داشت خفه هیگر تخواسیچرا،فقط دلم م دونستمی اصال خوب نبود.نم حالم

 وقته.  ری.اصال برام مهم نبود درونی برداشتم و از خونه زدم ب دیکل یزود
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 کردن.  دایخارج شدن از خونه اشکام راه خودشون رو پ با

 .شدمی و از خونه دور م دمیدوی سرعت م  با

 . س وونهید  هی گفتی شک م یب دیدی من رو م  یخلوت بود وگرنه هرکس  ونیایخ

 ها ولو کردم.  مکتیاز ن  یک ی یِ و خودم رو رو  دمیرس ابونیسر خ  کیپارک نزد به

 .زدمی و زجه م   کردمیم هیبود.گر ده یامونم رو بر هیکرد،گری درد م قلبم

 .دونستمی رو نم  لشیدل اما

 . رفتی م جیداشت گ  سرم

 هام گذشت. چشم یمثل برق از جلو  یهالحظه صحنه هی

 با هم.. یپسر  هیو  من

 .. دست هم  یِ تو دست

 ..کردیو اون ارومم م کردمی مهیگر

 بود و کنارش بودم..  کنارم

 

 .. یلعنت

 ..ی لعنت

 .دارنی ها دست از سرم بر نم چشم نیکه ا سالِ سه

 تر از ظلمت شب.. رهیت ییهاچشم

 ..رای نافذ و گ ییهاچشم

 .. زننی که انگار دارن باهام حرف م ییهاچشم
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 .. یبار اشک هی

 بار با درد..  هی

 بار با بغض.. هی

 !شنی م رهی به من خ ادیبار هم پر از غم و فر  هی

 

 

 

 

 ادامه دادم! نجایرمان رو تا ا نیبچه ها ا خب

 برنامه.  یتو  زارمیم گهیدومش تا چند وقت د جلد

 

 متشکرم.  اریبس  تونیهمراه از

 

 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 

   

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
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