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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

  

 

 عاشقانه  محفوظ است یکتاب نزد رمان ها نیحقوق ا یتمام

 یتعال بسمه

 مقدمه

 ... یو بلند یپر از پست یایدن نیوخم ا چیدرپ

  یمار افع اهو،مثلیبه دور از ه یپر از غم وشاد 

 شد غم و اه مهمون لونه ما ؟... چرا

 رحم کرد به آدم ها دینبا چرا

 شد اون مهر ومحبت دلها  یچ

 ... ایدن نیکرد با ما ا کاریچ

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


 دریاییپری 

 

 
4 

 

 

بحران  نیدچار ا یبزرگ مارو بدجور یخدا یرو از عرش به فرش نرسونه، ول یبشر یبن چیگفتند: خدا ه میقد از

 اتفاقات تاوان کدوم اشتباه بابام بود . نیحکمت ا دونمیکهنه رسوند. نم یبزرگ به فرش یکرد. از عرش

مدت  هر لحظه مثل  نیسواله که تو ا نی!...امیمورد امتحان پروردگارقرار گرفت نکهیا ای؟  تشیانسان ای مش،یرح دل

 میکنیم یخواهر بزرگم درنا زندگ یگوشه افتاده و ما  خونه  کیکرده و  خوره افتاده به جونم االن دو ماهه بابا سکته

 یدانشجو کیبه دختر بزرگش داده. چون شوهر خواهرم سامان فقط  هیزیکه خود پدرم اونو سر جه ینقل ی.خونه ا

ت عاشق دو جف نیا یبا ازدواج و زندگ هیآدم مومن و دل رحم یلیکس بود که عاشق خواهرم شد بابام هم که خ یب

بابام که با اعتماد  یسادگ ایاز رسم بد روزگار بود  یرو واسشون ساخت. ول یزندگ نیموافقت کرد ،کمک کرد و ا

اس و پاس که جز پدر و مادر  یدانشجو کیعامل شرکتش کرده بود   ریساله که مد 25 یدانشجو کیبه  ردنک

 رونداشت به نام  یرکسیپ

و ساده لوح من خودش رو خوب نشون داد . چون پدر من  چارهیب یجلب اعتماد بابا ی، که مدت ها برا ونیهما فرزاد

همه  یراحت نیباعث شد تا آقا فرزاد به هم طیشرا نیو ا گرفتیزود و راحت اوخت م یلینداشت با جوان ها خ یپسر

به  یت ، چند بارمد نیداشت بعد از گذشت چند نظر ریکاره شرکت بشه،دامادمون سامان که تو شرکت کارها رو ز

 یفرزاد پسر پاک و مومن یشک دار یخودیبابام گفت: تو ب ی.ول کنهیداره م ییکارها هیفرزاد  نیبابام تذکر داد... که ا

 هست .

انگار آب شده رفته  میرو کرد ریزد .هرجا رو ز بشیروز آقا فرزاد غ کینگذشته بود که ...  هیقض نیا یسال  از رو5 

 یاردیلیو م یونیلیم یبابا در اومد. چک ها یطلبکارها یصدا یکی یکیشدن فرزاد  بیچند ماه  بعد از غ ن،یزم ریز

 . بعد از اونمیرو با تمام وجود لمس کرد یو ورشستگ یخت.روز به روز بدب خوردندیبود،که پشت سر هم برگشت م

ا در امض دیقطعات شرکت سف دیخر یه بابام براک ییکه آقا فرزاد به قول بابام مومن و قابل اعتماد، چک ها میدیفهم

 یکه شرکت با تمام میورشکست شد ینوشته و خرج کرده. خالصه طور یاردیلیو م یونیلیگذاشته بود ،م ارشیاخت

وتا نبود د یکی مونی. بدبختمیریزندان رفتن بابا رو بگ یتا جلو میرو به حراج گذاشت مونیو دارو ندار زندگ زاتیهتج

د. بجز ش شیو از کار افتادگ یجسم یطلبکارها دو بار سکته کرد که باعث ناتوان ادیپدرم از فشار ز ایقضا نیکه... تو ا

حداقل همدردمون  یاوج بدبخت نیکه تو ا میرو هم ندار یکس کنندیم یعمه که شهرستان زندگ رودویفق یعمو  کی

و نکبت بار راحت شدنو به رحمت خدا رفتند.  یتلعن یایدن نیوقته از ا یلیباشن. پدر بزرگ و مادر بزرگ هم که خ

 باهم یلی،شهرام راد که خ رستانشیدوران دب یوهمکالس شیمیاوضاع بابا دوست صم نیباز خدا رو شکر، تو ا یول
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هم  یباباست ، چند روز ی.دنبال کارها ادیم دنمونیدست بابامو ول نکرد. هر روز به د طیشرا نیمچ هستند ... تو ا

ارها هم باهم ک گهیحالش بهتره م ی... بابا هم کم میاونجا بمون هیاونا که خال یخونه پشت میبر کنهیهست که اصرار م

ست حرفا نیپدرم مغرور تر از ا ی. ول شهیمشغول بکار م یوحقوق یل... هم تو شرکتش بابا مشاور ما میکنیم فیرو رد

 که قبول کنه .

ماچ آب دار از لپ هاش  هیبغلش کردم  دمیسالشه به خودم اومدم. پر 5واهرم که ساالر،پسر خ یورجه وورجه  با

 میمامان دست ساالر و گرفتم و رفت ی. با صدارهیم ادمیغم ها  ی،همه  گذرونمیبچه م نیگرفتم .هر وقت اوقاتم رو با ا

 .رونیب

 . رسنیز صبح سر پا بودن و االن مسفره رو بنداز آقا سامان درنا هم گناه دارن... ا زمیمامان گفت : بدو عز 

 ...مامان خانوم . چشم

 ونم ؟بابا ج ی، رفتم طرفش بغلش کردم  .  چطور کردیبابا نگاه کردم . با اون لبخند آرام بخشش داشت منو نگاه م به

ه کمکم ،ن یایصدات کردم ب ا،یگفت: ) اوا... در رونویبهترم دخترم،خدارو شکر. مامان از اشپزخونه اومد ب یلی: خبابا

 بابات!...(  شیپ ینیبش یبر نکهیا

 . شهیخسته م یلیوخ کشهیزحمت م یلیزد و رو به من گفت :برو دخترم کمک مامانت،اونم بنده خدا خ یلبخند بابا

 نقدریغذا بود از پشت بغلش کردم . قربون مامان گلم بشم من ، چرا ا دنیتو آشپزخونه مامان و که  مشغول کش رفتم

 هم کارها ت رو به من بسپار . ی؟کم یکنیته مخودتو خس

... ،خواهرتم به خاطر مخارج ما که به دوششون افتاده خودشو ی: نه دختر گلم، تو هم درس و دانشگاه دار مامان

 . میایتنگنا در ب نیاز ا دیبا یجور هیو  کنهیم تیاذ

 .شهیروزا هم تموم م نیبزرگه مامان باالخره ا خدا

سر زده ،گفتن رد  سی: به اداره پلگفتی. آقا سامان مدنیخبر خوش به خونه رس هیو آقا سامان باالخره با  خواهرم

خوشحال شد که تا شب  یخبر طور نی.بابا از اکننیم رشیزدن ... باالخره دستگ گهیکشور د هیتو  ونویفرزاد هما

 راه رفت و خدا رو شکر کرد. اطیفقط تو ح
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اقا  یرپد یبهتر شده بود . با اصرار پ یلیخ شیباآقا شهرام به شرکتش رفتند .خدارو شکر روحهفته، بابا هم  کی بعد

 ی:چاره ا گفتی... مامان م ینبودم . ول ی.من که اصال راض میاونا نقل مکان کن یشهرام قرار گذاشتن به خونه پشت

 خودشون هم گذشتند . یندگزحمت افتادن و از ز مابه خاطر  یلیهم گناه دارن. خ نایا م،خواهرتیندار

ه و... ک یمیو گاز قد خچالیتخته فرش ،  کی.  میرو تو حراج فروخته بود مونیزندگ ی م،همهینداشت یچندان اسباب

روز  هیما تو  ی. بالخره اساس کشمیجمع کن میروز تونست کیظرف و ظروف که در عرض  نیمامان بود . چند هیجهز

 ازمون کردند . یگرم الاستقب یلیخ یلیانجام شد.آقا شهرام و همسرش سولماز خانوم خ

 واریهم د اطیبلند بود .دو طرف ح هیپا یو چراغ ها بایز ی، پر از سنگ فرش ها میشد اطیدر بزرگ که وارد ح از

مت ... از س بایز یدو طبقه با نما یالیو چند برابر کرده بودن . ساختمان و اطیح ییبایکه ز چکیپ یپر از گل ها ییها

باغچه بزرگ پر از درخت و  کیخونه کوچک و  کی،  مانپشت ساخت دیرسیو م رفتیم کیراه بار کیچپ ساختمان 

از ساختمان بود. در کل  رونیهم ب ییاتاق ،آشپزخانه ، حمام ودستشو کی یبود. داخل خونه ،  دارا بایز یگل ها

 مناسب و قابل تحمل بود . یزندگ یبرا

کمکمون کرد و برامون  یلیاسباب خونه هم خ دنیکردن و چ زیتم یبرا هیخانم خوب و مهربون یلیخانم که خ سولماز

فرزنده ،دوتا دختر و دوتا پسر، دختراش که ازدواج کردن پسر  4نهارآورد . حاصل ازدواج سولماز خانم و آقا شهرام ،

 رهیم الطلوع یپسر کوچکشون ازصبح عل مایآقا شهرام ن تهبه آلمان رفته و به گف لیصادامه تح یبرا نایبزرگش س

 ، بابا که بخاطر پسرش گردهیو شب برم ستیوقت خونه ن چی... خالصه ه تاریشرکت و از اونجا هم باشگاه، و کالس گ

 قتو چیو قانع کرد که شازده پسرش ه یحرف ها بابا رو راض نی... آقا شهرام با گفتن ا نجایا میایب خواستیدلش نم

 . میراحت باش میتونیوما م ستیخونه ن

 یلی. خدیجان و روح دوباره بهم بخش یصبحگاه یباغچه و هوا یگلها یگذاشتم ، بو اطیقدم به ح یزود وقت صبح

 ... بایز یبه زدگ دیام کیهم  دیبود. شا یحس خوب

فوق  یکالس ها یو برا وترهیکالس شدم . رشته من کامپ ینم  راهاز ماما یچادرم رومرتب کردم وبعد از خداحافظ 

رفت و برگشتم نشده بودم  ریالعاده داانشگاه ثبت نام کردم ، کال تو راه حواسم به دورو برم  نبود، اصال متوجه مس

ست د ییبایز یبه خودم اومدم و گل ها کردی...خانم ... م انمپسرک گل فروش که بلند خ ی...که تو راه برگشت با صدا

 و به خونه برگشتم . دمیچند شاخه گل رز قرمز خر دمیپسرک د

 خودم.  دونهی یکیبر مامان  سالم
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 دخترم ؟ یدیخر هیچ نای.ا یخسته نباش زمی:سالم عزمامان

 . کنهیباغچه رو چند برابر م هییبایز مشونی؟...اگه  بکار دمیخر ییبایز یمامان چه گلها ینیبیم

 .میبه سرم زده  باهم به باغچه و گل هاش برس ی...منم هوس باغبان ایاس عوض کن و ب: پس زود لبمامان

با شال و  ای، با چادر  اطیتو ح میریمن م ای، هربار مامان  اطیتو ح دمیخوشگل زدم و پر یباغبان پیت هیمنم  یزود

وگناه داره . چند  شهیبد م نهیبیم یکی نایرو به باغچه سولماز خانم ا یاز پنجره ها گهی.مامان م میریم یروسر

ما گل از گلش  دنی. باالخره بابا هم اومد وبا دمیرو مرتب کرد ه... باغچ میبا مامان تو باغچه گل ها رو کاشت یساعت

 شکفت .

باغچه هم  نیبهتر شده... ا تونیخوشحالم که روح یلی. خدی: سالم بر خانم و دختر خانم گلم ،خسته نباشبابا

 . کنهیهم م نیرازارو بهت تونیروح

 . شهیشما حالتون بهتر م گذرهیهر روز که م میآقا ... ما هم خوشحال یسالم ،شما هم خسته نباش کی:علمامان

انم خ یلی... خ نمیآقا شهرام رو تونستم بب یبار دخترها کیمدت  نی. تو اگذرهیخونه م نیاز اومدنمون به ا یماه کی

وقات ا یفقط گاه مینداشت یگاه رفت و آمد خانوادگ چیه یهست ول یمیصم یلیهستند. درسته آقا شهرام با بابام خ

با خونوادش نداشتم .فقط  یادیز ییو آشنا کردمینم رکتمن اکثرا ش یول میدیدیم گرویبزرگ همد یها یتو مهمون

با خانوادشون بهمون  نای،عمو طاهر ا میهست نجایکه هم ا یمدت نیبودمشون. تو ا دهید یکه بچه بودم چند بار یوقت

 بوده وبس . یاحوال پرس هیسر زدن ... فقط در حد 

کارها  نیاز ا یلیخ می.  خونه خودمون که بودمیبود یشکالت کیصبح زود با مامانم مشغول درست کردن ک از

 . میپخت کیاون روزها ک ادی.امروز هم به  میکردیم

 ببر. نایبرا سولماز خانم ا کیهم از ک کمی، ای: در مامان

چند  یشگیبه عادت هم دمیبه در خونشون رس یگذشتم و وقت اطیوبرداشتم .از ح کیچادرمو سر کردم ،ظرف ک 

 بازشون صداش زدم . مهیاز پشت در ن یبار

 خانم ...سولماز خانم... سولماز

 داخل. ایتو آشپزخونم ...دستم بنده، ب نجایخانم : بفرما دخترم ،ا سولماز



 دریاییپری 

 

 
8 

 

 آقا میخونه اومد نیکه تو ا یازم کرد .از وقت یاستقبال گرم شهیم ، سولماز خانم هم مثل همداخل. سالم کرد رفتم

 . میکن یومثل خونه خودمون راحت زندگ مینکن یبیکردن که اصال احساس غر یشهرام وخانوادش کار

 ؟... نیدیخانم: دخترم چرا زحمت کش سولماز

 . دیشما هم دست پختمون رو امتحان کن می،گفت میکنی... ما که واسه خودمون درست م یچه زحمت 

 خوشمزه است ،دست گلت درد نکنه دخترم . یلیمعلومه خ افشیخانم: از ق سولماز

 .ستنین یزیکه در مقابل زحمات شما چ نایجونتون ،ا نوش

 ها... یحرفا بزن نیاز ا نمینب گهیدخترم ،د هیچه حرف نیخانم : ا سولماز

رفع  نیوگفتم : اگه اجازه بد زیو گذاشتم رو م کی،ظرف ک کردیخورد م یم داشت سبزکه سولماز خان یهمونجور 

 زحمت کنم ؟

 .ادیم میگی،به مامانت هم م نیخانم :کجا دخترم ؟بش سولماز

 ،با اجازه؟. میشیمزاحم م گهیوقت د هیممنون ...انشا...  یلیخ

 خانم :به سالمت به مامانت هم سالم برسون ...از طرف منم تشکر کن . سولماز

به زور خودم رو  یبود بخورم بهش ...ول کیدر اومدم نزد یکی ی نهیبه س نهیاومدم از آشپزخونه خارج بشم ...س تا

 یکم ابرو مشپر پشت حالت دار، چش یپسر قد بلند با موها هی دمیکنار .سرم رو بلند کردم د دمیکنترل کردم وکش

گشاد  یبهم زل زده و با چشمها دمید ی. وقت کیش یلیاسپرت خ پیمتناسب ،ت یگوشت ینیولب و ب دیسف ی،پوست

 . نییسرم رو انداختم پا کنهیداره نگام م

سولماز خانم رو  یخودمو بشنوم .از آشپزخونه خارج شدم . صدا یدادم که فقط خودم تونستم صدا یلب ریسالم ز هی 

 ؟  یافتاده ؟!...چرا برگشت یجان, اتفاق مای:ن گفتیکه م دمیشن

 . دمشیدیو م ومدیبار بود اون موقع روز به خونه م نیسولماز خانمه . اول کیدرست بود، پسر کوچ حدسم

 ..بود ؟! ی..ک نی؟...ا دیپرسیلرزان از مامانش م یلکنت زبان و صدا با
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 !؟  شیشناسی،مگه نم گهید مورهیوب دختر آقا ت؟خ یخانم گفت :چرا به ته ته پته افتاد سولماز

 فرق کرده. یلیخ میاالنم با کودک افهیمن شوکه شد ...چون ق دنیچرا با د دونستمیم

خاطر هم بود که  نی،به هم ایپر رنگ ،مثل رنگ در یتو چشم بودن ... درشت و آب شونیبایبه خاطر ز شهیهم چشمام

باسنم  ریکه تا ز ییبلند خرما ییبا موها یمعمول یکوچک،قد ینیبا لب وب دیسف یگذاشت .پوست ایبابام اسممو در

 . کردمیهم خدا رو شکر م شهیمکه زبان زد همه بود . ه یخداداد ییبایز کی. در کل دیرسیم

رو بپرسم  یانبار یفراموش کنم. رفتم از سولماز خانم جا تونمیموقع نم چیخونه روه نیبه ا میکه اومد یروز اول 

رو آورده  نای:بابا چرا سر خود ا گفتیکه به مادرش        م دمیرو شن مایپسره ن نیهم ادیکه درو باز کردم فر یوقت

 ندارن و ..... یا گهی؟مگه کس د مییفقط ما مگهکنم ؟ نیمن کجا تمر ستین ی؟ االن خونه پشت نجایا

ا اون نگفتم ت یزیکه بغض گلوم رو گرفته بود برگشتم و به مامان بابام هم چ ی، در حال یانبار دنیمنم بدون پرس 

جفت چشاشو از  خواستمیم دمشیپسره متنفر شدم .حاال هم که د نیاز ته دل از ا یها رو هم ناراحت نکنم.ول چارهیب

 .ارمیکاسه در ب

خشکش کرد  شدیلندم که سخت مب یعرق کرده بودم رفتم دوش گرفتم .به خاطر موها یلیهوا خ هیخاطرگرم به

ده بسته است و پر شهیمطمئن شده بودم که دوتا پنجره روبه باغچه هم گهیدو ماه، د نیکنار باغچه... تو ا اطیرفتم ح

تا ما راحت  کردندیخونه بود که از اونها استفاده نم نهم به خاطر اومدن ما به او دیشده اند .شا دهیکش شهیها هم هم

ا موهام ت رونیانداختم . رفتم ب یچادرسرم نم ایموقع رفتن به باغچه شال  گهی.د شدندیبازو بسته هم نم ی.حتمیباش

مگه خشک  یموهامو تکون دادم .ول یانداز انداختم نشستم . کم ریز هیزود خشک بشن.  دیخورش یتو گرما

،زل زدم به  نیزم یش کردم روو موهامو پخ دمیشده بود. دراز کش یبتیموها هم برام مص نیا یلند،ب شدنیم

 نی. تو هممییایدرب یفیبالتکل نیبشه ما هم از ا یآسمون و شروع کردم به دعا کردن با خدا... که هر چه زودتر فرج

ه ک یشدم، کم یاالتی.اول فکر کردم خ ردخونه سولماز خانم تکون خو یاز  پنجره ها یکیفکرها احساس کردم پرده 

کنار پنجره هست ... پرده هم کنار  هیسا کیبله...  دمیرفته زود پا شدم سرجام نشستم د پرده کنار دمیدقت کردم د

ه نکن ا،یبود!؟ خدا یک یعنیاومد تودهنم...  یرفته .مثل جت از جام بلند شدم و به داخل خونه رفتم.  قلبم داشت م

نه توهم نبود...  یتوهم زدم ؟ول دی. شاستیوقت خونه ن چیباشه ؟ با خودم گفتم :     ) نه، اونکه ه مایاون پسره ن

سر  هیمامان برگشت خونه .)رفته بود  دادمیم یحال که داشتم خودمو دل دار نی!...( تو همکردیداشت نگاه م یکس
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و !چرا موهات؟یستادینطورای!...چرا ا ایگفت: در دشوکه ش ستادمیوسط خونه ا سیخ یبا موها دید یبه درنا بزنه (وقت

 شده دخترم ؟  یزی؟ چ دهیا رنگت پرچر ؟یخشک نکرد

 نگرانش نکنم . یخودینگفتم که ب یزی.چ کردمینه مامان جون ،االن داشتم خشک م 

 خونه سولماز خانم . میدختر گلم،حاال موهاتو خشک کن و آماده شو بر باشه

 !... میاونجا بود شیمامان ؟ما که چند شب پ چرا

 دیخونه منو د ومدمیداشتم م ی.حاال هم وقت ارمیواال ،سولماز انقدر اصرار کرد که نتونستم نه ب دونمی: نممامان

 . میهم دورهم باش میکه هم شامو باهم درست کن نیای،دوباره گفت :زودتر ب

نا هم آقا درسمو بهونه کردم و گفتم: مامان شما هم آقا خانم ... او نینبود که برم ،واسه هم یچرا دلم راض دونمینم 

بهتر که بمونم خونه و به درسهام برسم .از خدا خواسته مامان هم قبول  نی،هم مونمیشما تنها م نیخانم ... من ب

 نگذشته بود که در خونه زده شد... ساعتکرد رفت. دو  رونشوعوضیب یلباسها نکهیکرد.بعد ا

 ماین دنیالم رو انداختم و رفتم دروباز کردم و از د؟!( ش هیک یعنی زنه؟یتعجب کردم! با خودم گفتم:) مامان که در نم 

 ؟! گهیم یچ گهید نیشوکه شدم! ا

 ؟ نی: سالم خوب هستماین

 ؟. نیداشت یممنون، امر سالم

 .  شمیخونه ما، خوشحال م نیاریب فیمادرم منوفرستادن اگه کارتون تموم شده تشر دی: ببخشماین

 .( یریکبیا زنه،یبا خودم گفتم :)اه...اه...چه لفظ قلم هم حرف م 

 . دیکن ی...از مادرتون هم معذرت خواه امیب تونمیهنوز درس هام تموم نشده نم نیبه مامانم بگ 

 ؟ نیاریب فیواسه فردا؟ االن تشر نیبذار شهی: نمماین

شدم ( خواستم  یجور هیخودم  هیادب یادم ،خودمم از بجوابشو د ینطوریچرا ا دونمی، با اجازه ...)نم شهینم ریخ نه

ا برگردم دنبالتون ،مامانم گفته که بگم حتم تونمیمن دوباره نم یدرو ببندم که مثل کنه دست بردار نبود و گفت : ول

 .  نیاریب فیتشر



 دریاییپری 

 

 
11 

 

 . ادینم نی... بگنیزحمت نکش گهیبودنش لجم گرفت و گفتم: شما لطفا د شیریهمه س نیا از

روز  یبه خاطر همون حرف ها دیچرا ازش متنفرم ؟...شا دونمیدرو بستم و گذاشتمش پشت در نم یبدون معطل 

... چون زدهیم دیرو د اطیشازده بوده که ح نیمطمئن شدم پشت پنجره هم گهیبودم. االن هم که د دهیاولشه که شن

ت ساع میشده . ن داشیاز اون روز پ دهید خونشونمنو تو  یکه تصادف یاز وقت یبودمش ول دهیدو ماه بود که اصال ند

ت در سولماز خانم پش دنیدر و باز کردم . با د تی...با عصبان ماستیدوباره ن نکهینشده بود که دوباره در زدن ،با فکر ا

 خشکم زد!... زود سالم دادم .

 . میدور هم باش میخوای... منمی؟زود باش آماده شو بب یومدیرو فرستادم ن مای،پس چرا ن زمیخانم : سالم عز سولماز

 ....آخه

 .میصفا نداره، بدو... بدوحاضر شو بر گهیآخه ...بدون تو د یخانم : آخه ب سولماز

مادرم بودو احترامش  یبندازم ،اون جا نیتونستم روشو زم ینم گهیآماده بشم.د نکهینداشتم جز ا یچاره ا گهید

 ش رفتم .واجب.آماده شدم و باها

 شیزد که آت یخند مسخره ا شین د،یمنو د یرو مبل نشسته بود. وقت ییرایتو پذ مایوارد خونه شدم ن یوقت

 نیش.  ب کنهیکه سولماز خانم گفت: تو آشپز خونه است، داره به من کمک م گشتمیگرفتم.با چشم دنبال مامانم م

 دخترم راحت باش.

  

 رفتم تو آشپزخونه . کمک کنم . باهاش  خوامیممنون،منم م 

. همون موقع  یمنم گفتم که درس دار  یباش نجایا دیاصرار کرد که با یلیدخترم ؟سولماز خانم  خ ی: اومدمامان

 خانم گل تنها بمونه. ایدر نیا ذارمی؟...مگه من م یسولماز خانم وارد آشپزخونه شد ،گفت: پس که چ

 کنم. ی؟منم کمکتون م نیبگ نیدار ی. اگه کارنیممنونم شما لطف دار 

 ساالد رو خورد کن. لیدخترم وسا نی: بشمامان
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مختلف وارد آشپزخونه شد.  یبه بهانه ها ماین یومشغول درست کردن ساالد شدم. چند بار یصندل یرو نشستم

 درست کردن. ییبار به بهونه چا کیبار به بهونه آب خوردن،  کی

 !؟یبلد باش یدم نکرد ییگو ؟تو که تا حاال چابه من ب یدار یسولملز خانم:پسرم ،اگه کار 

 دم کردنه ها! ییچا هیآپلو هوا کنم .... خوامیم کنهیندونه فکر م یهر ک یستیبلد ن یگیم ی:مامان ،طورماین

اش ه یبا بچگ شیی.خدا میشدیبا هم چشم تو چشم م کردمیتابلو بود.هربار که سرم رو بلند م یلیخ مایرفتار ن  

ذهنم رو مشغول  نمشیبیروز ،هربار که م نیاون خاطره ، تو اول یو آقا شده . ول پیخوشت یلیفرق کرده ،خ یلیخ

 ییچندتا چا ینیری(با خود شم؟ییایب نجایما ا خواستیهمه خودخواهه که نم نی.) چرا اشهیو باعث تنفرم م کنهیم

شد  رهیتو چشمام خ یندارم، کم لیگفتم :م... دیبه من رس یبه مامان خودش ومامان من تعارف کرد، وقت ختیر

 خاص و متعجب!... ینبود ... نگاه زی. نگاهش هرونیرفت ب زویم یرو گذاشت رو ینیس

بلند شدم استکانها روجمع کردم بردم آشپزخونه. مشغول  ،یخالصه... بابا و آقا شهرام هم اومدن.بعد خوردن چا 

 خانم؟ ایاز پشت سر صدام زد:در ماین ییهویشستن استکانها بودم که 

 .فتهیبود استکان از دستم ب کینزد دم،یجا پر از

 !...ن؟یدی...ترس دی:ببخشماین

 . نیبه خاطر هم نیصدام کرد یدفعه ا هی... فقط ریگفتم :نه خ  دمیدرهم کش ابرو

 واسه شام .  مینیبچ زویکمکتون کنم م امی: مامان گفت بماین 

 ری,ز ییراینگاش کنم بشقاب هارو برداشتم رفتم پذ نکهی، بدون ا دمیرو هم آب کش یرندادم استکان آخ جوابشو

 یول رهیگیم شیمن شوکه شده و داره آت یجواب دادن ها تیها، وبا عصبان یتوجه یاز ب یکه چطور دمیدیم یچشم

هم داره  مایگفت : ا... چه عجب، آقا ن مینیچیم ور زیم میمادرش متوجه ماشد که دار یآوردم .وقت یخودم نم یبه رو

 !؟ماه از کدوم طرف دراومده ؟ نهیچیم زیم

پس کو؟... مامانش که  ن؟ینیبچ زویم گهینگفت مادرش م نینگاه کردم.مگه ا مایحرف سولماز خانم ، چپ چپ به ن با

رو پر هیلب  ریانداختم ،ز نییداد.سرمو رو پا لمیلبخند مسخره تحو  هینداره؟! همونطور که بهش زل زده بودم  یخبر
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رم پشت س گذشتیاز کنارم م یهم دنبالم اومد، وقت مایارم نیها رو ب لیوسا هینثارش کردم . رفتم آشپزخونه که بق

 کوچولو. یپر یکه من بشنوم گفت : پررو خودت یطور

ام حبس شد  نهیس یلرز به اندامم افتاد . نفس تو  دمیشن میقدم کیآرومشودرست پشت سرم ،تو  یصدا یوقت

 شعوریب نیچه مرگم شده ؟با حرف ا ایخودم نداشتم .خدا یرو ی.  اصال کنترل دنی.دست وپاهام شروع کرد به لرز

 دست و پامو گم کنم... پسره احمق . دینبا

ه بد شد ؟یخوریسولماز خانم تعارف کردچرا نم ی.چند بار رفتینم نییزور چند قاشق غذا خوردم ،اصال از گلوم پا به

 ؟ی؟دوست ندار

 ؟ یخورینم یزیچ ست؟چرایشده  دخترم حالت خوب ن یبابا هم در اومد : چ یصدا 

 ندارم . لیم ستوین میقانعشون کنم که طور یلبخند زورک هیتونستم با  فقط

مورد ها  نینبودم که تا حاال از ا یجرات کرد؟ آخه من دختر یبود. چطور ختهیتو خودم نبودم اعصابم بهم ر کال

 . شتمذایهم به پسرها محل نم ابونیداشته باشم سرم کال تو الک خودم بود. از خونه به کالس، از کالس به خونه ،تو خ

  نکردینگام م یچشم ریتابلو بود.مامان و بابا هم  ز یلیخ میختگیاون روز شام از دماغم در اومد. اوضاع بهم ر خالصه

 یبلند شدم وسردردو  بهونه کردم .هر چ یشام هم صبر نکردم ، فور زیم جمع کردن یبرا گهیشام  تموم شد .د

رف وقت نفهمه به خاطر ح هیمحل نذاشتم ،) تا  مایبه ن اصالخونه ... رفتمیم دی. بانمینتونستم بش گهیاصرار کردن د

 (. کنمیاون دستپاچه شدمو دارم فرار م

 کن . یخانم رو تا دم در خونشون همراه ایخان، در مایشهرام گفت: ن آقا

 دنبالم.(  فرستهیاونوقت م نمیبب نویا خوامیکردم...من نم یری)عجب گ

 . رمیخودم م ستم،یبه زحمتشون ن یحرفش تمام نشده بود که با عجله گفتم: نه... نه ...راض هنوز

خودم هم تعجب کردن .چون بابا  یگفتم که نه تنها اونا، بلکه مامان و بابا یبلند و عجله ا یبا صدا یطور حرفامو

 دخترم حالت خوبه؟! ایگفت: در

 زودتر برم . خوامیسر درد دارم به خاطر همون م یفقط کم ن،یزور لبخند زدم و گفتم :بله بابا جون نگران نباش به
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 .میایبعد م ی:باشه دخترم، تو برو خونه ما هم کممامان

 .امیمانع شد و گفت: تا دم در خونتون م مایدرو ببندم که ن خواستمیم رون،یتشکر از خونه زدم ب بعد

 . رمیخودم م ستیتحکم گفتم:الزم ن با

به راه افتادم .در وبست ودنبالم راه افتاد .انگار نه انگار که گفتم  نییحرف زل زد تو چشام.سرم رو انداختم پا بدون

 . رمیخودم م

کنارش قدم بردارم .فکر کنم  خواستمی. نمدیکوبیداشتم که زود تر برسم خونه .قلبم بدجور م یتند قدم برم تند

داخل خونه  ،ینه تشکر ،ینگاه مین هی یدنبالم راه افتاد. بدون حت  یحرف چیچون آهسته بدون ه د،یخودش هم فهم

نشد . چند لحظه پشت در  چمیکه پاپ ستیب نبود که حالم اصال خو دهی.فکر کنم فهم دمیشدم و در و محکم کوب

 به طرف ریسر به ز دمیپرده رو کنار زدم د یواشکیقدم هاش شدم ، ی. تازه متوجه صداادیحالم جا ب یتا کم ستادمیا

صورتشو به سمت آسمان  دیکه کاشته بودم رو لمس کرد. چند بار پشت سر هم بوکش یرز قرمز یباغچه رفت .گلها

تو اون حالت ماند. نگاهش به پنجره افتاد .زود پرده را انداختم از پنجره فاصله گرفتم. چند  یاقه یگرفتو چند دق

چرا  نیا ای.)خدا گرفتی،کم کم قلب منم داشت آروم م شدیکه دور تر و دورتر م دمیقدم هاشو شن یلحظه بعد صدا

نبود ؟هدفش از  یخونه راض نیما به ا اومدن؟اون که از  هیکارها چ نی؟چه مرگشه آخه؟ منظورش از ا کنهیم ینطوریا

 باشه ؟!( تونهیم یکارها چ نیا

بشه  حالم خوب کمیپشت سر هم به صورتم آب زدم تا بلکه  ینامربوط کنم رفتم چند بار یفکرها گهید خواستمینم

در هم وبر هم  یهاالیفکرو خ ومدیکردم خوابم ن ی.هر کار شدیمگه م یحال رفتم تو جام که بخوابم ...ول ی.خسته و ب

مثال خوابم  دید ی.مامان اومد تو اتاقمو وقتزدمخودم رو به خواب  دمیدرو شن یصدا یبخوابم .وقت زاشتینم

 خوابش برده! . یزود نیکه به ا کردهیدرد م یلیبراش ...فکر کنم سرش خ رمیگفت:بم

 شام هم نخورد ؟! یاونجا رو ترک کرد؟و حت ینه، که دخترم چطور ای یمتوجه شد دونمیجان نم ای: روبابا

 متوجه نشدم !؟ یزیشده بود؟ من که چ ی: نه! مگه طورمامان

 یلیدختر خ ستیمثل درنا ن ای.در یهواشو داشته باش ادیز دی! تو با یپرسیاز من م ی: واقعا که ! تو مادرشبابا

 استیو با ح ریسر به ز ستین گهید یتر هامعذب بود. دختر من مثل دخ مایبه خاطر ن کنمی... من فکر مهیحساس
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 نیربه بعد ب نیاز ا گهید خوامیو مغرور... نم جوونه.  کشهیرنج م یلیخ مونیمواظبش باش .به خاطر وضع زندگ یلی.خ

 خونه شهرام .

 دوس ندارم برم اونجا . ادیمن خودمم ز یدونیاصرار کردن ...م یلیجان به جون خودم خ موری: تمامان

 .  ادیاز دستم بر نم ی،هنوز کار هیچاره چ یشرمنده تو و دخترم هستم .ول زمیعز دونمی:م بابا

 اضافه کنم . یا گهیفکر د هیبه فکر هاشون  گهیمتوجه نشدن ،دوس ندارم د یزیخودم گفتم :خدا رو شکر چ با

 میشون بودم با ساالر رفتدلتنگ یلیاومدن خونه ما .منم خ نایکه خواهرم درنا ا گذشتیاز اون روز نحس م یروز چند

 واشی واشی دمی.د زدمینفس نفس م گهیکه د میدی،اونقدر دنبالش کردم و چرخ میکن یباز کمیکنار باغچه  اطیتو ح

 سیآب رو باز کرد و گرفت طرفم .خ ریبجنبم ش خودم... تا اومدم به شهیم کیآب نزد ریوروجک داره به ش نیا

ندارم از دستش فرار  یچاره ا دمی. ددیخندی...بچه پررو داشت غش غش م دیچکیکرد .از سر و صورتم آب م سمیخ

 افتادم که دستاش دور ینفر همانا، داشتم م هیهمانا ،با کله رفتنم تو شکم  دنمیکردم .به سمت پشت ساختمون دو

اتم م دنشیهم با دنگران روبرو شدم ...خودم  اهیومانع از افتادنم شد. چشمامو که باز کردم با دوچشم س دیچیکمرم پ

 برد.

 خورد ،خودش یفیلحظه تکون خف کی! همنطور زل زده بودم  بهش ، کنه؟یم کاریچ نجایا گهید نی!...ا ماستین نکهیا

جمع وجور کردم و  یلحظه افتاد . خودم رو فور هی،فقط تو  ییهویاتفاقها  نیهم بنده خدا دست وپاشو گم کرد .همه ا

که نگاهش رو ازم  یعقب عقب رفت .در حال ی.اونم کم کنمیم کاریدارم چ دمیلحظه نفهم هیحولش دادم عقب ...آخه 

.درنا  دیدوی،منم بدو بدو خودم رو انداختم تو خونه. ساالر هم پشت سرم حاله دون ...حاله دون کنان م داشتیبرنم

 . رونیکه مامان خودشو از آشپزخونه انداخت ب دیکش یغی...ج دیکه سر ووضعم رو د

 . وونهی.... دختره د؟یروز انداخت نی؟!...خودتو چرا به ا هیچه سر و وضع نیا ا،ی...در ی ی ی: وامامان

 ؟یخندیروزم انداخته تو هم م نی. سرش داد زدم شازده پسرت به ا دیخندیهم داشت م درنا

بود .درنا هم داشت ساالرو دعوا  دهی... رنگمم پردنیلرزیشد .دستام هم داشتن م یپات یقاط زیلحظه همه چ هی

 گهید دونستمی! نمده؟یداده بود حاال چرا رنگت پر ری؟ مامانم به من گ یکرد ینطوریچرا خالتو ا شعوریکه ب کردیم

 موند . دهنشبگم رفتم تو اتاق و دروبستم ،بدبخت مامان هم حرف تو  یچ
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 . اون روز کالادیآروم بشم و حالم به خودم ب کمیتا نشستم تو اتاق. سرم رو بغل کردم  کمیهامو عوض کردم و  لباس

چرا  دونی. نمدمیکشیخودم از خودم  خجالت م رفتیبودم اون صحنه کال جلو چشام رژه م مایتو فکر برخوردم با ن

بودم که درنا صدام زد. با خودم گفتم: پاشم  الیآرامش ندارم. توفکرو خ گهیپالسه...د اطیهم کال تو خونه و ح ماین

 ناراحتش کردم. میباز جیروز اومده  خونه ما که منم با گ هیششون،یبرم پ

.مامان وبابا  می.بعد شام عزم رفتن کردن که تا دم در بدرقشون کرد میآقا سامان وبابا شب اومدن دور هم شام خورد 

 هیخودم هم  دونمی.نم برهیبرم تو جام هم خوابم نم دونستمیوز منشستم کنار باغچه ،اون ر کمیرفتن داخل منم 

سرم رو بلند کردم تا به پنجره نگاه  یبا  کنجکاو ودحال که اون صحنه جلو چشام ب نیداشتم .تو هم یبیحس غر

نا امن  مایه نو لب باغچه از نگا اطیح گهی...د نییپشت پنجره زل زده بهم .سرم رو انداختم پا مایبله ...آقا ن دمیکنم،د

 دمشاومد .خالصه صبح شد . آماده  یخواب به چشمام نم یکردم بخوابم ول یبود. رفتم خونه صبح کالس داشتم سع

 کردم رفتم . یکه برم کالس ،از مامان خداحافظ

 زادریکه استاد گفت : خانم ش کردمی.بعد کالس داشتم لپ تابم رو جمع م دیبعد از ظهر طول کش 2روز کالسم تا  اون

 باهاتون کار دارم.  دیصبر کن یلطفا کم

 یا افهیمتوسط ،ق ی،قد یجو گندم یپنجاه ساله ،با موها یبچه ها کالس رو ترک کردن .استاد صبور مرد همه

 . یمعمول

 ؟  نیداشت یامر دییوگفتم : استاد بفرما زشیشدم ورفتم کنار م بلند

 . نی: بله دخترم بشاستاد

 جلو جا گرفتم . یها یاز صندل یکی در

 ی.) قلبم درجا کنده شد استاد چ میاز خودت بپرسم بعد مزاحم خانوادت بش خواستمیدخترم ...اول م نی: بباستاد

 بگه ؟!...( خوادیم

برامون  یخواب و زندگ گهی،از اون روزد دهیو پسند دهیاومده بود دنبالم که شما رو د شی: پسرم چند ماه پاستاد

 ر؟یواسه امرخ میتا مزاحمتون بش رمیازتون آدرس خونتون رو بگ گهینذاشته...مدام م

 .کمیکوچ یلیخانواده خ لیازدواج وتشک یمن هنوز نوزده سالمه...  برا ی،ول نیمن قابل احترام یشما برا استاد
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.چند ماهه  ستین شیحرفا حال نیپسر زبون نفهم من ا نیا ی... ولیدخترم، تو هم مثل دختر خودم دونمیاستاد:م 

ط ... فقکنمیو هر چقدر هم خواستن  صبر م کنمیبگن م یهر کار گهی.م کنهیقبول نم یول گمیحرفارو بهش م نیا

خدا بخواد همون  ی. هرچمی.منم اول به خودت گفتم تا فردا شب مزاحم خانواده بش میحرف بزن یحضور میبر دیبا

 .یو قبولش کرد یدیندپس شیدید یتو وقت دی. شادیجنگ شهیبا قسمت نم شه،یم

.) با دمیبزنم .آدرس خونمون رو دادم  وگفتم: به بابام خبر م یاستادم بود، نتونستم حرف نکهیبه خاطر سن وسالش وا 

استادم از دست شازده پسرش راحت  نی. امیکنیوقبول نم انیروش، م نمیدارم ا ادیخودم گفتم من خواستگار ز

 .(شهیم

طرف خونه خودمون،همونطور تو فکر قدم  دمیچیگذشتم پ یاصل اطیدر هم برهم برگشتم خونه .از ح الیبا فکرو خ 

ه در نگاه ب هی،و  ماینگاه به ن هیاز جاش بلند شد.  دیمنو د یتو باغچه خشکم زد. وقت ماین دنیکه با د داشتمیبرم

 نشده !... مایخونه انداختم  .پس مامانم کجاست که متوجه ن

 . دیبهش چشم دوختم. نگران مامانت نباش ،با مامانم رفتن خر ماین یصدا با

ا کمکم کن. ب ایساختمان درندشت ...خدا نیتو ا مای؟من و ن کنهیم کاریچ نجایا نیپس ا دنیشروع کرد به لرز پاهام

 مای.ن شدمیم کیخونه نزد یحال داشتم کم کم به در ورود نیرنگم و متوجه شدم .تو هم دنیفکر ها خودمم پر نیا

 یبلند گفتم :چ یتو نگاهم با صدا ختمیحرصم رو ر ام،تم دمی. ابرو در هم کشستادیخودشو بهم رسوند، روبروم ا

 .( دیحرصم خواب کمیکه زد  یبا حرف مای.) نیختی؟اعصابم رو بهم ر یداری؟...چرادست از سرم برنم یگیم

 ؟ ادی: چرا از من بدت م ماین

 کاریمگه من چ ؟یازم متنفر نقدریلرزان و گرفته گفت:چرا ا یبا صدا مایل شده بود،نطورنگاهم تونگاهش قف نیهم

 ؟ یندار دنمویشده که چشم د ی...چ ینبود ینطوریا میکردم ؟بچه که بود

گفته من ازت متنفرم ؟خواستم از  ی... در ضمن ک یبچگ یگی،م کننیرو زدم به اون راه و گفتم : آدم ها فرق م خودم

 ؟یکنیکنارش رد شم که دوباره جلومو گرفت و گفت : پس چرا ازم فرار م

 بشم . یمیکه باهات صم نمیبینم یلیچپ چپ نگاهم رو بهش دوختم و گفتم :دل نیخشمگ

 ساکن ینه پشتخو ارهیاز دوست هاش که ورشکست شده م یکیاومدم خونه ،مامانم گفت: بابات  ی:روز اول وقتماین

 نیتمر نجایاوقات با دوستام ا یراه انداختم... چون من بعض ادیداد وفر ادیداره م یبدونم ک نکهیبشن .بدون ا
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مامان گفت شما  ی،وقت دمیاون روز تورو د یساکن شدن. وقت نجایکدوم دوست بابامه که ا دمیماه نفهم 2.میکردیم

 یسکته کرده و خونه دختر بزرگش زندگ یپدرت بعد ورشکستگ دونستمیتعجب کردم .خودمم م یلی...خ نیهست

قا آ کی.دختر کوچ گفتمیخونه م یتو شهیبود .هم ادمی یها زیچ ی.منم از بچگ دنتونید ومدی.بابام هر روز مکنهیم

 تمدونسیماه و خانم شده ،خودمم نم یلیخ یدیند شوی: بزرگگفتی. مامانم ممونهیملوس ها م     همثل اون گرب موریت

متوجه شدم  دمتیکه د یافتادم .حاال هم از وقت یتو م ادیناخواه  ایخواه  ومدیم شیچرا هر وقت بحث خانواده شما پ

با  دمیکه از باال د روزیو رفتار هاتو بدونم ؟د کارها نیا لیدل خوامیافتادم .فقط م ی.از کار و زندگ یبه دل دار نهیازم ک

رفتارهاتو بپرسم ...که ناخواسته اون اتفاق افتاد و نتونستم  لیاومده بودم دل یکنیم یباز اطیبچه خواهرت تو ح

 بگم . یزیچ

 نبود . یعمد خوامیو گفتم: عذر م نییاون روز از خجالت آب شدم ،سرم رو انداختم پا یآور ادی با

 حیاومدنم رو توض لی. دلمومدین روزیاتفاق د ییباز گو ی... اصالهم برا یخجالت بکش ایبود ... ی:من نگفتم عمدماین

 .نیرفتار هاتون رو بگو؟فقط هم لیدل کنمیدادم .االن هم خواهش م

هم صحبت بشم ...مخصوصا با  ادیز یرو هم بگم ...فقط دوس ندارم با کس لشینکردم که دل یرفتار خاص چیه من

 پسرها .

 ؟ یباهام حرف بزن ادیهستندورفت وآمد دارن ،تو زورت م یمیباهم صم نقدریخانواده هامون ا ی: چرا ؟چرا وقت ماین

که باهاتون حرف بزنم .خودم و خانواده ام  ستمیدوست شما ن ایخانواده هامون نه من...در ضمن ،من هم سن  یگیم

 . میحرف بزن یبا هر کس ای... میدلمون خواست بکن یکه هر کار میستیهم از اون دسته خانواده ها ن

. در ضمن میکنیم یجا زندگ کی...االن هم باهم  ستمین ی. منم هر کس شناسمیرو بهتر از خودتون م: من شما ماین

 . یازم فرار کن نقدریا دی...نبا میهم هست یخانوادگ یدوست ها

م ه نجایاز ا یبه زود م،یمزاحم شما هست نجایمدت کوتاه ا هیوجود نداره . دوما ...ما  یدیبلند گفتم : اوال نبا یصدا با

 .میومزاحم شما بش مییایب میخواست یوگرنه ما خودمون هم نم نجا،یا مییای.سوما ...پدرتون اصرار کردن که ب میریم

 ... ایگفت: در نیآروم و غمگ یبا صدا ماین

تو منظورمو  ایکنارش گذشتم خواستم درو باز کنم که دستش رو حائل در کرد، نذاشت درو باز کنم  گفت :در از

 . یوجه شداشتباه مت
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 ،کنار لطفا... دمیکه الزم بود وفهم یزیچ هر

 ی.حت.. فتهیب یهر کس یاتفاق ها ممکنه برا نینداشتم .ا یمنظور زترهیبرام عز ایدن ی: به جون مادرم که از همه  ماین

 نیهم میهامون باهم خوب باش یمثل بچگ خوامی...م یازم نداشته باش یاحساس بد خوامیبابام .من فقط م ایخود من 

 فرو کش کرد .آهسته گفتم :برو کنار، خسته ام . تمیاز عصبان ی. کم

 سادهیواسه خودم ا نطوریکنار رفت .درو باز کردمو داخل خونه شدم و درو بستم . پشت در هم یحرف چیه بدون

رفته  دمیدپرده رو کنار زدم  یفکر کردم رفته وقت شهیکه داره دور م دمیقدم هاشوشن ی. صدا کردمیبودم فکر م

اون  یحرفا دمیو کنار رفتم .حاال که  فهم انداختمزود پرده رو  دیمنو د یشده به در خونه .وقت رهیکنار باغچه و خ

 ایضاق ری.اونقدر فکرم درگ ستمیازش متنفر ن گهید کردمیآروم شدم. حس م یروزش ناخواسته وبه خاطر ما نبوده کم

 . دیترس چارهیبود که متوجه اومدن مامان نشدم .تند سالم کردم که ب

 !...یاومد ی:دخترم ...  کمامان

 . 2 ساعت

 !؟ی: پس چرا تا حاال لباس هاتو عوض نکردمامان

ساعته تموم تو فکر بودم  2من  یعنیبود!؟ 4شد ...ساعت  ینگاه کردم. چشمام اندازه نعلبک وارید یفورا به ساعت رو 

باهاتون حرف  خوامیافتاد گفتم :مامان م ادمیحرف استاد  یکرد..فور ی؟هنوز چادرم سرم بود مامان مشکوک نگام م

 بزنم .

 ؟ یختیبه هم ر نقدریکه ا هیحرف چ نی: امامان

رمو فک یکم ارمی،نتوستم نه ب .فقط مورد عمل انجام شده قرار گرفتم ختمیتند گفتم :نه ...نه اصال به هم نر تند

 ییوقت خدا هیبلند شدم پرده رو کنار زدم .که  کردمیم فیاستادو به مامان تعر انیمشغول کرده .همونطور که جر

 . دمیکش ینفس آسوده ا شیخال یجا دنیبا د ی.ول نهیاونجا نباشه مامان بب ماینکرده ن

 ؟ یمنصرفشون کن یجواب ما وخودت نه ست ...چرا نتونست یدونستیتو که م ای:درمامان

 . نیردشون کن یجور هیشدم ... خودتون با بابا  ریغافل گ یدادم چطور حیمن که توض مامانم

 آشپز خونه. یرفت تو زارمیم ابونیتو سر به ب یبا غرغر،که من از دست خواستگارها مامان
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،من اصال به استقبالشون هم نرفتم .خدا رو شکر آشپز خونه  یاستگارخو یشب استاد با خانواده اش اومدن برا فردا

و  حسن نیهم ا یخونه نقل دمیشنیخوب حرفهاشونو م یهم اوپن نبود راحت درشو بستم نشستم تو آشپزخونه. ول

 داره .

 سر اصل مطلب . میبر نیپاره کردن استاد گفت :اگه اجازه بد کهیتعارف ت یبعد کل  

منم . رونیاز خونه زدن ب یکه همگ نایکاره موند. بابا ا مهیکه از کوچه اومد حرفشون ن ینیبرخورد ماش بینه یصدا با

در خشکمون زد.  یاستاد جلو نیماش دنیتو کوچه .با د میپشت سرشون رفت رونیب دمیبا ترس از آشپزخونه پر

تش کج کوله شده بود. تازه چشمم شده وکاپو ردخ یپشت یاستاد که چراغ ها نیچنان از پشت زده بودن به ماش

زده فرارکرده. بابا واستاد هم اطراف  یک نهی،بب کردیطرف واون طرف ونگاه م نیافتاد به پسرش داشت تو کوچه ا

. چهار شونه کردمیم زیآوردم پسر مردمو آنال یدر م یباز زی. تازه منم داشتم هکردنیوبا هم صحبت م گشتنیوم

.متوجه  نمیبب افشویق تونستمیخوب نم کی...چون شب بود وهوا تار یمعمول ی،صورت ییلختو خرما ییوقد بلند ،موها

رفتم داخل خونه. مامان هم اصال  نییوسرمو انداختم پا دمیخجالت کش یلینگاهم شد وبرگشت طرفم ،از کارم خ

 یناراحت شدن گذاشتن برا یلیها خ چارهیمامان وبابا هم اومدن تو. بابا گفت:ب یساعت میهواسش به من نبود .بعد ن

 کنم . یاتفاق نتونستم مخالفت نی،منم به خاطرا گهیوقت د هی

 . کننیوفرار م نیبه ماش زننیشده ...دم در خونه مردم م ی:عجب زمونه امامان

 یاستاد.چون استاد آدم ثروتمند نیرفتن. ناراحت هم بودم به خاطر ماش یحرف چیدلم خوشحال بودم که بدون ه ته

از  یکه چند بار دمیوحشتناک د بیغر بیعج یعوض کنه .تا صبح اونقدر خوابها نیماش قهیکه بتونه دم به دقنبود 

که در خونه به صدا در اومد .مامان درو باز کرد .سولماز  میکردیم زیبا مامان خونه رو تم می.صبح داشت دمیخواب پر

 ؟ یاریبرام ب یدار یزیچ یجان گل گاوزبون ایسولماز خانم گفت:رو یخانم بود. بعد سالم واحوال پرس

 شده !؟حالت خوبه تی:آره دارم ... طور مامان

رو  ماین نیماش نگیتو پارک ی.وقت میبرگشت ری...د میخونه نبود  شبیراستش د خوام،یخودم نم یخانم : برا سولماز

تو اتاقش  میمون رو انداختداغون شده بود. به زور خود نشی،تصادف کرده و ماش کردمیسکته م میداشت میدید

گفته .االن هم مثل مرغ پر کنده تو خونه  ونیو هز ده. فقط تا صبح تب کر فتادهین ی...خدا رو شکر واسه خودش اتفاق

 واسش ببرم دم کنم . نیداشته باش یزیچ یدم کرده ا نمی.واسه همون مزاحم شدم بب رهیور و اون ور م نیا
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پشت  ننیشیکنن چرا م یتونن درست رانندگ ینم یمردم وقت دونمی: خدا رو شکر که خودش سالمه ...من نممامان

 . شهیانشاهلل که خوب م ارمیفرمون .االن هم دم کرده م

 اطیبا احت شهیتصادف نکرده ...هم مایطرف بوده .چون تا حاال ن ریتقص گفتیم مایجان . ن ایخانم : ممنون رو سولماز

 . کنهیم یرانندگ

استاد زده و فرار کرده؟ نه امکان نداره  نی... نکنه به ماشماین نیاز ماش نمیاستاد ،ا نیشد. اون از ماش ریباز درگ فکرم

 یواسه ناهار خونه نم گهیکارو کرده باشه .تا ظهر به مامان کمک کردم .بابا د نیدم در خونه خودشون ا تونهی...اون نم

ور ج یخونه نقل هیپول واسه اجاره  ی. تونسته بود کمرفتیم شیاال گرفته بود و خوب پاومد .خدا رو شکر کارهاش ب

 کنه .

 یخاص هیحالم عوض شه  عادت هر روزم شده بود، باغچه بهم  روح یکنار باغچه کم نمیظهر شال کاله کردم برم بش 

و تو خودم بودم  کردمیم یداشتم با گلها باز نطوریسرد تر شده .هم یهوا کم رسهیداره از راه م زیی. کم کم پادادیم

ور اون ور رو  نی،ا گشتمیداشتم دنبال صدا م نطوریتعجب کردم!... هم نیآرام و دل نش یآهنگ تارویگ یکه با صدا

تا  ی...ول رهیم تاریکالس گ دونستمی... بله خودش بود. ممایشد به سمت پنجره اتاق ن دهینگاهم کش  کردمینگاه م

 منواخت . تو همون حال  چشم به پنجره  دوخته بود یم نیآرومو دلنش یلیبودم .خ دهیزدنشو نشن تاریگ یحاال صدا

د ش انیلب پنجره نما مایصدا قطع شد . ن ییهویهام بودم که  ای. تو رو لمایبود مثل تو ف ی.حس خوب دادمیو گوش م

رو برق گرفته باشه به خودم اومدم  یکی نکهیمثل ا کدفعهیقفل شد.  ماینگاهم تو نگاه ن نطوریهم هم قهی.چند دق

 کیقطره آب که رو صورتم فرود اومد .چشم به آسمون دوختم  هیچشم ازش بردارم .با  تونستمیچرا نم دونمینم ی،ول

 که باز...  بیهمون حس غر ایحس خوب  کی... یروز فراموش نشدن

 به طرفش برگشتم.. ای...در ای... در ای:درکردیمامان که صدام م یباصدا

 ...بله ... مامان . بله

 ... یخوری...االن سرما م یشد سی:حواست کجاس دختر ؟خمامان

 دیرسی،صدا از اون باال نم شدمیمتوجه نم یول گفتیداشت بهم م یزیچ هی. مایلحظه برگشتم طرف پنجره.ن هی 

 . یخوری؟...االن سرما م ادیبارون داره م ینیبی...مگه نم ستمیمگه با تو ن ای.همون لحظه مامان دادش رفت هوا. در

 شدم وفورا رفتم داخل. بلند
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 ری،تقص هیچه حرف نیکردم. استاد گفت: نه دخترم ا یعذر خواه نشیاز استاد بابت ماش یاون روز تو کالس کل یفردا

 یاربرا خواستگ انیتوکار بوده. ازم خواست به خونه خبر بدم که پنج شنبه شب دوباره م یحکمت هی دی...شا هیشما چ

. 

ن .انگار م دمیکشیدونم من چرا خجالت م ینم نشونیماش هیبگم و مخالفت کنم. به خاطر قض یزینتونستم چ باز

 داغون کرده بودم. نویماش

 بودم .مثل دفعه قبل رفتم دهیرو ند مایچند روز ن نیآوردن .منم تو ا فیهم باز تشر نایواستاد ا دیشنبه فرا رس پنج

درو از  داشت یکیدر خونه بلند شد  یصحبت رو شروع کنن که صدا خواستنیتازه م نایتو آشپزخونه نشستم .بابام ا

 . کندیجا م

 !ه؟یک یعنیشدم ، نگران

 !؟ نیبود یگفت : منتظر کس استاد

 .هیک نمی: نه ... برم بب بابا

 منم با بابا دم درم . دمیخودم بخوام ناخودآگاه د نکهیبود. بدون ا ماین یدرو باز کرد صدا بابا

شرکت  میبر دیاومده که با شیپ یمزاحم شدم ...از شرکت تماس گرفته بودن ،برا بابام مشکل دیببخش موری: آقا تماین

. 

 شده !؟ شیجان ؟...بابات طور مایشده ن ی: چ بابا

 شرکت . دیخودتونو برسون عترینفر تماس گرفت و گفت هر چه سر کی،فقط  دونمی: نم ماین

 شده(؟!...  یچ یعنیو نگران، ) میبود ستادهیبه ما نگاه کرد .همه سر پا ا یو دست پاچگ یبا نگران بابا

 ینه عجله ا ماین ی.ول رونیکتشو برداشت از در رفت ب یکرد وفور یمهمونا و ازشون عذر خواه یبابا رفت جلو 

. با کردیبود و به استاد و پسرش نگاه م ستادهی. ا دیرسیبه نظر م یعاد یلیو رفتارش خ افشینه نگران بود .ق داشت

 ؟...عجله کن . یستادیجان ،چرا ا مایبابا که گفت: ن یصدا

 به خودش اومد و گفت : پس مهموناتون؟ ماین
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 ...انشاهلل دفعه بعد . میکنیما هم رفع زحمت م د،یبه کارهاتون برس دیاستاد گفت : شما بر مایحرف ن نیا با

و سرکه  ریاستاد و خانواده اش رو بدرقه کرد .دلم مثل س یرفتن .مامان هم با خجالت وعذر خواه مایو ن بابا

 افتاده ؟...  یچه اتفاق یعنی... دیجوشیم

 خونه سولماز خانم تنها نباشه . میزود حاضر شو ما هم بر ای:درمامان

 افتاده ؟ ... یچه اتفاق یکنیفکر م یعنین ماما چشم،

 بگذرونه .  ریدخترم ...خدا بخ دونمی:نممامان

 ؟ نیاز ما کرد یادیباز ازمون استقبال کردو گفت :چه عجب  یسولماز خانم با رو میرفت یوقت

 . میبزن یحرف دیخبر نداره ،نبا یزیاز چ یعنیبرام چشم وابرو اومد که  مامان

 اومد . نیماش ینگذشته بود که صدا یساعت کی درست

 خانم :به به ...چه حالل زاده ان،امروز چه زود اومدن. سولماز

 نشستن . یباسرو صدا اومدن داخل بعد سالم واحوال پرس مایبابا وآقا شهرامون 

 .میختیشما رو هم بهم ر هیجان ،مهمون موریت دیببخش یلیشهرام:خ آقا

 همه مدت من به شما زحمت دادم. نی.ا میحرفهارو ندار نیاما که با هم  هیچه حرف نی:ابابا

 !؟یافتاده ؟کدوم مهمون یخانم:شهرام جان اتفاق سولماز

بابات  ی... گفته تو شرکت برامایزنگ زده به ن یخبر یکدوم از خدا ب دونمینگران نباش. نم فتادهین یشهرام: اتفاق آقا

 ایرد یبرا دونستهیهم نم مایوخانواده اش شده...درسته ن موریزود خودشو برسونه... اونم مزاحم ت دیافتاده با یاتفاق

 . شدیجان خواستگار اومده وگرنه مزاحم نم

 یکرد .وقت یداره نگام م یحالت خاص هی، با  مایشد به طرف ن دهیچرا نگاهم کش دونمیحرف آخرآقا شهرام نم با

آخر پله ها با نگاهم بدرقه اش  چیکرد وبه طرف طبقه باال حرکت کرد تا پ یعذر خواه هیبلند شد واز بق دینگاهمو د

 کردم .
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 ترسونده نگذره.  یطور نیکه بچمو ا یبخورهخدا از کس ییچا هیخانم:طفلک بچم ،نتونست  سولماز

 به کجا برسن . خوانیم دونمیمسخره نم یهایشوخ نیبا ا کارن،یشده مردم ب ی:عجب روزگارمامان

 استخویچرا دلم م دونمی. نمنییپا ادیب ماین دیمن مدام چشمم به پله ها بود که شا یول مینشست یدو ساعت یکی

ته، استادم رف شیابروشون پ یچطور نکهیخونه مامان وبابا تا نصف شب در مورد ا میبرگشت ی.وقت نمشیدوباره بب

 .کردنیم ،بحث انین گهید هیکنن وبگن جوابمون منف یازشون عذر خواه یوچطور

کنه وبگه که جوابمون  یاومده عذر خواه شیکه کالس داشتم بابا هم همراهم اومد تااز استادم بابت مسائل پ شنبه

 . هیمنف

ول تو باغچه مشغ یوقت یبهتر شده، هر از گاه یلیخ مایمدت رفتارم با ن نی. تو ا گذرهیاز دانشگاه رفتنم م یماه کی

 ماین دمیرس جهینت نیبه ا گهی.د کنهیصحبت م یواز هر در نهیشیکنارم م ادیلف ممخت یدرس خوندنم به بهانه ها

.امروز باز هم از اون روزها بود، مامان خونه نبود منم  برمیمباهاش لذت  ی.منم باهم صحبت هیوخوب لهیپ لهیش یپسر ب

 یسرمو بلند کردم . خدا مایسالم ن ی.با صدا خوندمیکه انداخته بودم درس م یانداز ریز یتو باغچه رو شهیمثل هم

 دیسف راهنی،پ یسورمه ا وریبا پل یاسپورت، شلوارل ی.کفشها  شهیظاهر م روزیتر از د پیهر روز خوش ت نیمن ...ا

.منم ناخوداگاه بهش  کنهیداره منو نگاه م یوودیهال یمانکنها نی... مثل اباشیج ی.دستاشو هم گذاشته بود تو

 لبخند زدمو جواب سالمشو دادم.

 ؟ ستمی:مزاحم که نماین

 . دیشما مراحم د،یی...نه بفرما نه

 .کنهیم تیرو رعا زهایچ نینشست ،اما با فاصله . خدا رو شکر اونم  ا اومد

 ؟یهست ی: چه خبر ؟...از درس و دانشگاه راض ماین

تا کرده بودن چند یکه پا به دانشگاه گذاشتم چند نفر ابرز دوست ی.)چون از روز ستی...بدک ن یپر گفتم :ه یدل با

 دلم پر بود.( نیهم یکرده بودم ،برا دایهم خواستگار پ

 ؟ دنینکنه باز هم خواستگارات صف کش هیبا لبخند گفت : چ یستیرودربا یب د،یکه حالم رو فهم ماین

 ...؟یتعجب گفتم : چ با
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با ته مونده خنده اش  دیکه خند یبلندش خندم گرفت لبخند زدم .کم ی.منم از خنده  دنیخند قاه شروع کرد به قاه

 دختر؟... یخوشگل نقدریبه چشمام نگاه کرد و گفت: آخه چرا تو ا

هنوز چشم ازش برنداشته بودم که دوباره گفت: اونقدر تو دل  یبست .لبخندم محو شد .ول خیخون تو بدنم  انیجر 

،گونه هام سرخ  نیبار از خجالت آب شدم رفتم تو زم نیکه خواستگارهات پدرمو در آوردن. ا یهست یبرو و خواستن

 شد. 

 من. یکوچولو ی... پریدی: چرا خجالت کش ماین

 با صداش دستام شل شدن . ینگاه هاش فرار کنم .ول ری،تا از ز کردمیخودم اومدم. داشتم تند تند کتابهامو جمع م به

 . ای...در یهام ایها و رو یبچگ یوچولوک ی: تو پر ماین

 قلبم از کار افتاد.  

 . خوامتیم یلیخ ای: در ماین

که  دمیآرومش رو شن ینبود .دوباره صدا زینشستن جا گهیلرزون بدون حرف پا شدم برم داخل .د ییدست و پا با

 گفت :دوستت دارم.

 برگشت . نهیتازه نفسم به س دمیصدا قدم هاشو شن یداخل و در بستم پشت در نشستم .وقت رفتم

ا حاال .من که ت کردمیم ی.احساس خفگ شدمیدور م نجایاز ا دیباور کنم. با تونستمیشب با خودم کلنجار رفتم .نم تا

 الیداشتم . بعد از چند ساعت فکر و خ یبیبودم برام قابل هذم نبود .حس غر دهیپسر نشن هیکلمه ها اونم از  نیاز ا

نا مدت برم خونه در هیفرق کنه .ساالر رو بهونه کردم تا  ایقضا  کمی دیدت از خونه دور باشم شام کیگرفتم  میتصم

عموم دختر نداشت و  نکهیکردم. به خاطر ا شیبه زور راض ی.ولکردیباشم .اول مامان قبول نم مایبمونم .دور از چشم ن

 مورد بود . نیعمه هام هم شهرستان بودن خونه درنا بهتر

 یغرغر هاش به راه بود. درنا وقت شهیجمع کردم. مامان رو بغل کردم که باز هم مثل هم یضرور لهیا چند وسب کتابامو

 !؟... ایشده در یزی:چ دیاول با تعجب نگام کرد و پرس دیمنو د

 به حال بابا و م،یکرد هیگر ریدل س کی.در آغوش هم  دیرو بهونه کردم اون بغض چند ساله اش ترک یدلتنگ  یوقت

 . مونیوضع زندگ
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 یها کی. ساعت نزدخوابمیکردم .شبها هم اتاق ساالر م یبا ساالر باز ی. کلگذرهیروز از اومدنم به خونه درنا م دو

 چیون ه،چ یگوش یرو دمیپر یبلند شد. با نگران میگوش امکیپ یکه صدا کردمینصف شب بود، داشتم مطالعه م کی

نوشته رو خوندم .شماره  یرو که باز کردم ،چند بار امی.پ مشد ناینزده. نگران مامان ا امیپکس تا حاال نصف شب برام 

 ناشناس بود. 

 برگرد خونتون . کنمیبود: خواهش م نوشته

 یاز همون شماره ارسال شد . نوشته بود منم مثل گلها گهید امیپ کیشدم. دوباره  رهیخ یبه گوش یلحظه ا چند

 برگرد . شمیباغچه ات دارم پژمرده م

 باشه!؟ مای؟ نکنه ن شناسهیکه باغچمونو هم م هیک یعنیشد!...  یاندازه نعلبک چشام

که دوس  یتو رو به جون هر کس ایبودم که دوباره نوشت: در ریبا خودم در گ نطوریاون که شمارمو نداره ؟ هم یول

 .مایفردا برگرد. منم ن یدار

 ؟ یهم دست از سرم برنمدار نجای؟...ا یم :تو شماره منو از کجا آوردنوشت یمعطل بدون

 .یخبر یکارها کردم که تو ب یلی...من خ ی.منو دست کم گرفت ینوشت : سالم خانم فرار عیسر

 ؟ ی. دوما... شماره منو از کجا آوردامیو خونه خواهرمه، دلم خواست ب ستمین یکردم :اوال فرار پیدوباره تا 

 . دمیسرک کش هیبابات  یراحت ،فقط به گوش یلیمن ؟ خ ییایدر یپر یشیم ی:چرا عصباننوشت

 شهیمحسوب م یدزد یجور هیبهم نچسبون. دوما ...کارت اشتباه بوده و  ی:اوال زود پسر خاله نشو و هر لقبنوشتم

 .امین ای امیب یک شهی.سوما... به خودم مربوط م

مگه دست خودته که  ی،درثان رونیب کشمیتورو از حلقومت م یاوال دوما ها نیا ایزود نیبه هم یروز هی:  ماین

 . یبرنگرد

 حرصش بدم. دوباره نوشتم: خواستمیهم خودم م یحرف زدنش کپ کردم. کم یهمه دستور نیازا 

 هم گذاشتم . یشکلک عصبان هی. ستیدست خودمه به تو هم مربوط ن آره

 . شهیم یچ نی...تو برنگرد بب هیدست ک ینیبیزود جواب داد :حاال م ماین
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حس  نیهمچ یپسر چیتا حاال نسبت به ه دونمیبهم دست داد .نم یخوب  یحس ها هی مایروز بعد حرف زدن با ن اون

 . کنهینظر داره و شب و روز بهم فکر م رینفر که کال منو ز هینداشتم.  ییها

 یراه دمیشدم با عجله لباس هامو پوش داریاز خواب ب رید یفرو رفتم. صبح کم قیعم یفکرها به خواب نیا با

 نکهیدارم .بعد ا امیپ کی دمیمانتوم فهم بیتو ج میگوش برهیاز کالسم مونده بود که با و قهیدانشگاه شدم .چند دق

شمارشو حفظ شده  شبیاز د گهیبود.د مایکردم ن زرو با امیپ میدرآوردم مستق مویاستاد از کالس خارج شد گوش

 ،دم در دانشگاه منتظرتم.  رونیب ای.نوشته بود:حال مامانت خراب شده زود ب بودم

سوار شدم و گفتم  یدم در منتظرمه .فور دمی.د دیلرزی،دست وپام داشت م رونیخودمو انداختم ب یچطور دونمینم

 ؟... نیبر دادسر مامانم اومده ؟ مامانم چشه؟ بابام کجاست؟ بهش خ ییبرو... چه بال عیسر کنمی:فقط خواهش م

نشست رو  مایحال بود دست ن نی.تو هم شدمیوداشتم از استرس خفه م زدمیکه تند تند داشتم حرف م نطوریهم

وذ زده ام نف خیاز اندازه کف دستش به تمام بدن  شیب یدستمو تو مشتش فشار داد که الل شدم .گرما یدستم ،طور

 ...مامانم ؟... مایاومد گفتم: ن یته چاه در م زکه ا ییکردم. با صدا ماینگاه هم به ن هینگاه به دستم و هیکرد. 

غ درو نیبا ا ی... باعث شدیصدام نکن . داغونم کرد ینجوریلرزان وبغض کرده گفت : ا یطرفم برگشت و باصدا به

 مسخره تو رو هم بترسونم .

 دروغ !؟ ...کدوم دروغ ؟ یکه دستم تو دستش بود گفتم :چ یهمونطور

رو  نیرو باز کرد ورفت داخل .هنوز شوکه بودم .ماش نگیدر پارک موتی. با رمیبود دهیبه دم در خونه رس گهید

به  یبرت گردونم راه تونمیم یفکر کردم که چطور ی... هر چایخاموش کرد برگشت طرفم و گفت :منو ببخش در

 . دی.مامانم با مامانت رفتن خر رسوندمتت یلیدروغ رو سر هم کنم. لعنت به من ،خ نی.مجبور شدم ادینظرم نرس

 یشد. ب یاومد بارش کردم .اشک از چشم هام جار یاز دهنم در م یو هر چ دمیسرش کش یغیحرص واز ته دل ج با

 گهی...د گهیانگشت اشارمو گرفتم طرفش و گفتم  :د دیشد .با تهد رهیچشم هام خ یلرزان تو ییصدا با چشمها

 ..........خویم ازت بهم منشه. حال داتیدوروبر من پ

م شد ادهیپ شیکوفت نیاز ماش کردمیم هیکه داشتم گر یتوان حرف زدن رو ازم گرفت .همونجور گهیو اشک د بغض

 کردم . هیگر ریدل س هیهاش خورد شدن .رفتم خونه و  شهیکه فکر کردم ش دمیچنان کوب نوی.در ماش
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کرد .نوشته بود :منو ببخش  یفرستاد وعذر خواه امیچند بار پ مایدو ماه ن نی.تو ا گذرهیدو ماهه م یاون روز لعنت از

خاموش کردم و به مامان  مویهاش خسته شده بودم .گوش امیاز دست پ گهینداشتم .د تویمجبور بودم و تحمل دور

 خراب شده . میوبابام هم گفتم گوش

 مرفتیهم نم اطی.اصال ح رفتمیباهاش م رونیب رفتیم مامان یوقت ایبا مامان خونه بودم  ایروز هم بعد دانشگاه  هر

من شوکه شده بود. دوبار سولماز خانم برا شام دعوتمون کرد که من رفتم  یکارها نیمامان هم از دست ا چارهی.ب

 خونه درنا .

 مگشتیعصر بودکه خسته و کوفته داشتم برم 3.ساعت  دیصبح دانشگاه بودم ،امروز هم که کالس هام طول کش از

م شد مایکه متوجه ن بستمیرو م یشدم وپولش و حساب کردم ...داشتم در تاکس ادهیپ یخونه ، سر کوچه از تاکس

نبود  پیسابق خوشت مایشد. همون ن ادهیو پ ومجل دیچیپ نیکردم . با ماش ادی!... سرعتم رو زکردیم بمی.داشت تعق

 سوار شو.  ایبلند گفت : در یبود.با حرص و تن صدا شانیآشفته و پر شد،یظاهر م پیت هیکه هر روز با 

 قدم برداشتم و گفتم: بروبابا. کی

 جانیا زنیعالم آدم بر یکه همه  زنمیم یبه جون خودت چنان داد یبلند گفت : اگه سوار نش یروبروم با صدا دیچیپ

 . یف زدن هم بهم ندادفرصت حر ی...تو حت دهیفرصت دوباره م هیمروت ،خدا هم به بنده هاش  ی. د ... ب

 . دمیو شن دمیرو که الزم بود د ی؟...هر چ یبگ یچ یخواستیم گهید

 گفتم سوار شو.  ای: درماین

 شده مزاحمم نشو. رمی...دشمینم سوار

 انجام بدم. خوامیرو که نم یهنوز ...مجبورم نکن کار یدیمنو ند یاون رو ای: در ماین

 .شمینکن ...مگه زوره سوار نم دمی... تهدیبکن یتونینم یغلط چینگاش کردم و گفتم :ه پروپرو

 سوار شو . یعنیسوار شو  گمیکرد. گفت :م نمیدستم رو گرفت وبه زور سوار ماش مچ

تا خواستم درو باز کنم متوجه شد  رهیو بست ،خواست که بره خودش هم سوار شه ،که دستم رو گرفتم به دستگ در

 شم خودش سوار شد . هادیرو زد .نتونستم پ یو قفل مرکز
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 مغرور و سنگ دل باشه.  نقدریا نیا دونستمیخدا ...نم یمن گفت : ا روبه

 ؟... یخوایاز جونم م یکه هستم ...چ نمیهم من

 : خودتو.ماین

رو روشن کرد وبه راه افتاد از کوچه خارج شد .گفتم :کجا  نینگاهم کرد وماش رهیخ یالل شدم . کم گهیحرفش د با

 . شهی؟...مامانم نگران م

خبرت  تونهیخرابه و نم لتیبهت خبر بدم چون موبا یاومد یبه من سپرده وقت شگاه،ی: نترس با مامانم رفتن آرا ماین

 ی...هم خودتو  از کارو زندگ یدکه به خاطر من خاموشش کر دونهیخرابه نم لتیموبا کنهیمامانت فکر م یکنه .طفلک

 . یهم منو دربه در کرد ،یانداخت

چرا با من  ایتحمل نکرد و دوباره گفت : در یکرد ،ول یدر سکوت رانندگ ینزدم وساکت نشستم .کم یحرف گهید

ه ؟واقعا احساسم ب یبه من فکر کن یکم هیبرات مشکله فقط  نقدری؟ا یدرکم کن یسختته کم ؟یکنیم نکارارویا

 به اون راه . یخودتو زد ای،یفهمیخودتو نم

نسبت بهش  یچون خودمم احساس ایچرا زبونم بند اومده بود ، دونمینداشتم که در مقابل حرفاش بزنم. نم یحرف

 دلتنگش شده بودم . یلیدو ماه خ نیتند برم .منم تو ا نیاز ا شتریب خواستمینم گهیداشتم د

 تا صبح یگردیبرنم یو گفت یایدادم که ب امی،اون روز که بهت پ یارزش دار ایدن هیدت که برام : به جون خو ماین

زودتر  و کنمیاون فکر احمقانه به سرم زد .گفتم سوارت م نکهیبرت گردونم ...تا ا یکه چطور دمینقشه کش دمینخواب

 . یکه دست وپامو گم کردم. فرصت حرف زدن بهم نداد یکردرفتار  یتو طور ی...ول افتادهین یکه اتفاق گمیبهت م

 نهکیهم مثل تو فکر نم یبچه پنج ساله ا چیه کردم،یتو فقط هول کردن بود؟من داشتم سکته م الی:به خ گفتم

 . یدیکش ی... چه نقشه باحال یبگم؟ بپرم بغلت و بگم وا یبهت چ ی...اون وقت توقع داشت

 بغلم . یدیپریو شما م میداشت ما هم شانس داشت یچه اشکالبرگشت طرفم و گفت :  یخنده ا با

 نمی.) آخه ا رونیپررو نثارش کردم و رومو برگردوندم طرف پنجره و زل زدم ب هیخجالت مثل لبوشدم .با حرص  از

 حرف بود که من احمق زدم( 
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فت: باال برد و گ میسلکه دست هاشو به صورت ت دمیدستمو گرفت مثل برق گرفته ها چنان دستمو کش یوقت ماین

 ...غلط کردم . دی... ببخشدیببخش

 . یزنیآخرت باشه که بهم دست م یگرفتم طرفشو گفتم :دفعه  دیانگشت اشارمو به صورت تهد 

 خوب ؟... یریگیچرا گارد م ستاد،ی: باشه دختر ...قلبم اماین

 . یکه هر جور دلت خواست باهام رفتار کن ستمی...من از اوناش نریبا دوس دخترات اشتباه نگ منو

 حال وروزم نبود .االن چندتا چندتا دوس دختر داشتم . نی: بر منکرش لعنت ...منم اگه گرفتارت نشده بودم که ا ماین

 ساکت شد و دوباره به حرف اومد. ی. کمگفتیم کردیم دایشاعرانه وعاشقانه رو از کجا پ یحرفا نیا دونمینم

.هر موقع حرف شما تو  دمتید ایدو بار تو مهمون یکیسالم بود، 18سالت بود منم  10 یوقت دمهای: درست ماین

 کی:اون  گفتمیو م ومدمی.منم مقابلش در م مونهیمثل گربه کوچولوها م ای:در گفتیداداشم م نایس شدیخونمون م

 کیرو از نزد یمن از اون موقع هردختر ی.ولدندیخندیو م کردندیزالل وشفاف .مسخره ام م ای،مثل در هییایدر یپر

رو  دنتیانتظاره د ییجور ها هی شهی.هم شدندیچشمانم ظاهر م یتو جلو یبایخود به خود چشمان ز دمیم

آسمان و چشم  یو آب ایخواب در شهیتو خواب هم هم دونمیخوب م یلیخ یچرا ،ول دونستمی.خودمم نم دمیکشیم

 بو که من داشتم .   یچه حس نیا دونستمیتو بود . نم یها

اون سالها مثل  ی. همه دمیچشمام د یتورو تو خونمون جلو نکهیدرس و کالس ، تا ا یوقتم رو گذاشتم برا ی همه

کردم.مدام  دایمورد عالقمو پ یم اسباب باز کردیمثل بچه ها فکر م ادیز جانیبرام زنده شد .از ه لمیف کی

ومدو ا شیاتفاق پ نیکه ا شدیداشت درست م زیچکم کم همه  نکهی. تا ایبود یتو ازم فرار یول نمت،یبب خواستمیم

 محروم کرد از خواب و خوراک انداختم . دنتیمن رو دو ماه از د

 ؟ خواستیواقعا از اول منو م یعنیتونستم بگم ...باورش برام مشکل بود.  ینم یزیچ

و  دمیخواستگارات نقشه کش ید... از بس براکر رمیچند ماه به اندازه چند سال پ نیا یکنیباور م ای: درماین

.گفتم  دیو خودش رو عقب کش دیترس یبا تعجب به طرفش برگشتم که طفلک یافتادم .طور یپروندمشون به چه روز

 تو!؟...  یعنی!؟...  یچ یعنی:

 دختر... چه خبرته ؟ دمیخنده. ترس ریبلند زد ز بلند
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برد. بله دل منم سر خورد،حس کردم  ادمیرو از  یرو ازم گرفت و همه چ مانمیو ا نیبود که دل و د ییاون خنده ها از

 منم عاشقشم.

بود خودمم داغون شم .البته  کیاستادت رو داغون کردم نزد نیماش یبا ته مونده خندش گفت : وقت دیکه خند یکم

 . زدمیخاص خودش م اتیاستادته وگرنه محترمانه با ادب دمیهم بگم بعد فهم نویا

 بلند گفتم : کار تو بود؟!... یغیج با

 دختر . یدار یی: اه اه اه ...کر شدم ،چه صداماین

استادته  دمیبار که فهم نیبه هم که گفت : حرص نخور دوم دمیساب یو دندون هامو م خوردمیحرص م داشتم

 یاونم دروغ بود که واسه بابات اتفاق یعنیگفتم : ادی. دوباره با فر رونیب دمیمحترمانه اومدم در خونتون، بابا تو کش

 افتاده؟... 

 داغون کنم؟ گناه داشت بنده خدا . نشویدوباره ماش یخواستیخونسردانه گفت :خوب آره... تو که نم ماین

 ...ماییییگفتم :ن غیج با

 خوشگلت بشه. یاون اون صدا یفدا مای...نمایگفت :جان دل ن یبا حالت خاص برگشت

 . نیی. دوباره سرخ شدم. سرم رو انداختم پادیف تو دهنم ماسحر یواقع یمعنا به

هر چند  یچطور یدونیبه جونم .نم یانداخت شیآت یچطور یدونی. نم دارمی: خجالتت رو هم با جون و دل خرماین

م ازدواج گفت یکیخونه رفتن ... به  نیگفتم از ا شونیکی.به  کنمیرو دکشون م یلعنت یبار،اون خواستگار ها هیوقت 

 گفتم نامزدمه...خالصه پدرم در اومده . یکیکرده ....به 

 توش . رهیکه با انگشت زد رو دماغم گفت: ببند مگس م کردمیباز داشتم نگاهش م یدهن با

 یار آب گل آلود ماه خواستمیچرا م دونمی.هم نم دهیاز ته دل خوشحال بودم، که زحمت خواستگار هامو کش هم

 نش کنم .و امتحا رمیبگ

 جواب مثب...... خواستمیمن م دیشا یکرد نکاروی:تو چرا ا گفتم
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 یحت یحق ندار ایوار گرفت طرفم و گفت :در دیاون بود که انگشت اشارشو تهد نبارینذاشت حرفمو کامل کنم ،ا ماین

 ...؟یدی، فهم یخودم هییایدر ی،چه برسه به ازدواج ... تو فقط و فقط پر یفکر خواستگار باش

گفته که منم تو رو  یزود خودم رو جمع و جور کردم .بازم از رو نرفتم و گفتم: ک یلیخ یشوکه شدم .ول ولا

 ...خوام؟یم

لرزان نگاهم کرد . از  ی.نگران با چشم ها دمیگردنش رو شن یترک ترک استخوان ها یبرگشت طرفم که صدا چنان

 شدم . مونیگفته خودم پش

 منو برگردون خونه. شهیکامال آهسته گفتم :مامانم نگران م ییتو سکوت گذشت .با صدا یا قهیدق چند

 . گردونمیتا برسن برت م دمی،از مامانم پرس گردنیبرم یک دونمی: نترس ،مماین

 یزیچ ی،آب انار یآب زرشک هیمن االن  یخدا یشد با خودم گفتم :)وا ادهینگه داشت و پ یفروش وهیآبم کی یجلو

آب  وانیرو باز کردو با دو ل نیفکرها بودم که در ماش نی(.تو ا شهیم یباز عیبخورم ؟االن ضا تونمیم ی...چطور گرهیم

ها رو  انویاز ل یکی. دیمتوجه لبخندم شدو خند مای. ننشستنشست .ناخود آگاه لبخند رو لب هام  یبا بستن یطالب

 دوس داره . یبا بستن یمن آب طالب یکوچولو یپر دونستمیداد دستمو گفت: م

 ؟... یدونستیگفتم :از کجا م فورا

 میکردیخونه ما ،شربت آلبالو سرو م نیکه اومده بود یمهمون نیتوآخر ی.وقت ادیب ادتی شیتو هم کم وب دی: شا ماین 

که  نجایا ترم: دخگفتی.باباتم م خوامیم یبا بستن یاونا ترشن من آب طالب یبه بابات گفت ی،با لجباز ی. تو برنداشت

 ستادهی.من که پشت سرتون ا خرمی،موقع رفتن برات م یهر جور دلت خواست سفارش بد ستین یفروش وهیآبم

نبود  شتریسالم ب 18 17نداشتم  یبودن. اون روز من سن دنیمشغول خوردنو رقص هیبق یول دمیبودم حرفهاتونو شن

از تو براشون گفته بودم ،از چشات ،از  یلیببرمت برا دوستام نشونت بدم ...چون خ ی.منتظر بودم از بابات دل بکن

 گهیخونه د می: پس بابا جونم پاشو بریگفتیم ی...با لجباز ی...خالصه تو اونروز دست بردار نبود تیبای،از ز اتیطونیش

ابام ب یمانه منم متوجه شدن .وقتتا بابا وما یکرد غیج غیکنه . اونقدر ج تیراض تونستیبسه.مامانتم نم یمهمون

 ای.بابام بهت گفت :در یخوایم یادوچیترش بدت م یوهایمکرد که تو از آب فیپدرت براش تعر دیکاراتوپرس لیدل

 یکم یدوست ندارم ...ول ادی:درسته ز یوگفت یفکر کرد یدرست کنن؟ کم جیبگم برات آب هو یخوایکوچولو م

 ی. حت دنیکل خونه منفجر شد همه شروع کردن به خند  طنتتی.از اون همه ش ارنیب نیوقابل تحمله ،بگ نهیریش
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 نیریوبا ش یرفتیتو هم از رو نم  دنیپرسیم ییزهای.هر کدوم چ دنیخندیمنم که دورتو گرفته بودن م یدوستا

،هر وقت هم  دمتیوقت ند چیه گهی.د یبود که تو شرکت کرد یمهمون نی. خالصه اون روز آخریدادیجواب م یزبون

 یشرکت کنه .فقط خاطره  تلتمخ یها یتو مهمون خوادیبزرگ شده دلم نم گهید ای:در گفتیم میدیپرس یاز بابات م

 کردم . دایپ یبه آب طالب یتو، تو دلم حک شد. از اون موقع ها منم عالقه خاص یبا بستن یآب طالب

 نیبا ا دمی،شا ادمهیاون روزو  شی؟خودمم کم وب حرفهاش درسته یهمه  یعنیشدم . یجور هیهمه صراحتش  نیا از

 به خودم اومدم. ماین یشدم .باصدا جیراسته ...خودمم گ دمیشا دونمی؟.نم ارهیدل منو بدست ب خوادیحرفها م

 . نی.همیچقدر برام ارزش دار یرو گفتم بدون نایتو بخور فقط ا وهیفکر نکن آبم ادی:زماین

شو تموم کرد  وهیآب م یشده بودم .وقت جینداشتم بگم .خودمم گ یزیحرف شروع کردم به خوردن چون چ بدون

ودر  نهیخوام مامانت ما رو با هم بب یدورتر از خونه نگه داشت وگفت :نم یبه طرف خونه حرکت کرد. کم میمستق

 . امیبعد م قهیناجور بکنه ،تو برو داخل منم چند دق یموردم فکرها

 محض بود . هیادب یگفتم واقعا ب ینم یزیشدم .چون اگه چ ادهیتشکر کردم وپ وهیابت آب مب از

 یخوب شده .گاه یلیخ مای.رابطه ام با ن میشیم کینزد دیبه ع می.کم کم دار گذرهیم یاز اون روز چند ماه خالصه

روز  کیوابسته اش شدم که اگه  ی. منم اونقدرکنهیم ادمیدورتر از خونه پ یدانشگاه ،کم یجلو ادیاوقات هم م

دل به دلش باختم که  ی. طورکنهیوعاشقتر م اشقکه منو هر روز  ع گهی.اونقدر از عشقش م شمیداغون م نمشینب

 . میمسائل معتقد نجوری.چون من وخانواده ام به ا رهیدستمو بگ یمدت اجازه ندادم حت نیحدو مرز نداره .تو ا

 هیمهمون هی خوادی،م رانیبرگرده ا دوی:پسره بزرگش هم قراره ع گفتیاز خانم م. سولممیبود دیع یتو تکاپو همه

قبول  اونا هم کنمیشرکت م ی،با بابا ومامان حرف زدم که منم تو مهمون مایبار به اصراره ن نیبزرگ برگزار کنه .ا یلیخ

ه زدن. بالخر هیبود که رد فرزاد وتو ترک نیا دیخبر خوب هم که امسال به ما رس هیگفتن با حجاب کامل . یکردن ،ول

 یخوب دهیبعد سه سال ع دی.به لطف خدا امسال ع میگردیبرم مونیقبل هیما هم به خونه وزندگ شه،یم ریدستگ

 خواهد شد .

راسته  . شلوارشدیرسیباسنم م ریکه کتش بلند بود تا ز یآسمان یکت وشلواره آب هی. من دیخر میبا مامان رفت امروز

هم  یشال کاربن هیمختلت بود.  هیمهمون کی یوبرازنده برا کیش یلیوبراق ،خ اهیس یگشاد با خطوطها یوکم

 . میدیخر
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 هیبش ماین کردیفرق م مایبا ن افشی. کال قمیهم اومد. همه به استقبالش به فرودگاه رفت نایس یقبل از مهمون روز

 خوش مشربو آقاست. یلیهم مثل خانوادش خ نایبه مامانش رفته. س نایس یپدرشه، ول

سرم جمع کردم  یکردم ،موهامو بافتم وباال شیآرا ی. کم دمیروند مای. از صبح اصال ندیهم فرا رس یمهمون روز

. بابا با کت  رونینشد.  حاظر وآماده از اتاق رفتم ب دهیتار از موهام د هی یسرم مرتب بستم که حت ی.شالمو هم طور

موهاش مرتب  یبزرگ که رو هیکار شده ،وروسر یها نیبا نگ اهیبا کت دامن سخوشگل،مامان هم  یوشلواره طوس

 قربون صدقه ام رفتن . ینگام کردن وکل نیمتوجه من شدن هر دو با تحس یبسته بود. وقت

 یول مگشتیم مایداشتم با چشم دنبال ن ییرایهاشون اومده بودن .تو پذ لیاز فام ی.کم میرفت مایهم به خونه ن کنار

با  دیسف راهنیپ ،ی. با کتو شلوار نفت ادیم نییپله ها رو پا یکی یکی ریسر به ز دمینبود. نگاهمو به پله ها دوختم ،د

 کیشده بود. قلبم مثل گنجشک شروع به ج یخواستن شتریب امروز، کراواتشو با من ست کرده بود . یکراوات آب

کرد. اونم مات من شد ،دستش که داشت کرواتشو مرتب  ریکرد. رو پله اخر سرشو بلند کردو نگاهمو غافل گ کیج

. کنم هیومتوجه بق مایتا ن نای،برگشتم طرف مامان ا شهیم یباز عیداره ضا دمیخشک شد ،به خودم اومدم د کردیم

 هیکه بق یکنارم طور دیرس یکرد .وقت یاحوال پرس یمینگاهشو ازم گرفت وبه طرفمون اومد .با همه گرمو صم ونما

 ....؟یقلب واز کار بنداز نیا یگرفت مینشنون گفت:امروز تصم

بل م یمن رو کیآب برگشت نشست نزد وانیل کیلبخند بسنده کردم .رفت طرف آشپزخونه، با  کیفقط به  منم

سرشو  امی.ن ستیهستن اصال هواسشون به من ن هیسرگرم بگو بخند با بق دمی.مامان وبابا رو نگاه کردم د یتک نفر

ونم خواستنتو که به ج یشعله ها نیتا بتونم ا هآب دستم باش یتا آخر مهمون دیخم کرد به طرفم وگفت :امروز با یکم

 خواموش کنم. ییجورا هیافتاده ، 

 ... یکنیم مونمیاز اومدن پش یدار گهیگفتم :د واشی دمیکشیداشتم خجالت م گهید

 به نایبعد که همه مهمونا اومدن به س یهمهه حواسش به من بود .کم یلبخند بلند شد ورفت طرف دوستاش ،ول با

کردن . من از جام  دنیخاطره برگشتنش بعد چند سال خوش اومد گفتن. بعد سرو شام همه جونا شروع به رقص

 آتش یدنی،به قول خودش داشت با نوش اشتهم آرام و قرار ند مای. ن ادیبابا بدش م دونستمیتکون نخوردم چون م

بقه باال ط ایب اینوشته بود :در مایوبازش کردم ن رونیب دمی،کش دیکتم لغز بیتو ج می. گوش کردیدرونشو خاموش م

 نشونت بدم . یزیچ هیاتاق سمت چپ 

 باال  کارم واجبه . ایجون من ب ایاز جام تکون نخوردم .دوباره نوشت: در ینگاه کردم ،ول مایخوندم وبه ن یبار چند
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اره د کارمی.با خودم گفتم :چ شدیداشت کنده م نهیقلب منم از س زد،یدم. از چشماش التماس موج منگاش کر دوباره

 . ییطبقه باال دستشو رمیندونستم وبه مامان گفتم :م زینشستنو جا گهیتشونم بده ؟!د خوادیم ی؟چ

اتاق  هیباال وارده اتاق سمت چپ شدم . دمیبود .رس ستادهیدوستاش ا شیهنوز پ مایطرف طبقه باال حرکت کردم ن به

هم  گوشه هی، دیرسفیحر یپرده ها ره،یت یآب یبا رو تخت ی،تخت تک نفر یآب دویسف ونیبا دکراس کیش یلیخ

باز  داخل .تا خواستم لب دیپر مایکه در باز شد و ن کردمیم زی.داشتم اتاقو آنال ماستی.حدسم درست بود اتاقه ن تاریگ

اون همه  یکه از رو زدیم یقلبش کر کننده بود .طور یتوآغوشش وفشرد که هنگ کردم .صدا دیکنم چنان منو کش

 ریزبه خودش فشرد ، شتریوب دیفهم ی...ول رونیب امیتکون خوردم تا بلکه از بغلش ب ی.کم کردمیلباس هم حسش م

 . رهیقلب المصب آروم بگ نی...فقط چند لحظه بزار ا ایکنم در یوار گفت :خواهش م مهگوشم زمز

آروم صداش کردم  یبرام نامحرمه. با صدا مایاجازه بدم ...ن دیخونم نبا ی.من نماز م دمیترسیخدا م نیگناه ونفر از

 ...ماییی:ن

صدام نکن ...داغونم  ینجوریگفت:ا شدیکه به زور از قلوش خارج م ییشد .با صدا جادیتو بدنش ا یفیلرزش خف هی

 . یکنیم

 ... ولم کن . رهیگیگناهه، خدا قهرش م یول

و گفت :همه گناه ها به گردن من ،تو  ستادیبه رنگ خون روبه روم ا یسفتر به خودش فشرد وولم کرد. با چشمان یکم

 .ینکرد یکه کار

 . دیچرخیبزنم. زبونم نم یحرف نتونستم

 .یبه چند نفر گفتم نامزد دار یدونی.امروز از سر شب تا حاال م کنمیدارم دق م ای:در ماین

 گفتم :چرا ؟!  تند

 یدونی. امشب می؟ادرسشون کجاست ؟منم گفتم نامزد دار هیاون دخترک دیازم پرس دیاز راه رس ی: چون هر کماین

 کردم ؟ یچه فکر

 ؟یفکر چه

 .رو صورتت ی،بخرم بزن بندنیکه عربها م یینقاب از همونا هیبعد ازدواجمون برات  خوامی: مماین



 دریاییپری 

 

 
36 

 

خود به خود خندمو قطع کرد. دستپاچه گفتم  اقشیملتهب وپر اشت یخنده ،که چشمها ریفکرش بلند زدم ز نیا از

.خواستم از کنارس رد شم که بازومو گرفت وکناره گوشم زمزمه وار گفت  نییدنبالم ،من برم پا ادی:االن مامان م

 برات . رمیمی:م

پله ها  یرو یفرار کردم .کم یندونستم .بازومو از دستش خارج کردم واز اتاق به کلمه واقع زیموندنو جا گهید

 ریا سرازبه دست از پله ه تاریگ مایبعد ن یگرفتم .کم یکنار مامان جا نیی.رفتم پا رهیتا بلکه قلبم اروم بگ ستادمیا

نامحسوس نگام  یلیمبل، خ یمن رو یدرست روبه رو ستمهمونا روبه رو شد .نش یشد ،که با دست وسوت وهورا

نواخت که دل من و به پرواز در آورد. با  بایز یکردو شروع کرد به نواختن .آهنگ سلطانه قلبمو بدون کالم ،طور

 شد . بای. خالصه امشب برام پر از لذت وخاطرات ز شدمینگاهش غرق لذت م

 یلیخ. میشهرستان موند ی.چند روز میرفت نایعمه ا دنیبه شهرستان د نای.با عمو ا میخونه عمو رفت دویع التیتعط

 دادی.هر بار هم تذکر م شدمیمنم دلتنگش م کرد،یم یابراز دلتنگ دادویم امیپ مایهر بار ن یخوش گذشت .ول یلیخ

 . ودمهمه توجهش خوشحال ب نیکه با دخترا ومامانت بگرد .از ا

ند روز چ نی. امسال امیشهرستان هم نرفته بود یبابا ورشکست شد، حت ی.از وقت میمسافرت بر میهم نتونست امسال

 یبعد چند سال م نایجا نرفتن چون س چیه نایهم به خاطر س نایا مایخوب شد.ن مونیروح یبرا یشهرستان هم کل

 کنه . یخواست تهران گرد

سر برو به سولماز  هی،از اونجا  یریم یدانشگاه ،مامان گفت :دخترم دار رفتمی،داشتم م میماه بود نیفرورد یآخرا

 بازار . میبر امیبعد از ظهرم ینداشت یاگه کار گهیخانم بگو مامانم م

 مامان ...فعال خداحافظ . چشم

 :خدا به همرات مواظب خودت باش.مامان

اخل جواب نداد .د یکس یبه در زدم ول یبازه ،چند تقه ا مهیدر ن دمیدرخونشون د یپام کردم ورفتم جلو کفشامو

 مایداد ن یبا صدا یصداش کنم ،ول یبلندتر یصدا زدم .دهان باز کردم که با صدا یشدم وسولماز خانم وچند بار

 ی:چشم مادر من ...چشم ...برا گفتیم ادی. با فر مداو یاز تو آشپز خونه م ماین یدهنم خود به خود بسته شد .صدا

 . یت شدآلمان، راح رمی...م رمیم نایگرفتم ،با س طیفردا بل
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 گفتیداشت م یچ ماینکردند تا از جام ، جم بخورم .ن میاریپاهام  گهیحس شد. د یدم در خشک شدم، تمام بدنم ب 

 به طرفش برگشتم.  نایس ی!؟با صدا رفتی؟...کجا داشت م

 مای،زبونم از کار افتاده بود که ن نای؟همونطور زل زده بودم به س یستادیخانم ،بفرما داخل چرا اونجا ا ای:سالم در نایس

 ....ایبا عجز گفت:دررر دیحالمو د ی. وقتمایلرزان برگشتم طرف ن ی. با چشمان رونیب دیبا عجله از آشپزخونه پر

 ؟ یستادیتو ،چرا اونجا ا ایجان ب ایوگفت :در رونیاومد ب مایخانم هم پشت سر ن سولماز

 هیا بازار .تند ب نیبر ادیعصر م گهیمامانم م دیبا تته پته گفتم :ببخش برداشتم ،رو به سولماز خانم مایاز ن چشم

ند ت مایشد .ن دهیاومدم که دستم از پشت کش یم نییبه دو پا یکی.داشتم پله ها رو  رونیمختصر زدم ب یخداحافظ

 نگیته پارک دیرس ی.وقت شدمیم دهیمخالفت کش نومنم پشت سرش بدو داشتیقدم بر م نگیتند به طرف پارک

 روبروم.  ستادیدستموول کرد ،ا

 ؟درسته؟... یدی،تو همه حرفهامو شن یدی:تو شن ماین

 .  یومنو تنها بزار یبر یخوایم دمی...شن دمیلرزان گفتم :آره شن یبلند ول یصدا با

 برم آلمان . دیبه جون مامانم مجبورم ...با ای:در ماین

م :پس گفت دیباریکه اشک ازشون م ی،با خشم وچشمان نشیبود که با دستام محکم بکوبم تخت س یحرف کاف نیهم

 ... ؟یکنینابودم م ی؟...چرا دار ی؟چرا منو وابسته خودت کرد یگولم زد

کردم موچ دستامو گرفت تو دستاشو قدم به قدم به  یم هیاش و گر نهیزدم رو س یکه داشتم با دو دستم م همونجور

م وگفت پر اشک یوزل زد تو چشما میشونیچسبوند به پ شویشونیپ وار،یبه د دمیکامال چسب یکرد. وقت تمیاعقب هد

 . ی....تو عشق من شمیقدم هم از تو جدا نم کی همامانم مجبورم کرده وگرن یبه جون خودت که همه وجودم ای:در

  ؟یزاریرفته گفتم :پس چرا تنهام م لیتحل یصدا با

 ینر اگه گهیکه حاال بم تر شده بود گفت :باور کن مامان مجبورم کرده ،م ییدودستش قاب گرفت ،با صدا صورتموبا

 یوازدواج نزن .ازش قول گرفتم ،قول گرفتم فقط هفت ،هشت ماه برم و کارها ایاز در یحرف یودرستو تموم نکن

...بهم اعتماد کن ...من از  دمی. قول ممینو ادامه بد ودرسمو میانجام بدم وبرگردم با تو عقد کنم با هم بر مویدرس

 . خوامتیچقدر م یباش دهیخودت فهم دیمدت با نیکه گولت بزنم .تو ا ستمیاوناش ن
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 ..............ریمی...من بدون تو م شمینابود م نمتیروز نب هیگفتم :من اگه  دهی،بر دهیبه هق هق شدن بر لیتبد اشکام

ورم نتونستم تکون بخ یشوکه شدم حت شیکار ناگهان نیبا لباش مهر سکوت زد رو لبام .از احرفم تموم بشه،  نذاشت

خواد ثابت کنه ؟زل زده  یرو م ی؟...چ کنهینابودم م شتریب نیچرا داره از ا رهی...تمام بدنم گر گرفت .اون که داره م

چرا ؟...چرا؟  کرد؟یم هی.داشت گر ختیشد ،دلم فرور یکه از گوشه چشماش جار یبستش ، با اشک یبودم به چشما

تو دستام وهولش دادم واز خودم که جداش کردم .به خودش اومد وچشماشو باز کرد.  ختمیتمام توانمو جمع کردمو ر

 وشیلحظه ناراحت هی یخواستم حت یپاره پاره شد .نم گرمیقرمز بود. ج یپر از اشک ورگها اهشیدرشت وس یچشما

 . کردمیتحمل م شویکاش یچشما دیچطور با نم،یبب

 مایشدن داشتم از خونه ون یکه مرتکب جرم یینشون نداد .منم مثل آدما یواکنش چیبدو از کنارش گذشتم .ه بدو

تم .عصر رف ختمیکردم اشک ر دایخلوت پ ینتونستم دانشگاه برم. تاعصر توکوچه قدم زدم وجا گهی.د کردمیفرار م

 بمونم . نجایا امخو یساالر م یدلتنگ خونه درنا به مامان خبر دادم که به خاطر

ن تا رفت خواستمیکنم .نم یماست مال انویجر یجور هیدرسامو بهونه کردم تا  ییجورا هیهم مشکوک شده بود.  درنا

هر چه  ونشکنم .بابا ومامان نمیتونستم رفتنشو بب یشد هم نم ی...هم دلم براش تنگ م نمشیهم بب کباری یحت ماین

م ش یراه دنتیداد که نذار بدون د امیپ ماین ی.چند بار مفرودگاه بدرقه اشون، نرفت میبر ایقدر اصرار کردن که ب

تونستم برم بدرقه عشقم ،تحمل کنم تا التماسش نکنم که  ی،نم ختمی...دلتنگتم . جواب ندادم .فقط اشک ر

 هشت ماه و تحمل کنم ؟...خدا..... نینزنم ...اخه چطور ازار  هیبق ینرو...تحمل کنم وجلو

سال شد  کیسال ، کیها محرمها،اومدن وپشت سر هم گذشتن .هشت ماه شد  دیوشبها ،ماه ها وسالها ،ع روزها

بود  یمدت برام زجر آور و پرازدلتنگ نینشده. ا مایاز ن یسه ساله خبر کیدوسال ،دو سال هم تموم شد ...نزد

ق احم دهیدختر آفتاب مهتاب ند هیبا  چطور دی.رفتو ند دیعشقشو ند هیبه قول خودش عاشق ،رفت ونابود یمای...ن

ط خدارو . فق رمیبگ سانسمویکم به زور ل یلیتونستم با نمرات خ شدمیباال قبول م یکه با رتبه ها یکرد .من کاریچ

. بابا رهیبودو پس بگ دهیکه باال کش ییاز پولها یشد .دادگاه تونست مقدار ریمدت فرزاد دستگ نیتو ا کنمیشکر م

.منم  میکرد ی،خونه آقا شهرام وخال یتشکر قدر دان ی. بالخره با کل هیشهر بخره ،با تمام اساس یباال ونهخ هیتونست 

 برام جهنم بود. مایخاطرات خوش از اون خونه وباغچه دل کندم .واقعا اون خونه بدون ن یبا کل

مدت چند تا از  نیفراموشش کنم . تو ا رمی.با خودم کلنجار م رمیبرن خونشون من نم نایمان ااالن هر وقت ما  

حرف وکم  یسردم ،ب یهر روز از طرف مامان وبابا به خاطره رفتارها یشده رد کردم ...ول یخواستگارامو با هر ترفند



 دریاییپری 

 

 
39 

 

سامان  یاز دوستا یکیبه  دیکفش که اال وبال با کیتو  کردنمامان ودرنا پاشونو  هی.چند مدت شمیم خیغذا شدنم توب

 ادویطرف  هیقرار گرفتم ...از  یبد هی.تو دو راه دهییکه خواستگارمه جواب مثبت بدم. چون از هر لحاظ قابل تا

گوشم خونده که لگد به بختت نزن همه  ریز یطرف هم درنا اونقدر هی،از  شهیازمغزو روحم پاک نم مایخاطره ن

 کرده. صلب شمویساآ

 درنا بلند شدم ودر اتاقمو باز کردم . ادیداد وفر با

شده ؟... من  یبا خودت ؟چه مرگته؟  چ یکنیم کاری؟چ یتو اتاقت و درو بست یدیباز کپ ا؟چرای:چه مرگته دردرنا

 یروز نم نیست. آدم با نمره ودرس به ا گهید زیچ هی، دردت  یکنیتو بهونه م نییپا یبه دروغ نمره ها دونمیخوب م

زن .کم العقل با من حرف ب یبگ یتون ی.اگه به مامان وبابا نم ینحرف بز یکیبا  دی... بایزیتو خودت بر دیافته.  تو نبا

 یلیوگفت :به من اعتماد کن ...به مامان گفتم ساالرو ببره پارک .اون بنده خداها هم خ نییکم صداشو آورد پا

 روز انداخته؟ نیتورو به ا ی؟... چ ی.به من بگو خواهر یشیهر روز افسرده تر م گنینگرانتن ،م

 یکمداشتم . اجیبود که احت یآغوش چند وقت نیکردم .به ا هیگر ریدل س هیحرفش خودمو انداختم تو بغلش و  نیا با

خودم  کهنیوفقط منو به خودش فشرد تا ا دینپرس یزیبگم. قربونش برم چ یزیچ یبه کس تونستمیسبک شدم . نم

 یی،بالها مایتا آشنا شدنم با ن میشهرام گذاشت آقاکه پا تو خونه  یکردن. از روز فیآروم شدم وشروع کردم به تعر

 به سر خواستگارام آورد ،وبعد هم گذاشت رفت وپشت سرشو نگاه نکرد .  مایکه ن

 .( دادنم یشروع کرد به دل دار اوردیخودش ن یبه رو ی)درنا با حرفهام شوکه شد .ول

خواه، ناخواه به طرفش  نهیب یاز طرف جنس مخالف م ییمحبت ها ی،وقت یتو دوره جون یهر کس یخواهر نی:ببدرنا

عاشقانه خودشو ببازه ودست وپاشو گم کنه.  یکه با چند تا برخورد وحرفها شهینم لیدل نیا ی...ول شهیم دهیکش

،هم ساده لوح واز همه مهمتر دم  یبود بایهم ز کهتو  خلوتشو با یخواسته روزها یپسرا ،اون م هیهم مثل بق ماین

نه خواهر  زم،ی؟نه عز شهیکنه واقعا عاشق دل خستت م یعاشق یادعا یهر کس یدسترس پر کنه .فکر کرد

 ماین یها فیبا اراج دینبا یهم خواستگار دار ی،تو هم خوشگل یدونی.م لمهیزود باور من ...اونا همش ف یکوچولو

االن  مایکه رفت وپشت سرشو نگاه نکرد. ن یدیباور رس نیبه بختت ...خودت هم به ا  یپا بزن شتوپ یخودتو نابود کن

 هینه .تو هم فقط تا  ایکه بخواد عاشق بمونه  ادینم ادشیهم  ییای...اصال هم در گذرونهیخوش م ایداره اون وره دن

نها ت کریدر وپ یب یایدن نی...تو ا یزد تخود لگد به بخت ی،اگه قرار باشه به همشون نه بگ یخواستگار دار یسن

 . یریسرو سامون بگ دیگاهت باشن با هیکه تک ستنین شتیپ شهی...مامان وبابا هم هم یمونیم
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 . ادینم گهیگفت د یگرده .صد دل م یهنوز دوست داره برم گفتیدلم م هیحرفهاش هم نابود شدم ،هم آروم شدم . با

 ینک رونیرو از ذهنت ب مایکن ن یفکر کن .سع شتریخواستگارت ب نیخوان در مورد ا ی:بابا مامان صالح تو رو مدرنا

... همه بعد ازدواج به هم وابسته شهیم دایها نفر فقط دو سه عاشق پ ونیلیزمونه تو م نیفکر کن. تو ا تی...به زندگ

والنه عج خوامیکن ...نم نیتو بکن... با خودت سبک سنگ را.تو هم فک کننیم یوزندگ شنیعاشق هم م یوحت شنیم

 . هییعمر زندگ کی. حرف ،حرف یریبگ میتصم

 تنها گذاشت (. الی)گفت ومنو با هزار جور فکرو خ 

روکه پر از گرما وارامش بود فراموش کنم ؟چطور محبتها  مایپرمحبت ن یروز با خودم کلنجار رفتم .چطوردستا چند

 .نگاه گرمش کنهیگوشامو نوازش م تارشیگ یصدا یوسال وخورده ااالن بعد د ی؟حت ادببرمیعاشقونشو از  یوحرفها

 ی...چطور ماینکنه ن کارتی,،خدا بگم چ،نامردوجدان  یداد,ب هیلباشو بهم هد هیمعرفت موقع رفتن گرم ی،ب

بدم؟کدوم دل ،کدوم قلب ،همه  یا گهیدل به کس د یرو تحمل کنم ؟چطور یگرید یدستا یفراموشت کنم ؟چطور

جلو پام  یخودت کمکم کن .خودت راه چاره ا ایفراموشت کنم؟... خدا ی. چطوریورفت یودت کردخ ریرو اس

ودعا کردم که بالخره خوابم  ختمیصبح انقدر اشک ر یکن . تا دم دما رونشیب روحمبزار.نجاتم بده.خودت از قلب و

 اونقدر خم دمیترس زنه،یهم از پنجره اتاقش خم شده من وصدا م مایتو باغچه نشستم کناره گلها ن دمیبرد.خواب د

 .......مایییزدم: ن غی،از ته دل ج نییپا فتهیبود ب کیشد نزد

ا ت دمیکش قیاومد .چند بار نفس عم ی.نفسم باال نم میشونی.عرق سرد نشست رو پ دمیخودم از خواب پر یصدا با

خوابم  ادیمدام ب ماین دیچرا با ایکردم. خدا لیتحل هیخودم تجز یخوابمو برا ی.چند بار ادیحالم سرجاش ب یکم

 کنم ؟ دواجاز دهی؟چرا دلم رضا نم شمیم شونیپر ینطوری؟...چرا هر بار ا

ز ا یکیدرنا مجبور شدم قبول کنم تا  یدادنها یمامان ودلدار یها یماه با خودم کلنجار رفتم .با پا فشار کی درست

.اون شب بابا صدام کرد .رفتم کنارش نشستم.  یخواستگار انیوقته منتظر جواب ماست ب یلیسامان ،که خ یدوستا

خوام به خاطره  ینم ه،ییعمر زندگ کی،حرفه  رف. حیکرده ا لیهم تحص یگفت:دخترم خدا رو شکر هم بزرگ شد

 . یبد یمامانت تن به ازدواج زور یاصرارها

 بول کردم. ...خودم ق ستین یگفتم :نه بابا جون اصرار زود
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 یدی. سرنوشت همه ما دست خودشه .اگه فردا شب دشهیرو که برامون رقم زده همون م یری:دخترم خدا هر تقدبابا

 یدراومد. پس همه چ شهیخواست خدا هم نم یکه قسمت نبوده وجلو یدی...اگر هم نپسند یگیبله رو م یدیوپسند

 که هر لحظه وهمه جا پشت وپناهمونه . ییرو بسپار به دست اون باال

 بود . نیقسمت منم هم دمیدوباره دادم .شا یخودم فرصت یمصمم تر شدم .برا ممیتصم یبابا برا یحرفها با

ش بک یدست هیبپوش ،اونو بپوش ،به سر وصورتت  نویا ای:در گفتیاومد تو اتاقم م یمامان مدام م یخواستگار روز

ه .همه ب رونیشال انداختم سرم رفتم ب هیلباس ساده با  هیکرد.  یبودم که فکرشو م ینتفاوتتر از او یمن ب ی.ول

وارد شدن .همه به  ینیریبا دست گل بزرگ وش پسرشو انسالیم یخانم وآقا هیدر. یجلو میاستقبال مهمونا رفت

 سالم دادم. هیمن فقط  یکردن ول یبا هم سالم واحوال پرس یگرم

نه ماهه دختر  کیما نزد یآقا طاها نیکه ا نیدونیشروع کرد به صحبت .غرض از مزاحمت ،خودتون بهتر م امیت آقا

بالخره  ی...ول میخدمت برس نیشما قبول نکرد میمدت هر بار زنگ زد نی...ما هم تو ا دهیوپسند دهیشما رو د

ما هم که سامان خان در  یار وباره اقا طاهامورد ک رشد... اما د بمونیافتخار نص نیقسمت ،که ا ایخواست خدا بوده 

 گذاشته . انتونیجر

 . زهیآقا سامان ما هم همه جوره برامون عز نی. انیما قابل احترام ومحترم یشما برا امی:بله آقا تبابا

 .نیی,شما بزرگ ما نیشرمنده ام نکن نیاز ا شتری: پدر جون بسامان

 سنگاشونو وا بکنن ننیدوتا جون برن بش نیا نیگفت :اگه اجازه بد امیت یپاره کردن آقا کهیتعارف ت یکل بعد

 . رسنیانشااهلل به تفاهم م ننی...بب

ه .اگ شدمیخواستم تو اتاقم برم .داشتم خفه م یحرکت کردم نم اطیکن .به طرف ح ییدخترم اقا طاها رو راهنما بابا

با  یتخت شستم .طاها هم کم یرو قیتم کنار آالچسرد نبود رف ادی.خدارو شکر هوا ز الیکه واو رفتمیاتاق هم م

 فاصله ازم نشست. شروع کرد به صحبت .

که اصال  یطور ر،یکه شما سر به ز رمیپرونده ازش بگ کیرفته بودم دم در خونه سامان  شی:درست نه ماه پطاها

با خودم  دمید یظه وقتخونشون .منم دم محله منتظر سامان بودم. اون لح یرفت یحواست به دورو برت نبود اومد

اهر :خو ه؟گفتیکه رفت خونتون ک یدم :اون دختریسامان اومد ازش پرس یوقارو متانت ؟.وقت نیبا ا هیک نیگفتم ا

 کردم ی. اصال فکر نم کیرو بهم دادن با خودم گفتم :چقدر نزد ایفکر کردم دن  ینزدم .ول یزنمه،چطور؟!بهش حرف
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دور  نظر از هیکردم، تا فقط  بتیتو... چند بار دورا دور تعق ی. نه ماهه شب وروزم شدیباش یافتنیدورودست ن نقدریا

 کردم .اونقدر دایهفته تمام مشخصاتتوبا اسم پ کینگاهت ،تو عرض  هیاز  غیدر ی... ولرهیودلم آروم بگ نمتیبب

،من هر روز  شدیشما روبرو م مخالفت زدوباینه بشنوم .هر بار مامانم زنگ م دیعاشقت شدم که اصال فکر نکردم شا

 کنه . تونیافتادم تا راض یسامان م یبه دست وپا شدمیم روزیوار تر از د دیام

 ...ایکامال آروم صدام زد:در یسکوت کرد وبا صدا یبهش نداشتم . کم یاحساس چیسکوت کرده بودم ه فقط

، احساس یتعلل وکامال ب یدلمو هم نلرزوند( با کم یبهم دست نداد ،حت یحس چیچرا با صدا کردنش هم ه دونمی)نم

 چینگاه وچشما ه نیمتوسط .ا ینیبرنزه ولب وب یپوست ،یقهوه ا ییبرگشتم طرفش وزل زدم تو نگاهش .چشما

 روم نذاشت .با حرفش به خودم اومدم. یریتاث

 . ارینه ن کنمی،خواهش م ایدوست دارم در یلی: خطاها

 . خوامیفرست م یود فقط تونستم بگم ،چند روزکه تو صداش ب یخاطر لحن به

 .هیمنتظرم نذار، اون نه ماه برام کاف ادیکنم ز یخواهش م ی...ول ی:هر طور تو بخواطاها

فکر کنه. همه حق و بهم  دیو با خوادیفرصت م یکم ایداد که در حیخوب توض یلی...طاها خ میهم وارد خونه شد با

 دم .هفته جواب ب کیدادن ،قرار شد تا 

مامان  یها دیو تمج فیفکر کردم ،با تعر یلیهفته خ کی نیچشم به هم زدن تموم شد. تو ا کیهفته با  کی نیا

 وبابا، بالخره جواب مثبت دادم .

عقد  هیبها قرار شد  ریوش هیمهر نییدسته گل بزرگ اومدن خونه ما. بعد تع کیآخر طاها همراه خانواده با  هفته

با هم برگزار بشه .وقت رفتن ،مامانه طاها از  یجشن وعروس دیتو خونه ما برگزار بشه .وبعد ع یخودمون کیکوچ

 مامان هم قبول کرد. ه،حلق دیوخر شیآزما میبر ییمامان خواست صبح منو طاها دو تا

 . میمربوط به عقد ،من وطاها با هم نامزد کرد یو کارها یحلقه نامزد دیو خر شیانجام آزما بعد

نداره  یمنو شرمنده کرده. اصال از طرف من که مثل مرده متحرکم انتظار غشیدر یب یماه طاها با محبت ها چهار

 دهیمرد فوق العاده و ا هی.طاها کنهیبهم القا م تیو احساس امن رهیگیمردونش م یاوقات دستامو تو دستا ی.فقط گاه
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طاها باشم .هرشب تا زنگ نزنه صدامو نشنوه  یال برا دهیازن  هیکه  نی... منم همه تالشم بر اهیهر دختر یال برا

 .خوابهینم

ردم. ک میمال شیآرا یدوش سرسرس گرفتم و کم هی.صبح  زود  رونینهار ب میقراره با هم بر ستیرسم لیتعط یفردا 

ه ب هیتک کیکامال اسپرت و ش پی.طبق معمول دم در با ت رونیکردم رفتم ب یچادرمو سرم کردم از مامان خداحافظ

 دادم . سالمباز به استقبالش رفتم و یمنتطرم بود. با لبخند و رو نیماش

 ...سالم بر عشق خودم ...حال شما بانو ؟نیتر بای:سالم بر ز طاها

 لوسم نکن . نقدی...طاها ،اا

 ...ییدل طاها زیعز ،یدونه خودم هی یکیرو لوس کنم ؟تو  ی:تورو لوس نکنم کطاها

 نازگفتم :طاها..... با

 :جون دلم  طاها

شدم ،اونم سرخوشانه قهه قهه زد واومد نشست پشت فرمون  نیچشم غره بهش، رفتم وسوار ماش هیلبخند  با

 خانم ... میریگفت:قربون ناز کردنا وچشم غره رفتنات هم م دیخندی.همونطور که م

به  بعد نهار م،ینهار خورد کیرستوران کامال ش هی. تو یدستم وگرفت تو دستش وشروع کرد به رانندگ شهیهم مثل

 . میخونشون شامو هم همراه پدرو مادرش دور هم باش میداد بر شنهادیهوا طاها پ هیخاطر زمستون وسرد

بهتر بشه. کم کم طاها  یلیدلم گذاشتم تا رابطه ام با طاها خ یپا رو ییجورا هیگذشته ،منم  مونیاز نامزد یماه سه

اوقات  ی.بعض گردنیوشب برم رنیاز صبح م  هیزیجه دیخر یابا هم هر روز براهم شروع کرده دنبال خونه،مامان وب

 نیبپسند یزیشما از من بهتره هر چ قهی،گفتم سل  خودشوناکسرا واگذار کردم به  یول رمیبه اصرار مامان منم م

 منم قبولش دارم.

رده سر او نقدیکه ا هیک یعنی. دمیاز جا پر فونیپشت سر هم آ یکه با صدا رفتمیداشتم با لب تابم ور م ییتنها 

رو برداشتم وبا داد  ی،گوش زنهیداره زنگ م زیر هیدستشو گذاشته رودکمه  یمرد هی دمید فونیآ کینزد دمی؟...رس

 ؟چه خبره ؟... هیگفتم: ک

 !؟کنهیم کاریچ نجایا نیکرد ،ا خیشوکه شدم ...کل بدنم  دنشیتعلل سرشو آورد باال ،با د یکم با
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 یواکنش چیالل شده بودم، ه یدستم بود ول یباال .هنوز گوش دمیمتر پر کیکه زد وگفت :باز کن درو . یداد با

 زویهمه چ خواستمیاالن آلمان باشه ؟چرا برگشته؟ چرا حاال ؟چرا االن که م دیبا نینشون بدم ....ا تونستمینم

 فراموش کنم ؟....

 نیتر از ا ونهی،د دونستمی. م رونیب زنیهمه بر کنمیم یو...وگرنه کارالمصب نیباز کن ا ایگفت:در ادیدوباره با فر ماین

دکمه رو زدم .تند رفتم تو اتاقم چادرمو انداختم سرم و به طرف  ی.بدون معطل کنهیم گهیرو که م یحرفها بود .کار

بدو بدو پله ها رو اومد باال .در خونه رو بستم وراهشو سد  مایداخل. ن ادیحاال که تنهام ب خواستمی...نم دمیدو اطیح

 کردم .

 ؟... یخوایم یچه خبرته؟ چ ه؟یباال گفتم :چ یتن صدا با

خواستم دوباره وسوسه  یخودمو زدم به اون راه ...نم یتو دهنم ول ومدییوقلبم داشت م دیلرزیتمام وجودم م درسته

 . کردمیرو داشتم فراموش م زی، حاال که همه چدوباره نابودم کنه خواستمینگاهش بشم .نم

 . رونیبلند گفتم :برو ب یمات ومبهوت زل زده بود تو چشمام، رومو ازش برگردوندم ،با صدا همونطور

 . یفروخته باش گهید یکی...عشقم رو به  شهی؟ اصال باورم نم ایدر یکرد کاریبغض آلود گفت : چ ییبا صدا ماین

 من!؟... ؟ی!ک گفتیداشت م یچ نیبهم دست داد ،اصال هم دست خودم نبود. ا کیلند هسترخنده ب هیحرفش  نیا با

جمع و جور کردم گفتم :آره من فروختمت...من فراموشت کردم ...برو گم  یاز خنده من ماتش برده بود .خودمو کم

 کرد و روبروم قرار گرفت . یرو هم ط ماندهیباق یکه زدم به خودش اومد و پله ها ی. با داد رونیشو ب

 اااااای:درمای.( ن دادمیرو از دست م نمی، دل و د لرزوندیقلبم رو م کردیصدام م ی)درست مثل چند سال قبل که وقت

 ایقدم عقب رفت گفتم : در کیکه زدم  ی.با داد دادمیوا م دیتعهد داشتم نبا گهیبود ...من  به کس د یکاف گهید یول 

کردم و خام  یبچگ شیمن سه سال پ ه،یچ یدونی... ازت متنفرم .ماریاسم منو ن گهیدرمون... د یو درد ب ایو مرض، در

 بودم ...طاها کجا و تو کجا ... حمقا یلیخ نمیبیم کنمیتو شدم حاال که فکر م یحرفا

 گفت : پس اسمش طاهاست.  ومدیکه به زور در م ییصدا با

و نکرده  عشقم تور ییخدا خوامیو پشت سرتم نگاه نکن . نم رونیزدم و گفتم : حاال هم گم شو ب دنیبه نشن خودمو

 و دچار سوء تفاهم بشه . نهیدوروبرم بب



 دریاییپری 

 

 
45 

 

 گفت : خفه شو، فقط خفه ...  ادیورم کرد . با فر شیشونیپ یصورتش سرخ شد رگ ها درجا

همه با نفرت باهاش  نیچرا ا دونمیکرده بودم. نم یرو ادهیز یلیقدم عقب رفتم. خ کیمن بودم که از ترس  نباریا

 کنم .  یسه سال رو سرش خال نیا تیعصبان خواستمیحرف زدم .م

 ،من یمن، تو عشق من یکوچولو یستین یخوب گریرو مماس با صورتم کرد و زل زد تو چشمام و گفت: باز صورتش

روز  خونده شده .چند نتونیب تیمحرم ی غهیفقط ص دونمیهم م نوی.ا کنمیبشه نابود م کیرو که به عشقم نزد یکس

و هم من ...به جون  یکه هم تو نابود بش کنمیم ی...وگر نه کار یتا به همش بزن ی، فقط چند روز فرصت دار ایدر

تو گوشت فرو  نویگردنم ...ا ندازمیو طناب دارو خودم م کشمیاونو م یبش کی...اگه بهش نزد کشمشیم ایخودت در

 کنم ؟...  یآور ادی یخوایم اینرفته؟  ادتیچند سال قبلم که  یها یباز نهوویکن . د

فکر کرده؟ مگه شهر  یبا خودش چ نی! اکرد؟یم دمیبود؟... داشت تهد مایهمون ن نیآوردم ...ا یشاخ در م داشتم

 یکار چی: هدمینه .فکرمو به زبون آوردم وبهش توپ یروز هم بگ هیو  یروز بله بگ هیکه  هیهرته ، مگه بچه باز

 .رونی...حاال هم برو ب یبکن یتونینم

 و تماشا کن . نیبلند گفت : پس بش ماین 

باال، با زانو افتادم و همونجا زار زدم  دمیمتر پر هیکه با صداش  دیاز در خارج شد و درو چنان بهم کوب تیعصبان با

... مغزم داشت ؟یتا االن فراموشم نکرده بود یعنی... ؟یپس تاحاال کجا بود ؟یبرگشت رید نقدری.چرا حاال ؟چرا ا

از  نهتوینم گهینه د یبدم ؟ول یمن جواب خانوادشو چ ارهیب طاهاسر  یی؟اگه بال یکنه چ یوونگیاگه د شد،یمنفجر م

 . رسهیآزارش به مورچه هم نم مای... نزدیبکنه ،داشت بلوف م یاضاف یغلط ها نیا

 امی.ن گرفتمیاز طاها خبر م دی.با دمیدفعه مثل فنر از جا پر هیکه  ختمیریو اشک م دادمیم یخودمو دل دار داشتم

 نیسه سال قبلشو هنوز فراموش نکردم. زود شماره طاها رو گرفتم با اول یحرفاست ،شاهکار ها نیکله شق تر از ا

 بوق جواب داد. 

 ؟ یاز ما کرد یادی: سالم خانم خانوما ...چه عجب  طاها

ه گرفته بود گفتم :سالم خست ادیز هیکه از گر یی. با صداافتادهین یخدا رو شکر هنوز اتفاقرو لبام نشست ، لبخند

 .  دینباش

 افتاده !؟ یشده؟ صدات چرا گرفته است؟ اتفاق یزیچ ای: در طاها
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 ،فکر کنم سرما خوردم . ستین میزیدست پاچه گفتم : نه نگران نباش چ 

 ببرمت دکتر؟  امیب یخوای: م طاها

 ،فقط خواستم حالتو بپرسم . شمیتا فردا خوب م ست،ین یاجیطاها جان ،احت نه

 خبرم کن . یاگه خوب نشد ی: قربونت ... ول طاها

 حتما ...خدانگهدار ،مواظب خودت باش . چشم

 خدانگهدار . نطور،ی:تو هم هم طاها

 ای، زمیته بودم به طاها بگم عزاشک به چشم هام هجوم آورد. تا حاال نتونس لیرو که قطع کردم دوباره س یگوش

 دمی؟با اومدن مامان فورا رفتم اتاقم ،سر درد رو بهونه کردم و خواب شدیم ینطوریا دیعشقم ،چرا با ایدوست دارم ،

 یدونیخانم ،م یکه بابا گفت :راست خوردمیچند قاشق م اشتمنشستم . به زور د زی.شب موقع شام  به اسرار بابا سرم

 آلمان برگشتن ؟ شهرام از یپسر ها

 هنوز موندگار شدن؟ گفتنی؟ ...اونا که م ی: واقعا ! کمامان

زده به کله شون و  نجایحوس ا ییهوی گفتیشده بود م ری.شهرام خودش هم غافلگ دنی:ساعت دو نصف شب رسبابا

 برگشتن.

کردم به اتاقم پناه  یو از مامان بابا معذرت خواه اوردمیطاقت ن گهیهم که داشتم کور شد .د ییاشتها شیکم و ب 

 . دمید یبردم . تا صبح هرجور کابوس

ودم خ یول دیجوشیو سرکه م ریازش نبود. درسته ته دلم مثل س یخبر چیگذشته بود و ه ماین یدهایروز از تهد چند

دونم چرا  ینگ خورد ،نمشب تلفن خونه ز نی.درست پنجم کنهینم یبود وکار دیکه همش تهد کردمیم دواریوام

 کیطاهاست .قدم به قدم به مامان نزد دمیمامان فهم یها یعرق سرد نشست پشت گردنم. بعد سالم واحوال پرس

 موقع شب با خونه تماس گرفته؟  نیزنگ نزده؟ چرا ا میشدم. پس چرا طاها به گوش

 که نشده؟  تیمامان که گفت : خاک بر سرم طور یصدا با
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رو قطع کرد و چشمش  ی.مامان گوش دمیمامان رو نمشن یصدا گهیو ضربان قلبم رفت تو دور هزار ...د دیپر رنگ

آب قند اومد کنارم همنطور سر پا خشکم زده بود ،مامان از  وانیل کیافتاد به من . بدو بدو رفت تو آشپزخونه و با 

شده ن شیطور چکسیداد گفت : نگران نباش ه خوردم بهمبل نشستم .آب قند رو  یکرد رو تمیبغلم گرفت و هدا ریز

 ... پدر طاها خبرش کرده تا تنها نباشن .یو در رفته. بابات هم اونجاست تو کالنتر نشیزده به ماش یکی

 زده ؟...کجا زدن ؟...  ییییییتته پته گفتم : مامان ک با

با  یشتو نگران ن نکهیبوده افتاده شکسته برا ا نیتو ماش شیگوش گفتیدخترم طاها زنگ زده بود م دونمی: نم مامان

 کارهاش هستنن . ریگیپ یزده و در رفته ،االن هم تو کالنتر یخبر یاز خدا ب هیخونه تماس گرفته .

 نصف شب بود که بابا برگشت خونه. مامان به من فرصت نداد شروع کرد به سوال کردن . 1 یها کینزد ساعت

باالتر رفته بودند  ابونیپارک کرده بود خودش و باباش هم چند خ واریکنار د نشویطاها عصر ماش نکهی: مثل ابابا

. طرف هم فرار کرده. مامورها هم بعداز واریبود به د دهیچسب نیزده که ماش نیاز بغل به ماش یطور یکی ننیفرش بب

از طاها ، یپرونده رفته بودن کالنتر لیکرده .برا تشک نکارویا یبوده عمد یدادن که هر ک صیتشخ یکروک دنیکش

را چ میدون ینداره و نم یبا کس یدشمن چینه؟ اونم گفت :که نه ه ایشک  داره  یکه اگه به شخص خواص خواستنیم

 دیوقته شا ریطاها گفت د میکنن .ما هم برگشت دایتا طرف رو پ نگیهم رفت پارک نیکارو کردن .خالصه ماش نیا

 .  زنهیو بهتون سر م ادیصبح زود م نیباش دهیابشما خو

 ییجورا هی. چرا همه نیریدر م زننویمگه مرض دارن م دونمینگذره آخه نم شیپسرم ،خدا از باعث وبان چارهی: ب مامان

 افتادن به جون هم... خدا عالمه .

کارهاش  نیبا ا یکرده بود. ول یرو عمل دشی. اون باالخره تهدماستیکار ن دونستمیالم تا کام حرف نزدم م منم

 شی...فکر کرده مثل چند سال پ هی. مگه بچه بازادیطاها شوهرم به حساب م گهیمنو بترسونه ...االن د تونهینم

 . شهیعوض نم یچیکارها ه نیبا ا میمحرم هم گهیمسخره پا به فرار بذارن .ما االن د شینما هیخواستگارن که با 

 متاسفم . نکهینداشتم بهش بگم ،جز ا یزی.چ دنمیزود طاها اومد د صبح

 اشه .تا تنها نب میخونه طاها کنار مادرش باش میبر میگرفت میرفتن منو مامان هم تصم یهمراه بابا به کالنتر یوقت
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خودش دست و پا کنه. من هر چه قدر اسرار کردم  یبرا یا گهید نیروز هم گذشت ،طاها در تالش بود تا ماش جند

خارج کردم  نگیاز پارک نویماش د،یگرفتم برم خر میقبول نکرد. صبح تصم هیدومون کاف من واسه هر نیماش

 درو باز کرد و نشست . یبدون معطل مایسبز شد .ن نمیماش یجلو مایخواستم حرکت کنم که ن

 کمربندشو بست و روبه من       گفت :حرکت کن . یکه بدون معطل گهیم یداره چ کاریچ نمیطرفش که بب برگشتم

از جاش کنده شد.  نیگاز گذاشتم ...ماش یکارهاشو بفهمم بدون تعلل پامو رو لیخودمم مخواستم دل نکهیا برا

 ،چه خبرته...من حاال حاال ها آرزو دارم . واشیندونست و گفت :  زیسکوت را جا مایسرعتم اونقدر باال بود که ن

 ؟... یخوایاز جونم م ی؟چیداری: چرا دست از سرم بر نم دمیهش توپب ادیفر با

 :خودتو.ماین

هات  یهم مثل سه سال قبل خواستگارن که تو با بچه باز نایا ی... فکر کردیداد زدم :بس کن ... بس کن لعنت دوباره

 شوهرم .  شهیم هگیتا چند ماه د یعنینامزدمه...  ینیبیم نکهینه... ا وونهی؟ نه ... د یبد شونیفرار

که حرفام رو باور  یکه بخواد شوهرت بشه. بچه هم خودت برهیآرزو رو به گور م نی: ادیاز من داد کش تیبه تبع اونم

 روشمفیهامو ارزون نم ی...من عشق بچگ یطرف یبهت تذکر بدم ،بفهم با ک نشی... خواستم با نابود کردن ماشینکرد

ذاب وع یمونیپش ایدن هیبا  یمونی،تو م کنمینابود م خودمو...هم طاها هم  یشیم مونیبد پش ینکن ی.اگه خودت کار

 وجدان .

 باال گفت :نگه دار.  یبا تن صدا بعد

گم  خودمو یدونستم واقعا دوسش دار یاگه م ایشدن گفت:در ادهیونگه داشتم . قبل پ ابونیکنار خ دمیوکش نیماش

بکشه ،زود باهاش حرف بزن ،قانعش کن  کیبار یار کار به جاهاپس نذ ،یتو هم لج کرد دونمیم یول کردمیوگور م

 . دمیم جامخواد وان یرو که خودمم اصال دلم نم یبکشه کنار ...وگرنه کار

دست تکون داد ،برگشت  یتاکس نیچند قدم جلوتر رفت وبه اول دهیخم ینگاهش کردم با پشت دیکه بهم کوب درو

ه ک یی شهایچند لحظه کوتاه بهم نگاه کردو سوار شد رفت .تا االن اصال دقت نکرده بودم چقدر الغر شده بود.  اون ر

 داد . یبزرگتر وپخته تر نشونش م یدر آورده بود چند سال
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شده ،به  ونهیواقعا زده به سرش، د مای؟ن زمیبه سرم بر ی...حاال چه خاک کنمیفکر م زایچ نیخدا من چرا دارم به ا یا

 نیفکر کردم به ا ی.کم ستیدست بردار ن ارهیسر من وخودش ن ییبال هیاحمق زده به سرش ... دونمیبگم ...م یک

ه ب یاز ماجرا خبر نداشت .بدون معطل یاز اون کس ریغ هبه درنا پناه ببرم چون ب تونمیکه فقط م دمیرس جهینت

 یلیخ دیو حرفهام شن دیحال وروزمو د یخونشون روندم. خدا رو شکر ساالر هم مهد بود ودرنا تنها بود .وقت

 . دیهم ترس ماین یدستپاچه شد .واقعا از کارها

 دیا،ب یاونم عمد ماستین ریطاها تقص نی... اگه بفهمن کار ماشکنه؟یم یچه غلط فهمهیزده به سرش ؟م شوری: بدرنا

 نک بخوره.بره اب خ

 دیبعد پنج شش ماه برم بگم طاها ببخش زم؟یبه سرم بر یچه خاک یول فهممیم یبهتر از هر کس زوی،همه چ دونمیم

 یوفتی،االن پس م اینکن در ینطوریعشقمو پس بده؟ شما هم با آبروت برو به درک. درنا:ا گهیبرگشته؟ م مای، ن گهید

 یدوست داره .اگه کار یلیخ ی، به طاها فکر کن ،اون طفلک یصدمه بزنه فقط  خواسته بترس یبه کس تونهیاون نم

 . رهیبابا م ی...آبرو شهینابود م یکن

 . کنمی؟...دارم دغ م زمیبسرم بر یچه خاک یگیم پس

 یکردن کار... با نشستنو دست دست زارمیم انی:چند روز صبر کن اگه دوباره اومد سراغت ،من مامانو در جر درنا

 . به خدا توکل کن .رنیبزرگترها بدونن وجلوشو بگ دی...با  شهیدرست نم

 ایتلفن  یاتفاق ناگوار بودم .هر وقت صدا هیدل تو دلم نبود همش منتظر  یآروم شدم ول یبا حرفهاش کم درسته

 یشک کرده بودن  ... فکر ماضطراب گرفته بودم مامان وبابا هم بهم  ییجورا هی. دمیپر یاومد از جا م یدر م فونیآ

 . کنمیم ینطوریهستم !... وا یکردن هر لحظه منتظر ک

 یزدن مرگ وجلو نیخبر دادن طاها رو با ماش یشد .امروز وقت لیتبد تیبه واقع هامیهمه دل نگرون نیا بالخره

 یچیباند پ یبسته، سر یطاها رو با چشمان ی.وقت میدیرس مارستانیبا مامان به ب یچطور میدونی...نم دمیچشمام د

 یمرده  هیکنم .مثل  هینتونستم گر یحت دیکچشمه اشکم خش دمید مارستانیشکسته رو تخت ب ییشده ،دست وپا

... زل زده بودم به کنهیم کاریاونجاست وچ یبودم .اصال حواسم به دورو برم نبودک ستادهیسرش ا یمتحرک باال

رو مبل افتاده بود ومامان  هوشیمان به خودم اومدم ...مادر طاها بمانند ما غیج یدفعه با صدا هیصورت طاها که 

 یکم ی.بدو بدو براش آب قند بردم وپرستارو خبر کردم وقت خواستیازم آب م دادویداشت شونه هاشو ماساژ م

چشام اره...اره... ، کاره  یاومد جلو مایدفعه ن هیبود،  هوشیحالش سر جاش اومد دوباره به طاها نگاه کردم هنوز ب
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 نینکردم.سوار ماش یمامان هم توجه  یاوبه صدا کردن ه رونیزدم ب مارستانیکرده فورا از ب نکارویخودشه... اون ا

 نایداغون بودم که اصال حواسم نبود که اگه مامانش ا یروندم .اونقدر مایکه شدم با تمام سرعت به طرف خونه ن

در باز کرده  نایخونشونم وبرادرش س یجلو دمیبدم...      تا به خودم اومدم د یبچه جوا یدار کارشیچ دنیپرس

 کجاست ؟... مای.بدون سالم گفتم :ن کنهیوداره منو نگاه م

 :خونه خودش .نایس

 مستقل شده؟ تند گفتم آدرس . یاز ک کرد؟ینم یزندگ نجایا مای؟مگه ن یچ یعنینبود که خونه خودش  میحال اصال

خانم  ایعقب      گفت :در دیدستشو کش رمیآدرس ونوشت وگرفت روبه روم... تا خواستم ازش بگ یمعطل بدون

شده وزده به سرش،  ونهی... اون خودشو نابود کرده .واقعا درینگ میبه حرفهاش گوش کن ...زود تصم کنمیخواهش م

 ... ستیبابام هم جلو دارش ن یکس حت چیه کنه،یم کاریفهمه داره چ ینم

 ازت خواستینم مایمامانمه ، ن رهیانگشتام وگفت :همش تقص یکه تو هوا خشک شده بود کاغذ وگذاشت ال دستم

 وار عاشقته. وانهیلحظه ...د هی یدور بشه ...حت

 نایآپارتمان چند واحده، با نوشته س کیحرکت کردم . هیشدم وبا سرعت به طرف فرمان نیحرف سوار ماش بدون

ودستم  رونیب دمی. سوار آسانسور شدم ودکمه پنج وفشردم ،از آسانسور پر ماستیطبقه هم خونه ن نیپنجم

دست  یعکس العمل چیبودم که ه ختهیبهم ر یآشفته در باز کرد... طور یبا سرو صورت مایزنگ .ن یوگذاشتم رو

کارو ازم نداشت تعادلشو  نیکه اصال انتظاره ا ماین نش،یخودم نبود ...داخل شدمو با دستام محکم زدم تخت س

ش ،با ا نهیرو س دمینتونست حفظ  کنه چند قدم عقب عقب رفتو به زور خودشو نگه داشت .باز هم جلوتر رفتمو کوب

 یبکشتن بد یپسر مردمو به جرم کدوم گناه یخواستی؟...م یبکن یچه غلط یخواستیم چارهیگفتم :ب دادیداد وب

 یزیتو سرت بر یچه خاک یخواستیم مردیاگه م ؟یباهاش کرد نکارویا یحق...به چه  یبرگشت یشد یجان ی؟...رفت

 ؟....

... تو یکرد میحرکت مچ دستامو گرفت تو دستاشو گفت:تو جان هیبا  نشیتو س  دمیکوبیوبا مشت م زدمیم ادیفر

به جون خودت ، تمام  ایدر ی...ول ستمیقاتل ن ومد،منیبازم دلم ن یکه قاتل هم بشم ....ول یکن یم یکار یدار

احت برو ر ی،اونوقت اگه تونست برمیم نیاز ب خودمو،اونم قاتل خودم ... شمیقاتل هم م یکن میمقدسات قسم اگه روان

 کن. یبا طاهات زندگ
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 م.شده بود نینبود پخش زم واری،اگه د واریعقب هولم داد که نتونستم تعادلمو حفظ کنم وبا پشت خوردم به د به

ونوادم خ ی...ابرو؟یباور کن یخوایکار از کار گذشته چرا نم گهینباختم بلند تر از قبل گفتم:اخه نفهم د بازم خودمو 

باشه  ریخ یدیشما ؟...  نه آقا ، نه ،خواب د میعشقت تقد نمیا ایب گهیم ادی؟م ی؟...طاها چ گنیم ی،مردم چ رهیم

 . ی.. نه حاال بعد سه سال خوشگذرون.یکردیفکرشو م دیبا یرفتیم ی...سه سال قبل وقت

 کنار گوشم واشیفرار کنم که مچ دستمو گرفت ومانعم شد.   ماین یاز جلوش رد بشمو از اون خونه، از نگاها خواستم

من ،اگه بخوام  یکوچولو یدونیگفت :م        زدیم شمیهم داشت آت یچادر وروسر یداغش از رو یکه نفسها یطور

 . یشیلحظه تمام وکمال مال خودم م نیهم.اگه اراده کنم امروز  رونیب رهیم تیخود به خود از زندگ

 وگفت :نترس من دیهم فهم مایلرز به اندامم افتاد که ن یبرگشتم زل زدم تو چشماش ،طور یحرفش با ناباور نیا با

خاطراتت  ادویکنارم حست کردم ،هر روزو شب با  ای.چند سال اونور دن دمی.چند سال حسرت کش ستمین ونیح

 ی،ب چمیگفتم منتظرم باش .گفتم من بدون تو ه رفتن... گفتم مال خودمه ، موقع  دنتیدوباره د دیکردم، به ام یزندگ

 .  یبد گهید یو دل به کس یوقت فکرشو هم نکردم زود فراموشم کن چیه یخوام . ول یرو نم یتو زندگ

.به سرعت دستمو از دستش  کردمیاز دستش فرار م دیکشت... با یبا نگاهش قلب المصبم داشت خودشو م با

مو، چند ماه یگرفته بود زحمتها میتصم ماین شدیمگه م ینشنوم، ول یزیتا چ رونیخواستم برم ب رون،یب دمیکش

 فراموش کردنش وبه باد بده . یبرا

 ی غهیص هیفقط  ا،ینشده در رید یلی...خ یزنیمونده باشه باهاش حرف م یاز عشقت به من باق ی:اگه فقط زره اماین

 هی ریز یراحت باهاش بر رمویمن بم یسجده ودعا کن یرو یسرتو بزار دیبا تیسادس ،وگرنه تا روز عروس تیمحرم

فرداش خودت دست گلمو سر  ی...ول  شمیم شتخودم ساغ دو امویدست گل بزرگ م هیسقف ...چون اون روز با 

 . یاریمزارم م

انداخت به جونم .گفت وقلبمو از کار انداخت .من هنوز هم با تمام وجودم  ونابودم کرد. گفت وشک گفت

 ی؟من رهیبم کردمیدعا م یبه جونم .چطور فتادیم شینگاهش آت هی...هنوز هم عاشقش بودم .هنوز با  خواستمشیم

 خودم جون دادم . دنشیکه با ند

چمپاته زد وبا  کهایسرام یوار،رویتلو تلو خورد رفت کنار د مایبود.ن یخشکم زده بودو اشک از چشام جار همونطور

 دستاش سرشو گرفت . 
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 تونمیاز من بهتراش هستن ،من نم یلیخ یلی... ختیبرو دنبال زندگ کنمیگفتم:خواهش م یبغض دار وخفه ا یصدا با

 . ستیکنم ...در توانم ن یکار

ه س ایاون چشمات بزرگ شدم... من به خاطرت اونور دنگفت :من با  یخش دار یسرشو بلند کنه با صدا نکهیا بدون

 یتونم لعنت یکنم... نم رونتیاز مغزو قلبم ب تونمید باز هم نم ایب یسال جون دادم ...اگه از طرف خدا هم چند هور

از  گهید ینیبیرنگمو هم نم گهید یوفراموشم کرد نتونستماگه  کنمیبه دست آوردنت م ی،بفهم ...بازم تالشمو برا

........... 

 من خورد بشه.  یجلو نیاز ا شتریخواد ب یدونستم بغض اونم سر باز کرده ونم ینتونست حرفشو کامل بزنه م 

حرکت کردم ،قبل وارد شدن  مارستانیوزار زدم . به طرف ب ختمیاشک ر نیماش ی. تا تونستم تورونیخونش زدم ب از

که ...  بل ادیحالم سر جاش ب یصورتمو با آب سرد شستم تا کم یرفتم وچند بار یبهداشت سیبه اتاق طاها به سرو

.وارد اتاق شدم همه فکر کردن به خاطر طاها  شدیمگه م یبرگرده ...ول یقرمز وپف کردم به حالت عاد یچشما

 باعثش کردمیطاها بود. چون فکر م تیوضع یبرا ادمیز هیگر کردنیدرست هم فکر م شی)خدا ختمیاشک ر نقدریا

 زدم وبه طرف تخت طاها قدم برداشتم . یلبخند کم جون دادیم میمادر شوهرم که داشت دلدار یصدا منم(با

؟...دکتر  ارمیبرات ب یخوایم یزی؟...چ کنهیدرد م تی؟جا یگفتم :چطور کردیبه من نگاه م یحال یبا نگاه ب طاها

 ؟ دنتیاومده د

 ساده است.  یشکستگ هی؟...نگران نباش  یمن خوبم، چرا حول کرد زمی:عز طاها

 ونستمدیتا بهتر بتونن صحبت کنن .م میرفت رونیبه در خورد ، بابا با دو سرباز وارد اتاق شدن وما هم ب یتقه ا چند

همه اتفاق  نینفهمن باعث ا کردمیمن دعا م یکنن ول دایطاها وخودشو پ نیکردن تا باعث تصادف ماش تیشکا

 افتاد . یما تو دردسر میهم ن رفتیمن م یبروهم ا کردنیم داشی...چون اگه پ ماستین

خودمو  نکهیمنم به خاطر ا یبود ول یهم خونه بستر یماه کیمرخص شد وحدود  مارستانیهفته طاها از ب کی بعد

،تا  کردمیمختلف سرشو گرم م یحرفها ایوساعت ها کنارش با کتاب  رفتمیم دنشیهر روز به د دونستمیهم مقصر م

 ینکنه وبره دنبال زندگ یونگیدوباره د ماین هک کردمیهمش سر سجده دعا م گشتمیهم خونه برم یتنها نباشه . وقت

از  رو ماین میاگه ما قسمت هم نبود کردمی. هر روز دعا م میبوده که بهم نرس نیسرنوشت ما هم ا دیوسرنوشتش ...شا
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م برام رق یا گهید ریآسمانها تقد یخدا ی.ولبرسه  شیبرم تا به زندگ ماین ادیکنه ... من هم از  رونیروح وقلب من ب

 بود. دهز

که داره زنگ  ماستی،فکر کردم بازم ن دمیاز جا پر فونیپشت سر هم آ یمعمول خونه تنها بودم که با صدا طبق

 کاریچ نجایا گهید نیطاها شوکه شدم ا دنیبا د یرفتم ،ول فونی، چادرمو انداختم سرم وبه طرف آ سوزونهیوم

در  یجواب دکمه رو فشار دادم وبه استقبالش جلو ندکتر باشه ؟... چرا عجله داره ؟بدو دی... اون که االن باکنه؟یم

ود به . خستادیدوتا باال اومد ،با صورت بر افروخته روبه روم ا یکیرفتم ،در که باز کردم طاها تند تند پله ها را  یورود

 ال...،با لکنت از ترس گفتم :سسسللل دمیخود ازش ترس

که  یادیشدم. با فر نیصورتم که نقش زم یخوابوند رو یا دهیچنان کش ادیب رونینداد سالم کامل از دهنم ب فرصت

 دستام خود به خود رفت طرف گوشام . دیکش

احمقه ،سا ده لوحه  یگفت ؟یفکر کرد ی؟...با خودت چ یکن یباهام باز یبه خودت اجازه داد ی:تو به چه حق طاها

اشتباه  ریبفهمه .نه خ خوادی...گور پدرش ، از کجا م کنمیدلم خواست م یحجابمو خورده، پس هر غلط ،قول ظاهرو

حجابت خجالت  نیاز ا کنمیم ی... کاریکن رگم یهر روز آرزو کنمیم ی. کارشونمتیم اهی،به خاک س یدیفهم

 . یبکش

 دیتو خودم جمع شدم .مچ هر دو دستمو گرفت تو دستاشو تکونم دادو نعره کش دمویآورد به طرفم که ترس هجوم

هات واسه ناز  یریاون همه کناره گ دمیمدت نفهم نی؟....آره ؟....آره احمقم، چون توا ی،تو منو احمق فرض کرد

 .یکن یباهام باز یخوایاست و م گهید یدلت جا دمی...واسه دست به سر کردنه من االغ نفهمه ...نفهم ستیکردنت ن

پشت سرم، از درد  واریهولم داد که سرم خورد به د ی، گفت ونابودم کرد، گفت وخارم کرد .طور دیکش ادیگفت وفر 

 نیافتاده که من مستحق ا یشده؟ چه اتفاق یچ دونمیبه همو رفت .اصال نم دی.طاها هم درها رو کوب دمیکش غیج

 شیپ ذاشتمیم دی...نبا کردمیم یکار دی،با ماستیناتفاق هم  نیمسبب ا دونستمیخوب م نویا ی؟...ول نمیهمه توه

 منجالب نجات بده . نیتا بلکه اون بتونه منو از ا کردمیخبرش م دیآبروم بره .تنها راهم درنا بود .با هیبق

 ترشی،ب مردمیداشتم م کردمیم کاریچ یزهره ترک شد. ول چارهیوبرداشتم وبا هق هق درنا رو خبر کردم اونم ب تلفن

 . کردیاز سرو صورتم قلبم درد م
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،با دست  دیحال وروزمو، صورت قرمز وورم کردمو د یوارد خونه شد ،وقت مهیساعت نشده بود که درنا سرا س مین

کارو کرده!؟... مامان کجاست؟  نیباهات ا ی!... که؟یچه حال وروز نیا ایرو صورتش وگفت: خدا مرگم بده... در دیکوب

 شده؟... یچ

 شدم...  چارهی...ب رهیوگوش کن ،داره آبروم م نیطرف مبل وگفتم :بش دمشیگرفتم وکش دستشو

 ؟!... ایدر یگیم ی:چدرنا

طاها آورد و بعد خودش ،حاال هم  نیبا طاها بهم بزنم ،منم قبول نکردم.... اول اون بال رو سر ماش خواستیم ماین

 دست روم بلند کرد ورفت . یاومد بارم کرد و حت یاز دهنش در م یچ کرده که طاها اومد وهر کاریچ  دونمینم

گرفته؟... تو احمق  ریطاها رو ز نیعمدا ،با ماش ماین یعنی!؟... ایدر یگیم یدار یگفت :چ یمانند غیج یبا صدا درنا

 . یبکن یچه غلط یخواستی،م نیدادی... اگه پسر مردم وبه کشتن م؟ینگاه کرد ینشست

 . کنمی،دارم دق م دمی،سرزنشم نکن ،خودم کم کش یخواهر کنمیم خواهش

زودتر بابا  دیخواست         بکنه ؟...با یتا اون احمق تر از خودت هر غلط ی:اخه نفهم تا حاال زبون به دهن گرفت درنا

 یت کنت دسدس نکهی...نه ا رهیبگ ونشویپسره د یکنن ...تا بابا به پدرش بگه که جلو یتا کار یکردیمامان وخبر م

 بکشه.   کیبار یکار به جاها یوبذار

له دونستم اون ک ینم         یتذکر دادم دست برداره ،ول مایبه ن یگفتم: بس کن ، جون ساالر بسه ... چند بار هیگر با

م ...من دار یکن یحرف بزم .االن هم تو رو صدا کردم کار یبا کس دمیکارا بزنه ... خودمم ترس نیشق باشه ودست به ا

 .رمیمیاز ترس ودلهره م

 کنه.  یبا مامان حرف بزنم که به بابا بگه اون کار نکهیبکنم ،جز ا تونمیم کاریآروم شد وگفت: چ یکم درنا

در  ینکرده فکر اشتباه ییخدا خوامینشن .نم نیباهاشون حرف بزن ازم دل چرک یطور ،یخواهر کنمیم خواهش

 موردم بکنن .

 باهاش حرف بزنن . یی... تو تنهانهیمامانه، من برم اتاقم منو نب یزده گفتم: وادر ،هول  یصدا با

 در مورد خوامیمامان سراغ من واز درنا گرفت که اونم گفت: م یاتاقمو گوشمو چسبوندم به در .بعد احوال پرس رفتم

 افتاده؟ ... ی:اتفاق دیپرس یباهاتون حرف بزنم .مامان با نگران ایدر
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. طول وعرض اتاق  زننیآروم حرف م یلیفکر کنم رفتن تو آشپز خونه وخ دمیکردم صداشونو نشن یهر کار گهید

به مامان نگاه کردم  مهیدفعه در اتاقم به شدت باز شد .سراس کی. دمیمالیوبا اضطراب دستامو بهم م زدمیوقدم م

تو چشمام  یدوباره عصبان یبه طرفم اومد ول مصورت کبود شده ام چند قد دنی.  با ددیباریآتش خشم از چشماش م

رد کارت خو نیغرور پسر مردمو با ا ؟یکرد یچه غلط یدونیم یخوردیکتک م نایاز ا شتریب دیزل زدو گفت: حقته با

 با خانواده ی.چطور کنهیچطور بهش بگم ؟سکته م ای؟...اگه بابات بفهمه ؟....خدا یما چ ی،آبرو یآبروشو برد ،یکرد

 بارت آورده بودم ؟ ینطوری... من ا؟ی؟ اصال شرم نکرد میرو بش هطاها روب

بودم  دهیند ینطوری،مامان تا حاال ا شدیمگه م یمامان وآروم کنه .ول کردیم یدرنا هم سع کردمیم هیداشتم گر من

کردن تا بالخره آروم گرفت.   یو زار هی.کمکم  شروع کرد خودش هم گر شدیبود .اصال اروم نم شیمثل اسفند رو آت

 آروم شم . تونستمیمن نم یول رونیدرنا از اتاق بردش ب

 کنمیم یگفت :خاله جون امروز خودم باز دیحالمو د یبچه وقت یبابا وسامان هم اومدن .ساالر اومد اتاقم ،طفلک شب

وقت  هی نکهینه رو برداشت .از ترس ابابا بود که کل خو دادی.بعد دادو ب رونیاز اتاق رفت ب دمشی.  بغلش کردمو بوس

 کردم . هیدو زانو افتادم وگر یدرو قفل کردم .همون جا پشت در به رو دمیپر ادیبه اتاقم ن

:من  گفتیم دمیشنیبابا رو واضح م ی.صدا شهیم یهمه روزم با اشک و آه سپر ماین هیچهار ساله از صدقه سر االن

ن م کنم،یم یحال دیالف بچه همشو به باد فنا بده ...من به اون دختره چش سف هینکردم که  یهمه سال آبرو دار نیا

مگه من آبرو اعتبارم واز  ه؟یخواستن بکنن ...مگه الک یلطکه هر غ هیهند لمی...مگه ف شونمیاون پسره رو سر جاش م

 رنیشن ...سرشونو بگ زدم که بچه هام با آبرو و اعتبار بزرگ شیهمه سال خودم وبه آب وآت نیسر جوب آوردم ،ا

 دست مزدم ؟... نهیباال، حاال ا

. فکر کنم کردیمگه ممکن بود. داشت هنجرشو پاره م یول کردنیودرنا وشوهرش با سرو صدا داشتن آرومش م مامان

.با  شدیم کیبابا به اتاقم نزد یادهای.چون هر لحظه فر شدنیاونا مانع م یآورد ،ول یداشت به طرف اتاقم هجوم م

 .شدی... دورتر م کرده یکرده... بچگ تی:بابا ببخشش ،خر گفتیدرنا که م یها هیگر

من دو روز خودمو تو اتاق حبس کردم . چون هم از عکس العمل بابا  یبابا رو آروم کردن .ول یبا هر جون کندن بالخره

بار دو یکیبه روش نگاه کنم .فقط درنا  یبه بعد چه جور نیاز ا دونستمی.نم دمیکشیهم ازش خجالت م دمیترسیم

 . دادیم میطفلک هم فقط دلدار وندو لقمه غذا به خوردم داد... ا یکیبهم سر زد وبه زور 
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 یبود .من ک مینگاه کرده هشت ون یواریچند نفر چشم باز کردم فورا به ساعت د یاحوال پرس یبا سرو صدا شب

 کیپدر طاها نزد یصدا دنیدرو باز کردم... با شن یال یوکم نییپا دمیاومده؟ تند از تخت پر یک یعنیخوابم برده؟

 کردم . زیمادر طاها گوشامو ت یبا صدا شه؟یم یخودت به دادم برس ...االن چ ای....خدا فتمیبود پس ب

هم ازش  یزی...هر چ گهیم راهیطاها:پسرم دو روزه بس نشسته تو اتاقشو مثل مرغ سر کنده به عالم وآدم بد وب مادر

تموم بشه  یهمه چ دیاز اعتماد من سوء استفاده کرده، با ایکالم ،در کی،حرفش شده  دهیجواب سر باال م میپرسیم

قانعتون  توننیاونا بهتر م نیاز خودش وخانوادش بپرس نیبر گهیبگه ،م شویناگهان یکارها لیدل میکنیاسرار م ی.وقت

ا که ت نایگذشته ؟ا یدو جون چ نیا نیب نیتا بلکه شما به ما بگ میدومزاحم شما ش میکنن . حاال هم حاج آقا اومد

 ؟ زنهیم ییشده حرف از جدا یافتاد ،حاال چ یاز دهنش نم ایدر ایخوب بودن ؟پسرم در روزید

براتون  دیرو با ییزهایچ هی ایمن به عنوان بزرگ در ی...ول میشما وطاها جان شرمنده ا ی:حاج خانم ما از روبابا

 بدم. حیتوض

... شهیدرست م زی،انشااهلل همه چ هیزندگ هینیریگفتن دعوا ش می؟...از قد هیچه حرف نی:دشمنتون شرمنده ،اامیت آقا

 هم جونن . نایا

لتون د یزیبد هر چ نیتا آخر حرفهام گوش کن کنمی.ازتون تمنا منیمنو خجالت ند نیاز ا شتریب کنمی:خواهش مبابا

 . نیخواست بگ

کردم  ی،ورشکست شدم همه دارو ندارمو فروختم وماهها تو خونه دختر بزرگم زندگ شیوازده سال پ:درست ده دبابا

ونه خ هیتا بتونم  میکرد یاونا اسباب کش یبه خونه پشت  میزندگ کیدوست وشر نی...بعد به اصرارشهرام بهتر

،از  مایشهرام ن کهیاز قرار معلوم پسر کوچ م،یاونجا موندگار شد یدست وپا کنم .درست دو سال وخوردها کیکوچ

 هی کنمی.فقط خواهش م کنهیرو هم عاشق خودش م ایمدت هم با حرفهاش در نیوتو ا خواستهیرو م ایاول خاطر در

ازش  ییدارم ،کار خطا مانی. اونا فقط با هم در حد آشنا شدن حرف زدن ...من به دخترم انینکن یوقت فکر اشتباه

،شهرام  دمیفهم روزیهم که من د ییاز قرار معلوم از اونجا ی. ولشدنیهم نم کی... اصال بهم نزدزنهیسر نزده ونم

 لیادامه تحص یواونو به زور برا فهمهیعاشقتر شده بوده، مادرش هم م کردنیکه فکرشو م ی: پسرش از اونگفتیم

ار معلوم از قر ی.ول یخواستگار انی،تا ب هانجام بده وبرگرد لشویتحص یبره کارا دیکه با زارهیآلمان ،شرط م فرستهیم

و تمام مدارک  زننشیسرشو تا حد مرگ م زهیریم یانجام بده که چند نفر شویدرس یکارها رهیروز تو آلمان م هی

کشو کنه ومدار دایتا بهبود پ شه،یم یبستر کنهیم داشیپ ی،برادر بزرگش هم همراهش نبوده ...وقت برنیوپوالشو م
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که کار  دهینفهم گهیمنتظرته... د ایکه درستو بخون در کنهیومادرش هم هر روز مطمعنش م هکشیجور کنه طول م

،اونم  دهیرو به پسر بزرگش م ایدر هیخبر نامزد ی.وقت کردهیم دوارشیام یخودیب دیپسرش ،از اون حرفها گذشته نبا

 ایسراغ در ادی.اول م گردهیپرواز بر م نیلوبا او زهیریبهم م زویوهمه چ شهیم ونهیهم شبانه د مای... ن گهیم مایبه ن

 دیوهر روز تهد شهیقانع نم ی...ول رونیبکش ب میکه من ازدواج کردمو پاتو از زندگ دهیهم بهش تذکر م ای،در

 از شنیم زی،با هم گالو میبا من رابطه داره وعاشق هم ایهم رفته به طاها گفته در روزی... د کنهیخطرناک م یوکارها

م واز ه رهی،م کردهیم بشینکنه تعق یوقت کار هیکه  شونی،به خاطر نگران مایکه هر روز برادر بزرگ نهم  ییاونجا

هم که تنها بوده بدون  ایخونه ما در ادیم کنه،یرو باور م ماین ی،حرفها رهی. طاها هم از کوره در مکنهیجداشون م

 خوردیبرم رتشیاون بود به غ یجا یهر کس دمی. من به طاها حق م کنهیم نیوبهش توه زنهیسوال وجواب کتکش م

اتفاقها شرمنده ام... اگه من اون موقعها خونه  نیهمتون به خاطر ا ی. حاال هم من از رو دیپرسیو م قتیحق دیبا ی...ول

 . شهیهمون م نیریبگ یمیخواست خدا بوده. هر تصم نیا یاومد ...ول ینم شیاتفاقها پ نیا دیشا موندم،یدخترم م

سکوتو شکست  امیآقا ت نکهیهمه شوکه شدن. تا ا دونستمیتو سکوت فرو رفت. م یا قهیچند دق یخونه برا کل

 نیشرمنده باش دیشما چرا با ی.ولکنهیدوره زمونه همه رو شوکه وبزرگترهارو شرمنده م نیا یجوونا یوگفت :کارها

 کنه. ریخر وعاقبت همه ما رو بخ،خدا آ ستین یالک ویبچه باز زیخجالت بکشن... همه چ دی...اونا با

من پسرمو  زد،ی... اگه اون روز باهاش حرف مگفتیبه طاها م زویهمون روز اول همه چ ایدر دیبا یطاها :ول مادر

 نی. خودتون قضاوت کن کردیافتاد وپسرمو داغون نم یاتفاق هم نم نیا دیعاقل وروشن فکره ،شا یلیخ شناسمیم

 ی... طاها هم جوونه ومغرور، چه انتظارن؟یشیم یلوجلوتون سبز بشه بگه با نامزدت رابطه داشتم ،چه حا ادیب یکی

 ؟ میداشته باش میتونیازش م

 فیاراج نینداشته ...اون پسره ا یرابطه ا ی...دخترم اصال با کس نیحاج خانم زود قضاوت نکن کنمی:خواهش م مامان

 اونو فراموش کرده که به شما جواب مثبت داده بود. گهید ایا کنه ...در ضمن دروسر هم کرده تا اونا رو از هم جد

ه کرد رترشیرو سرش خراب شده وچند سال پ ای.تنها فکرم پسرمه که دوروزه دن کنمینم یقضاوت چیطاها:من ه مادر

. 

هم خودش عاقل وبالغه، .پسرم  دنیفهم روزیکنن... خودشون هم د کاریبنده خداها چ نیخانم ،ا نی:بس کن امیت آقا

 . رهیبگ میتصم دیخودش با

 . می:با اجازه ما هم رفع زحمت کن امیت آقا
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 رمان ادامه دارد و میتونین از داخل سایت رمانکده این رمان رو تهیه فرمائید .این 

در نظر داشته باشید تمامی رمانهایی که ما برای فروش داخل سایت قرار میدهیم تماما بررسی شده هستند و بهترین 

 و هر رمانی رو تایید نمیکنیم .  هارو برای فروش قرار میدیم

 تشکر از همگی شما که مارو همراهی میکنید . با 
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