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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

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

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

  

 

  

 

 ۱پارت#

 

 عالم  یکتایبه نام 

 

 ... یبلند یپر از پست یایدن نیوخم ا چیپ در

 ...یمثل مار افع اهو،یبه دور از ه ،یاز غم و شاد پر

 شد غم  و اه مهمون لونه ما؟... چرا

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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 رحم کرد به آدم ها... دینبا چرا

 شد اون مهر ومحبت دلها...  یچ

 ... ایدن نیکرد با ما ا کاریچ

 

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 . نیدونم حکمت ا یکهنه رسوند. نم یبزرگ به فرش یکرد. از عرش

 !... میکه مورد امتحان پروردگارقرار گرفت نیا ای تش؟یانسان ای مش،یرح دل

گوشه افتاده و ما   کیمدت هر لحظه مثل خوره افتاده به جونم، االن دو ماهه بابا سکته کرده و  نیسواله که تو ا نیا

 . میکن یم یخواهر بزرگم درنا، زندگ یخونه 

 یب یدانشجو کیبزرگش داده. چون شوهر خواهرم سامان، فقط  به دختر هیزیکه خود پدرم، سر جه ینقل یا خونه

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

 رو واسشون ساخت. یزندگ نیموافقت کرد، کمک کرد و ا

عامل شرکتش کرده  ریساله که مد 25 یدانشجو کیبه بابام که با اعتماد کردن  یسادگ ایاز رسم بد روزگار بود  یول

جلب  یکه مدت ها برا ونیرو نداشت، به نام  فرزاد هما یکس رشیاس و پاس که جز پدر و مادر پ یدانشجو کیبود،  

زود و  یلینداشت با جوان ها خ یو ساده لوح من خودش رو خوب نشون داد . چون پدر من پسر چارهیب یاعتماد بابا

همه کاره شرکت بشه. دامادمون سامان  یراحت نیباعث شد تا آقا فرزاد به هم طیشرا نیگرفت و ا یراحت اوخت م

 هیفرزاد  نیبه بابام تذکر داد... که ا یمدت، چند بار نینظر داشت بعد از گذشت چند ریکه تو شرکت کارها رو ز

 کنه. یداره م ییاکاره

 هست . یفرزاد پسر پاک و مومن یدار شک یخودیبابام گفت: تو ب یول

 ریانگار آب شده رفته ز 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

 خوردند.  یبودکه پشت سر هم برگشت م
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که آقا فرزاد، به قول بابام مومن و  میدی. بعد از اون فهممیرو با تمام وجود لمس کرد یو ورشستگ یبه روز بدبخت روز

 یاردیلیو م یونیلیگذاشته بود، م ارشیامضا در اخت دیقطعات شرکت سف دیخر یکه بابام برا ییقابل اعتماد، چک ها

 ج کرده. نوشته و خر

 یتا جلو میرو به حراج گذاشت مونیو دارو ندار زندگ زاتیتجه یکه شرکت با تمام میورشکست شد یطور خالصه

 . میریزندان رفتن بابا رو بگ

 دوتا نبود که...  یکی مونیبدبخت

 کیشد. بجز  شیو از کار افتادگ یجسم یطلبکارها دو بار سکته کرد که باعث ناتوان ادیپدرم از فشار ز ایقضا نیا تو

حداقل همدردمون  یاوج بدبخت نیکه تو ا میرو هم ندار یکنند کس یم یعمه که شهرستان زندگ رودویفق یعمو 

 باشن. 

 و نکبت بار راحت شدند و به رحمت خدا رفتند. یلعنت یایدن نیوقته از ا یلیبزرگ و مادر بزرگ هم که خ پدر

باهم مچ  یلی،شهرام راد که خ رستانشیدوران دب یوهمکالس شیمیماوضاع بابا دوست ص نیباز خدا رو شکر، تو ا 

 دست بابام رو ول نکرد.  طیشرا نیهستند، تو ا

اونا که  یخونه پشت میکنه بر یهم هست که اصرار م یباباست ، چند روز ی.دنبال کارها ادیم دنمونیروز به د هر

 .میکن یزندگ هیخال

هم تو شرکتش   م،یکن فیداده، هم باهم کارها رو رد شنهادیحالش بهتره، آقا شهرام به بابا پ یبابا خدا رو شکر کم 

 مشغول بکار بشه. یوحقوق یمشاور مال

 حرفاست که قبول کنه . نیپدرم مغرور تر از ا یول 

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

مامان دست ساالر و گرفتم و  ی. با صدارهیم ادمیغم ها  یگذرونم ،همه  یبچه م نیگرفتم .هر وقت اوقاتم رو با ا

 .رونیب میرفت

 جانم مامان خانم؟-

 . رسنیسفره رو بنداز آقا سامان درنا هم گناه دارن... از صبح سر پا بودن و االن م زمیبدو عز -
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 چشم ...مامانم. یبه رو -

 کرد. یبابا نگاه کردم. با اون لبخند آرام بخشش داشت من و نگاه م به

 طرفش و بغلش کردم.   رفتم

 بابا جونم؟  یچه طور-

 .دیرو بوس میشونیحلقه زد و پ میرو دور شونه ها شیها دست

 رونیبهترم دخترم، خدارو شکر. مامان از آشپزخونه اومد ب یلیخ -

 بابات!... شیپ ینیبش یکه بر نیکمکم ،نه ا یایصدات کردم ب ا،یاوا... در -

 برم غر زد و برگشت داخل آشپزخونه. قربونش

 .دیمهربان به روم پاش یلبخند بابا

 شه.  یکشه و خسته م یزحمت م یلیبرو دخترم کمک مامانت، اونم بنده خدا خ -

 نیغلش کردم. قربون مامان گلم بشم من... چرا اغذا بود از پشت ب دنیتو آشپزخونه مامان و که  مشغول کش رفتم

 هم کارها ت رو به من بسپار . یکم ؟یکن یقدر خودتو خسته م

 قابلمه رو گذاشت و برگشت طرفم در

 یم تی...خواهرتم به خاطر مخارج ما که به دوششون افتاده، خودش و اذیدختر گلم، تو هم درس و دانشگاهدار نه

 .میایتنگنا در ب نیاز ا دیبا یجور هیکنه. 

 دمیو الغرش رو بوس دیسف ی گونه

 شه. یروزا هم تموم م نیخدا بزرگه مامان، باالخره ا -

 خ کیو آقا سامان باالخره با  خواهرم

 

 .دندیخوش به خونه رس بر



 ییایدر یپر

7 
 

 سالم به اهل خانه... -

 درنا ما رو هم به وجد آورد. یو خوشحال یسرزندگ

 .دیخسته نباش زمیدختر عز سالم

 هر دو دستاش بوسه زد. یبا طرف بابا رفت و روبه روش زانو زد و رو ددرنا

 خونه. میبرگشت یبشم... بالخره با خبر خوب زمیعز یبابا یفدا -

 درنا زد هیشونیپ یرو یو بوسه ا دیرو پس کش شیدستا بابا

 دخترم. یخوش خبر باش شهیهم -

 بار مامان رو بغل کرد. نیبرخاست و ا شیاز جا درنا

 دورت بگردم. میخوش خبر -

 به درنا نداد. یآقا سامان فرست 

 دم. یدرنا خانم خبر خوش رو خودم م -

 زد. یلبخند پت و پهن درنا

 .میستین لیبفرما آقا... ما که بخ -

کشور  هیتو  ونویگفتن رد فرزاد هما م،یسر زد سیآورد گفت: به اداره پل یسامان همان طور که کتش رو در م آقا

 کنن.  یم رشیزدند... باالخره دستگ گهید

 راه رفت و خدا رو شکر کرد. اطیخوشحال شد که تا شب فقط تو ح یخبر طور نیاز ا بابا

 بهتر شده بود.  یلیخ شیهفته، بابا هم باآقا شهرام به شرکتش رفتند. خدا رو شکر روح کی بعد

 نبودم.  ی. من که اصال راضمیقل مکان کناونا ن یآقا شهرام قرار گذاشتن به خونه پشت یدرپ یاصرار پ با

 .ستمیبه رفتن ن یمن اصال راض یباباست، ول هیمیمامان درسته آقا شهرام دوست صم -
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 کارتون رو چسب زد و بلند شد. نیآخر مامان

خودشون هم گذشتند.  یبه خاطر ما تو زحمت افتادند و از زندگ یلیهم گناه دارن. خ نایخواهرت ا م،یندار یچاره ا -

 .میشه که سربارشون باش یهم جونن، نم نایا

 خوام سر کوفتش رو به درنا بزنه. یهم بالخره دامادمونه، نم سامان

 .دمیفهم یمن خام بودم و نم یگرفت ول یرو در نظر م زیمامان همه چ یطفل

که اونم  یمیو گاز قد خچالیفرش ،  تخته کی. میرو تو حراج فروخته بود مونیزندگ ی م،همهینداشت یچندان اسباب

 . میجمع کن میروز تونست کیظرف و ظروف که در عرض  نیمامان بود. چند هیجهز

ازمون  یاستقبال گرم یلیخ یلیروز انجام شد. آقا شهرام و همسرش سولماز خانوم خ هیما تو  یاساس کش بالخره

 کردند. 

    

 ییایدر یپر#

 

 ۲پارت#

پر  ییها واریهم د اطیبلند، دو طرف ح هیپا یو چراغ ها بایز یپر از سنگ فرش ها م،یشد اطیدر بزرگ که وارد ح از

 ...بایز یدو طبقه با نما یالیو چند برابر کرده بودند. ساختمان و اطیح ییبایکه ز چکیپ یاز گل ها

 به پشت ساختمان. دیرس یرفت و م یم کیراه بار کیسمت چپ ساختمان  از

 . بایز یباغچه بزرگ پر از درخت و گل ها کیخونه کوچک و  کی

 از ساختمان بود.  رونیهم ب ییاتاق، آشپزخونه کوچک، حمام ودستشو کی یخونه، دارا داخل

 مناسب و قابل تحمل بود. یزندگ یکل برا در

زحمت  یکمکمون کرد. حت یلیاسباب خونه خ دمانیکردن و چ زیتم ی. براهیخانم واقعا زن با وقار و مهربون سولماز

 نهار هم به دوش سولماز خانم افتاد.
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فرزند، دوتا دختر و دو تا پسر، دختراش که ازدواج کردند. پسر بزرگش  4ازدواج سولماز خانم و آقا شهرام، حاصل

شرکت و  رهیالطلوع م یپسر کوچکشون ازصبح عل مایبه آلمان رفته و به گفته آقا شهرام ن لیادامه تحص یبرا نایس

 گرده یو شب برم ستین ونهوقت خ چی... خالصه ه تاریباشگاه، و کالس گاز اونجا هم 

و قانع کرد که  یحرف ها بابا رو راض نی... آقا شهرام با گفتن ا نجایا میایخواست ب یکه بخاطر پسرش دلش نم بابا

 . میراحت باش میتون یوما م ستیوقت خونه ن چیشازده پسرش ه

 یلی. خدیجان و روح دوباره برام بخش یصبحگاه یباغچه و هوا یگلها یبو گذاشتم، اطیقدم به ح یزود وقت صبح

 ...بایدوباره و ز یبه زدگ دیام کیهم  دیبود شا یحس خوب

فوق  یکالس ها یو برا وترهیکالس شدم. رشته من کامپ یاز مامانم  راه یرومرتب کردم وبعد از خداحافظ چادرم

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

 یبایز یزد، به خودم که اومدم، گل ها یپسرک گل فروش که بلند خانم ...خانم ... صدام م یراه برگشت با صدا تو

 دست پسرک مدهوشم کرد.

 سالم آقا پسر گل... -

 ؟یشه چند شاخه گل بخر یسالم خانم م -

  دمیخوش حالت و بورش کش یبه موها یدست

 گذشت! بایز یگل ها نیشه از ا یکه نه مگه م چرا

 پسرک نقش بست.  یلب ها یرو یخوشحال یاز رو ،یپت و پهن لبخند

 و به خونه برگشتم. دمیشاخه گل رز قرمز خر چند

 خودم. دونهی یکیبر مامان  سالم

 . دیعرق کرده اش کش یشونیبه پ یرو خاموش کرد و دست یجارو برق مامان

 دخترم؟ یدیخر هیچ نای.ا یخسته نباش زمیعز سالم

 کنه. یباغچه رو چند برابر م هییبایز مشونی؟ اگه  بکار دمیخر ییبایز یمامان چه گلها ینیب یم
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 .دیداخل دستم رو بو کش یگل ها قایبه طرفم برداشت عم یقدم مامان

 .میبه سرم زده،  با هم به باغچه و گل هاش برس ی...منم هوس باغبان ایپس زود لباس عوض کن و ب -

 ...اطیتو ح دمیخوشگل زدم و پر یباغبان پیت کی 

رو به  یکه از پنجره ها نهی.مامان نظرش ا میر یم یشال و روسر ایبا چادر  اط،یتو ح میر یمن م ایبار مامان  هر

 شه.  یبد م نهیب یم یکی نایباغچه سولماز خانم ا

ما گل از  دنی. باالخره بابا هم اومد وبا دمی... باغچه رو مرتب کرد میبا مامان تو باغچه گل ها رو کاشت یساعت چند

 گلش شکفت .

 تونیباغچه هم روح نیبهتر شده... ا تونیخوشحالم که روح یلی. خدیسالم بر خانم و دختر خانم گلم ،خسته نباش -

 کنه . یهم م نیاز ارو بهتر 

 رو تکوند و بلند شد. شیخاک یدست ها مامان

گذره شما حالتون بهتر و بهترتر از قبل  یهر روز که م م،یآقا... ما هم خوشحال یسالم، شما هم خسته نباش کیعل -

 شه. یم

... مثل  نمیآقا شهرام رو تونستم بب یبار دخترها کیمدت  نیگذره. تو ا یخونه م نیاز اومدنمون به ا یماه کی

 خون گرم مهربون هستند. یلیمادرشون خ

اوقات تو  ی. فقط گاهمینداشت یگاه رفت و آمد خانوادگ چیه یهست ول یمیصم یلیآقا شهرام با بابام خ درسته

اشتم .فقط با خانوادش ند یادیز ییکردم و آشنا یمن اکثرا شرکت نم یول میدید یم گرویبزرگ همد یها یمهمون

 بودم. دهیپسر ها و دختراش رو د یکه بچه بودم چند بار یوقت

 یاحوال پرس هیبار بهمون سر زدند ... فقط در حد  کیعمو طاهر  با خانوادشون فقط  م،یهست نجایکه ا یمدت نیا تو

 بوده وبس .

 یکارها م 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  میکرد

 رنگ خارج کرد. دیسف یمیکوچک قد کروفریرو از ما کیک مامان
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 ببر. نایبرا سولماز خانم ا کیهم از ک کمی ا،ی... درییبه چه رنگ وبو به

 رو شستم و با حوله خشک کردم ریخم ظرف

 .امیمن چادرم و سر کنم ب نیچشم مامان تا شما برشش بد -

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

 بازشون صداش زدم . مهیاز پشت در ن یبار

 سولماز خانم ...سولماز خانم... -

 .دمیآشپز خونه صداش رو شن از

 داخل. ایتو آشپزخونم ...دستم بنده، ب نجایبفرما دخترم، ا -

 داخل. رفتم

 سالم... -

 شست. یم یخانم داشت سبز سولماز

 ؟یدیسالم دختر خوشگلم... باز هم که زحمت کش کیعل -

 آشپزخونه گذاشتم. زیم یرو رو کیک بشقام

 قابل شما رو نداره. یچه زحمت -

و مثل خونه خودمون  مینکن یبیکردند که اصال احساس غر یآقا شهرام وخانوادش کار میخونه اومد نیتو ا یوقت از

 راحت

 

 .  میکن یزندگ

 رفع زحمت کنم ؟ نیاگه اجازه بد -

 دیشستن کش یاز سبز دست
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 .ادیم میگ ی،به مامانت هم م نیکجا دخترم؟ بش -

 ،با اجازه؟ میش یمزاحم م گهیوقت د هیممنون ...انشا...  یلیخ -

 ...به سالمت به مامانت هم سالم برسون ... از طرف منم تشکر کن.یکنم هر طور راحت یاسرار نم -

 .نیممنونم سالمت باش یلیخ

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

 یپر پشت حالت دار، چشم ابرو مشک یهاپسر قد بلند با مو هی دمیکنار .سرم رو بلند کردم د دمیکنترل کردم وکش

 . کیش یلیاسپرت خ پیمتناسب، ت یگوشت ینیولب و ب دیسف ی،پوست

 .نییکنه سرم رو انداختم پا یگشاد داره نگام م یبهم زل زده و با چشمها دمید یوقت 

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

  ؟یافتاده ؟!...چرا برگشت یجان.. اتفاق مایکه گفت : ن دمیسولماز خانم رو شن یصدا

 .دمشید یاومد و م یبار بود که اون موقع روز به خونه م نیسولماز خانمه. اول کیدرست بود، پسر کوچ حدسم

 رو کندتر کردم. میدونم چرا سرعت قدم ها ینم

 ... بود؟!ی... کنیا د؟یلرزان از مامانش پرس یلکنت زبان و صدا با

 !؟شیشناس یمگه نم گه،ید مورهیخوب دختر آقا ت ؟یخانم گفت :چرا به ته ته پته افتاد سولماز

 ییایدر یپر#

 

 ۳پارت#

 فرق کرده. یلیخ میاالنم با کودک افهیشوکه شد. ق دنمیدونستم چرا با د یم



 ییایدر یپر

13 
 

خاطر هم بود  نیبه هم ا،یپر رنگ، مثل رنگ در یتو چشم بود... درشت و آب شونیبایبه خاطر ز شهیهم میها چشم

 ریکه تا ز ییبلند خرما ییبا موها یمعمول یکوچک، قد ینیبا لب وب دیسف یگذاشت. پوست ایکه بابام اسمم رو در

 بود. لمکه زبان زد همه عا یخداداد ییبایز کی. در کل دیرس یباسنم م

 کرده. بمینعمت بزرگ که نص نیرو شاکرم از ا خدا

 تونم فراموش کنم. یموقع نم چیخونه روه نیبه ا یز اول موقع اسباب کشرو 

که  دمیرو شن مایپسره ن نیهم ادیکه درو باز کردم فر یرو بپرسم، وقت یانبار یازم خواست از سولماز خانم جا مامان

کنم؟ مگه فقط  نیمن کجا تمر ستین یاالن خونه پشت نجا؟یرو آورده ا نایگفت: بابا چرا سر خود ا یبه مادرش م

 ندارن. یا گهیمگه کس کار د م؟ییما

نگفتم تا اون  یزیرو گرفته بود برگشتم.  به مامان بابام هم چ میکه بغض راه گلو یدر حال ،یانبار دنیمنم بدون پرس 

از خواستم جفت چشاش و  یم دمشیپسره متنفر شدم. حاال هم که د نیاز ته دل از ا یها رو ناراحت نکنم. ول چارهیب

 .ارمیکاسه در ب

 ؟یرو داد کیک زمیعز -

 از ذهنم پراکنده شد. نه،یروز اول، پر از نفرت و ک یمامان، خاطره  یصدا با

 کردم. زونیآو یکنار در ورود ،یچوب لباس یرو از سرم برداشتم و رو چادرم

 تشکر کرد و سالم رسوند. یلیبله مامان. سولماز خانم هم خ -

 یگرفت، با منم حرف م ینم ونیزیبوده و هست. همان طور که چشم از تلو یخدا عاشق برنامه آشپز شهیهم مامان

 زد

 بخور. کیخودت هم ک زمیعز ایسالمت باشن. ب -

 عرق کردم. یلیخ ام،یب رمیدوش بگ کیمن  مامان

بغرنج  تینحس و وضع اون روز یآور ادیکه دوباره و چند باره با  یبغض لعنت نیو دوش رو بهانه کردم تا ا عرق

 .رمیدوش آرام بگ ریرو رها کنم و ز مونیزندگ
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دل صاحب مرده ام بزنه و  نیبه ا یجرقه ا د،یاز راه رس یهر کس و ناکس دیچرا با ،یبه روزمون آورد یچ ایخدا

 خاکسترم کنه.

 شدند. یبا آب دوش قاط میها اشک

 باز شد.  میسبکتر شدم و راه گلو یکم 

بلندم که  یخشک کردن موها یرو تنم کردم. برا میصورت یبا گلها یو شلوار آب کیحمام که خارج شدم تون از

 کنار باغچه... اط،یخشک کردنشون از مکافات بود، رفتم ح

 دهیکش شهیبسته است و پرده ها هم هم شهیمطمئن شده بودم که دوتا پنجره روبه باغچه هم گهیدو ماه، د نیتو ا 

بازو  ی. حتمیکردند تا ما راحت باش یهم به خاطر اومدن ما به اون خونه بود که از آنها استفاده نم دیشاشده اند .

 شدند . یبسته هم نم

 انداختم.  یچادر سرم نم ایموقع رفتن به باغچه شال  گهید

موهام و تکون  یانداز انداختم نشستم روش . کم ریز هیزود خشک بشن.  دیخورش یتا موهام تو گرما رونیب رفتم

 شده بود.  یبتیموها هم برام مص نیا یشدند. بلند یمگه خشک م یدادم، ول

 .نیزم یرو پخش کردم رو میو موها دمیکش دراز

 نیبشه ما هم از ا یکردن با خدا خودم... که هر چه زودتر فرج ازیزدم به آسمان و شروع کردم به دعا و راز و ن زل

 . مییایدرب یفیبالتکل

 خونه سولماز خانم تکون خورد .  یاز  پنجره ها یکیفکرها، احساس کردم پرده  نیهم تو

 کیبله...  دمیپرده کنار رفته زود پا شدم سرجام نشستم د دمیکه دقت کردم د یشدم، کم یاالتیفکر کردم خ اول

. قلبم داشت جا کنده کنار پنجره هست... پرده هم کنار رفته .مثل جت از جام بلند شدم و به داخل خونه رفتم هیسا

 شد. یم

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

 کرد!... یداشت نگاه م یکس

 دادم مامان برگشت خونه. یم یحال که داشتم خودم و دل دار نیهم تو
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 ! کجا رفته بود!رونیرفته ب یدونم مامان اصال ک ینم من

 !؟یمامان کجا بود -

 .دمیمونده نخر روزیهاش از د یسبز دمیبخرم، د یسبز رفتم

! چرا موهات و خشک ؟یستادیطورا نی!...چرا ا ایشوکه شد گفت: در ستادمیوسط خونه ا سیخ یبا موها دید یوقت

 شده دخترم ؟  یزیچ ده؟یچرا رنگت پر ؟ینکرد

 کردم. یم خشک منه مامان جون، االن داشت - 

 نگرانش نکنم . یخودینگفتم که ب یزیچ

 کرد گفت:  یرو باز م شیمانتو یطور که دکمه ها همان

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

 .نییپا ختیر یهور دلم

 !... میاونجا بود شیچرا مامان!؟ ما که چند شب پ -

و  دیاومدم خونه، من و د یداشتم م ی. حاال هم وقتارمیدونم واال، سولماز اونقدر اصرار کرد که نتونستم نه ب ینم -

 . میهم دورهم باش میکه هم شام رو باهم درست کن نیایدوباره گفت: زودتر ب

ا خانم، اونا هم آقا درسم و بهونه کردم و گفتم: مامان شما هم آق نینبود که برم واسه هم یچرا دلم راض دونمینم 

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

 نگذشته بود که در خونه زده شد. توعوض کرد رفت. دو ساع رونشیب یکه لباسها نیکرد.بعد ا

 ؟! هیک یعنیزنه؟  یتعجب کردم! با خودم گفتم: مامان که در نم 

 گه ؟! یم یچ گهید نیشوکه شدم! ا ماین دنیرو انداختم و رفتم دروباز کردم و از د شالم

 ن؟ی: سالم خوب هستماین

 ؟. نیداشت یممنون، امر سالم
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 مادرم من دی: ببخشماین

 

 شم .  یخونه ما، خوشحال م نیاریب فیفرستادن اگه کارتون تموم شده تشر و

 .(یریکبیزنه، ا یبا خودم گفتم :)اه...اه...چه لفظ قلم هم حرف م 

 خشم کنترل شده گفتم: با

 .دیکن ی... از مادرتون هم معذرت خواه امیتونم ب یهنوز درس هام تموم نشده نم نیبه مامانم بگ 

 رو نرفت از

 ن؟یاریب فیواسه فردا؟ االن تشر نیشه بذار ینم 

 ..شه، با اجازه . ینم رینه خ-

 شدم (  یجور هیخودم  هیادب یجوابش و دادم ،خودمم از ب یطور نیدونم چرا ا ی)نم

تونم برگردم دنبالتون، مامانم گفته  یمن دوباره نم یدرو ببندم که مثل کنه باز دست بردار نبود و گفت: ول خواستم

 . نیاریب فیکه بگم حتما تشر

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

روز  یبه خاطر همون حرف ها دیدونم چرا ازش متنفرم ؟...شا یدرو بستم و گذاشتمش پشت در نم یبدون معطل 

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

 ازش نفرت به دل گرفتم. شتریب

 میشده . ن داشیاز اون روز پ دهیمن و تو خونشون د یکه تصادف یاز وقت یبودمش ول دهیدو ماه بود که اصال ند چون

سولماز خانم  دنیدر و باز کردم . با د تی... با عصبان ماستیکه دوباره ن نیساعت نشده بود که دوباره در زدن، با فکر ا

 م زد!... پشت در خشک

 سالم دادم زود
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 لبخند جوابم رو داد با

 . میم باشدور ه میخوا ی... منمیزود باش آماده شو بب ؟یومدیرو فرستادم ن مای،پس چرا ن زمیسالم عز -

 آخه.... -

 مخالفت رو با لحن تند و شوخ طبعش ازم سلب کرد. فرست

 .میصفا نداره، بدو... بدوحاضر شو بر گهیآخه ...بدون تو د یآخه ب -

مادرم بود و احترامش  یبندازم ، اون جا نیتونستم روشو زم ینم گهیکه آماده بشم. د نینداشتم جز ا یچاره ا گهید

 واجب. آماده شدم و باهاش رفتم .

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

دخترم  نیکنه .بش یگشتم که سولماز خانم گفت: تو آشپز خونه است، داره به من کمک م یبا چشم دنبال مامانم م

 راحت باش.

 

 .دمیدلم نال در

 .یاز خود راض یریکبیا نیا شیپ نمیمونده بش نمیجون خودم، هم اره

 خوام کمک کنم. یممنون، منم م -

 مبل انداخت یپشت یباز کرد و رو شیموها یرو از رو شیزد و روسر لبخند

 دخترم، زحمت درست کردن ساالد هم رو دوش تو. ایب پس

 رفتم تو آشپزخونه.  باهاش

 گل از گلش شگفت. دنمیبا د مامان

 دخترم؟  یاومد -

 خانم فرست نداد و با غرور گفت: سولماز
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 بمونه.خانم گل تنها  ایدر نیذارم ا ی... مگه من م؟یکه چ پس

 کنم. یمنم کمکتون م ن؟یبگ نیدار ی. اگه کارنیممنونم شما لطف دار -

 تابه رو گذاشت و رو به من گفت: یدر ماه مامان

 ساالد رو خورد کن. لیدخترم وسا نیبش -

 ومشغول درست کردن ساالد شدم.  یصندل یرو نشستم

بار به بهونه  کیبار به بهونه آب خوردن،  کیمختلف وارد آشپزخونه شد.  یبه بهانه ها مایتا موقع شام، ن یبار چند

 درست کردن. ییچا

پسره و تند تند داخل آشپزخونه اومدنش رو مخم  نیا یکارها ،یکردم و از درون هم خود خور یکاهو خرد م داشتم

 بود.

 !؟یبلد باش ،یدم نکرد ییبه من بگو؟ تو که تا حاال چا یدار یپسرم ،اگه کار -

 دم کردنه ها...! ییچا هیخوام آپلو هوا کنم ....  یکنه م یندونه فکر م یهر ک یستیبلد ن یگیم ی: مامان، طورماین

هاش  یبا بچگ شیی.خدا میشد یکردم با هم چشم تو چشم م یتابلو بود.هربار که سرم رو بلند م یلیخ مایرفتار ن 

 نمشیب یروز ، هربار که م نیاون خاطره، تو اول یبا تنش... . ول یو آقا شده ول پیخوشت یلیفرق کرده، خ یلیخ

 (م؟ییایب نجایخواست ما ا یکه نم خودخواهههمه  نیشه.) چرا ا یکنه و باعث تنفرم م یذهنم رو مشغول م

ندارم،  لیم :م... گفتدیبه من رس یبه مامان خودش ومامان من تعارف کرد، وقت ختیر ییچندتا چا ینیریخود ش با

 . رونیرفت ب زویم یرو گذاشت رو ینیشد س رهیتو چشمام خ یکم

 خاص و متعجب!.. ینبود ... نگاه زیه نگاهش

 چرا؟... یمن شوکه بود! ول دنیکنم از د یخواست ثابت کنه... فکر م یرو م ینگاه چ نیمتعجب... ا چرا

 بابا و آقا شهرام هم اومدند. خالصه،

به  یادب یب ییجورا کیجمع کردنش بلند نشم  یاگه العقل برا دمیرو سولماز خانم به همه تعارف کرد. د یییچا

 بلند شدم و استکان ها روجمع کردم بردم آشپزخونه. نیهم یبرا ادیحساب م
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 خانم؟ ایاز پشت سر صدام زد:در ماین ییهویشستن استکانها بودم که  مشغول

 .فتهیان از دستم ببود استک کینزد دم،یجا پر از

 شد دستپاچه

 !...ن؟یدی...ترس دیببخش -

 که سرم رو بلند کنم جوابش و دادم. نیو بدون ا دمیدرهم کش ابرو

 . نیبه خاطر هم نیصدام کرد یدفعه ا هی... فقط رینه خ -

 واسه شام .  م،ینیشام رو بچ زیکمکتون کنم م امی: مامان گفت بماین 

 .ییرایکه نگاش کنم بشقاب ها رو برداشتم رفتم پذ نیبدون ا دم،یرو هم آب کش یو ندادم. استکان آخر جوابش

 یم شیشوکه شده و داره آت میجواب دادن ها تیها، و با عصبان یتوجه یاز ب یکه چه طور دمید یم یچشم ریز

 . اوردمیخودم نم یبه رو یول ره،یگ

زد گفت : ا... چه عجب،  یکالمش موج م یکه تو یه ابا خند مینیچ یرو م زیم میمادرش متوجه ما شد که دار یوقت

 !؟ ماه از کدوم طرف دراومده؟ نهیچ یم زیهم داره م مایآقا ن

 نگاه کردم.  مایحرف سولماز خانم ، چپ چپ به ن با

 نداره؟!  یپس کو؟... مامانش که خبر ن؟ینیرو بچ زیم گهینگفت مادرش م نیا مگه

 داد.  لمیلبخند مسخره تحو  هیطور که بهش زل زده بودم  همان

 پررو نثارش کردم .  هیلب  ریو ز نییو انداختم پا سرم

که من  یگذشت پشت سرم طور یاز کنارم م یهم دنبالم اومد، وقت ماین ارمیها رو ب لیوسا هیآشپزخونه که بق رفتم

 کوچولو. یپر یبشنوم گفت: پررو خودت

ام حبس شد  نهیس یلرز به اندامم افتاد . نفس تو  دمیشن میقدم کیآرومش رو درست 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
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بد  ؟یخور یسولماز خانم تعارف کرد چرا نم یرفت .چند بار ینم نییزور چند قاشق غذا خوردم ،اصال از گلوم پا به

 ؟یشده؟ 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

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

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

 یبلند شدم. سردرد و بهونه کردم .هر چ یشام هم صبر نکردم ، فور زیجمع کردن م یبرا گهیشام  تموم شد .د

وقت نفهمه به خاطر حرف  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

 ستیبه زحمتشون ن یحرفش تمام نشده بود که با عجله گفتم: نه... نه ...راض هنوز

 

 ۴پارت#

 رم. یخودم م ستم،یبه زحمتشون ن یعجله گفتم: نه... نـه ...راض بود که با دهیحرف آقا شهرام به اتمام نرس هنوز

 دلم رخنه کرده.  یدونم چرا اضطراب دلهره تو یعکس العملم دست خودم نبود، نم یمحض بود، ول یادب یب درسته

خودم هم متعجب  یاز دهنم خارج شد که نه تنها اونا، بلکه مامان و بابا یبلند و عجله ا یبا صدا یو طور حرفام

 شدند و نگران.

 دخترم حالت خوبه؟! ایدر -

 از جانم لبخند زدم. نیتر زینگرانه پدر عز یچشم ها به
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 سر درد دارم. یفقط کم ن،یبله... نگران نباش -

 که خودم خودم رو دچارش کرده بودم نجات داد.  یمنگنه ا نیمن رو از ا د،یبه دادم رس مامان

 .میایبعد م یونه ما هم کمباشه دخترم، تو برو خ -

رو، سرم رو انداختم  ضمیمر یو ناراحتشون کردم، مخصوصا بابا ختمیرو بهم ر شونیکه دور هم نیاز ا نیشرمگ

 رونیاز خونه زدم ب یعذر خواه کیو با  نییپا

 مانع شد. مایدرو ببندم که ن خواستم

 .امیتا دم در خونتون م -

رو پنهان کنم، الاعقل به  مینتونستم تحکم صدا نیا یاومد، برا یو ازش بدم ملج کرده بودم  یخود یدونم چرا ب ینم

 .میکرد یم یکه خونه اونا بدون اجاره زندگ نیبودنشون و ا زبانیخاطر م

 . رمیخودم م ستیالزم ن -

 .میحرف زل زد تو چشم ها بدون

 به راه افتادم. نییزده از رفتارم سرم رو انداختم پا خجالت

 . رمیوبست ودنبالم راه افتاد .انگار نه انگار که گفتم خودم م در

 داشتم که زود تر برسم خونه. یتند قدم برم تند

  یحرف چیچون آهسته بدون ه د،یخواستم کنارش قدم بردارم. فکر کنم خودش هم فهم ی. نمدیکوب یبدجور م قلبم

 . دمیل خونه شدم و در و محکم کوبداخ ،ینه تشکر ،ینگاه مین هی یدنبالم راه افتاد. بدون حت

 نشد. چمیکه پاپ ستیبود که حالم اصال خوب ن دهیکنم فهم فکر

پرده رو کنار  یگوشه  یواشکیقدم هاش شدم،  ی. تازه متوجه صداادیحالم جا ب یتا کم ستادمیلحظه پشت در ا چند

 زدم.

 د،یکه کاشته بودم رو لمس کرد. چند بار پشت سر هم بوکش یرز قرمز یبه طرف باغچه رفت .گلها ریبه ز سر

 تو اون حالت ماند.  یا قهیصورتش و به سمت آسمان گرفت و چند دق
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 کشف کردن! ایبود. ترس، نفرت،  ختهیدرونم بهم ر یتمام حس  ها رم،یتونستم ازش چشم بگ ینم

 بودم که نگاهش به پنجره افتاد.  شیکارها مبهوت

 و دستپاچه پرده را انداختم و از پنجره فاصله گرفتم.  زود

درباره ام بکنه... داشت  ینامربوط یکه فکرها نیشدنم، از ا دهیکردم. ترس از د یحس م میگلو ریقلبم رو ز کوبش

 کرد. یام م وانهید

 شدند. یکه دور تر و دورتر م دمیقدم هاش رو شن یلحظه بعد صدا چند

 گرفت . یم مکم قلب منم داشت آرو کم

اون که از اومدن ما  ه؟یکارها چ نیکنه؟چه مرگشه آخه؟ من چه مرگمه ! منظورش از ا یم یطور نیچرا ا نیا ایخدا

 تونه باشه؟! یم یکارها چ نینبود؟ هدفش از ا یخونه راض نیبه ا

 .ادیحالم سرجاش ب کمیپشت سر هم به صورتم آب زدم تا بلکه  یکنم رفتم چند بار ینامربوط یخواستم فکرها ینم

 .رهیبلکه بخوابم و آشوب دلم آرام بگ دم،یپتو خز ریحال تشک و بالشتم رو پهن کردم و ز یو ب خسته

در هم وبر هم خواب را از چشمانم صلب کرده بود.  یالهایفکرو خ ومدیکردم خوابم ن یشد... هر کار یمگه م یول

 وارد اتاقم شد.خودم رو به خواب زدم. مامان  دمیدرو شن یصدا یوقت

 زد. شمیزمزمه وار و نگرانش آت یصدا

 خوابش برده!  یزود نیکرده که به ا یدرد م یلیبراش ...فکر کنم سرش خ رمیبم -

شام هم نخورد که من رو به فکر وا  یاونجا رو ترک کرد و حت ینه... دخترم طور ای یدونم متوجه شد یجان نم ایرو -

 داشت؟!

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

 یلیدختر خ ست،یمثل درنا ن ای... دریهواش رو داشته باش ادیز دی! تو بایپرس یاز من م یواقعا که... تو مادرش -

 استیو با ح ریسر به ز ستین گهید یمعذب بود. دختر من مثل دختر ها مایکنم به خاطر ن ی... من فکر مهیحساس
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به بعد  نیاز ا گهیخوام د یو مغرور... نم ،جوونهکشه یرنج م یلیخ مونیه خاطر وضع زندگمواظبش باش ب یلی.خ

 خونه شهرام . نیبر

و  یآور ورشکستگ ادیچنگ انداختن. من باعث رنجش و غم بابام شده بودم. من  میبابا بغض شدند و به گلو یحرفها

 بخشم.  یکه مرتکبش شده بودم، نم یوقت خودم رو بعلت کار احمقانه و بچه گانه  چیبودم. ه شیمحتاج

 بودنم شون نکنه. داریموقعم متوجه ب یب ی هیدندون گرفتم تا گر ریمامان، لبم رو از داخل ز یصدا با

 دوست ندارم برم اونجا . ادیمن خودمم ز یدون یاصرار کردند ... م یلیجان به جون خودم خ موریت -

 .ادیاز دستم بر نم یهنوز کار ه،یچاره چ یشرمنده تو و دخترم هستم. ول زم،یدونم عز یم -

 گهیفکر د هیبه فکر هاشون  گهیدلم خودم رو لعنت فرستادم که امشب باعث آزارشون من بودم. دوست نداشتم د در

 اضافه بشه. یا

 ینم شیکردم و دل بابام رو به تشو یم یخود دار یگشت و من کم یکاش زمان به عقب برم ی: ادمیدل نال در

 انداختم.

 . میو از نو بساز میبه عقب برگردون میتوانست یکار گذشته رو نم هیثان کی یگاه، حت چیمگه امکان داشت... ه یول 

 ما . یاومدن خونه  نایگذشت که خواهرم درنا ا یاز اون روز نحس م یروز چند

 دلتنگشون بودم. یلیخ منم

 .دیبغل و بوس با مامان نوبت به من رس بعد

 رو بغل کردم درنا

 

 واقعا دلتنگتون بودم. یآبج یخوش اومد یلیخ -

 به درنا نداد و از کمرش گرفت و هولش داد عقب. یمهلت ابراز دلتنگ ساالر

 ...یباس می... ولش کن بری... حالم رو له چردیبسه مامان -
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 .میدیساالر خند یزبون نیریش به

  دیابرو در هم کش یبه شوخ درنا

 به خاله ات؟ یفروخت یمن و م دهیبچه پرو از راه نرس -

 برمت حونه... نگران نباس. یمن نفلوحتمت... رفتن م یگفت: نه مامان زونیآو یبا لب و لوچه  ساالر

 .  رو به روش زانو زدم و محکم بغلش کردم.دمیته دل خند از

 ...یباز میبره خاله... بدو بر تیزبون نیریقربون اون ش -

 .دیکوچولوش رو دور گردنم حلقه زد و گونه ام رو محکم بوس یدستها یخوشحال با

 نیا واشی واشی دمیزدم .د ینفس نفس م گهیکه د میدیاون قدر دنبالش کردم و چرخ اط،یتو ح میساالر رفت با

 سیخ سیآب رو باز کرد و گرفت طرفم .خ ریم ششه... تا اومدم به خودم بجنب یم کیآب نزد ریوروجک داره به ش

 .دیخند ی...بچه پررو داشت غش غش م دیچک یشدم .از سر و صورتم آب م

 نفر همانا. هیهمانا ،با کله رفتنم تو شکم  دنمیجز فرار ندارم،  به سمت پشت ساختمون دو یچاره ا چیه دمید 

 ومانع از افتادنم شد. دیچیافتادم که دستاش دور کمرم پ یم داشتم

 ماتم برد. دنشینگران روبرو شدم ...خودم هم با د اهیرو که باز کردم با دوچشم س میها چشم

 کنه؟!  یکار م یجا چ نیا گهید نی!...اماستیکه ن نیا

 خورد.  یفیلحظه تکون خف کیشده زل زده بودم  بهش،  جیطور گ همان

 لحظه اتفاق افتاد.  هی،فقط تو  ییهویاتفاقها  نیه اهم بنده خدا دست وپاش و گم کرد . هم خودش

 جمع وجور کردم و هولش دادم عقب...  یرو فور خودم

 کنم.  یکار م یدارم چ دمیلحظه نفهم هی آخه

 عقب عقب رفت. یازم نداشت تعادلش رو از دست داد و کم یکار نیکه انتظار چن ماین

 و بدو بدو خودم رو انداختم تو خونه.  دمیخجالت کش یداشت، بد جور یرو ازم برنم نگاهش
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 . دیدو یهم پشت سرم حاله دون ...حاله دون کنان م ساالر

 .رونیکه مامان خودش رو از آشپزخونه انداخت ب دیکش یغی... ج دیکه سر و وضعم رو د درنا

 .وونهید.... دختره ؟یروز انداخت نی!...خودت و چرا به اه؟یچه سر و وضع نیا ا،ی...در ی ی یوا -

 آخه مادر من... ضمیانداختم! مگه مر افهیو ق ختیر نیرو باش... فکر کرده خودم خودم رو به ا مامان

 ؟یخند یروزم انداخته تو هم م نی. سرش داد زدم شازده پسرت به ادیخند یهم داشت م درنا

 بود.  دهی... رنگمم پردنیلرز یهم داشتند م میشد .دستها یپات یقاط زیلحظه همه چ هی

 خنده اش رو قورت داد و شروع کرد به مواخذه کردن ساالر. دیحالتم رو د یوقت درنا

 ؟یکرد سیبود؟ چرا خاله ات رو خ یباز نمیادب... ا یب یپسره  -

 داده بود. ریمامانم به من گ 

 !یگرم نی! هوا به ایلرز ی! چرا مده؟یحاال چرا رنگت پر -

 بگم. یچ گهیدونستم د ینم 

 و مات و مبهوت، پشت سرم نگاهم کرد. دیمامان، حرف تو دهنش ماس یحرف رفتم تو اتاق و دروبستم. طفلک بدون

 نشستم تو اتاق.  کمیهام رو عوض کردم و  لباس

بودم اون صحنه کال  مای. اون روز کال تو فکر برخوردم با نادیآروم بشم و حالم به خودم ب کمیرو بغل کردم تا  سرم

پالسه...  اطیهم کال تو خونه و ح مایدون چرا ن ی. نمدمیکش یرفت. خودم از خودم  خجالت م یمجلو چشام رژه 

 آرامش ندارم. گهید

 بودم که درنا صدام زد. الیتوفکرو خ 

 ناراحتش کردم. میباز جیروز اومده خونه ما که منم با گ هی ششون،یبا خودم گفتم: پاشم برم پ 

 

 ییاید یپر
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 . رونیانداختم و رفتم ب میموها یشال باند هم رو کیو شلوار مناسبه،  کیکه تون لباسم

 کنم. یم تیجلوش حجاب رو رعا شهیهم یسامان شوهر خواهرمه ول درسته

 .سالم

 که مشغول حرف زدن بودند سرشون رو بلند کردند. یبه پشت هیسالمم آقا سامان و بابا، تک یصدا با

 سالم دختر قشنگم. کیعل -

 .؟یخانم خوب یجسالم آب -

 .نیخوش اومد یلیممنونم. خ -

 زد و منم براش احترام قاعل بودم. یصدا م یمن رو آبج شهیسامان هم آقا

که فقط خودم بشنوم گفت: الکپشت خانم بالخره از  یجور واشیشد که  یبه دست از کنارم رد م ییچا ینیس درنا

 اومدند؟ رونیالکشون ب

 نثارم کرد. یتر شد و چشمک ضیبراش رفتم که لبخندش عر یغره ا چشم

کردم، درنا هم سر به سرم  یخورد من خودم رو تو اتاقم حبس م یم یبه توک یزود رنج بودم و کم حرف. تک یبچگ از

 گفت الکپشت. یزاشت و بهم م یم

 یم یقرمه سبز دید ینا رو م... مامان هم تا در یدرنا عاشق قرمه سبز ،ی. شام هم چه شاممیدور هم شام خورد 

 پخت.

بابا  یرو به خاطر بده نشیهم نداشتند، عزم رفتن کردند. سامان هم ماش نیشام چون راهشون دور بود و ماش بعد

 که همتا نداره. ی هیخودش کرد. واقعا مرد با درک و فهم ونیفروخت و ما رو مد

  میرفت یبدرقشون تا دم در اصل یبرا

 کردند، وارد خونه شدند. یم فیسامان تعر یها یزدند و از خوب یحرف م زیر زیو بابا همان طور که ر مامان
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 بره.  یدونستم برم داخل هم خوابم نم یطرف باغچه قدم برداشتم. م به

 ج بشم.ظهر خار یاز حال و هوا یرو استشمام کنم تا بلکه کم بایرز ز یو عطر گلها یبهار یهوا یدادم کم حیترج

کرد و وادارم کرد ،سر بلند  انیغل میدونم چرا حس کنجکاو ینم ینبودم ول یداشتم. اصال فرد فضول یبیحس غر هی 

 .ندازمیب ینگاه نایسولماز خانم ا یکنم و به پنجره 

 پشت پنجره زل زده بود به باغچه. مایبله... آقا ن 

 گهیالدنگ مانع شد. د یپسره  نیباغچه بود که ا نیا می... تمام دل خوش نییو دل مرده سرم رو انداختم پا نیغمگ

 نا امن بود. مایو لب باغچه از نگاه ن اطیح

 چشمانم حرام شدند. یخواب برا یکردم بخوابم ول یرفتم خونه صبح کالس داشتم. سع 

 پهلو و اون پهلو شدم و شب رو به صبح رسوندم. نیبود، ا یهر جان کندن به

 رم. یمن دارم م مامان

 .رونیب دیآشپزخونه با عجله پر از

 ... بدون صبحانه!ایاوا در -

 ندارم. لیمامان امروز اصال م -

 خوش حالتش بهم گره خوردند. یابروها دینکش هیثان به

 ! یخوریم  ریش وانیل کیالعقل  نم،یبب ایندارم، زود ب لی... مهیا غهیچه ص نیا -

 کردم. یبا خرما خوردم و ازش خداحافظ ریش وانیل کیاصرار مامان  به

کردم که استاد صدام زد: خانم  ی. بعد کالس داشتم لپ تابم رو جمع مدیبعد از ظهر طول کش 2روز کالسم تا  اون

 باهاتون کار دارم.  دیصبر کن یلطفا کم رزادیش

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

 . یمعمول
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 .زشیشدم ورفتم کنار م بلند

  ن؟یداشت یامر دییاستاد بفرما -

 سامسونتش گذاشت و سرش رو بلند کرد. فیدستش رو داخل ک یها کتاب

 . نیبله دخترم بش -

 جلو جا گرفتم . یها یاز صندل یکی در

 به حرف اومد.  یآهسته ا یشد و با صدا به طرف جلو خم یتو هم قفل کرد و کم زیم یرو رو شیها دستات

 .میخواستم از خودت بپرسم بعد مزاحم خانوادت بش یدخترم ... اول م نیبب -

 خواد بگه ؟!... تا حرف از دهنش خارج بشه مردم و زنده شدم. یم ی) قلبم درجا کنده شد! استاد چ

برامون نذاشته...  یخواب و زندگ گهیاز اون روز د ده،یو پسند دهیاومده بود دنبالم، شما رو د شیپسرم چند ماه پ -

 ر؟یواسه امرخ میتا مزاحمتون بش رمیازتون آدرس خونتون رو بگ گهیمدام م

 یدرخواست نیچن یهم آمادگ دمیکش یبود و دستان مشت شده ام عرق کرده بوند هم خجالت م برهیبدنم رو و تمام

 رو باز کردم و با خجالت جواب دادم. میگلو یراه خشک شده  خشک شد. به زور با آب دهانم میرو نداشتم.  گلو

 .کمیکوچ یلیخانواده خ لیازدواج وتشک یمن هنوز نوزده سالمه...  برا یول ن،یمن قابل احترام یاستاد شما برا -

 و گفت: دیکش شیشونیبه پ یدست استاد

 نی.چند ماهه ا ستین شیحرفا حال نین، اپسر زبون نفهم م نیا ی... ولیدونم دخترم، تو هم مثل دختر خودم یم -

 دیکنم... فقط با یکنم و هر چقدر هم خواستن صبر م یبگن م یهر کار گهیکنه .م یقبول نم یول گمیحرفارو بهش م

 یخدا بخواد همون م ی. هرچمیخانواده بش مزاحم.منم اول به خودت گفتم تا فردا شب  میحرف بزن یحضور میبر

 .یو قبولش کرد یدیو پسند یدیتو هم د دی. شادیشه جنگ یشه، با قسمت نم

 بزنم. یاستادم بود، نتونستم حرف نکهیبه خاطر سن وسالش و ا 

 .دمیخونمون رو دادم  وگفتم: به بابام خبر م آدرس
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استادم از دست شازده پسرش  نی. امیکن یوقبول نم انیروش، م نمیدارم، ا ادیخودم گفتم: من که خواستگار ز با

 شه.( یراحت م

طرف خونه خودمون، همان طور تو فکر  دمیچیگذشتم پ یاصل اطیدر هم بر هم برگشتم خونه. از ح الیبا فکرو خ 

 تو باغچه خشکم زد.  ماین دنیداشتم که با د یقدم برم

 بلند شد. شیحضورم رو احساس کرد از جا یوقت

 ه در خونه انداختم.نگاه ب کیو  ماینگاه به ن کی 

 نشده !... مایمامانم کجاست که متوجه ن پس

 ب ماین یصدا با

 

 چشم دوختم. هش

 . دینگران مامانت نباش، با مامانم رفتن خر -

 .دنیشروع کرد به لرز پاهام

 کنه!؟ یم کاریچ نجایا نیپس ا 

 نیرنگم و متوجه شدم.تو هم دنیپر فکر ها خودمم نیکمکم کن. با ا ایساختمان درندشت... خدا نیتو ا مایو ن من

 .ستادیخودش رو بهم رسوند و رو به روم ا مایشدم که ن یم کیخونه نزد یحال داشتم کم کم به در ورود

 تو نگاهم. ختمیتمام حرصم رو ر دم،یابرو در هم کش 

 .یختیرو بهم ر ؟اعصابمیداری؟...چرادست از سرم برنم یگیم یبلند گفتم :چ یبا صدا 

 شوکه شده الل شدم . کمیکه زد  یبا حرف ماین 

 ؟ ادیچرا از من بدت م -

 تونگاهش قفل شد، نگاهم
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 ینبود یطور نیا می؟بچه که بود کارتکردمیمگه من چ ؟یقدر ازم متنفر نیلرزان و گرفته گفت:چرا ا یبا صدا ماین

 ؟ یندار دنمویشده که چشم د ی...چ

 ی! چرا حالت صداش غم داره! نگاهش چرا کدر و بادینم ادمی یزی!؟ من که چیگفت! کدوم بچگ یداشت م یچ نیا

 روحه!

 .ادمهی یبچگ یعنی. دنیخودن رو زدم به نفهم یول

 گفته من ازت متنفرم ؟ ی... در ضمن کیبچگ یگ یکنن ، م یآدم ها فرق م -

 از کنارش رد شم که دوباره راهم رو سد کرد. خواستم

 ؟یکن یپس چرا ازم فرار م -

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

 توجه به خشمم شروع کرد حرف زدن. بدون

ساکن  یخونه پشت ارهیاز دوست هاش که ورشکست شده م یکیاومدم خونه، مامانم گفت، بابات  یروز اول وقت -

 یم نیتمر نجایاوقات با دوستام ا یاختم... چون من بعضراه اند ادیداد وفر ادیداره م یبدونم ک نکهیبشن . بدون ا

مامان گفت شما  ی،وقت دمیاون روز تورو د یساکن شدند. وقت نجایکدوم دوست بابامه که ا دمیماه نفهم  2کردم.

دختر بزرگش  یسکته کرده و خونه  یدونستم پدرت بعد ورشکستگ یتعجب کردم .خودمم م یلی...خ نیهست

 کنه.  یم یزندگ

آقا  کیگفتم .دختر کوچ یخونه م یتو شهیبود .هم ادمی یها زیچ ی.منم از بچگ دنتونیاومد د یهر روز م بابام

 یماه و خانم شده ،خودمم نم یلیخ یدیرو ند شیگفت: بزرگ یمونه. مامانم م یمثل اون گربه ملوس ها م موریت

 دمتیکه د یافتادم .حاال هم از وقت یتو م ادی هناخوا ایاومد خواه  یم شیدونستم چرا هر وقت بحث خانواده شما پ

کارها و رفتار هات رو بدونم  نیا لیخوام دل یافتادم . فقط م ی.از کار و زندگ یبه دل گرفت نهیمتوجه شدم ازم ک

رفتارهات رو بپرسم ...که ناخواسته  لیاومده بودم دل یکن یم یباز اطیبا بچه خواهرت تو ح دمیکه از باال د روزی؟د

 بگم . یزیاتفاق افتاد و نتونستم چ ونا

 نبود . یخوام عمد یو گفتم: عذر م نییاون روز، از خجالت آب شدم ،سرم رو انداختم پا یآور ادی با
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 حیاومدنم رو توض لی. دلومدمین روزیاتفاق د ییباز گو ی... اصالهم برا یخجالت بکش ایبود ...  ی:من نگفتم عمدماین

 .نیهم ن؟فقطیبد حیرفتارتون رو توض لیکنم دل یدادم .االن هم خواهش م

 .نییدستم فشردم با خجالت سرم رو انداختم پا یرو تو میدست فیک ی دسته

 هم صحبت بشم. ادیز یرو هم بگم ...فقط دوس ندارم با کس لشینکردم که دل یرفتار خاص چیمن ه-

 کرد و دست بردار هم نبود. یم نمیج میس داشت

 ؟ یباهام حرف بزن ادیهستند و رفت وآمد دارن ، تو زورت م یمیقدر باهم صم نیخانواده هامون ا یچرا؟... چرا وقت -

 بشر. نیبود ا یشیریاومد. عجب س یداشت کفرم در م گهید

 خو شدم. تند

که باهاتون حرف بزنم. خودم و خانواده  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 میستین ییاز اون دسته خانواده هاام، 

 دونم چرا اصرار داشت باهام هم کالم بشه. یکرد . نم یهم نم ینیعقب نش یول میبود از حرف ها متعجب

. در ضمن میکن یم یجا زندگ کی...االن هم با هم  ستمین یشناسم. منم هر کس یمن شما رو بهتر از خودتون م -

 . یقدر ازم فرار کن نیا دی... نبا میهم هست یخانوادگ یدوست ها

مزاحم شما  نجایمدت کوتاه ا هیوجود نداره... دوما ...ما  یدیکه دست خودم نبود گفتم : اوال نبا یبلند یصدا با

 یوگرنه ما خودمون هم نم نجا،یا مییای.سوما ... پدرتون اصرار کردند که ب میریهم م نجایاز ا یبه زود م،یهست

 .میومزاحم شما بش مییایب میخواست

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

 کنارش گذشتم خواستم درو باز کنم که دستش رو حائل در کرد، نذاشت درو باز کنم.  از

 . یتو منظورم رو اشتباه متوجه شد ایدر -

 گفتم: ضیغ با

 ،کنار لطفا... دمیکه الزم بود روفهم یزیهر چ -
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...  فتهیب یهر کس یاتفاق ها ممکنه برا نینداشتم .ا یمنظور زترهیبرام عز ایدن ی: به جون مادرم که از همه  ماین

هامون باهم خوب  یخوام مثل بچگ ی...م یازم نداشته باش یخوام احساس بد یبابام. من فقط م ایخود من  یحت

 . نیهم میباش

 فرو کش کرد.  تمیاز عصبان یکم 

 بار آهسته تر گفتم :برو کنار، خسته ام . نیا

 کنار رفت. یحرف چیه بدون

 

 ۶پارت#

 حرکت نکرد. یاز مقابل در کنار رفت، ول یحرف چیه بدون

 خونه شدم و پشت سرم در رو بستم. داخل

 .یکنار واریدادم به د هیتک

 یگوشه  نیدر گوشه تر یکه حت یمغزم در حال کنکاش کردن گذشته، گذشته ا خت،یبدنم بهم ر سمیمکان تمام

به مغزم  یخاطره ا  چی. چرا هادینم ادمی ماین یاز گفته ها یچیچرا من ه ؟ی!  چه بچگیمغزم هم نبود. کدوم بچگ

 کنه. یخطور نم

 استه پرده رو با دست کنار زد.به طرف پنجره رفت و ناخو شانمیشد ،ذهن پر یکه داشت دورتر م ییقدم ها یصدا با

معکس سرش رو بلند کرد. پشت پنجره با نگاهش غافل  یآرام آرام به طرف باغچه رفت. با کم ن،ییپا یبا سر ماین

 کرد. رمیگ

 پرده رو انداختم و از پنجره فاصله گرفتم.  یگوشه  یبا دست پاچگ 

 فرستادم. یو خودم رو لعنت م دمیچیپ یمسخ شده داشتم دور خودم م یبستند... مثل آدم ها خی میها دست

درموردم بکنه؟ نکنه فکر کنه داشتم  یبد یکردم؟ نکنه فکرها یچرا پرده رو کنار زدم؟ چرا داشتم نگاهش م 

 مونم؟یپش میاز حرف ها ایزدم  یم دشید
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 بود که متوجه اومدن مامان نشدم . ایقضا ریفکرم درگ یاونقدر

 مضطرب سالم کردم. و تند

 سس... ال... م. -

 .دیاز واکنش من ترس چارهیب

 !...؟یاومد یحالت خوبه! ...  ک ایدر -

 تر بود. نیکه زدم، اگه نزده بودم سنگ یزورک لبخند

 . 2ساعت  -

 :دیانداخت و پرس ینگاه وارید یساعت رو به

 !؟یپس چرا تا حاال لباس هاتو عوض نکرد -

 یمن دو ساعته دارم فکر م یعنیشد ...ساعت چهار؟  ینگاه کردم. چشمام اندازه نعلبک وارید یفورا به ساعت رو 

 کنم؟ 

 مشکوک نگاهم کرد.  مامان

 خوام باهاتون حرف بزنم . یافتاد گفتم: مامان م ادمیحرف استاد  یفور

 گفت: شیتلفن گذاشت. در حال باز کردن روسر زیم یرو رو شیدست فیک

 خته؟یقدر تو رو بهم ر نیکه ا هیحرف نچهیا -

 زدم.  یافتادند حرف م یمادرشون به تته پته م یریکه در حال موچ گ یطونیش یمثل دختر بچه ها 

فکرم و  یکم نیبه خاطر هم ارمی. فقط مورد عمل انجام شده قرار گرفتم ،نتوستم نه بختمینه ...نه اصال...  به هم نر - 

 مشغول شده.

 رو از تنش خارج کرد. رشیرنگ حر اهیس یمانتو مامان

 !؟ یزن یتو چرا امروز  ناقص حرف م ایعمل انجام شده! در کدوم
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شده ام  شونیپر یبه موها یو دست دمیموردم، مقنعه ام رو از سرم کش یب یهمه دستپاچگ نیحرص از خودم، از ا با

 .دمیکش

 .ستمیحرف ها ن نیکه من اصال به فکر ازدواج و ا یدون یمامان جون تو خودت بهتر م نیبب

 اومد و گفت: خوببب... کمینزد یگشاد شد کم یبا چشم ها مامان

 ... گهید گمیکن مامانم... دارم م صبر

 وادارم کرد به نشستن.  د،ینشست و دست منم کش مامان

 واسه پسرشون.   یخواستگار یبرا انیبعد کالس، استادم ازم خواست با شما حرف بزنم ب امروز

 ؟ یمنصرفشون کن یجواب ما وخودت نه ست ...چرا نتونست یدونست یتو که م ایدر -

 یاعصابم نم گهیمن د نیردشون کن یجور هیشدم ... خودتون با بابا  ریغافل گ یدادم چطور حیمامانم، من که توض -

 کشه.

 زارم از کنارم بلند شد. یم ابونیتو بالخره سر به ب یبا غرغر که من از دست خواستگارها مامان

 .دمیکش ینفس آسوده ا ماین یخا یجا دنیسرش زود برخواستم پرده رو کنار زدم. از د پشت

 ....اط؟یتو ح نهیبس بش یها... انتظار داشت یتو هم خل شد ایبا خودم گفتم در یول

 نکردم. دایرفتن و به باغچه سر زدن رو پ رونیجرأت ب یشب تو خونه خفه شدم ول تا

 تاده بود به جونم، رفتم سراغ ممامان.که مثل خوره اف یفکر کی با

 کرد. یسرخ م ینیزم بیس داشت

 مامان... -

 جانم... -

 .ختمیواسه خودم آب ر وانیل کی

 جا... نیا میاومد یمامان من که بچه بودم تند تند م -
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 برگشت طرفم و گفت: اره چه طور؟... مامان

 .ستین ادمی یچیو گفتم: پس چرا من ه دمیآب نوش یا جرعه

 به غم نشستند. شیچشم ها مردمک

گرفتند ما هم شرکت داشتم. تو  یکه م ی. تو هر مهمونمیرفت و آمد داشت یلیخ نایبا سولماز ا یبود کیکوچ یوقت

هر  ،یجا تو مهمون نیروز هم کی. یکرد یکه همه رو مجذوب خودت م یبود طونیزبون و ش نیریش یهم اون قدر

 یمهمون میخوام. من و بابات مجبور شد یم یبا بستن یکه من آب طالب یداد ریو گ یسرو کردند تو برنداشت یزیچ

. تا  یشد یو دچار تشنج وحشتناک ی... نصف شب تب کردیخورد ی. چون هوا سرد بود و تو هم بستنمیرو ترک کن

 بهتر شد.  ازحالتی. با نظر و نیو برگردوند یبرد ایو ما رو تا اون دن دیچهار ماه طول کش یخوب بش

 .ادینم ادتی یزیکه چ نهیتا موقع بزرگ شدنت . به خاطر ا میکرد یها شرکت نم یاون روز به بعد تو مهمون از

 رنگ کهنه گذاشتم. دیسف یفلز نتیکاب یدستم رو رو وانیل

 ام. دهیو رنج کش نیبردم به آغوش مادر غمگ پناه

 .یخواستگار یاستاد با خانواده اش اومدن برا 

 به استقبالشون نرفتم. خدا رو شکر آشپزخونه هم اوپن نبود. راحت درشو بستم نشستم داخل آشپزخونه.اصال  

 حسن ها رو داشت. نیهم ا ینقل ی. خوب خونه دمیشن یخوب حرفهاشون رو م یول 

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

 کاره موند.   مهیکه از کوچه اومد حرف استاد ن ینیبرخورد ماش بینه یصدا با

 .رونیبا ترس و همهمه از خونه زدن ب نایا بابا

 و پشت سرشون ر رونیب دمیبا ترس از آشپزخونه پر منم

 

 در خشکمون زد. یاستاد جلو نیماش دنیتو کوچه .با د میفت
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 خرد وکاپوتش کج کوله شده بود. یپشت یاستاد که چراغ ها نیاز پشت زده بودند به ماش ،یهیچنان با طرز فج 

زده فرارکرده. بابا واستاد  یک نهیکرد، بب یطرف واون طرف ونگاه م نیتازه چشمم افتاد به پسرش داشت تو کوچه ا 

م. کرد یم زیآوردم پسر مردم و آنال یدر م یباز زیکردن. تازه منم داشتم ه یگشتن وبا هم صحبت م یهم اطراف وم

 .ستیهم بدک ن یلی... نه خهیچه شکل گارخواست نیدونستم ا یبودمش، اصال نم دهیآخه تا حاال ند

تونستم  یخوب نم کی...چون شب بود وهوا تاریمعمول یصورت ،ییلخت و خرما ییچهار شونه وقد بلند ،موها 

 . نمیو بب افشیق

 و رفتم داخل خونه.  نییوسرم رو انداختم پا دمیخجالت کش یلینگاهم شد وبرگشت طرفم ،از کارم خ متوجه

 آوردم. یدر م یباز زیازدواج نداشتم پس چرا داشتم ه ایعالم به سرم من که قصد بله گفتن  خاک

 مامان وبابا هم اومدن داخل یساعت مین بعد

 زدند. یبه سوال کردن من نبود، چون خودشون داشتند با هم حرف م الزم

 کنم. یاتفاق نتونستم مخالفت نیمنم به خاطر ا گه،یوقت د هی یشدند... گذاشتن برا ناراحت یلیها خ چارهیب -

 کنن . یوفرار م نیزنن به ماش یشده ...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

 عوض کنه.  نیماش قهینبود که بتونه دم به دق

 . دمیاز خواب پر یچند بار  دم،ید یوحشتناک بیغر بیعج یصبح خواب ها تا

 که در خونه به صدا در اومد.  میکرد یم زیبا مامان خونه رو تم میداشت صبح

 از من مامان خودش در و باز کرد. قبل

 خانم بود. سولماز

 ؟ یاریبرام ب یدار یزیچ یجان گل گاوزبون ایلماز خانم گفت:روسو یبعد سالم واحوال پرس 

 شده !؟حالت خوبه؟ تی:آره دارم ... طور مامان
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رو  ماین نیماش نگیتو پارک ی.وقت میبرگشت ری... د میخونه نبود شبیخوام، راستش د یخودم نم یخانم : برا سولماز

 داغون شده. نشیتصادف کرده و ماش مایکردم. ن یسکته م میداشت میدید

 .دیصورتش کوب یبا دست رو مامان

 که نشده!؟ شیخدا مرگم بده... طور -

 ییایدر یپر

 

 بست و قلبم از کار افتاد. خی میخبر دست و پا نیا دنیشن از

 .دمیکوب میرو مشت کرده به پا دستم

 کس و کارته؟ ایتصادف کرده که کرده... اصال به تو چه؟... مگه برادرته!  خوب

 زد. بینه زیصاحب مرده ام هشدار آمدل  یول

 سولماز خانم...  بالخره که پسرشه. یانسانه، در ضمن،  طفلک کیاونم  خوب

 حرف هاشون رو بشنوم. هیشدم تا ما بق کترینزد یدادم و به در ورود یغاز، خودم رو دلدار هیبا حرف ها صد من  

 .دمیسولماز خانم رو واضح تر شن شانیپر یصدا

 ونی. فقط تا صبح تب کرده و هز فتادهین یتو اتاقش ...خدا رو شکر واسه خودش اتفاق میبه زور خودمون رو انداخت -

 یزیچ یدم کرده ا نمیمزاحم شدم، بب نی.واسه هم رهیور و اون ور م نیگفته .االن هم مثل مرغ سر کنده، تو خونه ا

 .رهیآروم بگ یواسش ببرم تا کم نیداشته باش

پشت  ننیشیکنن چرا م یتونن درست رانندگ ینم یدونم مردم وقت یخدا رو شکر که خودش سالمه ...من نم :مامان

 شه . یانشاهلل که خوب م ارمیفرمون .االن هم دم کرده م

 اطیبا احت شهیتصادف نکرده ...هم مایطرف بوده .چون تا حاال ن ریگفت تقص یم مایجان . ن ایخانم : ممنون رو سولماز

 کنه. یم یرانندگ

 در فاصله گرفتم. ته قلبم خدا رو شکر کردم واسه سالم بودنش. از
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 بسته دم کرده برگشت. کیتند به آشپزخونه رفت و با  مامان

استاد زده و فرار کرده؟ نه امکان  نی... نکنه به ماشماین نیاز ماش نمیاستاد ،ا نیشد. اون از ماش ریفکرم باز درگ یول

 کارو کرده باشه! نیتونه دم در خونه خودشون ا ینداره! اون نم

 خانم تشکر کرد و رفت. سلماز

 کی ده،یملت فرزندانشون قد نکش یاز امروز! همه  نمی! اشبیکنه... اون از د ریخدا آخر و عاقبت همه رو بخ -

 نه.؟! ایبلده...  یرانندگ نیا ایکه آ ستندیپاشون، اصال هم به فکر مردم بدبخت ن ریندازن ز یخرن و م یم نیماش

 .نیختیحرف به هم ر کیمامانم بازم که شما با  -

سوزه واسه جوان  یکار کنم دخترم، دلم م یکرد رو به دست گرفت و گفت: آخه چ یم یریکه داشت گرد گ یدستمال

طرف بوده و خدا  ریگفت تقص یسولماز م یو حال کرد! طفلک فیشه ک یدادن تو جاده ها م راژیمگه با و ،یامروز یها

 داغون شده. نشیرحم کرده که جان سالم به در برده... وگرنه ماش مایهم به ن

 برداشته بودم رو به دست گرفتم تا بزارم سر جاشون.  دنیکه موقع جارو کش ییها یپشت

 .نیزیاعصابتون رو بهم نر یخود یگذشته پس شما هم ب ریحاال که به خ -

 تکون داد . نیبه طرف یفرستاد و سر رونینفسش رو پر صدا ب مامان

 یکنه؟ هم ما رو نابود کرد، هم جوون کاریخواست چ یچشم رو... مثال م یسوزه... اون از فرزاد ب یآخه دلم م -

 بشه؟ یکه چ دنیقرار م شیملت رو تو تنگنا و تشو ن،یجوان ها... با ماش نیا یاز کارها نمیخودش رو تباه کرد. ا

اومد .خدا رو شکر کارهاش باال گرفته بود و خوب  یواسه ناهار خونه نم گهی. بابا دمیظهر کل خونه رو برق انداخت تا

 جور کنه. ینقل یخونه  کی  ،یپول واسه اجاره  یرفت. تونسته بود کم یم شیپ

عوض بشه.  عادت هر  میحال و هوا یکنار باغچه تا کم نمیمنم شال کاله کردم برم بش رهیظهر مامان رفت دوش بگ 

دلم گذاشتم  یکردم. پا رو یرفتم، داشتم دق م ینم رونیچند روز رو هم به خاطر اون اتفاق ها ب نیروزم شده بود،  ا

 .اطیو رفتم تو ح

 رفت. یم یرو به سرد یو هوا کم دیرس یهم داشت از راه م زییداد. کم کم پا یم یخاص هیبهم  روح باغچه
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آرام و دل  یو آهنگ تاریگ یرز سرخ رنگم. تو خودم بودم که با صدا یم به نوازش گلبرگهادو انگشت شروع کرد با

 ! تارهیگ یکردم! اره صدا زیرو ت میگوشها یتعجب کردم!...  کم نینش

 ور اون ور رو نگاه کردم!  نیمنشع صدا گشتم و به ا دنبال

 ...نایخونه سولماز خانم ا ،یرو به باغچه  یشد به سمت پنجره  دهینگاهم کش ناخوداگاه

 شد . یهوا پخش م یتو تار،یخوش و گوش نواز گ یبله پنجره باز بود و انعکاس صدا 

 دونم! یم دیبود! سولماز خانم و آقا شهرام... بع مایشک کار ن یرو داشت! ب بایهنر ز نیا ییتوانا یچه کس یول

 داشتم. یبودم و چشم از پنجره برنم تاریگ نیآرام و دلنش یصدا محو

 . تارمیدلنواز گ یعاشق صدا یبچگ از

 .اهامیمن و سوق داد به گذشته و غرق شدم تو رو ن،یریحس ش نیا

 ...تار؟یکنم اجازه بده منم برم کالس گ یبابا خواهش م -

 یاز محاالته... ب گهید نیا یدلت رو نشکوندم... ول یکه دلم رضا نبود ول نیبخر... با ا نیماش یاسرار کرد ایدر -

 خواهش نکن. یخود

کالس   الیخ یگرده، ب ینه بابا از حرفش برنم دمید یمثل الکپشت، رفتم تو الک خودم. وقت یقول درنا،  چند روز به

 شدم.  تاریگ

 شه. یو رو م ریشنوم دلم ز یم تاریگ یصدا یباز هم وقت یول

 قدرت گرفتن چشم از پنجره رو نداشتم. یصدا قطع شد. ول ییهویهام بودم که  ایغرق رو 

 کرد. ریشد و نگاهم رو  غافلگ انیلب پنجره نما ماین 

 اما قادر به برداشتن نگاهم نبودم. دم،یکه متوجه من و نگاهم شده بود به خودم لرز نیاز ا 

حس  کی... یروز فراموش نشدن کیقطره باران،  کیصورتم فرود آمد .چشم به آسمان دوختم.  یکه رو یقطره آب با

 ... بیهمون حس غر ایخوب 
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 مامان، گردن خشک شده ام رو به طرف در خونه برگردوندم. یباصدا

 .ای...در ای... در ایدر - 

 یدهانم رو به سخت آب

 

 خوردم و جواب دادم. فرو

 بله... مامان . -

 ... یخور ی...االن سرما م یشد سیحواست کجاست دختر ؟خ -

 ران شدت گرفته بود که من سرما بخورم.با مگه

 جا خوردم. مایسرم رو بلند کردم که از شدت باران مطمعا بشم که با حرکت دست ن 

 شدم. یمتوجه نم یفهموند! ول یبهم م یزیچ کیحرکات دست، داشت  با

 لحظه مامان دادش رفت هوا. همون

 . یخور ی...االن سرما مستمیمگه با تو ن ایدر -

 بودم که همتا نداشتم. ی. خنگدیچک یرتم آب مسر و صو از

 شدم وفورا رفتم داخل. بلند

 رو از سرم باز کردم. شالم

 .یدیو دست از حرص دادن من نکش یدختر تو بزرگ هم شد -

... پس چرا مثل بچه ها باهام رفتار یبزرگ شد یگ یبردم و گفتم: مامان جان، خودت م ییرو به طرف لباسشو شالم

 .یشما داد و غال راه انداخت ستی! هوا خوبه سرد که نیکن یم

 اونجا قرار داشت. ییسرم با حرص و جوش اومد به طرف رخکن حمام، که لباس شو پشت
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 خواد بهت برسه. یم یک یحاال نگران بودن من شد داد و غال... تب کن -

 .میدرو اونجا نصب کر ییلباس شو موقت ما کوچک بود ی. چون آشپزخونه رونیرو بستم و برگشتم ب ییلباسشو در

 نگران من نباش من مراقب خودم هستم. گهیفدات بشم د -

 ازم رو برگرداند.  ییترش رو با

 مونده. کیعقلت کوچ یول یدیقد کش -

 جا کجا... نینزدم. به اتاق کوچک و خفه ام قدم گذاشتم. اتاق دلبازم کجا و ا یحرف

 و بحران نجات بده. یفیبالتکل نیخودت ما رو از ا ایخدا 

 .دنیرو باز کردم شروع کردم برس کش میموها کش

 به دلم چنگ انداختند. ی. دلهره و نگرانستادیمغزم اکو شد. دستم شل شد و از شانه زدن ا یتو تاریگ آهنگ

 نیپالسه! چرا بدون ا اطیکرده! چرا مدام تو خونه و ح رییوقت خونه نبود تغ چیکه ه مایچرا بعد سه ماه، روال کار ن 

جا  نیکنه. نکنه از ا یم رمیغافلگ یحرف ای یگذاره و هر لحظه با کار یمن م هیخصوص میکه من بخوام پا به حر

 داشته باشه!  یتیما بهشون، سوء ن یبودنمون و مهتاج

 نم.ک یاستاد ازش عذر خواه نیبابت ماش ییجورا کیگرفتم،  میاز ظهر کالس داشتم. با خودم تصم بعد

 بشه. یشدم تا کالس خال منتظر

 استاد رفتم. زیم کنار

 دخترم؟ یداشت ی: سوالدیکه مشغول جمع کردنش بود گرفت و پرس یفیرو از ک سرش

 شرمنده ام. نتونیاستاد من واقعا بابت اون روز و ماش -

 صورتش نقش بست. یرو یپدرانه و مهربان لبخند

 تو کار بوده. یحکمت هی دی...شا هیشما چ ریدخترم... تقص هیچه حرف نیا 

 گرفتم. نییسرم رو پا ش،یهمه درک و فهم شعور باال نیاز ا یشرمندگ با
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 آومد. شیما اون حادثه پ یدر خونه  یآخه جلو -

 برخواست  شیصندل یرو از

 کن.خودت رو سرزنش ن ه،ییاون باال یاز سو یآمد شیکه فقط پ یحادثه... پس به خاطر حادثه ا یگ یخودت م -

 مرد. نیداشت ا ی. چه دل بزرگمیرو بلند کردم.  چشم دوختم به مرد مسن و استاد خداشناس روبه رو سرم

 تر شد و من شرمنده تر. ضیمهربانش عر لبخند

 .دیرس میپنج شنبه شب خدمت خواه اد،ین شیپ یبه خانواده خبر بده اگه خدا بخواد و اتفاق -

 رو از خجالت خودم هم احساس کردم.  میشدن گونه ها سرخ

 کردم. یگفتم و خداحافظ یچشم ،ینییپا یزور، با تن صدا به

 کردم . یخونه خود خور تا

 دمیکش یدونم من چرا خجالت م ینم نشون،یماش هیبگم و مخالفت کنم. به خاطر قض یزیباز هم نتونستم چ چرا

 داغون کرده بودم. نوی.انگار من ماش

 آوردند. فیهم باز تشر نایو استاد ا دیسشنبه فرا ر پنج

در خونه  یخواستن صحبت رو شروع کنند که صدا یتازه م نایدفعه قبل رفتم تو آشپزخونه بس نشستم .بابام ا مثل

 بلند شد.

 کند . یداشت درو از جا م یکی 

 !ه؟یک یعنیشدم و مضطرب!  نگران

 .دمیمتعجب استاد رو شن یصدا

 !؟ نیبود یمنتظر کس -

 شد  یهم صداش پر از نگران بابا

 .یک نمینه ... برم بب -
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 دادم. یم صیاز داخل آشپزخونه که هول زده گوشم رو به در چسبونده بودم صداها رو تشخ من

 !؟یی... تومای: ندیپرس ینسبتا بلند ینگران با صدا بابا

در که هنوز پا به داخل خونه نگذاشته پشت  یمایرفتم و چشم دوختم به بابا و ن رونیاز در آشپزخونه ب ناخوداگاه

 بود.

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

 شرکت.

 بابا هول کرد یطفلک

 شده !؟ شیجان ؟...بابات طور مایشده ن یچ  -

 شرکت . دیخودتون رو برسون عترینفر تماس گرفت و گفت هر چه سر کیدونم ،فقط  ینم -

 و نگران. میبود ستادهیبه ما نگاه کرد .همه سر پا ا یو دست پاچگ یبا نگران بابا

 شده(؟!... یچ یعنی)

 

 ۸پارت#

خوب نشده و تشنج  یکنه! بابا هنوز حالش درست و حساب ریباشه که بابا رو هم درگ یشد. نکنه اتفاق یدلم خال ته

 براش سمه . ادیز

 کرد. یم یداد و ازشون عذر خواه یمضطرب حالم که داشت با استاد دست م یدوختم به بابا چشم

براش رخ  یدونم چه اتفاق یبرم، شهرام مثل برادرمه، نم دیبا یهستم. ول تونیمن واقعا شرمنده گل رو یصبور یآقا

 .دیکنم من و ببخش یداده... خواهش م

 دستاش فشرد. یگرم و مردانه دست بابا رو تو یلیخ استاد

 به سالمت. دی. شما برفتادهین یاتفاق چی... انشاا... که هرزادیش یآقا هیچه حرف نیا-
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چنگ  یجا رخت یکتش رو از رو ،یکل یمعذرت خواه کیبا  هیدستش رو از دست استاد رها کرد، رو به بق عیسر بابا

 قدم برداشت. مایزد و به طرف ن

 افشیداشت نه نگران بود .ق ی! نه عجله استادهیمنتظر بابا ا لکسیر یلیکه پشت در، خ ییمایچشمم خورد به ن تازه

 کرد. یمتعجب به استاد و پسرش نگاه م ی.  ولدیرس یبه نظر م یعاد یلیو رفتارش خ

 .عجله کن!؟یستادیجان ،چرا ا مایبابا که گفت: ن یبا صدا 

 به خودش اومد و گفت : پس مهموناتون؟ ماین

 ...انشاهلل دفعه بعد . میکن یما هم رفع زحمت م د،یبه کارهاتون برس دیاستاد گفت : شما بر مایرف نح نیا با

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

 افتاده ؟...  یچه اتفاق یعنی...  دیجوش

 رفته بود با عجله برگشت.  نایبدرقه استاد ا یکه برا مامان

 خونه سولماز خانم که تنها نباشه . میزود حاضر شو ما هم بر ایدر -

 بودند برداشت. دهیزحمتش رو کش نایکه استاد ا ینیریرو بردم داخل آشپزخونه. مامان هم جعبه ش وهیم ظرف

گل و  نیدوم نی... امیشد خیاستادت و خانواده اش سنگ رو  شیخراب نشه. پ خچالیو بزارم داخل  نیمنم ا -

 که آوردن. ینیریش

 .دمیافتاد و منم از درون خجالت کش یبه دست گل قرمز و صورت چشمم

 .فتهیبراش ن یکردم اتفاق یرفتنش، نگران بودم و خدا خدا م شونیپر یبابا بود و برا شیمن تمام فکرم پ یول

 آقا شهرام افتاده؟ یبرا یچه اتفاق یکن یفکر م یعنیمامان...  -

 بگذرونه . ریدونم دخترم ... خدا بخ ینم -

 باز ازمون استقبال کرد. یسولماز خانم با رو 

 ن؟یاز ما کرد یادیچه عجب  -
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 . میبزن یحرف دیخبر نداره ،نبا یزیاز چ یعنیبرام چشم وابرو اومد که  مامان

 . مید یبه شما زحمت م شهیما که هم -

 در اومدم. ییمنم بهتر شده و از تنها ی هیروح نجا،یا نیشما اومد ی... از وقتدیشما رحمت هیچه حرف نیا -

 .نیشما لطف دار -

 .میرنگ نشست ییطال یسلطنت یمبلها یو رو دیمامان و سولماز خانم به اتمام رس یپاره کردنها کهیتعارف ت بالخره

 .شربت پرتقال برگشت ینیخانم به آشپزخونه رفت و با س سولماز

 من فقط شنوده بودم. یحرف زدند. ول یهر در از

 اومد.  نیماش ینگذشته بود که صدا یساعت کی درست

 به به ...چه حالل زاده، امروز چه زود اومدن. -

 ما مهمون بود! بابا هم خونه بود! یاصال خبر نداشت خونه  یعنیحرف سولماز خانم شوکه شدم!  با

 .میشد و به احترامشون از جا برخاست دهیکش یمردا، نگاهم به در ورود یسر و صدا با

... موری: آقا تدیبه اتاقش رفته بود، مامان از فرست استفاده کرد و از بابا پرس یسر کردن روسر یخانم که برا سولماز

 افتاده بود! یشده بود! اتفاق یزیچ

 دم. یم حیسوءتفاهم بود. بعدا توض کیگفت:  واشی بابا

 .میختیشما رو هم بهم ر هیجان ،مهمون موریت دیببخش یلیو گفت: خ دیبه صورت خسته اش کش یشهرام دست آقا

 . میهمه مدت من ما کم به شما زحمت داد نی.ا میحرفهارو ندار نی... ما که با هم اهیچه حرف نی:ابابا

 شربت برگشت. ینیخانم با س سولماز

 .نیخوش اومد یلیخ یلیخ موری. آقا تدیسالم خسته نباش -

 ممنون خواهرم. -
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 :دیکرد پرس یم فیشوهرش تعار یشربت رو برا ینیطور که س همان

 !؟یافتاده ؟کدوم مهمون یشهرام جان اتفاق -

افتاده،  یبابات اتفاق ی... گفته تو شرکت برامایزنگ زده به ن یخبر یدونم کدوم از خدا ب ینم یکه نه...ول یاتفاق -

جان  ایدر یدونسته، برا یهم نم مایوخانواده اش شده، درسته ن موریزود خودش رو برسونه. اونم مزاحم ت دیبا

 شد . یخواستگار اومده، وگرنه مزاحم نم

 شد. دهیکش مایدونم چرا نگاهم  به سمت ن یحرف آخرآقا شهرام نم با

 کرد. یداشت نگاهم م یحالت خاص کیبا  

 مبل برخاست. یکه مچش رو گرفته باشند زود از رو یکس مثل

 آخر پله ها با نگاهم بدرقه اش کردم . چیکرد و به طرف طبقه باال حرکت کرد. تا پ یعذر خواه هیبق از

 ترسونده نگذره.  یطور نیکه بچم و ا یبخوره خدا از کس ییچا هیطفلک بچم ،نتونست  -

 سوخت. یموزش مپسر مر ینگاه کردم که دلش برا یمادر  به

 خوان به کجا برسن . یدونم م یمسخره نم یهایشوخ نیبا ا کارن،یشده مردم ب ی:عجب روزگارمامان

 هم رخ نداده. یگذشته و اتفاق ری... خدا رو شکر که به خیهر چ ای یجان، شوخ مامان

نگرانشم. چند  یلیمن خ ،ی یحساس و احساسات یلیپسر خ ماین یکنم. ول یجان منم خدا رو شکر م ایآره در -

 زنه. ینم یکنم حرف یهر چقدر هم اصرار م شونه،یحالش پر هیوقت

تونن مشکالتشون رو، خودشون به  یبزرگ شدند و م یلیکنن خ یفکر م شهی... همگهید نیامروز یجوون ها -

 به دوش بکشند. ییتنها

 

 شه. یدرست م زیهمه چ بالخره

حرف ها رو تو  شتریکردم و ب یبا مامان دردو دل نم ادیروند. چون منم زپ یم کهیت شیحرف ها انیداشت م مامان

 .ختمیر یخودم م
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خواست  یدونم چرا دلم م ی. نمنییپا ادیب ماین دیمن مدام چشمم به پله ها بود که شا یول مینشست یدو ساعت یکی

استادم رفته،  شیچه طور ابروشون پ نکهیخونه مامان وبابا تا نصف شب در مورد ا میبرگشت ی. وقتنمشیدوباره بب

 کردند. یم،بحث  هیکنن وبگن جوابمون منف یازشون عذر خواه یوچه طور

 نداشت.  یبرامون معن التیبابا ورشکست شد جمعه ها و تعط یوقت از

 کاریب پخت و پز... یشده  برا دهیکرد. مامان هم که آفر یم نیینشسته بود وشبکه ها رو باال پا ونیزیپشت تلو بابا

 کرد. یدسر درست م ای ینیریو ش کیشد ک یهم م

 رو برداشتم برم اتاق که در خون به صدا در اومد. لیموبا

 کنم. یبلند شد و گفت من باز م بابا

 شد. تریقو مییآقا شهرام حس شنوا یصدا با

 .ریخان صبح بخ موریسالم ت -

 ؟یکه سرحال نمیب ی... میبه شاد شهیسالم هم کیعل-

 .رونیب دیو مامان رو هم از آشپزخونه کش دیچیبلند آقا شهرام تا داخل خونه پ یخنده  یصدا

 شتریکه ب نیباغ. خواستم شما هم باش میبر دهیپسر عنق من تدارک د نی... امروز بعد مدتها اموریچرا نباشم ت -

 برامون خوش بگذره.

 .گهیوقت د کیانشاا...  میما کار دار یواقعا ممنونم شهرام، ول -

 شه. یکه االن ظهر م نیها... زودتر آماده ش میحرف ها رو نداشت نیا -

 کرد. یبود و گوش م ستادهیهم مثل من وسط حال ا مامان

 ...یول -

 .میزود باش منتظر مور،یت یول یب یول -

 کنم آقا شهرام رفت چون بابا در و بست و اومد داخل. فکر
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 که... نیدیها رو شن یدنیتکون داد و گفت: شن نیبه طرف یسر دیمامان و من رو سر پا وسط حال د یوقت

 من اعتراض کردم. ادیکه مامان به حرف ب نیاز ا قبل

 .امیمن نم نیبابا اگه شما هم بر -

 به رفتن نبودم. یاصرار کرد وگرنه خودم هم راض یلیشهرام خ یدیدخترم خودت که د-

 درنا... یرم خونه  یمن م دیبابا شما بر -

 .دیمامان هم از نظاره کردن دست کش رهبالخ

 شه. یبد م نایخونه درنا، از سولماز ا رمی... مهیچه حرف نیا ایدر -

کنم  کاریشما با سولماز خانم، بابا با آقا شهرام، من چ کار،یچ امیمامان من...  بگو به خاطر ساالر رفته. من ب یچه بد -

 ؟ییتنها

 کرد. یگریانجیم بابا

 یسیخونه خواهرش. منم اگه تو رو دروا رهیبشه؟ م یکه چ ادیگه.. ب یدخترم رو مجبور نکن. خوب راست م ایرو -

 کردم. یگرفتم قبول نم یقرار نم

 باال انداخت با حرص برگشت به آشپزخونه یشونه ا مامان

 اصال به من چه. د،یدون یشما پدر و دختر خودتون م -

 درنا.  یتاقم تا حاضر شم برم خونه و رفتم ا دمیکش یاز سر آسودگ ینفس

 بود. دهیکش لکسیو روش رو هم نا ختهیظرف ر کیکه درست کرده بود رو داخل  ییها ییگردو ینیریش مامان

 بودند. ستادهیمنتظر ما ا نایآقا شهرام ا اطیح

رنگش و دستاش رو هم داخل  اهیبلند س یشاس نیداده بود به ماش هیتک یژست خاص کیبا   ما،یخورد به ن چشمم

ما با  یسالم و احوالپرس یعالم نبود. با صدا نیکرده، چشم دوخته بود به سنگ فرش ها. اصال تو ا شیشلوار ل بیج

 خارج کرد. بشیدست دادن با بابا از ج یپدر و مادرش، سر بلند کرد و دستش رو برا
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 لباش نقش بست. یرو یبه من انداخت و لبخند ینگاه

 لبم اوج گرفت و به طرف مامان قدم برداشتم.ق ظربان

 رم. یمامان من دارم م -

جان  ای: دردیبود فورا سرش رو باال گرفت و متعجب پرس نیداخل ماش لیوسا ییخانم که مشغول جا به جا سولماز

 .ادیمگه با ما نم

 زد ینیلبخند شرمگ مامان

 ساالر باشه. شیپ ایخونه درنا، درنا کار داشت خواسته در رهیم ایدر -

 .میدور هم باش میخواست ی! مفیا ...چه ح-

 انداختم. نییسر پا نهیتمان با

 .گهیوقت د هیانشاا...  گهید دیببخش

 .دمیهر سه از جا پر ن،یشدن در ماش دهیکوب بامحکم

 ! نهیچه طرز بستن در ماش نیپسرم ا ماین -

 محکم گفت: از دستم در رفت. یکم یاز مادرش رو گرفت و با صدا ماین

 خارج شد. اطشونیسرعت از در بزرگ ح با

 کرد جوابش رو نداد. ماین مایهر چه قدر پشت سرش، ن مادرش

 چش شد؟ نیا

 گرده. یو گفت: نگران نشو... االن برم دیسولماز خانم کش یبازو یدستش رو رو مامان

 . ستیپسره من و نکشه دست بردار ن نیا

 و شوهرش رو صدا زد. نگیو برگشت به طرف پارک گفت
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 شد. رید نیشهرام... آقا پس کجا موند آقا

 خارج شدند. نگیشهرام با لبخند، پشت سرش هم بابا از پارک آقا

 رو سرت؟ یچه خبره خانم خونه رو گذاشت-

 خوب ظهر شد.-

 کو!؟ مای: پس ندیانداخت و پرس یشهرام به دور و بر نگاه آقا

 .نهیرو باز کرد و تعارف کرد مامان بش نینم در ماشخا سولماز

 فکر کنم دم در باشه... برو صداش بزن.  -

 .میرسون یسوار شو، تو رو هم سر راه م ایجان ب ایدر -

 رم. ی. من خودم با آژانس میمرس -

 سوار شو. ایتعارف نکن دخترم، ب -

 رفتم. نینکردم و به طرف ماش یمخالفت گهیحرف مامان د با

 پشت نشست و سولماز خانم هم جلو. امانم

 ؟یپشت سرم گفت: امروز رو زهرمارم کرد یکیرو باز کنم  گهیخواستم در طرف د تا

 یدر راننده رو باز کرد و نشست. باز هم با صدا مایخشک شد. ن رهیدستگ یبست. دستم رو خیو کل بدنم  دیپر رنگم

 اعتراض م ی. دوباره صدادیبهمش کوب یبد

 

 رو در آورد. مادرش

 در رو از داخل برام باز کرد مامان

 ..گهیچرا خشکت زده! سوار شو د ایدر-
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 کار کرده بودم!؟ یلرزان سوار شدم. مگه من چ یدست و پا با

 آقا شهرام به راه افتادند. نیحرکت کرد. پشت سرش هم بابا و آقا شهرام، با ماش ماین

 جان رو برسون خونه خواهرش. ایاول در ماین

 .دیکش یم شیلب ها یزد و مدام با دو انگشت رو یم ینگاه کردم. صورتش به قرمز مایبه ن نهیآ از

 با تو بودم. ماین -

 فرستاد. رونینفسش رو پر حرص ب ماین

 .. آدرس.دمیمامان شن -

 آدرس رو داد. مامان

رفتار  نیاز ا یزیتو لک بود. چ یاصال نگاهم نکرد! بد جور ی! ولنمینگاهش رو بب نهیدونم چرا انتظار داشتم از آ ینم

 نشد. دمیو حرفش عا شییهوی

 شدم. ادهیپ نیدرنا با تشکر از ماش یخونه  یجلو

 بود، برم داخل و حرکت کنه. ستادهیحرکت نکرد. فکر کنم منتظر ا ماین یول

 جواب نداد. یرو زدم کس فونیآ یچ هر

 که چرا تماس نگرفتم، لعنت فرستادم. خودم یدلم به بخت بدم و خنگ تو

 مامان به پشت سرم برگشتم. یصدا با

 ستن؟یخونه ن ایدر -

 که رفتن؟ نینه مامان مثل ا -

 ساالر رو هم با خودشون بردن. ،یکرد رید دنید دیشا

 کنه. یرو که گفته بود، ماست مال یخواست دروغ یمامان هم م یطفلک
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 .گیسوار شو د ایب گفت خوب  یبا دندون قروچه ا مامان

هر جا باشن االن  رمیگ یکوچکم خارج کردم وگفتم مامان من تماس م فیرو از ک لمیموبا نیبود زم دهیچسب میپها

 .نیرسن شما بر یم

 سوار شو... ایالزم نکرده ب دیغر یرو باز کنم عصب لیموبا یفرست نداد حت مامان

 رو از داخل گاز گرفتم تا به خودم مسلط شم  لبم

 و دوباره رفتم سوار شدم. فمیرو انداختم تو ک لمیموبا

که به خاطرت گفتم  یدروغ یآبروم رو ببر شتریب نیاز ا یخواست یگفت: م واشیشد و  لیبه طرفم متما یکم مامان

 بس نبود.

 یشد با پوزخنده مسخره اش م دهیکش مایصاحب به طرف ن یب یچشم ها نیدستم فشردم. ا یچادرم رو تو محکم

برگردوندم و به  شهیروم رو به طرف ش دیکش یقبل ازم نم قهینگاهش رو برعکس چند دق دمیبزنم د ادیخواستم فر

 شدم. رهیخ ابانیخ

 .دمیکش نییسمت خودم رو پا ی شهیش یشدم کم یخفه م داشتم

 رو سولماز خانم شکست. نیعذاب آور ماش سکوت

 مونه. یجان هم تنها نم ایدر یطور نیا ان،یب ریبا دخترا هم تماس بگ ماین

 .ختیدر هم آم مایلبخند پر تمسخر ن یشکستن قلبم، با صدا یبار صدا نیا

 . دهانم تلخ تر از زهر شد. نفرت تمام وجودم رو پر کرد.دیدر چشمانم زبانه کش آتش

 یهست یبهم بفهمونه، مثال تو ک شیها و پوزخند ها هیکنا نیخواست با ا یمن رو داشت. م ریو تحق نیقصد توه ماین

. مثال غرورت میکن یو ما منت کش یناز کن یخوا ی. مثال مامدنتین یبرا ،یفروش یو فخر م یزار یکه تاقچه باال م

الاقل پول اجاره  ،یستیمستاجر هم ن ه،یبق یبرا یریگ یکه خودت رو م نیدار یاز داشته هاته، چ کیواسه کدوم 

که مامانم بخواد  یهست ی. مثال کیکن یم یمن بود، زندگ تاریگ نیتمر یکه جا یتو خونه اکه  یزی! اون قدر ناچیبد

 تو خواهرام رو خبر کنه.  یراحت یبرا

 بود، کرخت شد و قادر به تکان خوردن نبود.  مایدل ن یکه صد البته حرف ها ییبدنم از هجوم حرف ها تمام
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: من و گفتیراه هم نم یگوشم وز وز کرد. ب ی. مثل زنبور تویروز رو برامون زهر کرد نیپر نفرتش که گفت: ا یصدا

 . میدیشون رو به گند کش یلیامروز و روز تعط مان،یجا یخانواده ام با حضور ب

 به خودم اومدم. ،یتکان دادن دست با

بهم  نهیکه از آ ماین یه بهت زد یگونه ام نشست،  چشم از چشمها ینگران مامان و دستش که رو یچشم ها با

 .دمیدوخته بود، کش

 !؟یچت شده!  چرا سرخ شد ایدر -

 قفل شده ام رو از هم گشودم. یزور لب ها به

 ... خوبم...ستی... ن میطور-

 ام شد. رهینگران خ یکم مامان

داده و به عقب برگشت، متعجب به من و مامان نگاه  هیراننده تک یصندل یپشت یخانم هم دست چپش رو، رو سولماز

 کرد. یم

 .  دیانحنا بخش یزورک یچفت شده ام را لبخند یلب ها 

 نگرانتون کردم. دیخوبم. ببخش د،یکش ریسرم ت یکم -

 .یجان االن بهتر ایدر -

 بله مامان... -

 شدم. نیمتوجه توقف ماش تازه

قادر به بلند کردن سرم، و چشم تو چشم   یول  گه،یضعف د کیم.  کرد یخودم حس م یرو رو ماینگاه ن ینیسنگ

 شدن دوباره رو نداشتم.

 .دیدستم رو که داخل دستش گرفته بود کش مامان

 .میدیشو دخترم رس ادهیپ
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 زد. یم ادیبغضش رو فر یمامان، ناراحت یصدا

شدن اومدنم،  یبود به خاطر اجبار دهی. فهمحاالتم رو از بر.. یهم من نفهم بودم، چون مادر بود و همه  شیو بان باعث

 حال و روز افتادم. نیبه ا شونیهمراه یبرا

کنم  کاریچ ی... ولزیو نفرت انگ یا نهیمثال ک اینفهم...  دیشا ایهم لوس...  دیخودخواه و مغرور بودم. شا یلیخ دیشا

 رو نداشتم. گرانیکردن خودم، به د لیو تحم ریخلق شده بودم. تحمل تحق یطور نیکه ا

 .مایاز ن ریبه غ میشد ادهیپ نیاز ماش یهمگ

 ما باز گذاشته بودند. یرنگ رو برا یبودند.  در بزرگ قهوه ا دهیقبل از ما به باغ رس نایا بابا

 تهرانه! یکجا نجایو ا م،یدیرس یک دمینفهم اصال

 خورد. یمختلف به چشم م یها الیبرش، درخت و و دورو

شل و وا رفته، کنار مامان داخل باغ شدم. باغ هم چه عرض کنم... عظمت خدا رو صد هزار مرتبه شکر  یقدم ها با

 شیگوشه ها

 

 . پر از درخت و سبزه.میما بود که داشت یالینبود. فکر کنم دو برابر و دایپ

که به  ییسنگ فرش ها یآرام آرام رو یلیالبته خ م،یراه رفت یفکرم متمرکز شد. کل یبهشت بزرگ، کم نیا دنید با

 .میبرد یو لذت م میداشت یساخته بود، قدم برم یکیراه بار ییبایز

گلدار احاطه اش کرده  یها چکیکه پ یقهوه ا یوارهایزرد رنگ، د یروانیش یبا سقف ییالیو یخونه  کیباغ،  ته

 .میدیبودند، رس

کرد. بعد هم من، پشت سر ما  تشیهدا ییالیو یخانم اول دستش رو گذاشت پشت مامان و به داخل خونه  سولماز

 هم خودش داخل خونه شد.

 . نیخوش اومد یلیخ یلیخ-

 ممنونم سولماز جان. -
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 نظر گرفته بودم. ریطبق معمول من نه... بار اولم بود که همه جا رو ز یول نجا،یاومده بودند ا یو بابا چند بار مامان

 زیگرامافون، م یآشپزخونه اپن لوکس، گوشه ا ،یشکالت ین راحتسوخته، مبل ما یقهوه ا یبزرگ با پارکت ها حال

 باشه. سیسرو ایکه فکر کنم اتاق  کیبار یراه رو کیشکل،  یچوب یغذاخور

 افکار مزخرفم رو پراکنده کرد. شییبایو دنج. باغ و ز بایکل ز در

 و پچ پچ کردن. بتیغ ینشستند برا دهیو سولماز خانم از راه نرس مامان

 زد.  بشونیهم معلوم نبود کجا غ نایا بابا

خندان داخل  یشکل خونه باز شد و بابا و آقا شهرام با صورت یچوب یرفت که در ورود یحوصله ام سر م داشت

 .میشدند. به احتراممون بلند شد

 کو؟ مایآقا شهرام پس ن -

 باال انداخت. یشهرام شونه ا آقا

 من چه بدونم... اون که با شما بود. -

 تکون داد یخانم سر سولماز

 ...دیروشن کردن و کباب ها رو بکش شیامان از دست تو ... خوب پس شما خودتون زحمت آت -

... گوشت یشیاونم چه آت میروشن کرد شیآت موریو گفت: غمت نباشه خانم... با ت دیشهرام دستاش رو به هم مال آقا

 لطفا... اریها رو ب خیشو اون سپزه. شما بلند  یم قهیدق کیبره سهله، گاو رو درسته، تو 

 .انیبپز که دخترات هم م شتریشد گفت: پس ب یکه بلند م همانطور

 رو ترش کرد. یشهرام به شوخ آقا

 .یچرا... نکنه تو خبرشون کرد گهیاونا د -

 ؟یشازده پسر عنقت و خودت باش یخواست ی... نکنه می:. آره پس که  چدیخانم ابرو در هم کش سولماز
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 زیلبخند ناچ کیمن به  یکردند. ول یم فیزن و شوهر ک نیآقا شهرام به هوا رفت و مامان بابا هم از مزاه ا ی قهقهه

 بسنده کردم.

 دلم بد جور گرفته بود. چون

کار و  یکردن کباب ها. مامان و سولماز خانم هم شستن فلفل ها و گوجه ها. منم ب خیوآقا شهرام شروع کردند، س بابا

 گاهشون. یگاه و ب یکردم. به جنب جوششون، حرف هاشون و خنده ها یبودم و به اونا نگاه معار نشسته  یب

 .رونیب میهم گوجه ها رو، رفت نایآماده رو برداشتند، مامان ا یکباب ها خیس نایا بابا

 زد. بشیپسره کجا غ نیدونم ا یمن نم -

 آقا شهرام بلند شد  اعتراض

 ها...  یداد ریخانم تو هم گ -

 میو شروع کرد میبود روشن کرده بودند. پخت و پز رو به مردها سپرد اهیو پشت ساختمان که بدون گل و گ شیآت

 قدم زدن.

و درشت خشک شده  زیر یآب رو پر از برگ ها یرو یاستخر بزرگ قرار داشت که پر از آب بود. ول کیدرختا  پشت

 پوشانده بود.

 ...یپشت سرم آرام گفت: بهتر یکیاستخر بودم که  یدر تماشا غرق

 مایبود با کله برم داخل استخر که ن کیو برگشتم عقب و تعادلم رو از دست دادم. نزد دمیکش یخفه ا غیترس ج از

 راستم چنگ انداخت و مانع افتادنم شد. یبه بازو

سفت بازوم رو  یلیانگشتانش که خ یجا یرو از دستش رها ساختم. ول میخودم رو جمع و جور کردم و بازو زود

گوشش بخوابونم و  ریمحکم ز یکیخواست  یبود. فقط دلم م دهیکرد. و تپش قلب  امانم رو بر یبود گز گز م دهیچسب

 بزنم که ازت متنفرم... ادیسرش فر

 

 ۹پارت#
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و خودم  زمیمتحول شده بود. به دلم افتاده بود بگر امیدن بشیغر بیعج یو کارها مایکردم. از ن یامل ها رفتار م مثل

دادم،  یپا م شیابراز هم صحبت ایبه حرف گرفتنم،  یبرا ماین یدادن ها ریبه گ دینکنم. من نبا یرو دچار راه ناشناخت

 یهر چ ی! ولدمیفهم یرو نم تشیکردم. ن یم یازش دور دینشده با بتا دچار منجال م،یبود برا نهیگز نیفرار بهتر

 ودم.بلبشو، گمراه و سردرگم شده ب نیبود تو ا

 صورتم تکون خورد، من و از نگاه کردن پر نفرت، باز داشت. یکه جلو یدست

 خوام. یمعذرت م -

 ! یدلخور ایدن کیغم داشت و  صداش

 منتظرش رو بدون جواب گذاشتم و عقب گرد کردم. یاز دهنم خارج نشد. چشم ها یکالم

 زدم! یزد؟ من که همراه اونا قدم م بشونیکجا غ نایمامان ا پس

 متوقف شدم. هنگ کردم! سست شدم! نابود شدم! مایحرف ن با

 !یریگ یو ازم رو م یکن یم ی...  سر من خالیندار ومدنتین یبرا یراه فرار یدید یچرا وقت -

بودنم رو به رخ نکشم، بغ کرده به طرف  فیو ظع هیگر رینزنم ز نکهیا یتونستم مهار کنم. برا یدستانم  رو نم لرزش

 بابا حرکت کردم. شیو پ سمت پشت ساختمان

 فرستادم. رونیآزاد، دم گرفتم و با درد بازدمم رو ب یاز هوا قیبرسم، چند بار پشت سر هم عم تا

 شدند. دایو بچه هاشون پ نایو سار ایشد که سان یها داشت کم کم آماده م کباب

 : پس شوهراتون کو؟ دیخانم پرس سولماز

 شه. یم ییرایاز نور چشمان بعدا پذ میدار ژهیان امروز مهمون وبه من زد و گفت: مامان ج یچشمک نایسار

 !یاوردیمن خونه بود که تو ن یو گفت: مگه امروز داماد فرار دیخند یبلند یشهرام با صدا آقا

 رونیرنگش، ب یاسمنیصورتش که کامال از داخل شال  یشده اش رو از رو تیالیها یزد. با ناز موها یلبخند نایسار

 ...صبح رفتن استانبول.یفرار یگ یو گفت: بابا جون خودت م دیزده بود رو کنار کش

 که تا االن ساکت بود به حرف اومد ایسان
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 . گفت بگو بره خونه مامانش.ارمینبود، نذاشت منم شاهرخ رو ب نجایدختر حسودت، چون شوهر خودش ا نیبابا ا -

 .رهیفشردم تا آرام بگ یمن قلبم رو داخل مشتم گرفته بودم و م ی. ولدنیخند یدو خواهر م نیا یها یاز شوخ همه

 دخترا پس جوجه ها کجان. -

 ...یبابا جون با جوجه بزرگ شما رفتن تاب باز -

 واقعا شوخ و خوش صحبت بود. نایسار

 که.... ستیزبون ن -

 ...یییممنونم بابا -

 .وستندیهمراه بچه ها به ما پ ماین بالخره

 .ایفرهان هم هفت ساله پسرسان نا،ینه سالش بود و  پسر سار نیآرت

 کرد. چند لقمه به زور تونستم غذا بخورم. یم میداشت روان ماینگاه ن هینیسنگ

 مامان، عصرونه صرف شد. یها ینیریو ش میخورد وهینهار دور هم م بعد

 ؟یکم حرف شهیتو هم ایدر -

 اکتفا کردم. یقط به لبخند زورکمن معطوف کرد. ف ینگاه همه رو ایسوال سان 

 من مامان جوابش رو داد. یبه جا 

 .هیبر عکس خواهرش، کم حرف و خجالت یاز بچک ایدر -

 .ستندیکه دختر ن نای... اایدر یعنیدختر هم  -

 زد: غیج نایسار

 بابا... -

 سرش برد  یباال میشهرام دست هاش رو به صورت تسل آقا
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 که... جواهرن... نیستیبود که دختر ن نیمنظورم ا -

 یبود که تا موقع رفتن من رو ب یهاش رو زده بود! حتما فکر حرف هی... اون که کنامای. به جز من و ندیخونه ترک کل

 نزاره. بینص

شور و  یسن کم، به جا نیگذره... تو ا یها م یتو دلش چ یدختر کم حرف و خجالت نیبه قول مامان، ا دیفهم یم یک

 کم حرف نبودم؟  شاد بودم و سرزنده. شیودشه و کم حرفه... پس چرا چند سال پچرا تو خ جان،یه

 آزارم داد. یکه بدجور نشیبه کارم نداشت. بجز نگاه سنگ یکار ماین گهیموقع برگشتن د تا

 .ماین نیخودشون برگشتند. ما هم مثل موقع اومدن با ماش یها نیبا ماش ایو سان نایسار

کنه و بگه  یاومده عذر خواه شیکالس داشتم. بابا هم همراهم اومد تا از استادم بابت مسائل پ یبا استاد صبور صبح

 .هیکه جوابمون منف

 برگشت و منم دانشگاهم شروع شد. یبه روال عاد یزندگ

 ندارم، منصرف شد. یهم صحبت یبرا یلیکه تما دی. فکر کنم خودش فهمدمیرو ند مایماه ن کی نیا تو

 شدم که با کار مامان کپ کردم. یر موا دیام داشتم

 ...نیکرد کاریمامان شما چ -

 هاش رو از دستش خارج کرد و به سمتم اومد دستکش

 .ستیحالت سر جاش ن هیتو چت شده !...چند وقت ایدر -

 و دستام رو تو هوا تکون دادم. دمیخودم چرخ دور

 .ننیخوان بش ی. کجا منیکه مهمون دعوت کرد ستیما ن یخونه  نجای. انیستیشما خوب ن یمن خوبم... انگار -

 سرم و داد زدم : رو فرق سر من... یرو دمیهر دو دست محکم کوب با

ما، مادر و دختر نشه،  طاقتش طاق شد و چاقو رو  یحرف ها یکه به زور خودش رو کنترل کرده بود تا قاط درنا

 :دیو غر ینیانداخت تو س
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 یگم... مامان خودش بهتر از تو صالح کار هاش رو م ینم یچیه ی... احترام خودت رو نگه دار... هر چایبس کن در -

 دونه.

 .دیدست درنا رو گرفت و کش مامان

 درنا تو ساکت باش. -

 شد. ریکردم. مظلوم شدم و دونه دونه اشکام سراز ینه منم تند رو دمید

 رم سر کار. یه بابا بگو خونه اجاره کنه... منم مرو ندارم... ب یطور زندگ نیتحمل ا گهیمن د -

 . یدیقدر خودت رو عذاب م نیگفت: دورت بگردم دخترکم... آخه چرا ا یگرفته ا یو با صدا دیبغلم کش مامان

 نیاش پنهون کردم و گفتم: دارم تو ا نهیسیتو یرو سرم

 

 رو ندارم. زیآم ریتحق یشم... من تحمل نگاه ها یخفه م خونه

 پشتم رو نوازش کرد  مامان

همه بهمون  نیسولماز و خانوادش ا ر؟ی... آخهکدوم تحقریرو به خودت نگ زیدخترم قلبت رو صاف کن، همه چ -

 چه قدر خوشحال شد. یدون ینم م،یدور هم باش نییایگفتم امروز ب یکنن... وقت یمحبت م

 راهت باشم. نجایونم ات یکنم درکم کن... من نم یاومدم. مامان خواهش م رونیآغوشش ب از

 .رونیهق هق از آشپزخونه زدم ب با

 دعام مستجاب نشد. ی. ولادین مای. تا شب موقع شام دعا کردم نختمیدو ساعت اشک ر یکیاتاقم  تو

 بود. ومدهیهنوز بابا ن یدور هم نشسته بودند ول همه

 وحشت داشتم... مایمنم بس نشسته بودم تو آشپزخونه. از نگاه ن 

که الاعقل ساالر رو بهونه کنم و برم  ومدهیساالر هم همراه باباش رفته و هنوز ن دیرس یبرد. به شام م یم ییچا درنا

 تو اتاقم.
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 رونیمامان چادرم رو مرتب کردم و رفتم ب یصدا با

 ...ایجان... دخترم ب ایدر -

 کرد. رمیدست و تولد تولد، غافلگ یگذاشتم، صدا رونیدر که قدم به ب از

 بود  ستادهیبزرگ وسط حال ا کیبا ک بابا

 کنم. هیگر ایدونستم بخندم  ینم

 ثابت ماند. ماین یچشمم به پشت سر بابا رو یلحظه ا فقط

 دهنده بود. بیبار نگاهش خاص و  فر نیتوش وجود نداشت. ا یترهم چیبود و ه زیمحوش، محبت آم لبخند

متوجه  ینگاه کردم. کس هی. با وحشت به بابا و بقدیارم پرکه به دور از نگاه همه بهم زد، رنگ از رخس یچشمک با

 باز کرد .  میگذاشت و با محبت آغوشش رو برا نیزم یرو وسط رو کینبود. بابا ک

تو بغلش و همه رو به خنده وا  دیقدم مانده بودم تا تو آغوش امن و پر محبت بابا حل بشم که ساالر قبل من پر کی

 .دیداشت. بابا ساالر رو بلند کرد و گونه اش رو بوس

 ؟یخاله ات رو کرد یخوشگلم بشم... حسود یقربون نوه  -

 تند تند سرش رو به عالمت اره تکون داد و همه قهقه زدند. ساالر

من و خودش رو تموم کرد و با محبت  نیب یقدم فاصله  کیگذاشت.  نیآغوشش فشرد و زم یدوباره ساالر رو تو بابا

 نشوند. میشونیپ یرو یبوسه ا

 ییها یخوش چینبود چون بعد اون اتفاق ناگوار ه ادمیتولدم بود که خودم هم  نیاول نیهفت، هشت سال، ا نیا بعد

 .میبرد یبه سر م یاومد و فقط در فشار روح ینم ادمونی

خواست با تمام گواه دستاش رو ببوسم و تلب ببخشش کنم. با اون  یمامان بابابت برخودم شرمنده بودم و دلم م از

گوشم،  نگفت به خاطر توء احمق، خودمون رو  ریمن سکوت کرد و نزد ز یحرف ها یقلب مادرانه و پر محبتش جلو

 . میزن یم شیبه آب و آت
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 هیبق دیچادرم گرفتم تا مانع د یگونه ام غلط خورد که تند با گوشه  یقطره اشک سمج رو کیصبح،  یآور ادی با

 و کنجکاوش دور نموند. زیبودم. از نگاه ت مایراس نگاه ن ریچون تو ت یبشم، ول

 زد و ازم رو گرفت.  شیبه مو ها یشد و چنگ نیچشمانش غمگ حالت

 .میکرد یهمه تشکر کردم. با مامان و سولماز خانم و درنا روبوس از

 کرده بود رو به سمتم گرفت. نشیکه با روبان قرمز تزئ ییدرنا چاقو مامان و سولماز خانم نشستم.   کنار

 دست زدنشون برخاست . یرو برش زدم صدا کیک

جمع  یتو دمیخجالت کش یگرفتم و ازشون تشکر کردم. ول یو درنا و سولماز خانم کادو دادند که با شرمندگ مامان

 بازشون کنم. 

 .ارنیا برش بزنن و برو به آشپزخونه بردند ت کیو درنا ک مامان

 گذاشت. میزانو یبلند شم که سولماز خانم دستش رو رو خواستم

 .یشیامروز تولد توعه... از کار کردن معاف م نیتو بش -

 خودم رو به خاطر مامان و بابا کشتم و حضور جمع رو ترک نکردم. یمعذب بودم. ول یلیخ یلیمن خ ک،یخوردن ک تا

زمزمه  یبردارم که صدا ماین یپا یرو از جلو یدست شیها رو جمع کردم. خم شدم تا پ یدست شیشدم و پ بلند

 گوشم، قلبم رو نوازش کرد:. تولدت مبارک. یوارش، به جا

 یحس کردم. تند از روبه روش و نگاه مشتاقش در رفتم.  خودم رو به بهانه  میگونه ها یحرارت بدنم رو رو کل

درونم کم  ابیاز الت یتا کم دمیهم پشت سر هم آب خنک سر کش وانی. چند لها سر گرم کردم یدست شیشستن پ

 شه.

 . نیاریب وهیگه م ی... اونا رو ول کن، مامان مایدر -

 ننداخت. نیرو به همه تعارف کنه، که خدا رو شکر روم رو زم وهیدرنا تقاضا کردم خودش م از

 نبودم. ییرایو قادر به پذ دیلرز یم میدست و پا من

 رولت گوشت، مرغ شکم پر، ساالد ودسر.  چه،یپلو با ماه هیهم مامان سنگ تموم گذاشته بود. ادو شام
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 شد. یماند ادیبه  یو تولد زیروز خاطره انگ کی واقعا

 داشت. یتر بر م واشیقدم هاش رو کند تر و  ماین یرفتند، ول یبدرقه، همه جلوتر م موقع

آرامش پشت سرم،   یزدنش بودم که صدا هیزد،  منتظر کنا یتو دور هزار م دونم چرا قلبم کوبش گرفته بود و ینم

 رسوند. انیانتظارم رو به پا

 

 ۱۰پارت#

 بار تو هر کلمه اش حرف بود و گله. نینزد! ا هیدور از انتظارم، کنا به

کنم قلبم رو  یهمراه قلبم دفن شده... خواهش م کتیکوچ یتولدت از طرف من، کنار باغچه  یکوچولو، کادو یپر -

 ببخش. ،یرو هم از طرف من به دل گرفت ی... هر قصورریتولدت بپذ یهم همراه کادو

پر بغض و خواهشش قدرت تکلم، رو ازم گرفت.  یبست، حرف ها خی میرگها ی. خون تودندیچسب نیبه زم پاهام

 .ستادمیا

داد. از کنارم که گذشت  یاش، خبر از حال خرابش رو ندا م یدر پ یبلند و پ ینفس ها یکنارم مکث کرد، صدا یکم 

 روحم از بدنم به پرواز در اومد. 

 کردند. یکنار پله ها داشتند، غافل از هر جا با هم گفتگو م نایا مامان

 شد. دیناپد شانمیپر دگانیبه دو باال رفت و از د یکیتکون داد و تند تند، پلها رو  شانیبرا یسر ماین

ام حبس شده بود. گمراه بودم از ابراز عالقه اش و  نهیو سر در گم به طرف باغچه به راه افتادم. نفس در سهواس  یب

 گنگ و مبهم بود. میبرا کشیافتاده بودم که راه بار شیبود که تو دام حرف ها ینفر نیگذشته اش. اول یها هیکنا

 بود.  دهیبخش ییبلند زرد رنگ روشنا هیکوچکم رو، چراغ پا ی باغچه

 ییبایبه حالت ز نیزم یدسته شاخه گل قرمز رو کیکاشته شده ام...  یتعلل کنار گلها زانو زدم. وسط گلها یکم با

 رشیاز گلها، با لمس دستم کنار رفت و ز یکیبردم.  شیلمس شاخه گلها پ یشده بودند. دست لرزانم رو برا دهیچ

 شد. انینما یجعبه ا
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 دستم جمع کردم. یتو یکی یکیردم و گلها رو رو از چادرم رها ک گرمید دست

 نیزم یرو میشدند رو بغل پا لیدسته گل رز قرمز تشک کیکه داخل دستم  ییقلب شکل ظاهر شد. گلها یا جعبه

 گذاشتم و جعبه رو برداشتم.

 مست شدم. شیبایعطر ز یجعبه رو گشودم و از بو در

 یزیبا آو یریرو باز کردم. زنج کیگذاشتم.در جعبه کوچ نی... جعبه کوچک رو برداشتم بزرگ رو زمگهیجعبه د کی

رنگ کار  یآب روزهیف نیدو تا نگ شیچم ها یبود... جا بایز یلیرو داخل دستم گرفتم خ زیکوچک، آو یبه شکل پر

 شده بود.

 در جعبه رو ببندم که چشمم به جعبه بزرگ افتاد.  خواستم

 عکس توش بود. کیکردم...  زیرو ر میها چشم

لمس  یبود برا یدوباره ا یکوچک رو بستم کنار شاخه گلها  گذاشتم. برداشتن عکس از داخل جعبه شوک جعبه

 رنگ.  دیمن با کاله وشنل سف یشدنم. عکس کودک

 ! هیکارها چ نیاز ا مایبده منظور ن یریگ میخودت بهم قدرت تصم ایکرد! خدا یم کاریچ مایدست ن نیا

 جعبه، یچادرم رو اندختم رو یمامان دستپاچه شدم و گوشه  یصدا با

 خونه. یکردم رفت یفکر م ،ییجا نیا ایدر

 گفتم: فورا

 آزاد به سرم زد. یلحظه هوس هوا کینه مامان...  -

 .یش یم ضیکه هوا سرده مر ایباشه قربونت برم، زودتر پاشو ب-

 چشم. -

 چشم دوختم. که ازم دور شد. دوباره به عکس و جعبه  مامان

 سرکشم، وادارم کرد به سر بلند کردن. حس
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 ستادهیباز ا یتمام قد پشت پنجره  یول دمید ینظاره گرم بود. صورتش رو نم کیاتاق تار یپشت پنجره  ماین بله

 کرد. یم میتماشا

رف و دو بار ! مگه با چند کلمه حیکادو و چند حرف چرا زود وا داد کیبا  دم،یقلبم گذاشتم و نال یرو رو دستم

 ایامتحان!  کی ایساده باشه؟  یطرح دوست دیخواد نقطه ضعفت رو بسنجه! شا یم دیشه کرد! شا یم یعاشق دار،ید

 !یاراده سنج

 چادرم قرار دادم و بلند شدم. ریگرفتم. جعبه ها رو بستم و ز مایاز ن چشم

 مامان پنهانش کنم. دیتونستم از د یگونه نم چیرو بر نداشتم. چون ه گلها

 

 ۱۱پارت#

 هم رفته بود. مامان هم مشغول شستن ظرف ها بود. درنا

 رو داخل کمد کوچکم پنهان کردم جعبه

 هم مونده بود. یحال رو یام، گوشه  گهید یهنوز کادوها 

 . دیسامسونگ سف لیموبا یگوش کیبابا رو باز کردم.  یزانو زدم. اول کادو کنارشون

 مهار کردم. یرو به سخت میاشک داخل چشم ها جوشش

 بود. یامکانات چیکوچک ارزون، بدون ه یاینوک میگوش م،یورشکست شد یوقت از

 آخ بابا .... -

 درنا رو باز کردم. یرو داخل جعبه اش گذاشتم. و کادو یگوش

 برام ارزش داشت. ایدن کی نمیشوهرش، ا ریو قرمز. قربونش برم، با حقوق بخور نم دیبلوز شلوار، سف ست

 رفت.  یسولماز خانم همان طور که انتظار م یکادو

 .کیش باویتو در تو، ز یدخترانه، با حلقه ها یست طال مین
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 گرفت. یهمه کادو ها رو باز نکردم وگرنه بابا و درنا دلشون م یقلبم شکر کردم که جلو ته

 کنه؟ یدونم، کادوهاش رو باز م هی یکیدختر  -

 به سمتش برگشتم. بابا یصدا با

 .یداشتم،  چرا خودت رو به دردسر اندلخت یبابا جون من که گوش -

 کنم. یداشته هات رو برات فراهم م یگردونم. همه  یرو برم زیخدا، همه چ دیدخترم... به ام هیچه حرف نیا -

 شدم خودم رو بغلش انداختم.  بلند

 خوام. یاز خدا نم یزیمن چ نیباش. شما سالمت نیشما و مامان هست میداشته ها یهمه  -

 کاشت. میموها یرو یاش فشرد و بوسه ا نهیس یرو تو سرم

 .نیشد کیشما پدر و دختر باز هم که رمانت -

 شد. شیخانم، حسود هیبا خنده گفت: چ بابا

 نکنم... یجلو گذاشت: حسود یقدم مامان

 باز کرد  میرو از دور شونه ها شیاز دستها یکی بابا

 .ای... تو هم بمیستین لیما که بخ -

 الغر مامان حلقه زد. یرو دور شونه ها گرشیو بابا دست د وستیهم به ما پ مامان

 ... نیمیشما تمام زندگ -

 ته دل خدا رو شکر کردم بابت برگشتن آرامش پدر و مادرم. از

خون بدنم به دوارن افتاد و  انیجر ما،ین یکادو دنیخواب که با د یبرا یبرداشتن لباس راحت یرو باز کردم برا کمدم

 منقبض شد. میتمام رگ ها

کادوش رو  یشد تمام حرفهاش و حرکاتش، حت یم ی. ولدمیجن زده ها به بلوزم چنگ زدم و در کمد رو بهم کوب مثل

 کنم. رونیاز مغزم ب
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 تیبه واقع شهیهم میگفت، ترس ها یقلبم بهم دروغ نم یوقت ندا چیکرده بود. ه ریناشناخته وجودم رو تسخ ترس

 همه شد. ریگ بانیانداختم که غر یعشق یمهلکه  یباز هم با غلبه کردن بهش، خودم رو تو یشدند. ول یختم م

 بلند بلند قهقه زد. ماین

که واسه  یکادو... چند تا دوست دارم غرور کاذبت رو شکستم. من با همه شرط بسته بودم تا تکبر کیبا  یدید-

 رو بشکونم... یرونق دادخودت 

 که چند تکه شد. دمیکوب شیپا یکادوش رو محکم جلو جعبه

 ...یپست یلیازت متنفرم... خ -

 .دیو بلندتر خند بلندتر

 سراغت. ادیم یکیغصه نخور بالخره  -

 ناله کردم و داد زدم. دم،یکش غیج

 ...ینامرد یلیخ ،یحیوق یلیخ -

 .دمیکه از خواب پر نیدو زانو افتادم زم با

 اتاق رو تپش قلبم و نفس نفس زدنم پر کرد.  کل

 هراسان داخل اتاقم شد و بغلم کرد. مامان

 ...؟یدی... خواب بد دا؟یشده در یچ -

 باز کند. میها هیدادم راه نفسم رو هق هق گر اجازه

 مادرانه و آغوش پر مهرش بالخره آرامم کرد. یها زمزمه

 بشم آروم باش... ... فداتایبس کن در -

 عرق کرده بودم که انگار دوش گرفته بودم. یطور

 کرد. یو به خون نشسته و نگران، نگاهم م یباران یمتوجه بابا شدم.  تو چار چوب در اتاق با چشم ها تازه
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 عقب گرد کرد. ریسر به ز یحرف چیه بدون

 .ختیر یتو خودش م یثیرو بدون حرف و حد شیغم و غصه ها شهیبود که هم یپدر

گونه  یرو میحال بابا که من، روز تولدم، اون همه زحمتشون رو رو به باد دادم، قطره قطره اشک از چشمها دنید با

 روان شدند. میها

 با دو دست صورتم رو قاب گرفت. مامان

 کنن! یم یطور نیخواب هم ا کی... با ؟یمگه بچه شد ایدر -

 دختر نادونش. یکه کمر خم کرد برا ستی یپدر یراامانم، االن ب یب یها هیگر نیکه ا دینفهم

 رو نوازش کرد. میمامان کنارم نشست و موها یساعت چند

 نشه. تیاذ نیاز ا شتریخودم رو به خواب زدم که بلند شه بره و ب 

 و در اتاق کوچکم رو باز گذاشت. رفت

 بغض تازه سر بسته ام رو باز کرد. شیصدا

 !یبود که بالخره آروم شد. بس کن مگه بچه شد دهیخواب د ؟یکن یم یطور نیمرد تو چرا ا -

 نره. رونیهق هقم ب یفشردم تا صدا میلب ها یرو رو میپتو

 نیمثل من تو ا یفیمردم. آدم ظع یکاش م یخورد. ا یکرد! حالم داشت از خودم بهم م یم هیبه خاطر من گر بابام

 .گرانیبه د دنیکرد به جز غم و غصه آفر یداشت م یچه غلط ایدن

 بابا حالم رو داغون تر کرد. یدو رگه  یصدا

زارم دچار  ینم گهید خته،یدختر م روح روانش بهم ر میپا به خونه گذاشت یگردم. از وقت یفردا دنبال خونه م -

فهمم کابوس هاش  یکشه... من م یشهرام نم یبچه ها یرو جلو تیوضع نیاضطراب و تشنج بشه... اون جوانه، ا

 .ارهیبرگرده و از پا درش ب ششیخوام حال چند سال پ ینم ستند،ین یعاد

 با باشه... باشه... گفتن بابا رو آروم کرد. مامان،
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 .ختمیو تا موقع اذان صبح اشک ر دمیرو کش سرم

 یکردم برا یگرفتم. خودم فکر م یکه دچارش شده بودم، افسردگ یمامان، بعد تشنج یبچه که بودم به گفته ها 

 به خاطر تشن دمیبعدها فهم یبرن. ول یمن و به راون پزشک م میها دنیکابوس د

 

 بود. ممیو حال وخ ج

 عازم دانشگاه شدم. یسر درد بعد با

 کنم. یاستاد نت بردار ینتونستم از نوشته ها اصال

 .دیترک یرو فشردم. کاسه سرم داشت م میشونیاز کالس خارج شد. با دست پ دیخسته نباش کیبا  استاد

 از دانشجو ها که مخاطبش من بودم، مجبور شدم دست از فشردن سرم بکشم و بهش چم بدوزم. یکی یا صداب 

 حالتون خوبه؟. رزادیخانم ش -

 خودم رو جمع و جور کردم یکم

 بله خوبم ممنون. -

 .دیام، اخمام رو در هم کش یپشت سر فیرد یپچ دختر ها پچ

 ایکنه... اونوقت ک یزاره و ناز م یمحل نم یافتاده، به کس لیمغرور از دماغ ف یواه واه... خدا بده شانس. دختره -

 کنن. یم کیشکونن و خودشون رو کوچ یبابتش سر و دست م

خودش رو  ینیب ی...  نمرهیگ یکه خودش رو م هیکنه هور یجن زده اش، فکر م ی... با اون چشمهایولش کن ناز -

 کرده؟ یجلب توجه مادر روحان یبرا

 .بیبد ترک یاره عقده ا -

ام  به  دهیدر هم تن ینشست. از صورت برافروخته و ابروها یخال یصندل یبود کنارم تو ستادهیکه رو به روم ا یپسر

 برد. یحال درونم پ
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 کنار. یو بزار یدرس و دانشگاه رو ببوس دی... با یگن گوش بد یکه پشت سرت م یفیبه هر ارج یاگه بخوا نجایا -

 در پنهان کردنش رو هم نداشتم، کتابم رو بستم و بلند شدم. یلرزان که سع یدستها با

 بست. میزمان با من،  پسره بلند شد که راه گذشتن رو برا هم

سردرد  نیآرامش اعصاب و تسک یقهوه تلخ، برا کیدعوتم رو به  شم،یهستم.  خوشحال م یمن حامد سلطان -

 .یریبپذ

 شدم تند

 خورم. یتشکر من قهوه نم -

 .یبنداز نیمثل من رو زم یپسر جنتلمن یکه رو ستیکرده و باوقار ن لیدر شأن شما خانم تحص -

اش و  لهیپ لهیش ینگاه معصوم و ب دنیکنم که از د یپسر پرو خال نیبلند کردم تا خشم همه عالم و آدم رو سر ا سر

 منصرف شدم. د،یکش ینداشته اش م شیر یخواهش، رو یکه برا یدست

 من.... یول -

 نداد و سرش رو کج کرد. فرست

 خواهش... -

 نبود. انیدر حال غل ی. ته قلبم اصال احساس بددیرس یبه نظر م طونیتخص و ش یبند اومد. مثل پسر بچه ها زبونم

 ...یپهن،  بلند قد و ورزشکار یو کم یگوشت ینیلب و ب  ره،یت یلخت و چشم ها یموها

 واقع پسند قرار گرفتم؟ -

 .نییزده از کارم سرم رو انداختم پا خجالت

ارزش سخت گرفتن رو  ایلذت ببر... دن یباش... خودت باش و از زندگ یخجالت... عاد یو گفت: خجالت ب دیخند بلند

 کن. یبجنگ و شاد زینداره. با همه چ

 تر شد ضیکنم لبخندش عر یبدون حرف دارم به نطق کردنش نگاه م دید یوقت



 ییایدر یپر

71 
 

 .یدیرو از دست م یمفت و مجان یو قهوه  شهیشروع م یاالن کالس بعدکه  میبر ایب -

 شدم. دهیداشت که بدون حرف پشت سرش کش یدونم چه انرژ ینم

 یبا حرف ها یحامد سلطان یو روبه رو دمینفرت بار رو به جون خر ینگاهها ینت دانشگاه، همه  یکاف یتو

 قهوه ام رو صرف کردم. نشیدلنش

دراز شد...  تیبه سو یبزن. خوردت کرد، خردش کن. دست دوست هیزد، کتا هیدر مقابل حرف ها، حرف بزن. کنا -

 و از کنارشون بگذر. رونیب زیدلت تلنبار نکن، بر یرو تو یکار چیپس نزن. ه

 زنه. یصداش موج م یتو یکردم غم بزرگ یدونم چرا احساس م ینم

 .دمیچشمانش کش یرگیمنتش،  چشم از خ یلبخند ب با

 دم. یبهت م یکالس بعد یکردم... اگه خواست یاز درس امروز نت بردار -

 جواب گذاشتم. یسوالش رو ب نیهم یخواستم زود پسر خاله شه برا ینم

 خوبتون واقعا ممنونم. یبابت قهوه و حرف ها -

 رنگش رو صاف کرد. یقهوه ا یجنتلمن بلند شد و شلوار کتون یلیخ

 شما رو نداشت. خواهش قابل -

 قهیکه دم به دق ستین یشیری. تو دلم خوشحال شدم که پسره س ومدیآخر کالس و خروج از دانشگاه به طرفم ن تا

 مزاحم بشه و اعصاب خورد کن.

 رو به روم ظاهر شد. مایگذشتم که ن یرو م اطیح کیصالنه صالنه راه بار داشتم

 شب گذشته به مغزم هجوم آوردند. یخواب ها تمام

 کرد.  یقلبم گوش فلک رو پر م یقروپ صدا قروپ

 دادم. خواستم از کنارش رد شم که راهم رو سد کرد. یلب ریکه به ترسم غلبه کنم سالم ز نیا یبرا
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 یم تمینکردم؟  چرا اذ یندادم؟ مگه ازت عذر خواه حیدنبال خونه بگرده؟ مگه من توض یچرا بابات رو وادار کرد -

 ...یکن

 مغزم اکو شد و وادارم کرد به زبون باز کردن. یتو یحامد سلطان یها حرف

 ... نه من.یکن یم تمیاذ یو دار یرو ازم گرفت شیکه آسا ییتو -

 بهت زده شد  شیها چشم

 ...ایدر -

 ...مانیو پش ری... دلگیآورد. اونم با چه لحن یبار بود اسمم رو به زبون م نیاول

 شدم از حرفم،  مانیپش

 دورگه اش حالم رو خراب تر کرد یصدا

 .ست؟یبد ن تمیبهت ثابت کنم ن یچه طور  ؟یکنم باورم کن کاریچ -

 از دهن من خارج نشد، خودش پاسخ خودش رو داد. یحرف دید یوقت

وقت بابات خونه  چینم هک یدعا م ی... ولیدنده و لجباز کیهات  یکنم! مثل بچگ هتیتونم توج یرقمه نم چیه -

 نکنه. دایپ

 یکه ب یمن یکلماتش، برا ینیگزیبهم دست داد که جا یحال کیگر گرفتم.  اش،یر یب یتلخ ادکلنش و از دعا یبو از

 تجربه بودم و تنها... نامفهوم بود.

 روبه رو شدم. یخال یاومده به خونه رفتم و با خونه  شیمرده و مغموم از اتفاقات پ دل

 . دمیمقصد چرخ یبار دور خودم ب چند

 مامان تماس گرفتم. با

 ؟ییسالم مامان... کجا -

 ؟یسالم دخترم... اومد کیعل -
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 . دمیبله االن رس -

 دن میبا بابات اومد  -

 

 .میگرد یبرم ریخونه... تو نهارت رو بخور، ما د بال

 باشه... خدانگهدار. -

 رو قطع کردم و به طرف اتاقم رفتم. یگوش

مگه از  ی. ولدمیخودم کش یبرا یبادمجون پخته بود. کم مهیبه آشپزخونه برگشتم. مامان ق میلباس ها ضیتعو بعد

 رو کور کرده بود. میناجور اشتها یرفت. هزار تا فکرها یم نییپا میگلو

 رها کردم. نتیکاب یرو مهیرو نصف و ن بشقابم

 .دمیمسکن خوردم و دراز کش به خوب شدن نداره. مینه انگار سردردم امروز تصم دمید

 ام رو به زور باز کردم دهیبهم چسب یپلک ها ،یتکون دادن شخص با

 ... شب شد.نمیشو بب داری... بای... درایدر -

 و به مامان نگاه کردم. دمیرو با دست مال میها چشم

 .نیاومد یمامان ک -

 ...شهیم یساعت کی -

 .ینکرد دارمیپس چرا زود ب -

 خودم دست به کار شدم. ،یبه بلند شدن ندار میتصم دمیبابات نذاشت. گفت بزار استراحت کنه... االن هم د -

 کنارم بلند شد و گفت:  بلند شو نمازت رو بخون تا شام آماده بشه. از

 وا خاک عالم به سرم... شب شده! -
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 با تعجب برگشت طرفم. مامان

 !؟.یدیخواب یاز ک -

 ساعت دو. -

 نازک کرد. میبرا یچشم گوشه

 کنم. کاریچ گهید یخرس -

 کردم. چشیزدم و بدو بدو پشت سرش رفتم و سوال پ میموها یرو رو پسیرو تا زدم. کر میتند پتو تند

 بابا کجاست؟ -

 گرده. یبا آقا شهرام کار داشت، االن برم -

 ن؟یکرد دایمامان خونه پ -

هم که  ییناجور و دربه داغون بودند. خونه ها یلیمناسبه پول ما بود، خ متشیکه ق یی. جاهامیدیرو د ییچند جا -

 گرون بودند. یلیخ یلیبودند، خ یزندگ یمناسب برا

 شه؟یم یمامان حاال چ -

 خواد. تو نگران نباش. یم یخدا چ مینیسرش و گفت : ببب یچادر نمازش رو انداخت رو مامان

 .اهلل اکبر گفت و نمازش رو شروع کرد مامان

 نشد. دایما پ یبرا یخونه ا یهفته تمام شد، ول کی

 خسته کننده، بابا لبخند به لب وارد خونه شد. یهفته  کی بعد

 کنم. دایمنزل. بالخره تونستم خونه پ یسالم به اهال -

 .دیمن، مامان از جا پر یهورا غیج یصدا با

 .ختیدختر... زهرم ر ینترک -
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 بغل بابا و ماچ ماچ راه انداختم. دمیپر

 اعتراض کرد . مامان

 .یبسه دختر... گردنش رو شکوند -

 با لبخند جواب داد. بابا

 منه خانم... یایتمام دن ایدر -

 .دیرس انیبه پا یمن با تماس بنگاه ی. خوشدیطول کش یمن دوامش فقط چند ساعت یخوش نیا

و امضا ها  ای... قبول کردند و گفتند بعد از ظهر با پول بیشده... صبح، هم صاحب خونه، هم بنگاه یعجب روزگار -

 خواد خونه اش رو اجاره بده. یگه طرف منصرف شده و نم یزده بشه... االن زنگ زده م

 کرد. یوناله م دیکش یم دشیمحاسن سف یرو یدست تیرفت و با عصبان یداشت قدم رو م بابا

 کردم. ینگاهشون م ن،یبه زم دهیداد. منم چسب یم شیم پشت سرش دلدارمامان ه 

 شدن نداره. یکه عصب نی... اگهید ی... هزاران خونه یکن یخوب قسمت نبوده... چرا خودت رو ناراحت م -

 شدند. مونیگه پش یم یخجالت چیکنه... االن هم بدون ه یم دواریمن و ام یمرد ناحساب -

و چند جا رو نگاه  میبزن یدور کی میباهم بر ایها...  امروز که جمعه هست، ب یکن یبس کن مرد... االن سکته م -

 .میکن

 سرم انداختم و رفتم باغچه. یو دل مرده بعد رفتن مامان و بابا چادرم رو رو پکر

 شدند. یکوچکم، کم کم داشتند مثل دل من پژمرده م یباغچه  یگلها

 سر بلند کردم. یسالم یصدا با

 دوست داشتم حرف حسابش رو بشنوم. شتریخواستم فرار کنم. ب ینم گهید

 جلوتر اومد. دیسالمش رو که شن جواب

 .میروشون درست کن یروانیاز ش یسقف کیباهم  ،ی... اگه دوست داشتشهیکم کم هوا داره سردتر م -
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 کردند. یرو بهم القا م یو سرزندگ یشاد شهیهم میشد گلها یم یهم نبود.  چ یبد فکر

 که سرم رو بلند کنم پاسخش رو دادم. نیا بدون

 .نیبکن شیروانیش نی. اگه دوست داشتستین یفکر بد -

 رفت. یول یخنده اش دلم قل یصدا با

 یجا تکون نم نیاز ا نیخودتون نگرفت یبرا ی. چون شما تا خونه مستقلمیریگ یم یروانی... نه با هم شن؟یبکن -

 .دیخور

 .طنتشیپر از ش یحرفش چشم دوختم به چشم ها اب

 کرد. دایخنده اش وسعت پ دیتعجبم رو د یوقت

 .یشیاز دستم خالص م یدرست حساب یخونه  دنی. فقط موقع خرنیاجاره بکن یزارم خونه ا یچون من نم -

 دیفکر زبونم چرخ بدون

 .یکن یکارها رو م نیچرا ا -

 خفه اش لرزان شدند. یهمراه صدا شینگاهش عوض شد. مردمک چشم ها رنگ

 

 ۱۲پارت#

 خوام دوست داشتنم رو بهت اثبات کنم. یم -

 . ستیدست خودم ن ند،ینش یکه بر لبانم م یخند شین

 به موهاش زد. یدر هم فرو رفت و چنگ شیها اخم

 ... یکنم دلم رو نسوزن کاریچ -

 داد. یم یگرید دینو کیقلبم  یشد. ول یم شیمانع باور حرف ها خوابم
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 .یکن یکه تو فکر م ستمین یمن اون -

 دیشد و خروش تند

 فهمم!؟ یکنم که خودمم نم یدر موردت م یانصاف من چه فکر یآخه ب -

 پاچه شدم و به دور و بر نگاه کردم. دست

 آرومتر...  یزن یچرا داد م -

 داد . یمنقبض شده اش خبر از حال خرابش رو م فک

  ؟یکن ی!؟  چرا ازم فرار مهینفرتت از من بابت چ -

 .دمیقدم به عقب برداشتن، جبرانش کردم و لب برچ کیکه جلو گذاشته بود، من با  یقدم

 کنم. یفرار نم یمن از کس -

 زد. تعنه

 ... یبال یپس به غرورت م -

 .دمیپا پس نکش یشدم ول خرد

 فکر کن. یدوست دار یهر چ -

 هاش مشت شدند و رگ گردنش متورم.   دست

 .دیاز رخسارم پر گرن

 منم، نه تو... یباز نیا یکشم... بدون برنده  یمن ازت دست نم ی... ولیباهام شروع کرد یبد یباز ایدر -

 .دمیوحشت زده ام محو شد که خودمم هم نفهم دگانید یاز جلو یطور

 چه طرز ابراز کردنشه؟  نیعالقه هست! ا نیرو بهم فشردم. اگه ا میها پلک

 و خسته برگشتند خونه. یهم مامان و بابا دست خال باز
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 متوقف شدم. یحامد سلطان یدانشگاه، با صدا یقدم مونده به خروج چند

 ن؟ی... امروز باز هم که دپرست بودرزادیسالم خانم ش -

 مثبت بود یپسر منبع انرژ نیا ما،ین برعکس

 لبانم نشوندم. یرو یلبخند مچهین

 .نیسالم خسته نباش -

 رو خاروند. شیابرو یانگشت، رو با

 ... و برم گمشم.نیستین میسوال بعد ییبه پاسخگو لیما یعنیجواب سالمم بود.  نیا -

 ام گرفت خنده

 .نیکنم. هر طور راحت یخواهش م -

 اش به هوا رفت. قهقه

 .میدونست یداشتند ما نم فیپس خانم پرو هم تشر -

 کردم. اخم

 رسم. یشما نم یبه پا -

 کج کرد. گردن

 ترسم. یتره... من از اخم زن جماعت م کیگردن ما از مو بار -

 .دمیکش رونیتکون دادم و راهم رو به طرف ب یسر

 اومد.  دنبالم

 به گل نشسته بود؟ تیساز یکارخانه کشت یدختر... نگفت ریش -

 اش، هر دو دستاش رو برد باال. یسامسونت دست فیبرگشتم طرفش که هم زمان با ک تند
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. تو کالس هم ریش شهیم میزاد رو بردار رزاد،ی... شتهیلیمخفف فام رینداشتم. ش ی... جان خودت منظورمیمن تسل -

 .میزدند، کمک... کمک... ما غرق شد یم ادیغرق شده ات، خودشون فر یها یکشت

 کرد رو نتونستم مهار کنم. انیکه از اعماق قلبم غل یخنده ا گهید

 ....گهی... بخند دیریم ی... خوب مگه مادیخنده چه قدر بهت م نیاها.... بب -

 پسر... نیبود ا یطلب فرست

 رو جمع و جور کردم. خودم

 ...یسلطان یآقا نیبس کن -

 کنه. یرو کامل م ریقدم از تو جلوترم، سلطان نام ش کیمنم سلطان...  ر،ی... پس تو شیسلطان یآها... گفت -

 عجب ها... -

 پرتاب بود. یها نوک زبونش آماده براتمام حرف جواب

 دادم. یمارها رو از لونشون فرار یزبون تو رو بکشم، وگرنه همه  ریتونم ز یها... من نم بیعجب نه... عج -

 شد. یمگه م یبه بحث خاتمه بدم... ول خواستم

 ذهنم مشغوله... یفقط کم یسلطان یآقا -

 تر بگو که بهم بچسبه.و تازه  دیجد زیاون که مال همه مشغوله... چ -

 باال انداخت. یرفتم که شونه ا یغره ا چشم

 دونستم. یبود ها من نم یشیریخدا... عجب س ایقلبم گفتم:   ته

 .ادیبهم م ادینه... کنه ز شیریس -

 در موردش کردم!؟ یمن چه فکر دیاز کجا فهم نیگشاد شدند. ا چشمام

 ندازه... یچشمات آدم و به وحشت م -
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 میکنه و آدم رو گمراه کنه که قادر به تصم یتونست با کلمات باز یکرده بود. خوب م جمیشدم ... گ ریسر به ز زود

 نباشه. یریگ

 .شهینم دایپ ی. ولمیرهن هست یخونه برا کیدنبال  هیچند وقت -

 نگهدار.کنم. فعال خدا  یم دایشد حرف؟... سه سوته تا فردا براتون پ نمیرو کامل نکرده گفت: ا حرفم

 شد. دهینگاهم دنبالش کش ابانیآخر خ چیکامل حرفم نشد. تا پ حیبود. منتظر توض یبیعج آدم

 .فتمیبود پس ب کیدرست پشت سرم، نزد یکس یصدا با

 ...یداشت یپس سرگرم -

 بود. ستادهیا میتو چند قدم یبا حالت ترسناک ماین

 بستم. و به دور و اطرافم نگاه کردم. یترس قالب ته از

 دنبالش نگرد گورش رو گم کرده. -

 گفت. یرو م یرو خوب گرفتم. سلطان منظورش

 یم دیکرده بودم؟ پس چرا داشتم مثل ب یدونم چرا زبونم بند اومد. مگه کس و کارم بود ؟مگه من اشتباه ینم

 !.دیلرز

 ؟یزد یپس به دلت ننشسته بودم که پسم م -

که منعش کردم. با  دیتپ ماین یدلم برا یاشتم! فقط چند بارند یبه کس یاحساس چیحرفش دلم گرفت. من ه از

کنم از ترس ناراحت  یفکر م ستاده،یقلبم پروراندم، پسش زدم. االن که روبه رو ا یاش رو تو شهیکه ر ییترسها

 .گهید زیترسم، نه چ یبدش م  یشدنش و فکرها

 بود . می... اون فقط همکالسیکن یتو اشتباه م -

 کردن خودم، دست خودم نبود!. حیتوج

 !؟یو بخند یکپ بزن یتون یباشه، بهتر م یپس طرف هم کالس -
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 ....مایبس کن ن -

 خودم هم تعجب آور بود. یبرا ما،ینامش از دهنم به جز ن خواندن

 بشم. التیخ یتونم ب ینم -

 شد. مینیباعث عقب نش نش،یکالم دلنش انعکاس

 شد. نشیرفت و سوار ماش انابیو سر خورده به آن طرف خ مغلوب

 نم اشک رو ، ی یفرمان گذاشت، داغ یکه سر رو یا لحظه

 

 احساس کردم. میچشم ها داخل

 کردم. یاحساس م قیعم یباتالق یرو تو خودم

 .دمیدرنا رس یبه خونه  یو چه طور یدونم ک ینم

 .نهیرو مامان بب شونمیحال پر نیخواستم ا ینم

 ؟یاز ما کرد یادیخودم... چه عجب  یسالم خواهر کوچولو -

 و رفتم داخل . دمیرو بوس صورتش

 عجب به جمالت. ساالر کجاست؟  -

 بگرد. یوجب میخواهرت، عاشقانه جواب بده... بعد دنبال اون ن یادب اول به ابراز دلتنگ یب -

 وروجکت کجاست؟ ده،یعاشقانه هام ته کش -

 ..هیرفته مهد بعد از ظهر -

 گذاشتم. واریرو کنار د فمیکردم و کرو باز  چادرم

 ...فیاه... چه ح -
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 : مامان کجاست؟ دیدر و بست و پرس درنا

 جام. نیبپرس... بگو منم ا ری... باهاش تماس بگنجایسره اومدم ا کیاز دانشگاه  من

 به جلو خم شد یاش گذاشت و کم نهیس یرو میدستش رو با حال تعظ درنا

 اطاعت امر قربان... -

 نگفتم. یزیرفتم و چ سیطرف سرو میمستق

 صورتم رو با آب سرد شستم، اما از دلشوره ام کاسته نشد. یبار چند

 .میشام هم ماندگار شد یاسرار درنا، مامان و بابا هم اومدند. واسه  با

 با ساالر، حالم رو بهتر کرد. یباز یکم

ها، به سرم هجوم آور  یها و نگران شیتشو ی خونه ،همه اطیبا وارد شدنم از در بزرگ، و قدم گذاشتنم به ح یول

 شدند.

 .یخندان سلطان یبا ورود به دانشگاهم، هم زمان شد با رو صبح

 دختر. ری... شریصبح بخ -

 .ریسالم. صبح شمام بخ -

 .یالقا نکن یمنف یامروز با خبر خوب اومدم تا به کل دانشگاه با اخم هاتون،  انرژ -

 زدم. یکوتاه ی خنده

 ازتون تشکر کنم؟... دیپس با -

 .ستمیخواه هم ن ادیهستم. ز ی... من فرد قانعهیتشکر از من کاف یلبخند کوچک، برا کی -

 .شهیخوب خبرتون؟ االن کالس شروع م -

 .میزد یحرف هم م م،یرفت یم یدانشگاه به طرف سالن اصل یطور که قدم به قدم، همراه هم، از محوطه  همان
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 و ارزونه. زیخوبه... هم تم طشیکردم... هم مح دایدو تا خونه واستون پ -

بزنم و بپرم بغلش. به زور خودم رو  غیخواست ج یدلم م ی. از خوشحالستادیهم ا یکه سلطان ستادمیا یا لحظه

 خجالتم داد. یکنترل کردم... که سلطان

 ندارم ها... راحت باش. یبزن و بپر بغلم، من حرف غیخواد ج یاگه دلت م -

 براش نازک کردم که قهقهه زد. یچشم پشت

 خوب.... یزن یکردم بابا... چرا م یشوخ  -

 

 ۱۳پارت#

 ورد ما، همه به پچ پچ افتادن، مخصوصا دخترا. با

نشستن انتخاب  یرو برا یصندل نیو دورتر نیعقب تر شهیهم هم یکنار پنجره نشستم. سلطان م،یشگیهم یجا سر

 کرد. یم

 کردند.  یم چشیمختلف سوال پ یما، وارد کالس شد. .دخترا به بهانه ها یمایجوان و خوش س استاد

بلندش جا خوش کرده بود و  یشونیپ یرو فیاخم ظر کیخدا  شهیداد. ه ینم تیاهم یبه کس میاز حق نگذر یول

 داشت.  یوا م ییدخترا رو از پرو

 .دندیانداختند و دنبالش دوهاشون رو بسته و نبسته، استاد استاد راه  فیاتمام کالس، دخترا ک با

خودشون ارزش قائل  یارزش کنن!؟ چرا برا یو ب کیتونستند خودشون رو کوچ یم یخنده ام گرفته بود. چه طور 

 تونستند خودشون رو سبک کنن و خرد شن. یم ینبودند، چطور

 افکارم پاره شد. یرشته  یسلطان یصدا با

 خودشه، چه دختر، چه پسر. یهم مسئول حفظ ارزش ها ینسانداره. هر ا یارزش کی یفکر نکن. هر کس ادیز -

 نداشت. یبحث چیه یحق جا حرف
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 گرفت. میرو یجلو یکاغذ

 ایکرد،  ریبهشون بندازه. هر کجا هم گ یاجاره. بده به پدرت، خودش بره نگاه یهستندبرا ییها آدرسخونه ها نیا -

 .رینوشتم، باهام تماس بگ رشیقبول نکردند، شماره خودم رو ز

 رو از دستش گرفتم و قدر شناسانه ازش تشکر کردم. کاغذ

 تشکر کنم. یدونم چه طور یازتون ممنونم. نم یلیخ یلیخ -

 .هیبرام کاف یکه بخند نیهم ست،یالزم به تشکر ن -

 کی شیتفاوت یب شد. پشت نقاب ینم دهیدر نگاهش د یمنظور بد  چیبود، ه زیمنظور و محبت آم یب شیها حرف

 شد. یزد که دلم آب م یبا غم باهام حرف م یطور یرو نداشتم. گاه دنشیغم بزرگ داشت که جرأت پرس

 کرد. میبه سر کوچه همراه دنیخروج از دانشگاه و رس تا

 .نیکرد یلطف بزرگ ،یسلطان یباز هم تشکر آقا -

 هوا برام تکون داد. یتو یدست

 ... پس تا فردا.شهیخواهش م-

 بود به راه افتادم. میمنم که راهم مستق ،یفرع یداخل کوچه  دیچیپ

 وارد خونه شدم. یشاد با

 مامان خانم...  مامان... -

 .رونیب دیمعمول از آشپزخونه پر طبق

 دونم. هی یکیسالم مامان  -

 خنده. یسالم... شکر خدا لبات م کیعل -

 کردم.  دایمامان چند تا خونه پ -

 گرد شدند. شیها چشم
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 از کجا... -

 بره ونگاه کنه. عتریخوام به بابا اطالع بدم هر چه سر یآدرس داده. م میها یاز هم کالس یکی

 .ریدستانش رو،  رو به آسمان گرفت وگفت: به خودش توکل... برو تماس بگ مامان

 بابا رو گرفتم. بعد چند بوق بالخره جواب داد. یلباس عوض کنم شماره  نکهیا بدون

 بله دخترم... -

 .یسالم بابا جون خسته نباش -

 .یسالم درمونده نباس کیعل -

 گفت از هر لحاظ مناسبه. یاز ودوچستام آدرس چند تا خونه رو برام نوشته،  م یکیبابا  -

 کنم. یم اداشتیباشه دخترم، بگو  -

 دونه گفتم و تلفن رو قطع کردم . دونه

 .دمیبابا انتظار کش دنیشب و رس تا

 رفت. یقول نامه و امضا و مدارک م یبود و فردا برا دهیها رو پسند نهخو

 تو وجودم رخنه کرده بود!  یبیدلهره و غم عج کیخوشحال باشم نگران بودم!  نکهیا یچرا به جا پس

 سر ته، به صبح رسوندم.  یب یرا با فکرها ییشب طاقت فرسا کیشد.  گانهیب میبا چشم ها خواب

 مامان نداشتم. یصبحانه خوردن و اصرارها یبرا یو رغبت لیم چیه رون،یز خونه زدم با نیپاورچ نیپاورچ

 کپ کردم! یسلطان یدر به داغون آقا ی افهیق دنیکالس با د یتو ورود درست

 واستون افتاده!؟ یچه اتفاق یسلطان یآقا -

 .شهستیعاشق پ کیو گفت: ناز شصته  دیچشم کبود شده و لب ورم کرده اش کش یانگشت پا با

 باالتر رفت... یکم صدام
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 ...یچ -

 .یکن ی... االن همه رو دورم جمع مسسسسیلبانش گذاشتو گفت: ه یرو انگشت

 ...گهید هیبه چ یچ دیخوب درست و درمون بگ -

 گم. یشه، بعد دانشگاه تو محوطه منتظرم باش م یاالن نم -

رفتم حتما افت  یم شیپ یطور نیشد. ا ریکالسها فکرم درگ انیتا پا یندونستم. ول زیاصرار کردن رو جا گهید

 رو شاخم بود. یلیتحص

بود که ازش  یمحبت یاز رو دیدونم چرا نگرانش شده بودم، شا یبودم. نم یدانشگاه منتظر سلطان یخروج یجلو

 بودم. دهید

 کرد به طرفم اومد. یصحبت م لشی. همان طور که با موبادمشید

 دست بهم اشاره کرد دنبالش برم. با

 .میرس یخودشه؟ باشه پس االن م یمخاطب پشت خطش گفت: مطمعن به

 رنگش. یکت اسپرت خاکستر بیرو قطع کرد و انداخت داخل ج یگوش

: پس کجا دیهم سن و سال خودم سر راهمون سبز شد و پرس بایتقر یشد که دختر یم زیصبرم داشت لبر گهید

 ف سبز شد؟پام عل ریز نیموند

 واقعا دهنم باز موند. یکردم که با کار سلطان ینگاه م یگرد شده ام داشتم به دختر چشم و ابرو مشک یچشم ها با

 و رو به من گفت: دیدختره حلقه زد و خند یرو دور شونه ها دستش

 ! یتوش. نکنه عاشقم شده بود رهیدهنت رو ببند مگس م -

 یگرید زیجز مزاه چ شیشناختم حرف ها یکه من م یآدم نیا ی. ولیسلطان ییپروا یهمه ب نیاز ا دمیکش خجالت

 تونست باشه. ینم

 تو شکمش زد و ترش کرد.  یمشت کم جون دختره
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 حامد...  -

 نبود.  فیبرق زد قابل توص یحامد سلطان یچشما یکه تو یعشق

 شد. تیجون دلم عروسکم، حسود -

 .هیبه چ یچ یفهم یم ینوش جان کرد گهیکتک مفصل د کیلبانش رو غنچه کردو گفت: االن که  دختره

 انگ یدختره باز کرد و دستش رو ال یباشد دست از دور شونه ها دهیکه ترس یمثل کسان یسلطان

 

 مشت و مال نمونده. یبدنم برا یتو یکه جون میحلقه زد و گفت: بر فشیظر شتان

و خواستم از کنارشون رد بشم که با صداش متوقفم  دمیراه انداخته بود کش یکه سلطان یشینما ی یرگیاز خ دست

 کرد.

 !میکجا!... هنوز که حرف نزد -

 شده. رمیمن د یسلطان یآقا -

 یکاف میریبگو نگران نباشن،  م ریبا منزل تماس بگ ؟یشده؟... هنوز که جواب سوالت رو نگرفت رمیرو د یچ یچ -

 شاپ.

 اما... -

 ونم در خطره...زود باش که ج م،یاما و اگه ندار -

 و اون دختره همراه شدم. یقدم زدن، با سلطان ینگران و کنجکاو شدم. بعد تماس با مامان و بهانه کردن برا یلیخ

 .افتادمیو پشت سرش راه م دمیترس ینم یکه ترسو بودم ، از سلطان یدونم چرا من ینم 

 

 ۱۴پارت#
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 .دمیشاپ شد یدانشگاه، داخل کاف کینزد

 بود. یدنج و آرام یو گپ و گفتگو ،جا انیدانشجو یرفع خستگ یبرا یکوچک بود ،ول درسته

 . ستادیباز کرد و خودش کنار ا مانیدر رو، برا یسلطان

 دختره با ناز وارد شد. اول

 حامدم... یمرس -

 سرش من...  پشت

 بود که حامدم حامدم راه انداخته بود رو هنوز کشف نکرده بودم. یک نیا یول

 نشستن.  یاشاره زد، برا یدو نفره ا زیبه م یسلطان

 مرموز شده بود. یلیکردم، امروز خ ینگاه م یتعجب به سلطان با

 هم منتظرتون هستم. رونیدم، ب یم کیبه دختره گفت: سفارش قهوه ترک و ک رو

 .یخور ی! سرما منیحامد جان العقل داخل بش -

 سازگار تره... یلیآزاد االن با من خ ینگرانم نباش. هوا -

 داخل. ایفدات بشم حامدم... اما اگه سردت شد زود ب -

 .یشیم هشیشب یلی... خیو کنجکاو یکن یتعجب م یبهش زد و رو به من گفت: وقت یچشمک یسلطان

 رفت. رونیپا و اون پا کردن، ب نیا یشده نگاهش کردم!  با کم جیگ

بندان بودن وجودش رو احساس کردم. داخل مردمک  خیدستم نشست، سرما و  یدختره که رو یزده  خیدست  با

 زد. یموج م یرنگش ،  نگران اهیلرزان س

 مقدمه شروع کرد درد و دل کردن. یب

از مضطرب بودنش وحشت  گهیبعد اون همه اتفاق د دم،یترس یلیو آشفته اومد خونه... خ مهیروز حامد سراس کی -

 داشتم.
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براش حکم دوباره  ادیکرد. استرس ز یدم به مساژ دادن گردنش و عضله هاش. کم کم داشت تب متند شروع کر تند

 شدن و افتادن از دانشگاه رو داشت. یبستر

 کردم. یم یکار دیکدوممون نبود، با چیقابل تحمل ه تیاون وضع  گهید

 اهیس یهم براشون زجر آور بود. چشمها شیآور ادیرو متحمل شده بودند که  یدختره و حامد چه درد نیدونم ا ینم

 فشردم. میبود رو گرفتم و داخل دستها زیم یممانعت کرد. دستش که رو ختنشیاز ر یرنگش پر شد، ول

کنج لبش نشست. با آوردن سفارشاتمون،  یبسته بود رو باز کرد. لبخند تلخ شیکنترل اشک ها یکه برا ییچشمها

مجهول بود، دستانش رو دور استکان  می. دختره که نامش هنوز برایبه صندل میداد هیدستانمون از هم جدا شد و تک

 شد. یکه ازش خارج م یقهوه حلقه زد و چشم دوخت به بخار

 بهتر شد. یاش کردم. بالخره بعد چند ساعت کم هیو آب ولرم پاشو سیبا حوله خ یقیبه هر طر -

 کردم به حرف زدن... وادارش

من برگشته... خدا اونو سر راهم گذاشته...  یای... چشماش، اخالقش، حجابش... هاناستیهان هیترانه اون درست شب -

 ترسم بهم اعتماد نکنه... یترسم از دستش بدم، م یترسم فرار کنه، م یترسم برم جلو، م یترسم ازش، م یم یول

 براش خوب نبود، سرش رو محکم بغل کردم و مجبورش کردم به سکوت... نیشد و ا یم یداشت عصب حامدم

اومد و وحشت زده گفت:  رونیو راحت شه. تند از آغوشم ب رونیب زهیرو بر شیداشت زود حرف ها میحامد تصم یول

اون  یرم. ول یمواظبش باشم، پشت سرش تا خونه اش م نکهیا یکنه... منم برا یم بشیداره هر روز تعق یکیترانه 

 و جو کنم...  رسپ دیبا یتو همون خونه! فکر کنم برادرشه... ول رهیپسره هم م

 ... رزادیش ایدر است،یاسمش در یمن. ول یایدرست مثل هان ره،یسر به ز یلیخ اخه

 یبود، نم یطور نیمنم ا یایصدا ... هان یهم آرام و ب ی... گاهیطوفان یمثل اسمش طوفان یترانه... گاه یدون ینم

 نیا یکردم، ول یسحل انگار امی... من بابت هانفتهیبراش ب یبزارم اتفاق دیکنه... نبا یبودنش رو مخف یتونست طوفان

کنه...  یپشت سرش بغ م یبابت حرف ها ایمظلومه، مثل هان ایهان ثل... منهیبب بیزارم آس یرو خدا برام فرستاده، نم

 ...نهیمن خودار و غمگ یایزنه ،مثل هان یحرف نم یول

 دادم. شیکردم و دلدار هیکرد. پا به پاش گر یو خودش و خال ختیاشک ر یمثل ابر بهار حامد
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 یلیدادم، خ یکردم. به حامد حق م هیگر دنتیدانشگاه و تو رو برام نشون داد . با د یبار از دور، آوردم جلو چند

 ... ییایهان هیشب

 ایترانه، مثل هان یدون ینم یبار حامد خوشحال اومد و گفت: تونستم باهاش حرف بزنم... ول کیاون روز به بعد،  از

 کردم. یبغلش م دمیترس یهم داره... اگه ازش نم یزیزبون تند وت

 ...زمیعز یکن یم یاضاف یاش و گفتم: تو غلت ها نهیس یرو دمیمشت کوب با

 یگفت: حسود کوچولو یو م دیخند یخوندم. داشت بلند بلند مبغلم گرفت و بلندم کرد،  چند دور تو هوا چر محکم

 اون خواهرم. ،یمن تو عشقم

 اش. ینلبک یمزمزه اش کرد و گذاشت رو یاستکان قهوه اش رو برداشت و کم یبا لبخند تلخ ترانه

 .ییکه منظورش تو دمیفهم یشد م یم ایبرگشت خونه. هر وقت بحث هان نیچند روز بعد حامد ناراحت و غمگ -

پرس و جو کردم. اونجا مستاجر هستند. اون پسره هم که هر روز دنبالشه، پسر صاحب خونه  ایرفتم تو محله هان -

 .ادیهم ب ایاومد... سر در ایکه به سر هان یترسم از عاقبت یاست... م

 مواظبش باشم. دیکنم... با یکار دیبا

 اومد. یاز دستم بر نم یکردنش کار دواریدادنش و ام یعواطفش شده بود. منم بجز دلدار ریباز هم درگ حامد

 خواستگارش... اینامزدشه،  دیوارش کردم، شا دیام

 بود. رتیگ یباز هم آروم نگرفت. پ یول

ازت جدا  یاون روز اومده بودم دنبالش. نگرانش بودم. وقت ادته؟یرو  یزدیکه دم در دانشگاه با حامد حرف م یروز

 ویجلو ن دمیشد و نگاهت کرد. منم چون حرکت حامد رو د میقامحله  چیپ نیشد، تو اول

 

 ادیباهات حرف زد. حامد خواست ب یشد، کم کی. همون پسر که هر روز دنبالت بود، بعد حامد از پشت بهت نزدمدم

 منصرف شد. یجلو ول
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. حامد هم داشت یرفت یناراحت گذاشت ،یبه دور و برت داشته باش یتوجه نکهیبدون ا ر،یکه رفت، تو سر به ز پسر

 کرد.  یبا نگاهش از پشت سر بدرقه ات م

 ی. از ترس بدو بدو خودم رو بهش رسوندم، ولدیکتش رو چسب ی قهیشد و  کیپسره از پشت به حامد نزد اون

 نشدم. کینزد

شه که خدا شد. تو دلم خدا خدا کردم دعواشون ن یو ناراحت م یرفتم عصب یبه اخالق حامد بلد بودم. اگه جلوتر م 

 کرد.  شیگفت و رها ییها زیچ یرو شکر اون پسره با تند

 ...استیکه دور از انتظارم بود گفت: ترانه عاشق هان یشدم. با خنده ا کیشتاب به حامد نزد با

 ...یکن یخودت رو داغون م یبهت گفتم: حامد بس کن... دار با

 یفهمم، نگاهش رو م یپسره واقعا عاشقه... من م نیچقدر خوشحالم، ا یدون ینم ایو گفت: به خاک هان دیخند

 یم نمت،یبب ایدورو بر در گهیبار د کیکرد، اگه  دمیشد... تهد ی.. داشت خفه مامیکرد من دنبال در یفهمم. فکر م

 کشمت.

که دچارش بشه. اگه باز  یاز عاقبت دمیترس یحرفش، بلند بلند قهقهه زد و وحشت به دلم انداخت. م انیبا پا حامد

 تحملم تموم شده بود. گهیمردم. د یواقعا م د،یکش یم مارستانیهم به خاطر قلب رعوفش، پاش به ت

 با پرخاش سرش داد زدم: 

 .بهستیغر کی... ستی... خواهرت نستین ای... اون هانیحامد... خستم کرد هیکاف گهید

 سرم داد زد. مون،یبار تو زندگ نیدوم یو برا دیدر هم کش ابرو

 ،ی... اون رو خدا سر راهم قرار داده مواظبش باشم، تو هم اگه ازم خسته شداستیحرف دهنت رو بفهم... اون هان -

 ...اریبهانه ن

 شدند.  ریبرخورد و اشکام سراز بهم

 کردنم رو نداشت، من نادون ناراحتش کردم. هیتحمل گر حامد

کردم و  یکردن خودش. زود دستاش رو گرفتم و ازش معذرت خواه نیکرد و شروع کرد به نفر یخود زن ابانیخ یتو

 .اوردمیاز بابت تو به زبون ن یو اون اتفاق، کلمه ا روزیتا د گهیبه زور بردمش خونه. د
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 برگشت.  نیو مال نیبا سر وضع خون روزید

وار  وانهیگفتم ترانه؟ اون پسره د یدید گفت: یو م دیخند یحامد م یکردم. ول یم هیو گر دمیکش یم غیج

 عاشقشه... 

 ایطاقت نداشتم. به روح هان گهیکرده بود، د گرمیو ناله، شروع کردم پانسمان صورتش... حامد خون به ج هیگر با

 و قسمش دادم، مخالفت نکرد. هیجد میتصم دید یزنم ... وقت یو باهات حرف م امیقسمش دادم که امروز م

 آب شد. گرمیکه ج دیاز ته قلبش کش یقیاه عم ترانه

 قابل خوردن نبود. گهیهامون سرد شده بود و د قهوه

 ترانه، به زور گشودم زیشوک برانگ یچفت شده ام رو از حرف ها دهن

 خبر ندارم. یزیبا من چرا!؟من از چ -

 . دیبلند شد و دو یصندل یاز رو مهیشد، سراس دهیکش رونیبه ب نگاهش

 .دمیو پشت سرش دو بلند شدم دهیترس

 یداشت، آقا مایدر آرام کردن ن یبود غش کنم. ترانه سع کیشده بودند، نزد قهیکه دست به  مایو ن یسلطان دنید با

 .نیشما اشتباه فکر کرد نیکنم ولش کن یمحترم خواهش م

 اومد. یجلو نم یکردند و کس یزنده در حال پخشه، فقط نگاهشون م شینفر هم که انگار نما چند

 هوا گرفتم.  یکه باال رفت، هول زده و بدون فکر دستش رو تو ماین مشت

 و مات موند. دیصورتم چرخ یبه خون نشسته اش رو یهوا معلق موند و چشماها یرو دستش

 افتاد.  نییمن، دست مشت شده اش پا یزده  خیزمان با دست  هم

 .مایشدن ن یآتشفشان یموقع بود، برا یب یلیخ یسلطان لبخند

 برد.  ورشیداد زد و به طرفش  دوباره
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زد  یشد و نفس نفس م یم نییکه باال و پا ماین ی نهیس یقفسه  یقرار گرفتم . دستم رو رو نشونیما ب آشفته

 زد که انگار قلبش   داخل کف دستمه. یوقفه م یتند و ب یگذاشتم. ضربان قلبش به قدر

 کنم. یلرزان گفتم : خواهش ... م یصدا با

 در حال عبور با تعجب بهمون چشم دوخته بودند. ابرانع

 از بهت در اومد و لب باز کرد. ترانه

 اومده... حامد نامزده منه. شیآقا انگار سوء تفاهم پ -

 برداشتم. مایپر تپش ن ی نهیس یعقب گذاشتم و دست از رو یخودم اومدم. قدم به

 خودش رو نباخت. ی. ولدیرنگ از رخسارش پر ماین

 خانم بدونم؟ نیتونم صنمتون رو با ا یپس م -

 اشاره اش به من بود. 

  ه؟ییبه جلو گذاشت و با غرور گفت: خواهرمه... امر یقدم یسلطان

به  یکیبه عنوان خواهرش،  یکیشدم.  ینظر من براشون مهم باشه،  معامله ام م نکهیدو نفر، بدون ا نیا نیداشتم ب 

از طرف من براش نشون داده بشه،  یابراز عالقه ا ایکنم،  یمن بهش توجه هنکیعنوان عشقش که هنوز بدون ا

 کرد. یم لیداشت خودش روبرام تحم

 نایدرنا ا یدر خونه  یکردم جلو دایخودم رو پ یگذشته بودم! وقت شانیاراده از جلو یب ،یو چطور یدونم ک ینم

 بودم.

 شده!؟ ی!؟ مامان کجاست؟ بابا کو ؟ چستیشده ! چرا رنگ به روت ن یطور ایدر -

 تلخ تر بود. ا،یتو دن یزدم که از هر تلخ یبه داخل خونه گذاشتم.  به زور لبخند یقدم

 و سالمند. فکر کنم فشارم افتاده. حی... از دانشگاه اومدم، مامان و بابا هم صحینگرام نباش آبج -

 برگشت.آب قند  وانیل کیآشپزخانه و با  یتو دیتعلل پر بدون
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 .ادیزودتر سر بکش که حالت سر جاش ب نویا ایب -

 کردنم. حتیعصر موقع اومدن ساالر درنا شروع کرد به نص تا

 

 ۱۵پارت

کرده تو گل که  ریمثل خر گ کش،یچه خبر داشت خواهر کوچ یروز افتادم. طفلک نیبه ا یکرد از فشار درس یفکر م 

کنم هم مامان هم درنا تعجب کردند!  یرو خونه درنا سپر یتم چند روزگرف میتصم ی. وقتشینه راه پس داره نه راه پ

 شدم.  یدور م دیبا یول

 خواست با اونم هم صحبت بشم.  یرو گرفتم  دلم نم یدور روز رو از حامد سلطان نیا

شدم تا مبادا سر راهم  یم یکردم.  تند سوار تاکس یدانشگاه حس م یجلو ابانیرو اون طرف خ  مایروز حضور ن هر

 . دمیفهم یگرفت با خودم چند چند بودنم رو هم نم یاز تصورش نبض بدنم اوج م ره،یقرار بگ

فکرم رو  اشیطونیرفت، فقط ساالر با ش یگذراندم، ساالر تا نصف شب از سر و کولم باال م یشبها رو اتاق ساالر م 

 شد. یمغزم منفجر م ال،یکرد و معطوف خودش، وگرنه با فکر و خ یمنحرف م

 تونستم بخوابم. ی. منم نمدیسالر خسته بود و زود خواب امروز

 چی،چون ه یگوش یرو دمیپر یبلند شد. با نگران میگوش امکیپ ینصف شب بود، که صدا کی یها کینزد ساعت

 نزده بود. امیپ میکس تا حاال نصف شب برا

 نوشته رو خوندم .شماره ناشناس بود.  یرو که باز کردم ،چند بار امیشدم .پ ناینگران مامان ا 

 کنم برگرد خونتون . یخواهش م -

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

 شم، برگرد . یباغچه ات دارم پژمرده م

 باشه!؟ مایشناسه ؟نکنه ن یکه باغچمون رو م هیک یعنیشد!...  یاندازه نعلبک چشام

 دیرس امیرفتم که دوباره پ یمن رو نداره؟ داشتم با خودم کلنجار م یاون که شماره  یول
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 .مایفردا برگرد. منم ن یکه دوس دار یتو رو به جون هر کس ایدر -

 ؟یدار یبرنمهم دست از سرم  نجایا ؟ینوشتم :تو شماره من رو از کجا آورد یمعطل بدون

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

 ؟ ی. دوما... شماره منو از کجا آوردامیخواهرمه، دلم خواست ب یو خونه  ستمین یکردم:اوال فرار پیتا عیسر

 . دمیبابات سرک کش یراحت، به گوش یلیمن؟ خ ییایدر یپر یشیم ی:چرا عصباننوشت

 ؟یچ ایحرف زدن !  یدونم حس سرکشم وادارم کرده بود برا ی. نمدنیسرم دود بلند شد و دستام شروع کرد لرز از

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

 .امین ای ام،یب یک شهی.سوما... به خودم مربوط م

 نوشت یهم م عیسر چه

مگه دست خودته که  ،یدرثان رون،یکشم ب یتو رو از حلقومت م یاوال دوما ها نیا ا،یزود نیبه هم ،یروز هی -

 . یبرنگرد

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

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

 شه.  یم یچ نی! تو برنگرد ببهیدست ک ینیب یزود جواب داد :حاال م ماین

 غنج رفت.  شیننوشتم و منتظر نشستم، ته دلم از زورگو یزیچ

 ...یکرد دایپ یکیاتاق تار کی یخودتو، تو اگه

 خوره... یتکون م یلیوخ ه،یخون جار وارشیهمه جا قرمزه و از در و د یدید ای

 .... یقلب من ی... تو.... تونترس
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 یبار تو نیاول یکه برا ینیریشب، تو دل ابرها  رو داشتم . حس ش یآسمان پر ستاره  یشعرش، احساس پرواز تو با

. من دمیبار، طعم خواستن و عاشق شدن رو چش نیاول یکوبشش رو به اوج رسوند. من برا یقلبم نفوذ کرد و صدا

 .گرید زیچ هبود، ن نیخودم تلق یتم،انکار کردنش فقط براخواس یرو م ماین

حس  نیهمچ یپسر چیدونم، تا حاال نسبت به ه یبهم القا شد.نم یخوب یحس ها  ما،یروز 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 هام رو پوش داریاز خواب ب رید یفرو رفتم. صبح کم قیعم یفکرها به خواب نیا با

 بلند شد. م،یمانتو بیتو ج میگوش برهیاز کالسم مونده بود که با و قهیدانشگاه شدم .چند دق

اره اش شم شبیاز د گهیبود.د مایرو باز کردم ن امیپ میرو درآوردم،مستق میاستاد از کالس خارج شد گوش نکهیا بعد

 رو حفظ شده بودم.

 در دانشگاه منتظرتم.  رون،دمیب ایبود:حال مامانت خراب شده، زود ب نوشته

 دم در منتظرمه. دمی.د دیلرز ی،دست وپام داشت م رونیوحشت زده خودم رو انداختم ب یدونم چه طور ینم

سر مامانم اومده؟ مامانم چشه! بابام  ییبرو! چه بال عتریکنم سر یتعلل سوار شدم و گفتم :فقط خواهش م بدون

 !؟نیکجاست؟ بهش خبر داد

 یدستم نشست. طور یرو مایشدم که دست ن یداشتم از استرس خفه م زدم،یطور که تند تند داشتم حرف م همان

زده ام نفوذ کرد.  خیکف دستش، به تمام بدن  یاز اندازه  شیب یمشتش فشار داد که الل شدم .گرما یدستم رو تو

 ... مامانم ؟ مایاومد گفتم: ن یدر م چاهکه از ته  ییانداختم! با صدا ماینگاه به ن کینگاه به دستم و کی

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

 مسخره تو رو هم بترسونم.

 وم دروغ ؟دروغ !؟ کد یتو دستش بود گفتم :چ دستم

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

 خاموش کرد برگشت طرفم 

 فکر کردم که ی... هر چایببخش در منو
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 یلیدروغ رو سر هم کنم. لعنت به من ،خ نی.مجبور شدم ادیبه نظرم نرس یتونم برت گردونم، راه یم یچطور

 .دیترسوندمت. مامانم با مامانت رفتن خر

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

دوروبر  گهی... دگهیانگشت اشاره ام رو گرفتم طرفش و گفتم: د دیشد.با تهد رهیخ میچشم ها یلرزان، تو ییچشمها

 ....خوینشه. حالم ازت بهم م داتیمن پ

 ادهیپ شیکوفت نیکردم از ماش یم هیکه داشتم گر یتوان حرف زدن رو ازم گرفت .همونجور گهیو اشک د بغض

 کردم. هیگر ریدل س هیهاش خورد بشن. رفتم خونه و  شهیکه کم مونده بود ش دمیرو چنان کوب نیشدم.در ماش

کرد .نوشته بود:من رو  یفرستاد وعذر خواه امیچند بار پ مایدو ماه، ن نیگذره.تو ا یم یدو ماه یاون روز لعنت از

رو خاموش کردم. به  میهاش خسته شدم و گوش امیاز دست پ گهیو نداشتم.د تیببخش، مجبور بودم و تحمل دور

 خراب شده. میابام هم گفتم گوشمامان وب

بفهمم  نکهیدلم گرفت، من بدون ا یلیاومد دانشگاه. از سر و وضع آشفته اش خ بت،یهفته غ کیبعد  یسلطان حامد

 کرد، شدم. تیخواهر مرحومش، هما نیگزیکه من رو جا یباعث عذاب کس

. پس دمیکش یکنه و پشتم باشه رو مب تمیکه هما یبرادر نیداشتن چن یدل سنگ نبودم، آدم بودم. منم آرزو من

با دل و  یول ست،یهست و از گوشت و خونم ن بهیزدم، هر چند غر یپس م یبزرگ خدا رو با ندونم کار ی هیچرا هد

 کنه و برادرانه کمکم کرده. یجون من خواهرش خطاب م

 یو چشم دوخته بود به نوک کفشها نیی. سرش پاستادمیاستاد وارد کالس بشه رفتم روبه روش ا نکهیا قبل

 اسپرتش.

 سالم داداش. -

 سرش رو باال گرفت که فکر کنم گردنش رگ به رگ شد.  چنان

 اهوالش شدم. یایلبخند خواهرانه، جو با

 ؟یهفته رو کجا بود کیداداش؟  یخوب -
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 .یباران اهش،یزالل س یحالش قرمز شد و داخل چشم ها یآشفته و ب صورت

 مد و بغض کردم.خودم بدم او از

 یکنه که باعثش من بودم. ول یم یریجلوگ ییاشک ها ختنیدونستم از ر یدو انگشت چشمانش رو فشار داد. م با

 .یمرده و خدادا کیعنصر  نیا زه،یر یکنه و اشک نم ینم کیخودش رو کوچ ،یخاطر چیبه ه ،یمرد چیه

 .یباهام قهر -

 برادر از خواهرش قهر باشه. شهیگفت: مگه م یدورگه و خسته ا یصدا با

 ریبار اصرارش سبب خ نیدانشگاه، فکر کنم ا امیو گفت: ترانه مجبورم کرد ب دیکش شیاز فشار دادن چشم ها دست

 من شد. یو خوش

 بستم تا مبادا ببارم و ناراحتش کنم. چشم

 کوچولو؟ ینهار، آبج یایبعد دانشگاه همراه من و ترانه م -

 خالص برادرانه، شکر کردم. یکه پر بود از مهر و عاطفه  ینیموجود زم نیاز خلق ا ،یقیعم اه

 زنداداشم تنگ شده. یدلم برا ام،ین چرا

 ها رو داشت. یتمام رنجش ها و تلخ دنیصورتش نقش بست،خبر از پر کش یکه رو یلبخند

 ؟ی. حامد گفت: شازده که باز هم دنبالته! مگه قبولش نکردمیاومد رونیدانشگاه که ب از

 .دمشیاماسر برنگردوندم که فکر نکنه بخش ستاده،یگه و کجا ا یرو م یدونستم ک یم

 کنم. یم فیمفصله تعر انشیجر

رو گرفت: سالم  یتاکس یشد.حامد تند جلو ادهیپ یکه همزمان ترانه هم از تاکس میگذشت یم ابانیاز خ میداشت

 یقبول کرد و بعد دست دادن با ترانه و روبوس یسراننده تاک د؟یبرسون چکیما رو رستوان پ شهی. مدیخسته نباش

 .میکردن سوار شد

 دم گوشم پچ پچ کرد. ترانه
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 ؟ینامزد کله خراب من رو قبول کرد نیشوهر جان، بالخره ا خواهر

 ،یهم بترس میبشم برات که از صد فرسخ ینکن خواهر شوهر یگفتم: کار واشیدم گوشش، مثل خودش  برگشتم

 رد شدن. یبرا

 دهنش گذاشت. یدستش رو رو ،یراننده تاکس  یآور ادیخواست بلند بخنده که با  ترانه

 . میشد ادهیپ چکیرستوران پ یجلو

 خودم که برگ دوست داره؟ یکوچولو یو گفت: آبج دیها حامد دستاش رو بهم مال یتخت سنت ینشستن رو بعد

 لبخند به عالمت مثبت پلک بستم. با

 اعتراض ترانه بلند شد. یصدا

 پس منم برگ چغندر... -

 .یخور ی. سنگ هم باشه مستیبه سوال ن اجیاحت ،یخودم یو گفت:تو شکمو دیلپ ترانه رو کش حامد

 با حرص دست حامد رو پس زد.  ترانه

 خونه... میر یدل خوش نکن ها،م نیکنم ها...  با انگشت به من اشاره کرد. به ا یحامد دونه دونه موهات رو م-

 رفت تا پول سفارشات رو حساب کنه. شخوانیزد، به طرف پ یم رونیکه از ته قلبش ب یبا خنده ا حامد

جمعش کردم. امروز بعد  ایهفته به زور سرپاش کردم و از سر خاک هان کیبعد  ینیب یگفت: م یخفه ا یبا صدا ترانه

حامدم رو رها  یدست برادر ایکنم در یعاشقش بود. خواهش م ایخواد که هان یم ییهفته آب خوردن، دلش غذا کی

 یکه از ده سالگ یپرورشگاه میتی. حامدم بچه دارهن یو نگران بیآس چینکن. اون بجز پشت بودن و برادر بودن، ه

بعد خدا، فقط خودش رو داره،  ای. اون تو دار دنشهینابود م ،یخواهرش بود تا روز مرگش. اگه پسش بزن ایپشت هان

و  میپرورشگاه با هم بزرگ شد ی. تومیبود میتیاز برگ تولد،  ای. من و حامد و هانرو ندارم یمنم به جز حامد کس

عقد  اینکردم . قبل مرگ هان شیاومد، من شدم همه کس حامد و رها ای. بعد اون اتفاق که به سر هانمیعاشق هم شد

 شد. رانیکاخ آرزوهامون و ایکه با رفتن هان میریبگ یقرار بود عروس میکرده بود
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 نزد. یبرگشتن حامد، ترانه زبان بست و حرف با

حامد و ترانه که  دنیاز شن یکوتاه شده؟ ول ایدن نیافتاده که دستش از ا یچه اتفاق ایهنا یهم نتونستم بفهمم برا باز

 پرورشگاه، قلب گرفت. یهستند و بچه  میتی

 گفتند؟ یداشتند به هم م یهام، چ یزندگ یمن، همه  یخوشگال  خوب

 دونست خوشحال بودم. یحامد با دل و جون من رو خواهرش م ،یشناخت چیکه با ه نیا از

خورد که  یغذا م یغذا اشتهام باز شد. حامد با چنان ولع ی. از بودیتخت چ یرو گارسون آورد و رو سفارشاتمون

 برد. یانگار چند ساله گشنه ست. ترانه عاشقانه بهش چشم دوخته بود و لذت م

 شدم. ادهیپ یو از تاکستشکر کردم  ازشون

 کوچولو، مراقب خودت باش. یآبج

 بهشون تکون دادم. یلبخند دست با

 طور.  نیهم هم شما

 کرد و نذاشت تنها برگردم.  میاصرار حامد تا دم در خونه همراه به

اش در اومد. ازم خواست به خونه امون دعوتشون  هیکردم که گر فیمامان تعر یرو برا یبا حامد سلطان مییآشنا کل

 کنم.  

 یرو م یاش رو حساب کردم. داشتم در تاکس هیشدم. کرا ادهیپ یعصر خسته و کوفته ، سر کوچه از تاکس 3 ساعت

شد. همون  ادهیجلوم و پ دیچیپ نیکردم. با ماش ادیکرد! سرعتم رو ز یم بمیشدم .داشت تعق مایبستم که متوجه ن

 ایبلند گفت: در یبود.با حرص و تن صدا شانیو پر هآشفت شد،یظاهر م پیت هینبود که هر روز با  پیابق خوشتس ماین

 سوار شو. 

 قدم برداشتم و گفتم: بروبابا. کی

 رو برد باال شیروبروم و صدا دیچیپ

 .نجایا زنیعالم آدم بر یکه همه  زنمیم یبه جون خودت چنان داد یاگه سوار نش -
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 . یفرصت حرف زدن هم بهم نداد ی...تو حت دهیفرصت دوباره م هیمروت ،خدا هم به بنده هاش  ی... ب د

 . دمیرو که الزم بود رو شن یهر چ ؟یبگ یچ یخواست یم گهید

 گفتم سوار شو.  ای: درماین

 شده مزاحمم نشو. رمیشم...د ینم سوار

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

 شم. ینکن ، مگه زوره سوار نم دمی... تهدیبکن یتون ینم 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 و  رهیو بست ،خواست بره خودش هم سوار شه ،که دستم رو گرفتم به دستگ در

 شم خودش سوار شد . ادهیرو زد .نتونستم پ یقفل مرکز

 ! یقدر مغرور و سنگ دل باش نیا نیکردم ا یخدا... فکر نم یمن گفت: ا روبه

 دراز شده بودم.  زبون

 ؟یخوا یاز جونم م یکه هستم. چ نمیمن هم -

 : خودتو.ماین

 نگاهم کرد و استارد زد و از کوچه خارج شد.  رهیخ یالل شدم . کم گهیحرفش د با

 !شهی:کجا؟...مامانم نگران مدمیپرس تند

خبرت کنه  تونهیخرابه و نم لتیبهت خبر بدم، چون موبا یاومد یبه من سپرده وقت شگاه،ینترس با مامانم رفتن آرا -

هم خودت رو  از کارو  ،یدونه که به خاطر من احمق خاموشش کرد یخرابه، نم لتیکنه موبا یمامانت فکر م ی.طفلک

 . یهم منو دربه در کرد ،یانداخت یزندگ

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

احساسم به  ؟واقعایبه من فکر کن یکم هیقدر برات مشکله، فقط  نی؟ایدرکم کن یسختته کم ؟یکنیم نکارارویا

 به اون راه؟. یخودتو زد ای،یفهمیخودت رو نم
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نسبت بهش  یچون خودمم احساس ایدونم چرا زبونم بند اومده بود ، یبزنم. نم شینداشتم در مقابل حرفا یحرف

 دلتنگش شده بودم . یلیدو ماه خ نیتند برم .منم تو ا نیاز ا شتریخواستم ب ینم گهیداشتم، د

تا صبح  یگرد یبرنم یو گفت ،یایدادم که ب امی،اون روز که بهت پ یارزش دار ایدن هی: به جون خودت که برام  ماین

کنم و زودتر  یاون 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 یردرفتار ک یتو طور یول. افتادهین یکه اتفاق گمیبهت م

 شدم تلخ

.اون وقت کنهیهم مثل تو فکر نم یبچه پنج ساله ا چیکردم، ه یتو فقط هول کردن بود؟من داشتم سکته م الیبه خ-

 ! یدیکش ی... چه نقشه باحال یبگم؟ بپرم بغلت و بگم، وا یبهت چ یتوقع داشت

 بغلم. یدیپر یو شما م میداشت، ما هم شانس داشت یبرگشت طرفم و گفت: چه اشکال یا خنده با

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

 حرف بود که من احمق زدم! نمیا آخه

باال برد و گفت:  میکه دست هاشو به صورت تسل دمیدستم رو گرفت،  مثل برق گرفته ها چنان دستمو کش ماین

 غلط کردم . د،ی... ببخشدیببخش

 . یزن یآخرت باشه که بهم دست م یگرفتم طرفشو گفتم :دفعه  دیانگشت اشارهتم رو به صورت تهد 

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

 . یکه هر جور دلت خواست باهام رفتار کن ستمیاوناش ن...من از ریبا دوست دخترات اشتباه نگ منو

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

 داشتم .

 ساکت شد و دوباره به حرف اومد. یگفت. کم یکرد وم یم دایشاعرانه وعاشقانه رو از کجا پ یحرفا نیدونم ا ینم

 .هر موقع حرف دمتید ایدو بار تو مهمون یکیسالم،  18سالت بود منم  10 یوقت ادمهی: درست ماین
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 ۱۶پارت#

گربه کوچولوهاست. منم مقابلش در  هیشب ایگفت: در یداداشم م نایاومد، س یم شیموقع حرف شما تو خونه پ هر

من از  ی.ولدندیخند یکردند و م یزالل وشفاف. مسخره ام م ایدر ه،مثلییایدر یپر کیگفتم:اون  یاومدم و م یم

 هی شهیشدند .هم یچشمانم ظاهر م یتو، جلو یبایناخوداگاه، چشمان ز دم،ید یم کیرو از نزد یاون موقع هردختر

 ا،یدر شهیهم میدونم، خواب ها یخوب م یلیخ یدونستم چرا! ول ی.خودمم نم دمیکش یرو م دنتیانتظاره د ییجورا

 که من داشتم .   ی یچه حس نیدونستم ا یتو بود . نم یآسمان و چشم ها یآب

اون سالها  ی. همه دمید میچشم  ها یتورو تو خونمون جلو نکهیدرس و کالس ، تا ا یوقتم رو گذاشتم برا ی همه

کردم.  دایمورد عالقه ام رو پ یبازکرد م اسباب  یمثل بچه ها فکر م اد،یز جانیبرام زنده شدند.از ه لمیف کیمثل 

اتفاق  نیشد که ا یداشت درست م زینکه کم کم همه چی. تا ایبود یتو ازم فرار یول نمت،یخواستم بب یمدام م

 محروم کرد و از خواب و خوراک انداختم . دنتیاومدو من رو دو ماه از د شیپ

 خواست؟ یمن رو م ی! واقعا از بچگقتهیحق ماین یگفته ها یعنیتونستم بگم ...باورش برام مشکل بود!  ینم یزیچ

و  دمیخواستگارات نقشه کش یکرد... از بس برا رمیچند ماه، به اندازه چند سال پ نیا یکن یباور م ایدر 

 افتادم؟  یپروندمشون، به چه روز

 .دیو خودش رو عقب کش دیترس یبا تعجب به طرفش برگشتم که طفلک یطور

 تو!؟...  یعنی.. !؟. یچ یعنی -

 خنده. ریبلند زد ز بلند

 دختر... چه خبرته ؟ دمیترس -

برد. بله دل منم سر خورد، منم  ادمیرو از  یرو ازم گرفت و همه چ مانمیو ا نیبود که دل و د ییاون خنده ها از

 عاشقش شدم.

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

 زدم.  یخاص خودش م اتیاستادته! وگرنه محترمانه با ادب دمیهم بگم، بعد فهم نویا

 بلند گفتم : کار تو بود؟!... یغیج با
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 گذاشت. شیگوشخا یدستش رو رو ماین

 دختر... یدار ییاه اه اه ...کر شدم ،چه صدا -

 نیگفت: حرص نخور... دوم یخاص ی افهی. با ژست و قدمیساب یم مه یرو، رو میخوردم و دندان ها یحرص م داشتم

 . رونیب دمیاستادته، محترمانه اومدم در خونتون و بابات رو کش دمیبار که فهم

 شد!. یبهم وارد م مایبود که از طرف ن ییحرف زدنم دست خودم نبود! شوک ها بلند

 افتاده!؟...  یاونم دروغ بود که واسه بابات اتفاق یعنی -

 رو داغون کنم؟ گناه داشت بنده خدا . نشونیدوباره ماش یخواست یخونسردانه گفت :خوب آره... تو که نم ماین

 ...ماییییگفتم :ن غیج با

 خوشگلت بشه. یاون اون صدا یفدا مای...نماینگاهم کرد و گفت :جان دل ن یبا حالت خاص برگشت

 . نییدوباره سرخ شدم. سرم رو انداختم پا. دیحرف تو دهنم ماس یواقع یمعنا به

 خجالت زده ام کرد. شتریفرست طلب ب یماین یول

هر چند  یچهطور یدون یبه جونم .نم یانداخت شیآت یچه طور یدون ی. نم دارمیخجالتت رو هم با جون و دل خر -

گفتم ازدواج  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 

 که با انگشت زد رو دماغم. کردمیباز داشتم نگاهش م یدهن با

 توش . رهیببند مگس م -

آب گل دونم چرا حس سرکشم خواستم از  ی.هم نم دهیاز ته دل خوشحال بودم، که زحمت خواستگار هام رو کش هم

 و امتحانش کنم . رمیبگ یآلود، ماه

 جواب مثب...... خواستمیمن م دیشا یکرد نکاروی:تو چرا ا گفتم

 وار گرفت طرفم.  دیاون بود که انگشت اشارشو تهد نبارینذاشت حرفمو کامل کنم ،ا ماین
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 ...؟یدی، فهم یخودم هیایدر ی،چه برسه به ازدواج ... تو فقط و فقط پر یفکر خواستگار باش یحت یحق ندار ایدر -

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

 ...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

 من و برسون خونه. شهیکامال آهسته گفتم :مامانم نگران م ییتو سکوت گذشت .با صدا یا قهیدق چند

 گردونم . یتا برسن برت م دمیگردن ،از مامانم پرس یبرم یدونم ک ی: نترس ،مماین

 ینار،آب ا یآب زرشک هیمن، االن  یخدا یشد. با خودم گفتم :)وا ادهینگه داشت و پ یفروش وهیآبم کی یجلو

رو باز کردو با دو  نیفکرها بودم که در ماش نیشه (.تو ا یم یباز عیتونم بخورم ؟االن ضا یم ی...چطور گرهیم یزیچ

از  یکی. دیمتوجه لبخندم شدو خند ماینشست. ن میهانشست .ناخود آگاه لبخند رو لب  یبا بستن یآب طالب وانیل

 دوس داره . یبا بستن یمن آب طالب یکوچولو یپر دونستمیها رو داد دستمو گفت: م وانیل

 !؟... یدونست یگفتم :از کجا م فورا

 شد. لیبه طرفم متما یو کم نشست

. میکرد یخونه ما ،شربت آلبالو سرو م نیکه اومده بود یمهمون نیتوآخر ی.وقت ادیب ادتی شیتو هم کم وب دیشا - 

 خوام. یم یبا بستن ین آب طالباونا ترشن م یبه بابات گفت ی،با لجباز یتو برنداشت

 ی،موقع رفتن برات م یهر جور دلت خواست سفارش بد ست،ین یفروش وهیکه آبم نجایگفت: دخترم ا یم بابات

 خرم.

 ستادیکه پشت سرتون ا من

 

 شتریسالم ب 18 17نداشتم  یبودند. اون روز من سن دنیمشغول خوردن و رقص هی.  بقدمیبودم حرفهاتون رو شن ه

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

 ... تیبای،از ز اتیطونی،از ش
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 یمهمون گهیخونه، د می: پس بابا جونم پاشو بریگفت یم ی...با لجباز یتو اون روز دست بردار نبود خالصه

 لیبابام دل یتا بابا ومامانه منم متوجه شدند .وقت یکرد غیج غیکنه . اون قدر ج تیتونست راض یبسه.مامانتم نم

 . یخوا یم یوچ اد،یبدت م رشت یوهایکرد که تو از آبم فیپدرت براش تعر د؟یرو پرس تیکارها

 درست کنن؟ جیبگم برات آب هو یخوا یکوچولو م ای:دردیروبه روت زانو زد و پرس بابام

.از اون همه  ارنیب نیوقابل تحمله ،بگ نهیریش یکم یدوست ندارم ...ول ادی:درسته ز یوگفت یفکر کرد یکم 

 یمنم که دورت رو گرفته بودند ،م یدوستا ی. حت دنی،کل خونه منفجر شد. همه شروع کردن به خند طنتتیش

 . دنیخند

 نی. خالصه اون روز آخریداد یب مجوا یزبون نیریوبا ش یرفت یو تو هم از رو نم دندیپرس یم ییزهایکدوم چ هر

 گهید ایگفت :در یم میدیپرس ی،هر وقت هم از بابات م دمتیوقت ند چیه گهی.د یبود که تو شرکت کرد یمهمون

دلم حک  یتو، تو یبا بستن یآب طالب ی طرهمختلت شرکت کنه .فقط خا یها یخواد تو مهمون یبزرگ شده، دلم نم

 کردم . دایپ یبه آب طالب یشد. از اون موقع ها منم عالقه خاص

مامان اون روز رو خوب به  یها فیدرسته؟ با تعر شیحرفها یهمه  یعنیرفت. یول یهمه صراحتش دلم قل نیا از

 یدم .باصداش جیراسته ...خودمم گ دمیدونم شا ی؟.نم ارهیخواد دل منو بدست ب یحرفها م نیبا ا دمیخاطر داره ،شا

 به خودم اومدم. ماین

 . نی.همیچقدر برام ارزش دار یرو گفتم بدون نایرو بخور، فقط ا وهاتیفکر نکن، آبم ادیز -

رو  وهاشیآب م یشده بودم .وقت جیگفتن نداشتم .خودمم گ یبرا یزیحرف شروع کردم به خوردن، چون چ بدون

خوام مامانت ما رو با هم  یدورتر از خونه نگه داشت وگفت :نم یبه طرف خونه حرکت کرد. کم میتموم کرد، مستق

 . امیم بعد قهیناجور بکنه ،تو برو داخل، منم چند دق یودر موردم فکرها نهیبب

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

 یخوب شده .گاه یلیخ مای.رابطه ام با ن میش یم کینزد دیبه ع میدار گذره .کم کم یم یاز اون روز چند ماه خالصه

روز  کیوابسته اش شدم که اگه  یکنه. منم اونقدر یم ادمیدورتر از خونه پ یدانشگاه ،کم یجلو ادیاوقات هم م

دل به  یکنه. طور یم روزی، عاشق وعاشقتر از د وزگه که منو هر ر یشم .اونقدر از عشقش م یداغون م نمشینب

مسائل  نجوری.چون من وخانواده ام به ا رهیدستم رو بگ یمدت اجازه ندادم حت نیدلش باختم که حدو مرز نداره .تو ا

 . میمعتقد
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 یخوب شده .گاه یلیخ مای.رابطه ام با ن میش یم کینزد دیبه ع میگذره .کم کم دار یم یاز اون روز چند ماه خالصه

روز  کیوابسته اش شدم که اگه  یکنه. منم اونقدر یم ادمیدورتر از خونه پ یمدانشگاه ،ک یجلو ادیاوقات هم م

دل به  یکنه. طور یم روزی، عاشق وعاشقتر از د وزگه که منو هر ر یشم .اونقدر از عشقش م یداغون م نمشینب

مسائل  نجوری.چون من وخانواده ام به ا رهیدستم رو بگ یمدت اجازه ندادم حت نیدلش باختم که حدو مرز نداره .تو ا

 .  میمعتقد

شام دعوتشون کردم. بابا و مامان، فقط پسرم  یبرا یخواند، چند بار یخواهر برادر ی غهیحامد و من ص نیب بابا

 فتهیو پدر و مادرش. همه عاشق و ش ماین یدل همه جا باز کرده. حت یتو یلیحامد خ گه،ید زیزنن، نه چ یصداش م

 کیکردم  ی. منم هر روز دستانم رو به آسمان دعا منیو بب ایشده که ب کیتو ج کیگرده ج یم مایاند. با ن اش شده

 شده.  بمینص یعشق واقع کیو  لهیپ لهیش یبرادر ب

 هیمهمون هی خوادی،م رانیبرگرده ا دویگفت :پسره بزرگش هم قراره ع ی. سولماز خانم ممیبود دیع یتو تکاپو همه

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

 کرده، با حجاب کامل. دیتاک

شه، ما هم اگه خدا بخواد، به  یم ریزدن. بالخره دستگ هیبود که رد فرزاد وتو ترک نیخبر خوب و خوش امسال ما، ا 

 خواهد شد . یبعدچند سال پر از غم، سال خوب دی.به لطف خدا امسال ع میگرد یبرم مونیقبل هیخونه وزندگ

شلوارش  د،یرس یباسنم م ریکه کتش بلند بود تا ز یآسمان یکت وشلواره آب هی. من دیخر میبا مامان رفت امروز

شال  کیمختلت بود گرفتم،   هیمهمون کی یوبرازنده برا کیش یلیوبراق ،خ اهیس یگشاد با خطوطها یراسته وکم

 . میدیهم خر یکاربن

 هیشب مایکرد ن یفرق م مایبا ن افشی. کال قمیهم اومد. همه به استقبالش به فرودگاه رفت نایس یقبل از مهمون روز

 خوش مشرب و 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 اهیخوشگل،مامان هم با کت دامن س یوشلواره طوس

 قربون صدقه ام رفتند. ینگاهم کردند وکل نیمتوجه من شدن هر دو با تحس یبودند. وقت ستادهیبسته بود منتظرم ا
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رفته بودند  د،یکه داداشم حامد و ترانه حضور نداشتند. دو روز مانده به ع فیح ی. ولمیرفت مایهم به خونه ن کنار

داشتم با چشم دنبال  ییرایاومده بودند .تو پذ  ماین یها لیاز فام یعوض کنن. کم ییو هوا. به قول ترانه تا آب شیک

. با کت و  ادیم نییپله ها رو پا ،یکی یکی ر،یسر به ز دمی،د وختمنبود. نگاهم  روبه پله ها د یگشتم، ول یم ماین

پوشم باهام ست کرده بود .امروز  یم یدونست چ ی، کراواتش  انگار م یبا کراوات آب دیسف راهنیپ ،یشلوار نفت

آخر سرش رو بلند کردو نگاهم  یکرد. رو پله  کیج کیشده بود. قلبم مثل گنجشک شروع به ج یخواستن شتریب

 دمیکرد خشک شد ،به خودم اومدم، د یکرد. اونم مات من شد ،دستش که داشت کرواتش رو مرتب م ریرو غافل گ

کنم. اونم نگاهش و ازم گرفت وبه طرفمون اومد  هیومتوجه بق مایتا ن نایمامان ا ،برگشتم طرف شهیم یباز عیداره ضا

قلب  نیا یگرفت مینشنون گفت:امروز تصم هیکه بق یورکنارم ط دیرس یکرد .وقت یاحوال پرس یمی.با همه گرم و صم

 ....؟یواز کار بنداز

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

 . یتک نفر

خم  یسرشو کم مای.ن ستیهستن اصال هواسشون به من ن هیسرگرم بگو بخند با بق دمیوبابا رو نگاه کردم، د مامان

خواستنت رو که به جونم  یشعله ها نیآب دستم باشه تا بتونم ا یتا آخر مهمون دیکرد به طرفم وگفت :امروز با

 خواموش کنم. ییجورا هیافتاده ، 

 ...یکن یم مونمیاز اومدن پش یدار گهیگفتم :د واشی دمیکش یداشتم خجالت م گهید

 

 ۱۷پارت#

 حواسش به من بود.  یهمه  یاز کنارم برخاست ،ول ییبا لبخند پر معنا ماین 

کردند. حواسم  یم ییو دوستانش خوش آمد گو یها ابراز دلتنگ لیمهمانان برخاست. فام یهم همه  نا،یورود س با

 شد. نایمعطوف س

هم  یبا آرامش، گاه نایو س دندیپرس یم یدورش رو گرفته بودند. هر کدام با ادا و اطوار، سوأالت رش،یچند دختر س 

 ن؟یدلتنگ وطن نبود نا،یداد. آقا س یبا لبخند پاسخشان را م

 جا خوش گذشت....اون نایشد؟  آقا س یخانواده تنگ نم یالاعقل دلتون برا نایآقا س 
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ها، عذاب  یاز چندش بودن بعض نایاز ا شتریگرفت که خدا درنا و ساالر را رسوند، نذاشت ب یداشت عوقم م گهید

 بکشم.

 ؟یزد یپیسالم خانم خانم ها... چه ت -

 متانت بغلش کردم. با

 ن؟یکرد ریخانم. چرا د یمرس آبج -

 .نیو بب ایکرده بودند که ب جادیا یکیتراف کیتصادف کوچ کیسر چهار راه به خاطر  -

شد که  دهیکش مایزنده شد. نگاهم به طرف ن میاستاد  برا نیو ماش مایتصادف ن یبا حرف درنا، خاطره ناخوداگاه

 کردم. رینگاهش رو قفل صورتم غافل گ

م که توسط نشون نداد. دست یواکنش چیه یکردم، ول ریکه نگاهش رو غافلگ نیکرد. با ا یم ریانگار تو هپروت س 

 جدا شد. مایشد، نگاهم از نگاه سوزان ن دهیدرنا کش

 .گهید نی... بشا؟یچرا ماتت برده در -

 درنا نبود. یحرف ها ی. اصال حواسم پدیقلبم، امانم را بر یوقفه  یکوبش ب ی. ولنشستم

 شد. یشاک یطفلک

 خواب آلود!؟ ای ی... مستاااایدر -

 به خودم دادم. یتکون

 ... مست کدومه! ه؟یچه حرف نیا -

 بهم رفت. یبلند شد و دندون قروچه ا شیجا از

 ! یخواهر نیخاک بر سر من کنن با داشتن چن -

 .ماین یکرد و رفت کنار خواهرا یرو خال خودش
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.  ادیدونستم بابا بدش م یتکون نخوردم چون م میکردند . من از جا دنیجوانان شروع به رقص یبعد سرو شام، همه 

 .دمیرقص یدست در دستش م ما،یکاش کنار ن یبار آرزو کردم ا نیاول ی. ته دلم برادیدرنا هم با شوهرش رقص یحت

 نیکرد .  تنها و تنها تر یآتش درونش رو خاموش م یدنیهم آرام و قرار نداشت ،به قول خودش داشت با نوش ماین 

 قرار.  یب ییبا قلب ها میبود مایمن و ن یمهمان نیا یها

 .دیکتم لغز بیتو ج میگوش

 وبازش کردم. رونیب دمیکش

 نشونت بدم . یزیچ کیطبقه باال اتاق سمت چپ،  ایب اینوشته بود :در ماین

 تکان نخوردم. می! از جاستادهیروبه روم ا نجاینگاه کردم،  اون که خوش ا مایخوندم وبه ن یبار چند

 باال، کارم واجبه . ایجون من ب ای.دوباره نوشت: در

 یداشت کنده م نهیقلب منم از س زد،ینگاهش کردم. از قسم دادنش جا خوردم. از چشماش التماس موج م بارهدو

 شد.

نشستن رو  گهیخواد نشونم بده که متوسل شده به قسم دادن جونش ؟!د یهست که م یواجب زیخودم گفتم:چه چ با

 . ییطبقه باال دستشو رمیندونستم وبه مامان گفتم :م زیجا

 کس حواسش به من نبود.  همه تو اوج عشق و حال خودشون بودند. چیه

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

م گوشه ه هی، دیرسفیحر یپرده ها ره،یت یآب یبا رو تخت ی،تخت تک نفر یآب دویسف ونیبا دکراس کیش یلیاتاق خ

 . تاریگ

 داخل . دیپر مایکردم که در باز شد و ن یم زی.داشتم اتاق رو آنال ماستیدرست بود، اتاقه ن حدسم

قلبش کر کننده بود!  یتوآغوشش وفشرد که هنگ کردم !.صدا دیخواستم لب از لب باز کنم، چنان من و کش تا

 ی...ول رونیب امیوردم تا بلکه از بغلش بتکون خ یکردم .کم یاون همه لباس، هم حسش م یزد که از رو یم یطور

قلب  نی...فقط چند لحظه... بزار ا ایدر نمک یگوشم زمزمه وار گفت :خواهش م ریبه خودش فشرد ،ز شتریوب دیفهم

 . رهیالمصب آروم بگ
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زدم  شیآروم صدا یبرام نامحرمه. با صدا مایاجازه بدم ...ن دیخونم نبا ی.من نماز م دمیخدا ترس نیگناه ونفر از

 ...ماییی:ن

صدام نکن  ینجوریشد گفت:ا یخارج م شیکه به زور از قلو ییشد .با صدا جادیتو بدنش ا یفیلرزش خف کی

 . یکن ی...داغونم م

 ... ولم کن . رهیگ یگناهه، خدا قهرش م یول -

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

 .ینکرد ی،تو که کار

 .دیچرخیبزنم. زبونم نم یحرف نتونستم

 سوختم. یبود که داشتم از آتش وجودش م ستادهیا کمینزد یقدر به

نتونم داشته باشمت نتونم حست کنم نتونم با  یول میچند قدم یو تو یکنم. سخته کنارم باش یدارم دق م ایدر -

 .رمیوجودت آروم بگ

هجوم آورد. چشم از نگاه ملتهب  میگونه ها یاز ابراز احساساتش که گر گرفتم و تمام خون بدنم رو ایخجالت بود  از

 .نیگرفتم و دوختم زم نشیو آتش

 دو رقه و خش دار شد. شیصدا

تا  خانم بودنت دمار از روزگارم در آورده، مجبورم کرده امروز از سر شب نیام کرده. ا ونهید اتیحجب وح نیا -

 .ستمیخواستگارات به ا یحاال، جلو

 رو چنان با وحشت باال گرفتم که گردنم درد گرفت :چرا ؟!  سرم

 .دیخوش حالتش کش یمو ها یرو یدست یعصب

 .یآدرس خونه اشون کجاست؟منم گفتم نامزد دار ه؟یاون دخترک د؟یازم پرس د،یاز راه رس یچون هر ک -

 نشست. میلب ها یبدون غرض، رو یلبخند مچهین

 .دیشده برام خط و نشون کش زیر یبا چشم ها ماین
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 و انداخت دمینقاب خر کیبخند مسخره ام کن بعد ازدواج  که برات  اره

 

 .ادیرو صورتت حالت جا م م

 .دمیخند شتریو ب افتی دیبار خنده ام تشد نیا

 ...ونهید -

 خود کرد. یرو از خود ب مایکلمه حرف من باز هم ن کی نیا انگار

دنبالم ،من برم  ادیخود به خود خندم رو قطع کرد. دستپاچه گفتم :االن مامان م اقشیملتهب وپر اشت یچشمها 

 . نییپا

 رو گرفت.  می.خواستم از کنارس رد بشم که بازو

 برات. رمیم یگوشم زمزمه وار گفت :م کنار

شال گوشم را سوزاند و به قلبم اصابت کرد.  یگرم و داغش، از رو ی. هرم نفس هاستادیبدنم سست شد. قلبم ا کل

 به حرکت در اومد  از شک خارج شدم.  مینوازش بازو یدستش که برا

 فرار کردم . یرا از دستش خارج کردم واز اتاق به کلمه واقع میندونستم .بازو زیموندن رو جا گهید

 گرفتم . یمامان جاکنار  نیی.رفتم پا رهیتا بلکه قلبم اروم بگ ستادمیپله ها ا یرو یکم

 برد. ینفسش ضربان قلبم رو باال م یو هنوز هم داغ دیلرز یدست و دلم م یول

 یگرفت! چ یعقل و روحم رو به باز یتو مدت زمان کم، عاشقش شدم! چه طور یچه کرده بود بامن! چه طور ماین

 آرام و قرار ندارم! شیپروا شدم و برا یشد که ب

 آرام شدن قلبم. یکردم برا یم یدخورزده بودم به پله ها و خو زل

را با تمام وجودم  ماین یمهمانان، اوج عشقم برا یشد. با دست وصوت وهورا ریبه دست از پله ها سراز تاریگ ماین

 یتوان ی! نمیآرامش کن یتوان یکنه! و تو نم یسودا م یامان یکه با هر قدمش، قلبت ساز ب ی. همان عشقدمیچش

! یشو ی! لمس میتب دارش بکش یرو از چشما تنگاه یتوان یرو که تمام وجودت خواهانشه! نم یعشق یلمس کن
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 یتوان ی! نمیببر یوجودش به اوج عشقش پ یو از گرما یعاشقش و آغوش تنگش رو بچش یدست ها یتوان ینم

 .یو راحت بمان ینگاه از نگاه پر امواجش بکش

 

 ۱۸پارت#

 

انداخته بود،  گرشید یپا یپا رو ،یبا ژست خاص میآرام تر شد. درست روبه رو دل نا آرامم، نا تارشیگ یصدا با

 قرارم دوخت و شروع کرد به نواختن. ینگاه ب ینامحسوس نگاه عاشقش رو تو یلیخ

سازش شروع به خوندن  یهمه قلبم با صدا د،یلغز تاریگ یتارها یسلطانه قلبم بدون کالم ،  با انگشتانش رو آهنگ

 کرد

 گه برم برم... یدل م هی

 گه نرم نرم...  یدل م هی

 نداره دلم دلم... طاقت

 تو چه کنم... یب

 ...بایز بایز یعشق شیپ

 ...ایدن ایدن کیکوچ یلیخ

 توام هرجا، هرجا، ترکت نکنم.... ادی با

 ...یتوهست یقلبم تو هست سلطان

 ... یدلم رو شکست یها دروازه

 ...اری یوستیبا من پ ،یبه قلبم تو بست یاری مانیپ

 اگر از تو دورم دلم را... اکنون
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 نبندم دلم را... گرید اری بر

 ... بایز اری یاز آرزو و تمنا، ا سرشارم

 با نگاهش غرق به پرواز در آورد و غرق لذتم کرد که زمان مکان را فراموش کردم.  یدلم را طور 

 یخشک شده ام م یآب به گلو یکم دیچشم گرفتم و بلند شدم. با شیاز چشمان پر تمنا ه،یو سوت بق قیتشو با

 رساندم.

! چرا مستم از نگاهت! چرا پر دردم از نگاه ی! چرا دست و دلم رو لرزوندیام کرد ونهی! چرا دیبا من چه کرد ماین

! چرا ردیگ یج مضربان قلبم او یشوم وقت ی! چرا پر درد مرمیگ یعشق! چرا دلهره م نیعاشقت! چرا ترس دارم از ا

 چرا ... مترس یشود! چرا م یم یباورت کنم، ته دلم خال میایتا م

 بهتر نشد. شونمیآب، باز هم حال پر وانیدو ل با

 اش کنار گوشم، حال خرابم رو خراب تر کرد زمزمه

 عشقم نواختم. یایآهنگ رو با تمام قلبم به در -

 به طرف مخالف حرکت کردم. شانیکه به طرفش برگردم، لرزان و پر نیگذاشتم و بدون ا زیم یرو رو وانیل

 گرفت. یپشت سرم، اراده ام رو ازم م نگاهش

 از دستش بدم و تحمل نکنم! دمیترس یهمه عشق واهمه داشتم! م نیاز ا من

 شد. لیترسناک تبد یتیبه واقع میکه بفهمم، ترس ها نیبدون ا 

 کرد. رانمیتلخ تر از زهر شد و و میبا گذشت زمان، برا نشیریش و پر از خاطرات یماند ادیبه  یمهمون

 ها... میارینم ریگ طیبل گهیعجله کن... اتوبوس حرکت کنه د ایدر -

 .رمیگ یتماس م میدیکنم. رس یزنه، قطع م یبابام صدام م مایگفتم: ن تند

 اومد. یانگار از ته چاه در م صداش

 سر کنم. یمزخرف رو چه طور التیتعط نیبدون تو، ا نمیانصاف، برو... منم بب یباشه ب -
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 .رمیرم که بم ی... نممایبس کن ن -

 رو از گوشم فاصله دادم و با ترش به در اتاق نگاه کردم. یداد زد که گوش یطور یگوش پشت

 شنون. یهم م نایرو بابا ا ماین ادیفر یکردم االن صدا فکر

 شه... یدهنت خارج م از ی... بفهم چایمواظب حرف زدنت باش در -

 رو دوباره به گوشم چسبوندم  یگوش

 خوب!... یکن ی... چرا هنجره ات رو پاره موونهیباشه د -

 . یزن یمزخرف م ی... هم حرف هایر ی... هم میکن یم میآخه روان -

 دیام گرفت که فهم خنده

 .یصبر کن برگرد ای... دریاساس رمیگ یاره بخند ... بخند... حالت رو م-

 .یبا یکردم و گفتم: پس تا برگشتنم با یزیر ی خنده

 اومدم ها... گفته باشم. یجواب بد رید هیثان کیدم دستت باشه.  لت،یمواظب خودت باش. موبا -

 باشه خدانگهدار -

 خدا به همراهت عشقم. -

 .رونیبرداشتم و از اتاق زدم ب عیکردم و چادرم رو سر قطع

 بود با مامان تصادف کنم. کینزد

 چه خبرته دختر... مواظب باش! -

 گفتم: یا عجله

 من آماده ام. میبر -

 نازک کرد. میبرا یپشت چشم مامان
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 حاال من عجله کنم؟... م،یساعته االف سر کار خانم هست کی... گهیاره د -

 .میکرده بود ری. اونم به خاطر من دمیمسافر ما بود نیاتوبوس به راه افتاد. آخر م،یدیما رس تا

 بودند. دهیزودتر از ما رس یبا خانواده اش کم عمو

 جمع شد. شیاشک تو چشم ها یعمه از خوشحال یطفلک

 رو به آغوش گرفت. بابا

 .ی... خوش اومدیسالمت باش شهیدورت بگردم داداش... هم -

 .دیعمه رو بوس یشونیپ بابا

 ...هیچه حرف نی... ایخدا نکنه آبج -

 کرد. یاش رو پاک کرد و با من و مامان رو بوس یاشک یچشمها ی عمهگوشه

 .نیچه قدر خوشحالم کرد نیدون یداخل... نم دییبفرما - 

دست  یفرشها ،یسنت ونیو دکراس یمتر یشد، با سه تا اتاق خواب س یم یخونه عمه حدودا هشتاد متر ییرایپذ

 بزرگ و دلباز، پر از درخت و گل... اطیبافت قرمز، ح

 اومد. یبه حساب م یمسافرت طوالن کی مانیعمه برا ینه چند سال، خو بعد

 .نیریگ یم یعروس یزهرا پس ک -

دو  کینزد ا،یدونم در یبغ کرده گفت: نم ریو سر به ز دیچیرو دور انگشت سبابه اش پ شیروسر یگوشه  ناراحت

 هنوز خونه اشون رو تمام نکردند. یساله... ول

 دستش گذاشتم و فشردم یرو رو دستم

 نگران نباش. شه،یدرست م یانشاا... به سالمت -

 .دندیخند چشماش

 تو اتاق. دیپر یبا شاد نبیز
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 ددر دودور... میبر ایدر -

 .دمیخند شیو انرژ طنتیهمه ش نیا به

 .ادیبدم نم -

 پس بلند شو... -

گرفت و ابراز  یتماس م ایداد  یم امیپ مایهر بار ن یخوش گذشت .ول یلیخ یلی.خ میشهرستان موند ی.چند روز

داد با دخترا ومامانت بگرد .از  یشدم .هر بار هم تذکر م یرفت. منم دلتنگش م یکرد، دلم براش غنج م یم یدلتنگ

 همه توجهش خوشحال بودم . نیا

 نیحامد و ترانه تنگ شده بود باهاشون انس گرفته بودم. رفتم اتاق تل رو باز کردم. شکر ترانه آنال یدلم برا یلیخ

 بود.

- 

 

 .نمیخوام صورت ماهت رو بب یزنداداش. زود برو وات ساپ که م سالم

 داداش مشنگت رو... ای ینیمن و بب یخوا یگل کرد. م شیطونیش

 . دمیته دل خند از

 شده. زهیر کیهر دو تا تون  یزود باش که دلم برا ترانه

 ...یفتیباشه بابا، پس ن -

 ترانه. یها غیج غیو ج ساپ رو باز کردم. حامد ظاهر شد فات

 یخودش گرفته بود و م یرو، روبهرو لیحامد رو هوا موبا یاز دست حامد رو داشت، ول لیدر گرفتن موبا یسع

 .دیچرخ

 دونم، حرف بزنم ... کی یکیترانه بزار اول من با خواهر  -
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 ...یکن یم یحامد اول منم... تو همش جر زن -

 .دمیخند یبچه گونشون م یبه رفتارها داشتم

 .دیرو از دستش کش یو گوش دیزور ترانه به حامد چرب که

 کنم. یسرت رو از تنت جدا م دمیخواهر شوهر رس نیبب

 :  چرا؟دمیبا خنده پرس -

 رو به طرف تختشون برد. یگوش

ه به نه خرج کرده، ن یپاپاس کیمن  یکرده. برا دیتو خر یفقط برا م،یگذاشت نجایپامون رو به ا یاز وقت نیبب -

 افتم رو دستش. یو م رمیگ یم یگاگول، من افسردگ یهمه توجهش به تو نیدونه با ا یفکرمه، اصال نم

 از تعجب گشاد شده بودند. میها چشم

 ...جاتیکت، بدل ،یتخت پر بود از بلوز، کفش، روسر یرو

 من خرج کرده بود. یرو برا زشیناچ ی انهیرو گرفت . حامد تمام حقوق ماه میاز اشک چشم ها یهاله ا ناخوداگاه

 رو به خنده داد. شیکار حامد اشک جا با

 به هوا رفت. غشیترانه رو محکم گاز گرفت که ج لپ

 .دمیاونم خر یها... برا یرو از دستش گرفت و گفت: خواهر کوچولو باور نکن یگوش

 .رهیرو پس بگ یرفت تا گوش یداشت از سر کوش باال م ترانه

 ملحق شدم. هیو به بق رونیرو بستمو قطع کردم. رفتم ب ترنتنیبگو بخند ا یکل با

 ماندگار شد.  میخونه که دوامش، چند هفته برا میبرگشت یپر از خوش یدل با

 شد کهمامان صدام زد: یشروع م ازدهیرفتم دانشگاه، کالسم ساعت  ی،داشتم م میماه بود نیفرورد یآخرا

 بازار . میبر امیبعد از ظهرم ینداشت یاگه کار گه،یسولماز، بگو مامانم م یسر برو خونه  هی  ،یریم یدخترم دار - 
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 چشم مامان ...فعال خداحافظ . -

 :خدا به همرات مواظب خودت باش.مامان

جواب نداد  یکس یبه در زدم ول یبازه ،چند تقه ا مهیدر ن دمی. دمایدرخونه ن یکردم ورفتم جلو میرو پا میها یکتون

 صدا زدم. یاز خانم وچند بار.داخل شدم وسولم

 خانم... سولماز خانم... سولماز

از تو  ماین یدهنم رو خود به خود بست .صدا ما،یداد ن یبا صدا یصداش کنم ،ول یبلندتر یباز کردم که با صدا دهان

 زد  یحرف م ادیاومد . با فر یآشپز خونه م

 . یآلمان، راحت شد رمی...م رمیم نایگرفتم ، با س طیفردا بل یچشم مادر من ...چشم ...برا - 

 جم بخورم. مینکردند، تا از جا میاریبه جلو رفتن   میپاها گهیحس شد. د یدم در خشکم زد! تمام بدنم ب 

 رفت !؟ ی! کجا داشت مگفتیداشت م یچ ماین

 به طرف پله ها برگشتم.  نایس یصدا با

 ؟یدستایخانم...بفرما داخل،  چرا اونجا ا ای:سالم در نایس

شده بود و قلبم  واریتونم بگم رنگم مثل گج د ی،زبونم از کار افتاده بود. به وضوح م نایزل زده بودم به س همانطور

 زد.  ینم

 زد: میبا عجز صدا دیحالم رو د ی. وقتمایلرزان برگشتم طرف ن ی. با چشمان رونیب دیبا عجله از آشپزخونه پر ماین 

 ....ایدررر

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

 بازار...  نیبر ادی... عصر مگهی... مامانم مدیبرداشتم ،رو به سولماز خانم با تته پته گفتم :ببخش مایاز ن چشم

 بشه، مردم و زنده شدم. بردم. تا چند کلمه از زبانم خارج بشه و مانع رسوا شدنم ادیسالم دادن هم از  یحت
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 دهیاومدم که دستم از پشت کش یم نییبه دو پا یکی.داشتم پله ها رو  رونیمختصر، زدم ب یخداحافظ کی.تند با 

 دیرس یشدم .وقت یم دهیداشت ومنم پشت سرش بدون مخالفت کش یقدم بر م نگیتند تند به طرف پارک مایشد .ن

 روبروم.  ستادیدستم رو ول کردو ا نگ،یته پارک

 :دینال نیو غمگ ناراحت

 ؟درسته؟... یدیرو شن می،تو همه حرفها یدیتو شن -

 میو لرزان از گلو ایبا فر میشدم. از شددت بغض صدا یشک خفه م یکردم ب یشدم. اگه زبان باز نم یخفه م داشتم

 خارج شد.

 . یومن و تنها بزار یبر یخوا یم دمی...شن دمی:آره شن

 و گفت: دیکش یپشت سر هم آه بلند یپاچه شد! چند بار دست

 برم آلمان . دیبه جون مامانم مجبورم ...با ایدر -

 کیاره من  نکه،یثابت کردن ا ی! برامی! عجزم! ناتوانمیشکستنم! خرد شدنم! نابود یبود برا یحرف کاف نیهم

 شوم . یخرد م شیچشم ها یدل رحمم،  زود دل باختم و االن هم دارم جلو فم،یدخترم، ضع

که باهاش حرف زدم و عاشقش شدم،  ینفر، کس نیکه اول یمن یکنم. برا یم کاریچ دمیزور خشم و درد، نفهم از

 بود. مایفقط ن

 یگفتم :پس گولم زد دیبار یکه اشک ازشون م ی،با خشم وچشمان نشیتخت س دمیکوب ممحکمیبا دستها 

 ؟یکن ینابودم م ی.چرا دار؟.. یمنو وابسته خودت کرد ؟چرایلعنت

اش  یشونیپ وار،یبه د دمیکامال چسب یکرد. وقت تمیرو گرفت و مهارم کرد. قدم به قدم به عقب هدا میدست ها مچ

... مامانم یوجودم یبه جون خودت که همه  ایپر غمم وگفت :در یزل زد تو چشم ها م،یشونیرو چسبوند به پ

 . یشم ....تو عشق من یقدم هم از تو جدا نم کیمجبورم کرده، وگرنه 

 رفته گفتم: لیتحل یبا صدا

 

 ...یخودت نامرد یهمش حرفه... تو هم مثل هم جنس ها نایا
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حرف نزن... دلم رو نشکن...  یطور نیا ایکه حاال بم تر شده بود گفت: در ییرو با دو دست قاب گرفت ،با صدا صورتم

و ازدواج نزن .ازش  ایاز در یحرف ،یریمدرکت رو نگ یاگه نر گهیمجبورم کرده، م. باور کن مامان ستمیمن نامرد ن

 یگردم و با تو عقد م یو انجام بدم و برگردم، بر م میدرس یاقول گرفتم ،قول گرفتم فقط هفت ،هشت ماه برم و کاره

 نیکه گولت بزنم .تو ا ستمیاش ن...بهم اعتماد کن ...من از اون دمی. قول ممید یم لیو ادامه تحص میر یکنم، با هم م

 خوامت . یچقدر م یباش دهیخودت فهم دیمدت با

 ........ریمیشم ...من بدون تو م ینابود م نمتیروز نب هیگفتم: من اگه  دهیبر دهیبه هق هق شدند. بر لیتبد اشکام

نتونستم تکون  یشوکه شدم! حت شیکار ناگهان نیحرفم تموم بشه، با لباش مهر سکوت زد رو لبام .از ا نذاشت

خواد ثابت کنه؟  یرو م یکنه ؟...چ ینابودم م شتریب نی... چرا داره از ارهیبخورم! ...تمام بدنم گر گرفت .اون که داره م

کرد؟  یم هی.داشت گر ختیشد ،دلم فرور یچشماش جار شهکه از گو یبسته اش، با اشک یزل زده بودم به چشما

 چرا ؟...چرا؟

دستام وهولش دادم. ازم جداش شد .به خودش اومد وچشماشو باز کرد.  یتو ختمیوانم رو جمع کردم و رتمام ت 

 یلحظه،  ناراحت کی یخواستم حت یپاره پاره شد .نم گرمیقرمز بود. ج یپر از اشک ورگها اهشیدرشت وس یچشما

همه  نیدل بکنم از ا ی. چطورزدم یکردم و دم نم یاش رو تحمل م یاشک یچشما دیچطور با نم،یاش روبب

 نگاه پر از عشق؟  نیجدا بشم از ا یخواستن؟ چه طور

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

کردم و اشک  دایت پخلو یقدم زدم، جا  ابانینتونستم دانشگاه برم. تاعصر، تو کوچه و خ گهیکردم .د یفرار م

 . ختمیر

و سرنگون شد. شک  دیتپ یکه بد جور یدل یبرا ختمی. اشک روستیپ تیکه به واقع ییبابت ترسها ختمیر اشک

 احساس قلبم بود. ینبود از رو لیدل یب میگرده. بهم الهام شده بود. ترسها یبر نم گهینداشتم که د

 

 ۱۹پارت#

 . دیتپ ماین یکه برا یکردم به دل نیعابران قدم زدم و نفر زیترهم آم ینگاه ها ریعصر ز تا
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برد .  یم یگشتم خونه بدون شک مامان به حال داغونم پ یکنم، اگه برم کاریرفتم کجا برم و چ یخودم کلنجار م با

م. به کرد یو رفتنش رو، فردا تحمل م مایوجود ن یکردم، چه طور یم شیدروغ حال بدم رو از مامان  مخف کیاگه با 

 باشم و دم نزنم.  نشتونم نظاره گر رفت یتونستم دروغ بگم، نم یخودم که نم

 دنیند یراه چاره و نجاتم برا نیممکنه بابا قبول کنه شب رو اونجا بمونم، آخر ریغ یحامد، ول یبرم خونه  خواستم

 درنا بود. یموقع رفتن، خونه  ماین

در افتاد کنارش، به تته پته  یدستانش لمس شد و از رو د،ینگش پرگشود، از سر و وضعم ر میدرنا در را برا یوقت

 افتاد. 

 !... بابا... تو رو خدا....حرف بزن!...ای... شده دریچ -

 کنه زود خودم رو انداختم بغلش. یدر سکته م یداره جلو دمید یوقت

کردم، اومدم  هیناراحت بودم و گر یکم مونیزندگ تی... به جون خودم همه سالم هستند، من از وضعیآبج یچیه -

 .شمیداغون م تیوضع نیبمون وبا ساالر سرگرم بشم. دارم از ا نجایا یچند روز

 من، درنا رو به هق هق انداخت . یمصلحت دروغ

 .میبغل هم زار زد یدر ورود یجلو

 .ختمیو دل خودم آرامش درنا رو هم بهم ر یرو لعنت فرستادم که به خاطر ندونم کار خودم

هم خودت رو عذاب  یدار ایو گفت: در دیاش کش یاشک یبه گونه ها و چشم ها یمن و از خودش جدا کرد. دست درنا

ها پدر و  یلیها هستند که به نان شبشون مهتاج اند. خ یلی! خیبزرگ شد گهیهم مامان و بابا رو... تو د ،ید یم

چرا خدا رو  ،یمنطق شد ی. تو چرا بیروز لقمه کی یبرا کننی. سر پناه ندارن، جون مستیمادر باال سرشون ن

 .یکن یزن و خون م ریمرد و پ ریچرا دل اون پ ؟یکن یبار م کیکه هر چند  هیکار ها چ نی! ایفراموش کرد

 نکن... مونمیمبل نشستم و گفتم: از... اومدنم... پش یهق هق رفتم رو با

 رو تو ،دستانش گرفت میزانو زد و دستا میروبه رو تند

 یدست یخوا یگم. چرا م ی... به خاطر خودت میوجودم ی.. همه ی... نور چشممی... تو خواهر منهیچه حرف نیا -

 ...  توکلت کجا رفته.یکن ضیخودت رو مر یدست
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از غمم  یشد. زره ا یداغ امروزم م یکرد و قاط یداغ دلم سر باز م شتریو ب شتریشد ب یاز زبونش خارج م یحرف هر

 نیدچار ا میکرد ینقل مکان نم ماین یاگه خونه  نکهیگرفتم، از ا یم شیآت شتریو ب شتری، ب چیشد که ه یکاسته نم

 شدم. ینم یهمه دغدغه فکر

 گفتم: نیف نیخسته و متورم رو به درنا دوختم و با ف یها چشم

ما  یخونه  یچند روز اد،یزاره ب یتنگ شده نم ایدر یخبر بده نگرانم نشه... بگو ساالر دلش برا یبه مامان جور -

 مونه. یم

 رو فشرد و بلند شد. دستانم

و عجزم رو با تمام وجودم  یچارگیو ابر گرفته ام زد.  ب رهیشد و به قلب ت یساعقه ا ما،یاون خونه بدون ن یآور ادی

 خودم دفن کردم.  یتو

. تنها راه نجاتم خواب دمیخواب یم یکم دیمبل کندم و به طرف اتاق ساالر قدم برداشتم. با ینزارم را از رو حال

 بسپاره. یرو به فراموش ماین یبود که حرف ها قیعم

 خودم جمع شدم. یو تو دمیتخت ساالر دراز کش یهمان لباس ها رو با

! ییقلب هوا نیکار کنم با ا یبرد... چ ادمیتحمل کنم! اگه برنگشت! اگه سرش گرم شد و از  ی...  چه طورایآخ خدا -

 وحانه باورش کردم. چه ساده ل

را متحول کرد. خودم رو در قعر  میایخشک شدن نداشت. آشوب دلم دن میو تصم دیچک یم میمحبا اشک ها یب

 و وحشت.  یکیکردم پر از تار یحس م یچاه

 حرف ها بود. نیتر از ا زیدرنا ت ی. ولدارمیهم فشردم تا نفهمه ب یورود درنا چشم رو با

 تونه بخوابه. یهم م یکس ،یو خود خور هی... چون با اون همه گریدیدونم که نخواب یم -

 بلند شو لباس عوض کن. الاعقل

 ام رو متوجه بشه. هیگر یخواستم با دهن باز کردنم صدا ینزدم، نم یحرف

 بخواب. نگران مامان هم نباش. یکم یانداخت و گفت: باشه اگه تونست میرو ییپتو
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 رو ربود. می، خواب چشم هاهم فشار دادن یتالش و پلک رو با

 ام رو به زور گشودم. دهیبهم چسب  یگونه ام، پلکها یرو ینوازش دست با

 : خاله جون چرا چشمات قرمزه!دیمعصوم و نگرانش پرس یو چشم ها کیکوچ یبا اون دست ها ساالر

 ردم پتو بغلش ک ریو ز دمیکش میبازو یکرخت شده ام رو به زور تکون دادم و ساالر رو رو بدن

 زدم. یبوسه ا شیموها یرو

 قرمز شد. میخاطر چشم ها نیبه ا دم،یفدات بشم. خسته بودم خواب -

 تکون داد دنیتند سرش رو به عالمت فهم تند

 :دمیکه پرس زمیاز نگاه کنجکاو ساالر بگر خواستم

 بال. طونیش یتو تا حاال کجا بود -

 . دمیها خر یخاله چ یدون ی. نمدیهمراه بابا رفتم فروشگاه خر -

 تر از قبل بغلش کردم که صداش در اومد. سفت

 ...واشیخاله استخونام شکست  -

 شه. یفراموش م یچند ساعت یغم ها، برا یکه با حرف زدن، همه  یخلق کرده ا یدر وجود بچه چ ایخدا

 با ورجه ورجه از کنارم بلند شد. ساالر

 .میم شام بخورکن دارتیرفت... مامان گفت ب یم ادمیخاله داشت  -

 بدو بدو که از اتاق خارج شد. ساالر

ساالر  وتریکامپ زیم یرو میکه درنا برا یرو در آوردم و شال رونمیب یبه خودم دادم و بلند شدم. لباس ها یتکون منم

 سرم انداختم. یگذاشته بود رو، رو

 که برم آشپزخانه دست و صورتم رو آب زدم نیا قبل
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 بودند. دیهم قابل د یچند فرسخ مازی. پف چشم ها

 .یشروع کرد به احوال پرس ییسالم دادنم آقا سامان با خوش رو با

 .اوردین میبه رو یزیداده بود که آقا سامان اصال چ حیشوهرش توض یکنم درنا برا فکر

 شد. یدانشگاه ظاهر م یجلو مایفردا جمعه ست، وگرنه بدون شک ن شکر

 .میخورد یو تنقالت م میکرد یتماشا م لمیف میداشت

که هنوز  یالیخودم پخش بود. سر الیو سر لمیمغزم ف ی. چون تودمیفهم ینم یینمایس لمیاز ف یزیچ چیمن ه یول

 خودم مجهول و قابل هضم نبود. یهم برا انشیپا

 بلند شدم و به اتاق رفتم. میگوش ی برهیو با

 یرفته بود تو پهلو یوروجک ساالر طور یبودند که متوجه من نشدند. حت لمیف یغرق در تماشا یسه تاشون طور 

 رفت. یخورد که آدم دلش براش ضعف م یم پسیباباش و چ

دونستم خودشه. هر چه قدر زنگ خورد بازش نکردم. مدام آب دهانم  یبه اتاق ساالر گذاشتم و در رو بستم. م قدم

 شد. یبار دستم رو م نیاکنم.  هیدادم تا مبادا باز هم گر یرو فرو م

 فرستاد. امیجوابش گذاشتم، خسته شد و پ یبار تماس که ب نیبعد چند بالخره

بار از نگاهم محروم نکن ... پاشو  نیآخر یخودت رو برا مایمرگ ن ای... دریجون من جواب بده... باز کجا رفت ایدر -

 کنم. یخواهش م ایب

 یپاسخ م یرو ب شیبشم، جواب ها دنشونیکه نتونستم مانع بار یشکمن با قطره قطره ا ینوشت ول یسر هم م پشت

 گذاشتم.

خونه. بدون بدرقه ام  ای... صبح بایکنم در یو نرم ... خواهش م ستمیمامانم با ینکن تو رو ینکن... کار دمیناام ایدر -

 . رمیم ینکن... دلتنگتم... دارم م میرها

 دیقدر جواب ندادم که با شعرش تمام وجودم پر کش ان
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 پژمره هستم... یآن گل بوته  من

 غم نشستم... ریتنها در کو که

 ...ییاینشستم تا ب دتیام به

 برگ خستم... یبه رو یبارون تو

 شم.... یتونم راه ینم دنتیبدون د ایب ایدر -

 دون چرا صبرم شکست و براش نوشتم. ینم

 ...ایآشنا دوستت دارم ب بهیغر

 شمارم روزها و اون لحظه ها... یو م نمینش یم

 ما...  شیپ ییایو ب یباز هم برگرد تا

 باشه با هم... یکیخوب سقفمون، باز هم  چه

 ...شمیپ یمنتظر تا برگرد بمونم

 زندونم با تو من آزادم... تو

 ام حبس شده بود. نهیجدا بشه نفسم تو س یگوش بوردیک یانگشتانم از رو تا

 زود تر نوشت. ماین

 ینم ادی... زشتیپ امی... زود می... تو عمر منیدم... تو مال من یگردم... بهت قول م یبرم ای... دریتمام وجودم -

 وقت... چیکنم فراموشم نکن... ه یمونم، منتظرم بمون... خواهش م

 تا وقت  مرگم. نمینش ین منتظرش مم یبود تا برگشتنش. ول هیبه وداع شب شتریب مایکلمات ن نیا

داد که نذار  امیپ ماین یفرودگاه بدرقه اشون، نرفتم .چند بار میبر ای.بابا ومامان هر چه قدر اصرار کردند که ب صبح

تونستم برم بدرقه عشقم ،تحمل کنم تا  ی،نم ختمیشم ...دلتنگتم . جواب ندادم .فقط اشک ر یراه دنتیبدون د

 هشت ماه و تحمل کنم ؟...خدا... نی...اخه چطور ا مزار نزن هیبق یالتماسش نکنم که نرو...تحمل کنم وجلو
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 .مایبدرقه ن یهم رفته بودند فرودگاه برا نایا درنا

 کردم. یمثل مرغ سر کنده جلزو ولز م منم

 زدند... انهیکردند. و به وجودم تاز دنیشروع به باراجازه  یقلب عاشقم ب یباران ها دوباره

 .زمیاشک بر یحامد تماس گرفت و ازم خواست برم فرودگاه، فقط تونستم بدون کلمه ا یوقت

 زیوار کردنم بود و نه چ دیدادنش فقط ام یمطمئن کنه. دلدار مایپشت تلفن فقط تونست من و از برگشتن ن حامد

 .گهید

 

 ۲۰پارت#

سال  کیسال ،  کیها و محرمها، آمدند و پشت سر هم گذشتند .هشت ماه شد  دی،ماه ها وسالها ،عوشبها  روزها

 یروز ها نیمدت برام زجر آور تر نینشده. ا مایاز ن یسه ساله خبر کیشد دوسال، دو سال هم تموم شد ... نزد

دختر آفتاب  هیچه طور با  دی. رفت و نددیندعشقش رو  هیبه قول خودش عاشق ، رفت ونابود یمایعمرم گذشت... ن

کم به زور  یلیشدم، تونستم با نمرات خ یباال قبول م یکه با رتبه ها یکرد .من کاریاحمق چ ی دهیمهتاب ند

 .رمیبگ سانسیل

کردم،  یم یرو سپر میتر روزها دیو نا ام دیکرد. نا ام دایپ دیتشد میگذشت کمکم افسردگ مایسال که از رفتن ن کی

 اک هر روزم، شده بود اشک و آه...خور

 روز ترانه اسرار کرد برم خونه اشون.  کی

شدم، من مطمئنش  مایبه ن ایمن مسبب اعتماد در گهیکنه و م یم نیحامد هم داغونه... هر روز خودش رو نفر ایدر -

 عاشقشه... مایکردم ن

  دمیاز اشکم دست کش سیخ یگونه ها به

هم نگرفته. فقط از گوشه کنار و از  کیتماس کوچ کیسال،  کیتونم فراموشش کنم. بعد  یدونم چرا، نم یترانه نم -

که به من داده بود رو شکست! چرا  یرسه... چرا قول یم سشیشنوم، حالش خوبه و به تدر یم هیبق یحرف ها

 ره؟یگ یبرنگشت! چرا باهام تماس نم



 ییایدر یپر

128 
 

حامد گفته بگم  ،یو باز هم خودت رو کور کن نجایا یایو گفت: تماس نگرفتم ب دیبه آغوشم کش شهیمثل هم ترانه

 روان پزشک. شیپ میباهم بر یایب

 به راون پزشک ندارم. یاجیرم... ترانه من احت یجا نم  چیمن ه -

بعد  یدون یگرفته . م تیزی... به خاطر حامد لج نکن... حامد برات از روان پزشک خودش وایکنم در یخواهش م -

 دمش،یکش رونشیروان پزشک،  ب نیبه زور امضا و التماس و کمک هم مارستان،یداشت؟... از ت یچه حال ایمرگ هان

حالت بدتر نشده تحت نظر روان پزشک  دیبا توکرد. حامد معتقده  دایرو پ شیروان پزشک بهبود نیتحت نظر هم

 .یباش

 .امیشرط م کیبه  -

 !ی: چه شرطدیتعجب پرس با

 م:جا به جا شدم گفت میتو جا یکم

 مرد... ایچرا هان یبهم بگ دی... بانیو حرف نزد نیاومده، تفره رفت ایکه به سر هان یهمه مدت از سرگذشت نیتو ا -

 شتاب زده از کنارم برخاست. ترانه

 هست.  تتیزیساعت چهار وقت و یحرف هاست!... برا نیاالن وقت ا ایدر -

 خواست از دستم در بره اتاقش. یو سد راهش شدم. م ستادمیبلند شدم. روبه روش ا تند

 رم؟... یجا نم چیمن ه یتا نگ -

حرف  دنیشن یکشه! االن هم حالت برا یمن رو تو منگنه نزار... حامد من و م ایو گفت: در دیدور خودش چرخ به

 .ستیکه گذشته... ن ییها

 .دمیرو به طرف مبل کش دستش

 گم، مطمئن باش. ینم یزیدم به جون حامد بگو... به حامد چ یتو رو قسم م -

 کرد و استرس گرفت یپف کالف

 !...دنیبه شن یدار یتو چه اسرار ایدر -
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 حرف بزن ترانه زود باش. -

 .دیکش شیبه گلو یشد و دست میجد یچشم ها ی رهیخ یکم ترانه

خودمون خونه و  یو برا میاز پروشگاه فرار کن میگرفت میوشاهرخ تصم ایمن و حامد و هان رستان،یسال آخر دب -

که زور باال سرمون باشه. سر ساعت بخور... سر  نیوا ،یاز زندگ میخسته شده بود گهی. دمیدست و پا کن یزندگ

 نکن . هینخد... گر لندنزار... ب رونیشو... قدمت رو ب داریساعت بخواب... سر ساعت ب

 .میفرار کرد م،یهم بودو مونس و همدم  میباهم بزرگ شده بود یما چهار نفر که از بچگ خالصه

نتونه  یروستا تا کس کیبه  می. اول فرار کردمیخبر داشت گهیعاشق شاهرخ بود و منم عاشق حامد. از دل هم د ایهان

روستا  یکه اهال میدیدر و اون در شن نیکمکم از ا ی. ولمیکرد یروستا زندگ کیدو سال تو  یکیکنه.  دامونیپ

کافه جمع  یکه تو انییداغ کرد و با چند نفر از روستا دما گذاشتند. حام یبرامون حرف در آوردند و اسم فاحشه، رو

 تهران. مییایو ب میاونجا رو ترک کن میشدند، دعوا راه انداخت. مجبور شد یم

 ده. ینم ریشناسه و گ یما رو نم یتهران که هم بزرگه، هم کس میاسرار کرد بر شاهرخ

. شبانه روز هم درس میاتاق اجاره کن کیتهران  نینش ریفق یتو نقطه  میپس انداز هر چهار نفرمون تونست با

شد. حامد هم تو  یثروتمند یخانواده  ی. شاهرخ راننده میکرد یم یشگریو من آرا ای. هانمیهم کار کرد م،یخوند

 کرد. یدفتر چاپ کار م

 زد. بشیکه شاهرخ ق میشد یم دواریام یبه زندگ میکنار هم، کمکم داشت یدو سال زندگ بعد

شد و تب کرد.  ضیمر ایپس انداز ما رو هم برداشته و رفته بود. هان ینبود که نبود. همه  م،یرو کرد رویجا رو ز همه

 ییاهرخ بود، وقت هاش ی وانهید ایخونه. هان واریشد. هر روز فقط کارش شده بود زل زدن به در و د یدچار افسردگ

 . گرفت یطرف شاهرخ رو م شهیشد هم یکه با حامد بحثشون م

 حرف بزنه.  یبره و چند کلمه ا رونیتونست ب یم ایتازه هان  ،یسه سال در به در بعد

باال شهر شب  میداره، رفت یتهران بزرگ، مخصوصا باال شهر عالم یتو یگفت: شب گرد یاسرار حامد که م به

 ...یدنید یپارک و جاها ایرستوان  میبر میهم نداشت یل آنچنان...  پویگرد
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متوقف  ییالیدر خونه بزرگ و و یمدل باال جلو نیماش کیکه  میخورد یو پشمک م میزد یکنار هم قدم م میداشت

 ستادنشیتا علت ا میبرگشت ای. هر دو همزمان به طرف هانستادیا ایکه هان مینبود یزیشد. حامد و من اصال متوجه چ

 ر ایشده و بدن لرزان هان دیکه با صورت سف میرو بپرس

 

 .میبه رو شد و

 مدل باال.. نیبه همان ماش دیرو دنبال کرد و رس ایاز من حامد رد نگاه هان قبل

 نیدختر از ماش کیهمراه  ،یخاص ی افهیو ق پیبود سنگ کوپ کنم. شاهرخ با ت کیباز شد، نزد نیدر ماش یوقت

 شد. ادهیپ

کل شهر اکو شد شاهرخ و اون  یبلند حامد که تو یرفت وسط کوچه خشکمون زده بود که با نعره  ادمونی ایهان

 دختره به طرف ما برگشتند.

 برد. ورشیو به طرف شاهرخ  دیکش ادیسقوط کرد. حامد فر نیزم یبا دو زانو رو ایهان

 .رونیب ختنین کلفت از خونه رو چند نفر گرد دیکش غیکه دختره ج دیصورتش کوب یمشت محکم رو چند

 نشونمت.  یم اهیکشمت... به خاک س یم یزد. آشغال عوض یم ادیفر حامد

 اون سه گردن کلفت حامد رو گرفتن و مانعش شدند. یول

 .نیپدر و مادر رو ادبش کن یب یبچه  نیو گفت: ا دیکش شیلب خون یدست رو  یبا پوز خند چندش آور شاهرخ

بلوز و شلوار و  کینگاه کرد و دختره رو که با  ایبه هان یزیآم ریدستورش رو داد، با حالت تحق ز،یهمه چ یب شاهرخ

بود، رو به  ختهیسر و گردنش ر یشده اش،  که رو تیالیها یموها یگردنش انداخته بود و همه  یرو یکه الک یشال

 و رفت داخل. دیآغوش کش

 تونستند کتکش زدند. یامد و تا مرفتن شاهرخ اون سه لندهور افتادند به جون ح با

شد. منم هر چه قدر  ینه بلند م د،یکش یم غیکرد، نه ج یم هیو خشکش زده بود. نه گر نیکه افتاده بود زم ایهان

 .دیهنجره ام رو پاره کردم و به طرفشون رفتم تا حامد رچ نجات بدم زورم بهشون نچرب
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 شتند.که خودشون خسته شدند و دست از سرش بر دا نیا تا

گونه اش زدم . تا بلکه به خودش  یرو یمحکم یلیرفتم و با تمام قدرتم س ای. به طرف هان ادمیحرص و وحشت ز از

 جمع کنم. نیزم یجون حامدم رو از رو یو کمکم کنه، تن ب ادیب

 برسونم. مارستانیخبر کنم و حامد رو به ب یکردن، تونستم تاکس هیخون گر با

 کرد. ینم یهم تو خونه بس نشسته بود و کار ای. هاندیکردم. به هوش اومدن حامد دو هفته طول کش تیشکا

 ی. دلم مدیو شما اشتباه اومد میشناس یرو خودم شخصا به همان خونه بردم و گفتن ما شاهرخ رو نم سیپل یوقت

 بزنم. ادیخواست فر

و  رونیب ادیدادم تا شاهرخ ب یم کیهمون خونه کشدست بر نداشتم هر روز دم در  یرو مرخص کردم. ول حامد

 بندازم. رشیگ

چپ و  یپا ی... ولنهیتونست بش یشد و م یرفتم. کمکم حال حامد خوب م یشکست و نم یم میکاش قلم پا یا که

 کرد. یم یسپر یخبر یب یایدن کیهم تو  ایتونست تکون بخوره، هان یدست راستش تو گچ بود و نم

 دستاش رو گرفتم. دیکه هق هق اش کل خونه رو برداشت و لرز ترانه

 و رو به روش زانو زدم. ومدیکردم، اما دلم ن یم هیخودم هم پا به پاش گر 

 تعرف نکن... گهیترانه من و ببخش د -

 ...ی... خودت خواستایتکون داد و گفت: نه بشنودر یسر 

 شدم و که دوباره شروع کرد. الل

 .شب برگشتم خونه -

 .دمیکش غیدر که پا به داخل خونه گذاشتم از سو وضع خونه ج از

قلبش چاقو فرو رفته بود و  یبدون لباس  وسط اتاق دراز به دراز افتاده بود. درست رو ایبود. هان ختهیجا بهم ر همه

 جونش کبود شده بود. یبود. بدن ب یخون ازش جار
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نداشت. زبون حامد قفل شده  یا دهیزدم فا غیقدر تکونش دادم و ج... هر چه  واریزل زده بود به د دهیرنگ پر حامد

 رو پوشاندم. ایبدن لخت هان یمالفه رو کیلرزان و  یتماس گرفتم.  با دست ها سیبود. با پل

 مارستان،یاش رو اعالم کرد. بعد چند روز از ب یو خودکش ایبه هان یاومد و با جمع کردن مدارک، دست دراز سیپل

رفتم و از اونجا به  یم یبه آگاه مارستانیبه بهشت زهرا. تک و تنها از ت ایمنتقل شد و هان مارستانیحامد به ت

 گذشت. یوحشتناک م یگذاشتم که اونم برام با کابوس ها یخواب قدم م یبرا یبهشت زهرا. خونه هم دو ساعت

 گذاشتم کنار. دمیو مشق رو بوس درس

و  دیکوب یم مارستانیت واریکرد، دل همه رو خون کرد. خودش رو به در و د ماه بعد الل شدن حامد که دهن باز چند

 زد. یم ادیفر

 استخون شده بود. کهیت کیرو نداشتم.  دنشیتحمل د گهیبستند. د یزدند و دستاش رو م یم آپول

 که آرام گرفت و حرف زد. دیطول کش میسال و ن کی

در رو باز کرد و اومد داخل خونه،  تا به خودم بجنبم، به طرفم هجوم آورد و بلندم  یدونم چه طور ی: شاهرخ نمگفت

 .یکرد. بستم به صندل

 زدم. ادیکه قدم گذاشت فر ایکرد . به طرف هان یهم فقط نگاهش م ایهان

 کشمت.  یم یدست بهش بزن -

گفت: دلت برام تنگ شده بود عشقم...  شد و بغلش کرد و کینزد ایبه هان شتریمن نکرد و ب یادهایبه فر یتوجه یول

عاشقم  رمی... عز ی... آخیشد یاز رفتن من دچار افسردگ دمینشون نداد. شاهرخ گفت شن یعکس العمل ایهان

نمان و لذت ببر ... نا  بینص یب یدیاز عشقم که به جنون رس ایتمام وجودت رو پر کنم از عشق... ب ای... خوب بیبود

 ...یه قدر خاطر خواهمکه چ نهیداداشت هم بب

 نداشت. دهیفا یزدم خودم رو تکون دادم ول نعره

برد و  ورشیشاهرخ به طرفش  یکرد. ول ینیبه خودش اومد و عقب نش ایرفت هان ایکه به طرف بلوز هان دستش

 به جونش افتاد.  انهیوحش
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خودم  یکه برا یخونه ا یکه داداش احمقت اومد جلو یگفت تو عاشقم بود ی. مدیرو نشن ایهان یها هیو گر یها ناله

 رو برد. میساخته بودم آبرو

 کر شیمن ماست مال یبلند بلند قهقه زد و داد زد: ول شاهرخ

 

 عشقم، نترس. دم

رو که عاشقمه و به خاطر من  یکس ستم،یمن سنگ دل ن نهیتا داداش وفادارت بب ایبغلم که عجله دارم. ب ایب حاال

 نیو طعم بغل عشقت رو با تمام وجود بکش و لذت ببر... من چن ای. بزارمینم بینص یبده رو از خودم بحاضره جون 

 سوزه. یتو که دلم براشون م مثل یکنم، به جز درختران مظلوم ینم یکس چیرو در حق ه یخوب

 و پرت کرد. دیبلوزش رو از تنش کش انهینکرد و وحش ییاعتنا ایهان یها ادیو فر غیج به

 بزنم و چشم ببندم . ادیافتاد و نابودش کرد. فقط تونستم فر ایبه جون هان 

. بلند شد و لباس هاش رو مرتب کرد و رفت آشپزخونه با دستمال آشپزخونه، دیبه مراد دلش رس یوقت یروان کثافته

 .یره کنبه خاطر عشقت، قلبت رو پا یتون یم نمیبب ایب ایگرفت و گفت: خوب هان ایبه طرف هان ییچاقو

 قلبش فرو کرد. یو تو دیچاقو رو از دستش قاپ ایبزنم، هان ادیو فر امیبه خودم ب تا

 با دستاش صورتش رو پوشاند و زار زد. ترانه

 کنه مرد و زنده شد.  فیحامد تا کل ماجرا رو تعر ایدر -

 ینگذاشته بود. اون خونه ا یاز خودش باق یاثر چیه یدنبال شاهرخ گشت ول د،یرو فهم تیواقع یهمه  سیپل یوقت

 ، سرشون کاله گذاشته بود . یجعل یوشماسنامه ینامزدش بود که با اسم جعل یخونه م،یبود دهیهم که د

 نشده. دایازش پ یرد چیه یهم که هنوزه حامد در به در دنبال شاهرخه، ول هنوز

 ... ی... راحت شد یدیشن ایخوب در -

 بزنم. ادیو فر میموها بود که چنگ بزنم به یحرف کاف نیهم

 .رمیم یهم من و نابود کرد... اونم من و قول زد... من طاقت ندارم... من م مایترانه ن -
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 شد . یمگه م یجدا کنه، ول میکرد دستانم رو از موها یتالش م هیبا گر ترانه

 شه ... بس کن ...   یصفت نم یمثل او ب یکس چیکنم... ه ی... غلط کردم... خواهش مایبس کن در -

 دادم .  یکاش قسمش نم یکردم بگه... ا یکاش اسرار نم یبه زور تونست آرومم کنه... ا ترانه

 دلهره افتاد به جونم.  شتریب شیحرف ها دنیشن با

 بلند شد. مهیقفل در ترانه سراس یرو دیچرخش کل با

 کشه ... یمن و م نهیبدو اتاق... حامد حالت رو بب یدوست دار یجون هر کس ایدر -

 .یبهداشت سیو خودش به طرف سرو دمیبه طرف اتاق خواب دو من

 .دتریامان من رو تشد یب یحامد خونه رو پر کرد و اشک ها یصدا

 زده... بتونی... کجا غ ی... خواهر یخانم ییکجا -

 .دمیترانه رو شن یصدا

 .یسالم خسته نباش -

 !...یکرد هی: ترانه چشم هات چرا قرمزه! گر دیمشهود بود، پرس شیکه تو صدا یمکث با تعجب یبا کم حامد

 به لکنت افتاد ترانه

 .میو سبک ش میدر دو دل کن میبا خواهرت... خواست ینه...  فقط... کم -

 بر خورد کرد. واریاز حامد بودم که در اتاق با شتاب باز شد و به د یحرف منتظر

 ورتش کبود شد و رگ گردنش متورم.ص د،یحامد من رو سر پا وسط اتاق د یوقت

 نم،یچشمات بب ینم اشک رو یحت ،یبه خاطر اون عوض گهیبار د کی... فقط گهیبار د کی... اگه ایبه خاک هان ایدر -

 یهم جاش رو بلدم، هم مکانش رو... کار ایکنم. در یم کسانیالدنگ رو با خاک   یو اون پسره  ایاون سر دن رمیم

 آخر... مینکن بزنم به س

 آغوش برادرانه اش انداختم. یرفتم و خودم رو تو جلو
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هم  یکن یارزش نداره... هم من و نابود م یکس چی... هیکنم خواهر یسرم رو نوازش کرد و گفت: خواش م یموها

 خودت رو.

 

 ۲۱پارت#

مشت شده  یها نشسته بودم و از استرس کف دست د،یرس یبه نظر م  یمسن بایکه زن تقر ینیدکتر مه یرو روبه

 ام عرق کرده بود.

 اتاق انتظار منتظرم نشسته بودند. یرفته ،و تو رونیب یو ترانه بعد سالم و اهوال پرس حامد

 از اتاق خارج شدم. ینسخه طوالن کیسوال و جواب، با  نیو چند ینوار مغز بعد

 بره... ادتیروز هم  کی دیکرد نبا دیرو گرفت و تاک میدارو ها حامد

 نبرند.  ییبو میکردم تا از افسردگ یمامان بابا مخف دیرو از د میداروها

اومد چشم بسته از  یم شیپ میهم برا یرفتم کار ضرور ینم رونیزندان مرگ، ب میخونه و باغچه اش شده برا نیا

 حکم عذاب رو داشت. می،برا ایبا نم نمیریخاطرات ش یشدم. از نقطه به نقطه اش واهمه داشتم. تداع یباغچه رد م

 فرزاد بود. یریام، دستگ هیخبر خوشم و بهتر شدن روح نیسال کشنده، اول میو ن کی بعد

 .یکار کن یباهاش چ یدار میبابا تصم -

 .دیقبل از من، سوال دل  من رو از بابا پرس حامد

 یحساب بانک یرو که تو میاز پولها یمیدونم پسرم، ن یبه فکر فرو رفت و گفت: نم یچانه اش رو خاروند و کم بابا

 رو خرج کرده. گرشینصف د یگردونه...ول یبود رو بر م هیاش در ترک

پسر ده ساله دارم، نزار در  کی گهیکنه. م یازم تلب بخشش م مونه،یپش یلیخ یلیدر رو باهاش صحبت کردم، خ رو

 پدر بشه. یبه در و ب

 ادیکه تشنج کرده باشم فقط فر ی. انگاردیلرز یم تیوسط حرف بابا. تمام وجودم از عصبان دمیجن زده ها پر مثل

 زدم. یم
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...  شما رو سکته داد، دار و دیکش یما رو به نابود ی... اون زندگیببخش ی... حق نداریدل بسوزن یبابا هق ندار -

 ون به رحم اومده!... اره بابا... اره؟...صفت دلت یاون روباه ب یندارمون رو به تاراج برد... حاال شما برا

 یآورد. بابا با تعجب!  چشمها یآب قند م میدر آرام کردنم داشت. ترانه برا یدستم رو گرفته بود و سع مامان

 زد. یقدم م تیشدند. حامد هم با عصبان یم یمهربانش پر وخال

 .دیطلب یم هیو گر ادیشده بودم. دلم فقط فر یوحش

 .رمیبه زور تونستم آروم بگ یزار هیگر یکل با

 خانواده ام رو به درد آورد. یخوش امروز رو عکس العمل  خراب کرد. قلب همه  خبر

 قرص آرام بخش به خواب رفتم. کیرو به اتاق رسوندم و با  خودم

 نییچند کوچه پابخره.  اورانین یتو هیخونه با تمام اسباب و اساس کیکه از فرزاد پس گرفت  یتونست با پول ها بابا

 باشه.  نیخواست حامد اجاره نش یکنه. بابا دلش نم یداریداداش حامد خر یواحد آپارتمان برا کیتر هم 

خاطرات خوش از اون خونه وباغچه دل  ی.منم با کل میکرد ی،خونه آقا شهرام وخال یتشکر و قدر دان یبالخره با کل  

 ود.برام جهنم ب مایکندم .واقعا اون خونه بدون ن

رفتم .  یمن نم ،یرفتند مهمون یم نایا ماین یهر وقت مامان و بابا به خونه  دم،یکش یسال خودم رو به نابود سه

رو  میمدت، چند تا از خواستگارها  نیموفق نشدم. تو ا یفراموشش کنم . ول رمیوقته  دارم با خودم کلنجار م یلیخ

حرف وکم غذا شدنم،  یسردم ،ب یوبابا به خاطره رفتارها مانهر روز از طرف ما یشده، رد کردم ...ول یبا هر ترفند

 .  شمیم خیتوب

 هیرو به کمک مشاوره کم و کمتر از کرده ام. چند مدت میدادند. داروها یم میو حامد مونسم شده اند و دلدار ترانه

سامان که خواستگارمه جواب مثبت  یوستااز د یکیبه  دیکفش که اال وبال با کیمامان ودرنا پاشون رو کردند تو 

از مغز و روحم  ماین یخاطره  ادویطرف  کیگرفتم ...از  قرار یبد هی.تو دو راه دهیی.  چون از هر لحاظ قابل تایبد

 رو ازم صلب کرده. شمیگوشم خونده که لگد به بختت نزن همه آسا ریز یطرف هم درنا اون قدر کی،از  شهیپاک نم

 درنا بلند شدم ودر اتاقم رو باز کردم . ادیداد وفر با

شده ؟... من  یبا خودت ؟چه مرگته؟  چ یکن یم کاریچ ؟یتو اتاقت و درو بست یدیباز چپ ا؟چرایچه مرگته در -

روز  نیست. آدم با نمره ودرس به ا گهید زیچ هی، دردت  یکنیتو بهونه م نییپا یدونم به دروغ نمره ها یخوب م
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الاعقل با من حرف  ،یبگ یتون ی.اگه به مامان وبابا نم یحرف بزن یکیبا  دی... بایزیتو خودت بر دیافته.  تو نبا ینم

خداها هم  یوگفت :به من اعتماد کن ...به مامان گفتم ساالرو ببره پارک .اون بنده  نییبزن .کم کم صداش رو آورد پا

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

داشتم  اجیبود که احت یآغوش، چند وقت نیکردم .به ا هیگر ریدل س هیحرفش خودم رو انداختم تو بغلش و  نیا با

خودم آروم شدم  نکهیآغوشش به خودش فشرد تا ا یو فقط تو دینپرس یزیسبک شدم . قربونش برم چ ی.کم

 کردن. فیوشروع کردم به تعر

به سر خواستگارام آورد ،وبعد   مایکه ن یی،بالها مایتا آشنا شدنم با ن میآقا شهرام گذاشت یکه پا تو خونه  یاز روز 

 هم گذاشت رفت وپشت سرش و نگاه نکرد .

 کرد. حتمیفقط نص یبا مهربان یشوکه شد. ول میبا حرف ها درنا

ناخواه به  ایخواه  نه،یب یاز طرف جنس مخالف م ییمحبت ها ی،وقت یجوان یتو دوره  یهر کس یخواهر نیبب -

عاشقانه، خودش و ببازه و دست و  یشه که با چند تا برخورد و حرفها ینم لیدل نیا یشه ...ول یم دهیطرفش کش

 ب بایرو با تو که هم ز تشخلو یخواسته روزها یپسرا ، م ی هیهم مثل بق مایپاش و گم کنه. ن

 

کنه واقعا عاشق دل  یعاشق یادعا یهر کس ی،هم ساده لوح واز همه مهمتر دم دسترس پر کنه .فکر کرد یود

هم  ی،تو هم خوشگل یدون ی.م لمهیزود باور من ...اونا همش ف ینه خواهر کوچولو زم،ی؟نه عز شهیخسته ات م

باور  نیبه بختت ...خودت هم به ا  ینوپشت پا بز یخودت رو نابود کن ماین یها فیبا اراج دی! نبایخواستگار دار

 ادشیهم  ییایگذرونه ...اصال هم در یخوش م ایاالن داره اون وره دن مایکه رفت وپشت سرش و نگاه نکرد. ن یدیرس

لگد به  ،ی،اگه قرار باشه به همشون نه بگ یخواستگار دار یسن کینه .تو هم فقط تا  ایکه بخواد عاشق بمونه  ادینم

گاهت  هیکه تک ستنین شتیپ شهی...مامان وبابا هم هم یمونیتنها م کریدر وپ یب یایدن نی...تو ا یزدبخت خودت 

 . یریسرو سامون بگ دیباشن با

 گهیگفت د یگرده .صد دل م یهنوز دوستت داره برم گفتیدلم م هیحرفهاش هم نابود شدم ،هم آروم شدم . با

 .ادینم

 به فکر فرو رفتم گفت: دید یوقت درنا
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...به  یکن رونیرو از ذهنت ب مایکن ن یفکر کن .سع شتریخواستگارت ب نیخوان در مورد ا یمامان صالحت و م بابا

شه... همه بعد ازدواج به هم  یم دایها نفر، فقط دو سه عاشق پ ونیلیدور و زمانه، تو م نیفکر کن. تو ا تیزندگ

 عاشق هم.  یشوند وحت یوابسته م

 هییعمر زندگ کی. حرف ،حرف یریبگ میخوام عجوالنه تصم یکن ...نم نیهم فکرات و بکن... با خودت سبک سنگ تو

. 

 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

 یرو نوازش م میگوش ها تارشیگ ی، صدا یاالن بعد سهسال وخورده ا یببرم؟حت ادیعاشقانه اش رو از  یوحرفها

 نگاه عاشقم نگذشته. یکنه .نگاه گرمش از جلو

 ی...چطور ماینکنه ن کارتیوجدان ،نامرد,،خدا بگم چ یداد,ب هیلباش و بهم هد هیمعرفت موقع رفتن گرم یب

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

بگذار  میجلو پا یخودت کمکم کن .خودت راه چاره ا ایفراموشت کنم؟... خدا ی. چطوریورفت یخودت کرد ریرو اس

کردم که ودعا  ختمیصبح انقدر اشک ر یکن . تا دم دما رونشیخودت نجاتم بده...خودت از قلب وروحم ب ای.خدا

 بالخره خوابم برد.

بلند  عیسر فته،یب دمی. ترسزدیاتاقش خم شده بود وصدا م یاز پنجره  مایباغچه نشسته بودم کناره گلها، ن یتو  

 .......مایییزدم: ن غی،از ته دل ج نییپا فتهیبود ب کیشدم تا اشاره کنم بره کنار، اون قدر خم شد نزد

 

 ۲۲پارت#

در  یاومد .چند بار نفس بلند و پ ی،تمام بدنم رو در بر گرفته بود.  نفسم باال نم ی. عرق سرددمیاز خواب پر ادیفر با

 میگونه ها یپشت سر هم روانه  میوارد اتاقم شد و زود بغلم کرد.  اشک ها شونی. طبق معمول مامان پردمیکش یپ

 شدن، عادت کرده بودم.  جهگاه و شکن یگاه و ب یخواب ها نیبه ا گهیشدند. د

کردند اون  یزدند. بدون مطلع بودن از حال درونم، فکر م یسوختند و دم نم یم میمامان و بابا که پا به پا چاریب

 حال و روز دچارم کرده. نیبه ا یدر به در یروزها
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کردم.  لیتحل هیخودم تجز یخوابم رو برا یاتاق رو ترک کرد. چند بار دمیمامان فکر کرد آرام شدم و خواب نکهیا بعد

 هیازدواج کنم؟ گر دهیشم ؟چرا دلم رضا نم یم شونیپر یطور نیخوابم ؟...چرا هر بار ا ادیمدام ب ماین دیچرا با ایخدا

دادم، به قول  یاشک ها و ناله ها خاتمه م نیبه ا دیدادم، با یم اتمهخ دیبا یکرد. ول سیامانم بالشم رو خ یب یها

رو  یدیو نا ام أسیخودم و سرنوشتم  یآورم، خودم برا یخودم ضعف و شکست به وجود م یمشاوره ام، خودم برا

 زنم. یرقم م

خواستگار و  کیدرنا، حضور  یها حتیمامان و  نص یها یماه با خودم کلنجار رفتم تا تونستم با، پا فشار کی درست

. مثل تمام کس یبه زندگ دمیو حرف زدن، دل منم به عقل اومد و چسب دنشیا دب دیرو قبول کنم. شا شنهادشونیپ

عمر رو که هچ کاغذ و  نیا دیبا ییجورا کیکنند...   یم یسقف زندگ کی ریز ،یکه بدون عشق و دل دادگ ییها

کردم! دل لرزوندم و  یاز اون آدم ها، کله شق یکی... منم کردیده سال، سپر ایکه صد سا باشه،  ستین شیبرا یسند

 نبود.  یزیچ یجز دارو و مشاوره و افسردگ میتاوانش برا

کرد  ینشد. اگه ازم سوءاستفاده م گرید یها ایهان نیو چند ایهزار بار شکر کنم که عاقبتم مثل هان نیچند دیبا االن

 یدلم دفن کنم و به خاک عبدبا تمام وجودم در  دیها رو با یدل دادگ نی!؟ اختمیر یبه سرم م یرفت، چه خاک یو م

 بسپارم.

 زدم که بابا صدام زد: یرو اتو م میمانتو داشتم

 دخترم... ای... درایدر -

 .دمیبرق کش زیریرو خاموش کردم و از پ اتو

 بله بابا اومدم. -

 شد. یم دهیبابا از اتاق کارش که درست بغل اتاق من بود، شن یاتاق خارج شدم. صدا از

 به در زدم. یا تقه

 دخترم. ایب -

 برداشت و داخل جعبه اش گذاشت . شیچشم ها یرو از رو نکشیع

 .نمیدست بهم اشاره زد برم بش با
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 نشستم و منتظر چشم به دهنش دوختم. یراحت یمبل تک نفره  یرو ش،یرو روبه

 شد. لیبه طرفم متما یکارش قالب کرد و کم زیم یرو رو شیدست ها بابا

هم  یو اون باهات حرف بزنم، خواستم به عنوان دو تا بزرگتر، رو در رو نیپس خام از ا غامیواستم با پجان نخ ایدر -

 .میو حرف بزن مینیبش

 .دمیکش یدست پاچه شدم من از بابام خجالت م یکم 

تا امروز همه رقمه  یدیکه قد کش ی. از روزیکرده ا لیهم تحص یدخترم، خدا رو شکر هم بزرگ شد نیبب -

اول خودم و مادرت همه رو دست به سر  ک،یپول و شاگرد مکان یکرده تا ب لی... از ثرفتمند و تحصیخواستگار داشت

و وقت  یبزرگ شد گهی. اما دیباش تیزندگ ی رندهیگ میو خودت تصم یو درس بخون یبزرگ بش میو گفت میکرد

باال  یو اسرار یخوام زور یمن نم ،یکن یهم خودت همه رو رد م هیوقت... چند تهیازدواج و سر سامان دادن به زندگ

و بعد  یبد یازدواج زور کیمامانت تن به  یخوام به خاطره اصرارها ینم ه،ییعمر زندگ کیسرت باشه. حرف ، حرفه 

 . یبش مونیها پش

...خودم  ستین یبابا که تند گفتم :نه بابا جون، اصرار یاز ترس بد برداشت کردن ها ایبود  ادمیدونم از استرس ز ینم

 قبول کردم. 

انداختم و شروع کردم به فشردن انگشت  نییدوخت که خجالت زده سر پا میمشکوک نگاهش رو به چشم ها یکم

 دستم. یها

 .رهیام بگ هیبود گر کیکه نزد دیسوزناک کش یو آه یداد به صندل هیتک بابا

 یدیشه. سرنوشت همه ما دست خودشه .اگه فردا شب د یرو که برامون رقم زده همون م یریدخترم خدا هر تقد -

شه دراومد. پس همه  یخواست 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 یچ

قسمت منم  دمیدوباره دادم .شا یخودم فرصت یمصمم تر شدم .برا مم،یتصم یرص شد و برابابا دلم ق یحرفها با

 بود. نیهم

 شد. یوارد اتاقم م مهیبار بود که مامان سراس نیهزارم نیصبح ا از
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 کیخوب!... تا  یدیلفت م یبا توأم چرا دار ایبکش؟ در یدست هیبلند شو به سر وصورتت  ایدر ؟یدیپوش یزیچ ایدر

 کارهات... نیبا ا یکش ی! ... دختر تو من و می! حمام هم که نرفترهیرسن و آبرومون م یم گهیساعت د

 ایبودند...  یرنیو ش وهیم نی. ترانه و درنا هم فکر کنم مشغول تزئرونیکرد رفت ب یهم گفت و خودش رو خال باز

 .رمیکه آبغوره نگ انیو سراغم نم دندیرو د تمیهم خودشون وضع دیشا

شال انداختم سرم. مثال مشغول مرتب  هیلباس ساده با  هیکرند.  یبودم که فکرش وم یتفاوتتر از اون یمن ب یول

 کردن اتاقم بودم. 

 نبود.  شیب یواه الیتو عالم خودم منتظر وقوع حادثه بودم که خ من

از تو با کس  ریمن االن دارم به غکه  یتصور کن یتون یم  ؟یظاهر ش یخوا یم ی... چه طورهیجد میاالن که تصم ماین

 که نیکه بخوامش! بدون ا نیکنم! بدون ا یازدواج م یا گهید

 

هم وجود  ییمایببرم... تا فراموش کنم که ن ادتیازدواج بدم... تا از  نیخوام تن به ا ی! از لج تو و روزگار منمشیبب

االن  یتون یو اشتباه کرد. م دیتو تپ یفقط و فقط برا رو که یداشته... تا فراموش کنم حماقتم رو... تا فراموش کنم دل

 ... منتظر معجزه باشم...ینشون بد یو خود یرو بهم بزن یستگاردروغ خوا کی ایتصادف  کیو با  ییایهم ب

 رو تار کرده بود رو پس بزنم. دمید یواه یها الیکه از خ یمامان  سر بر نگرداندم تا پرده اشک یصدا با

 ... اومدند.ایزود بلند شو ب ایدر -

 یبابا، بغل دستش مامان پشت سرشون هم من، سمت راست هم درنا و ترانه، آقا سامان و حامد هم برا اول

 . میستادیبه استقبال مهمونا ا یرفته بودند. کنار در ورود اطیح یاستقبالشون تا در اصل

 یبا هم سالم واحوال پرس یرد شدند. همه به گرموا ینیریوپسرش با دست گل بزرگ وش انسالیم یخانم وآقا کی

 اکتفا کردم. یسالم خشک و خال کیمن فقط به دادن  یکردند، ول

حصار  نینشستم و سرم رو ب یغذا خور زیمتوجه بشه، به طرف آشپزخانه رفتم و پشت م یکه کس نیبدون ا واشی

 دادم. یرو تکون م میو پا دمیجو یرو م نمیریمدام لب ز یدستانم قرار دادم و فشردم. از فشار عصب
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خونه کوچک نبود که من دونه دونه حرف هاشون رو بشنوم.  گهیخورد، چون د یبه گوشم نم ییرایاز پذ ییصدا چیه

 متر بود. ستینشسته بودند که صد و ب ییراینقطه پذ نیباال تر

 یم ینیکه بب ییرو در بر گرفته... کجاتمام وجودم  یلحظه، نفرت از تو، چه طور نیاالن در ا ینیکه بب ییکجا ماین

 درو غ گو . یی... کجامیو زندگ شهیبزنم به ر شیخوام ازدواج کنم و آت

 شونه ام قرار گرفت سر بلند کردم. یکه رو یدست با

به حامد بگم  یاگه مجبور شد یکن یم یطور نیگوشم گفت: چرا ا ریمملو از اشک بغلم کرد. و ز یبا چشم ها ترانه

 تمومش کنه!؟

 ازش جدا شدم عیسر

 خاتمه بدم... تمیوضع نیبه ا دیها... من خودم خواستم... با ینگ یبه کس یزینه نه ... اصال چ -

 رو گرفت. دستم

 مهمونا.. شیببرمت پ امیپس بلند شو... بابا گفت ب -

کنار درنا و ترانه  رینم متوقف بشه. سر به زو چند بار دم و بازدم گرفتم تا لرزش قلب و بد دمیبه شالم کش یدست

 نشستم.

 گرد نم فرو بردم. یتو شتریسرم رو ب ام،یآقا ت یصدا با

 دختر بزرگ کردنت. نی... احسنت به ارزادیش یبرازنده اته.... احسنت آقا یبه به... هزار ماشاا... الحق که خانم -

 ...نی: ممنونم شما لطف داربابا

 ینم یفرشته ا نیکرد... حق داشت، از چن یشد، و اسرار نم یجلز و ولز نم یخود یماه و ب پسر من، نه نیپس ا -

 گذشت.  یشد به راحت

 مکان فرار کنم. نیرو ببندم و از ا میخواست گوشها یکردم. دلم م یم یداشتم قالب ته گهید

نه ماهه ،دختر شما رو  کیما نزد یآقا طاها نیکه ا نیدونیزاد، غرض از مزاحمت ،خودتون بهتر م ریش یخوب آقا- 

بالخره خواست خدا  ی...ول میخدمت برس نیشما قبول نکرد م،یمدت هر بار زنگ زد نی...ما هم تو ا دهیوپسند دهید
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 انتونیما هم که سامان خان در جر یکار وباره اقا طاها دشد... اما در مور بمونیافتخار نص نیقسمت ،که ا ایبوده 

 گذاشته .

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

 .دییقابل تأ

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

دوتا جوان برن و  با هم سنگاشون رو وا بکنن  نیا نیگفت: اگه اجازه بد امیپاره کردن، آقا ت کهیتعارف ت یکل بعد

 رسن. یانشااهلل به تفاهم م ننی...بب

 من و مخاطب قرار داد. اجازه اش رو صادر کرد. بابا

 کن .  ییدخترم آقا طاها رو راهنما -

.خدا رو  الیرفتم که واو یشدم .اگه اتاق هم م یخواستم تو اتاقم برم .داشتم خفه م یحرکت کردم. نم اطیطرف ح به

با  یتخت نشستم. طاها هم کم یقدم برداشتم و طاها هم پشت سرم، رو قیسرد نبود.  کنار آالچ ادیشکر هوا ز

پرونده ازش  کیسامان  یبودم دم در خونه  هرفت ش،یدرست نه ماه پ-فاصله ازم نشست. شروع کرد به صحبت. 

خونه اشون .منم دم محله منتظر  یرفت ینبود، اومدکه اصال حواست به دورو برت  یطور ر،یکه شما سر به ز رمیبگ

همون بار اول مهرت به دلم نشست.  وقا رو متانت شب و روزم رو ازم گرفت. از  دمت،ید یسامان بودم. اون لحظه وقت

  ینزدم .ول یگفت :خواهر زنمه،چطور؟!بهش حرف یبود؟  وقت یشما  ک یکه رفت خونه  ی: اون دختردمیسامان پرس

.  یباش یافتنیقدر دور و دست ن نیکردم ا ی. اصال فکر نم کیرو بهم دادند. با خودم گفتم :چه قدر نزد ایفکر کردم دن

نگاهت ،تو عرض  هیاز  غیدر ی... ولرهیآروم بگ لمود نمتینظر از دور بب هیکردم، تا فقط  بتیچند بار دورا دور تعق

نه بشنوم .هر بار  دی.اون قدر عاشقت شدم که اصال فکر نکردم شا کردم دایهفته تمام مشخصاتت رو با اسم پ کی

 یبرات م گهیدختر د کیگفت دست بکش... من  یشد و م یم دیمامانم زنگ زد و با مخالفت شما روبه رو شد ، نا ام

 کنه . تونیافتادم تا راض یسامان م یشدم، به دست و پا یم روزیتر از د دواریمن هر روز ام یول رم،یگ

دونم چرا منتظر بودم، تمام شش دونگ حواسم به در و  یبهش نداشتم. نم یاحساس چیسکوت کرده بودم . ه فقط

 الیخ االتمیخ ی... ولرونیاز ب ییندا کی یحت ایبود  فونیآ

 

 نبود. شیب یواه ات
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 ...ایکامال آرام  اسمم رو صدام زد: در یسکوت کرد وبا صدا یکم 

احساس،  یتعلل وکامال ب یدلم رو  نلرزوند( با کم یبهم دست نداد ،حت یحس چیهم هچرا با صدا کردنش  دونمی)نم

 چینگاه وچشما ه نیمتناسب.  ا ینیبرنزه ولب و ب یپوست ،یقهوه ا ییبرگشتم طرفش و زل زدم تو نگاهش .چشما

 روم نذاشت .با حرفش به خودم اومدم. یریتاث

 . اریکنم نه ن ی،خواهش م ایدوست دارم در یلی: خطاها

 خوام . یفرست م یکه تو صداش بود فقط تونستم بگم ،چند روز یخاطر لحن به

 .هیمنتظرم نذار، نه ماه برام کاف ادیکنم ز یخواهش م ی...ول یهر طور تو بخوا -

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

 جواب بدم . گهیهفته د کیدادند ،قرار شد تا 

 نزد. فقط سالم، خداحافظ. یالم تا کام حرف حامد

 خاطرات گذشته اش بود و زجر آور. یمن تداع یروز ها نیسوخت، ا یحامد م یاز خودم برا شتریدلم ب 

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

 مفصل. یهم جشن و عروس دیتو خونه ما برگزار بشه. و بعد ع یخودمون کیکوچ

 یخواست دل من بود، نم نیا یبرگزار کنند. ول یتونستند دو بار جشن مفصل و بزرگ یند و مثروتمند بود یلیخ

 دیکردم، بعد عقد با یطاها م میتمام قلبم رو تقد دیبا ستم،یخواستم تا دل به دلش ندادم کنارش با لباس عروس باا

شدم و از  یعقد من تماما مال طاها م نبودم ، بعد انتیکردم، من اهل خ یرو از وجودم پاک م یگذشته و هر خاطره ا

 دیشد. با یمحسوب م یا رهیگناه بزرگ و کب گه،یمرد د کیفکر کرند در عالم ناخواگاه به  یحت غمبر،ینظر خدا و پ

 شد. یطاها م نشیگزیدادم و جا یشست شو م ماین الیوجودم رو از خ

 حلقه، مامان هم قبول کرد. دیوخر شیآزما میبر ییرفتن، مامانه طاها از مامان خواست صبح من و طاها دو تا وقت
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خوردم و هر روز هم  یم شتریب یرو کم مینرفته بود و فقط خود سرانه دارو ها نییپا میاز گلو ییدو هفته غذا نیا تو

که دکتر  یکردن خودم و راه چاره ا یرفتم. فقط با خال یمشاوره ام م شیبزارم پ انیکه ترانه رو در جر نیبدون ا

 به خودم مسلط شوم. یگذاشت تونستم کم میپا یجلو

 حاظر و آماده از اتاق خارج شدم.  فونیآ یصدا با

 جلوم. دیپر مامان

! هیچه وضع نی!  ایکرد یم شیآرا ی... الاعقل کمدهیاون اخم هات رو وا کن... چرا رنگ و روت پر یاول صبح ایدر -

 سر و وضع!. نیبا ا ید یم یآخه پسر مردم رو فرار

 رو برداشتم و  پام کردم. میکفش ها یمامان بدم، از جا کفش یبه حرف ها یکه واکنش نیا بدون

 خوب... یگرفت یچرا الل مون اینکن... در مونیلبخند بزن... پسر مردم رو از انتخابش پش یکم ایدر -

 کلمه گفتم: خداحافظ مامان. کی

 پسر مردم... چارهیو گفت: خدا پشت پناهت... ب دیکش یپشت در پف بلند مامان

حس و  چیرباط، فقط در حال حرکت بودم، بدون ه کیمجسمه،  کیاز حرفش خنده ام گرفته بود هم بغض... مثل  هم

 ...ایدن نیدر ا یلذت

 شد. ادهیرنگش پ دیسف ،یام و یب یمدل باال نیرو که باز کردم طاها از ماش یاصل در

 به طرفم قدم برداشت. یلبخند کم با

  ریسالم صبح بخ -

 که نگاهش کنم جواب دادم. نیبدون ا ریبه ز سر

 سالم. -

 تعلل سوار شد. یکنم بد به برجکش خورد، چون با کم فکر

 تونستم بپرم بغلش.. یکه نم یاول کار نیکنم هم کاریچ خوب
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 زنده شد. میبرا ماین یوخاطره  ادیفکر خودم  با

 یدون چه طور ی... نمرونیب ایزود ب ضهیبرگردوندن من به خونه تماس گرفت و گفت: مامانت مر یبه دروغ برا یوقت

 .  رونیاز دانشگاه زدم ب

 هیخواستم خودم رو توج یخراب شد. وقت میایدوماه قهر کردم و با سر و وضع آشفته اش رو به رو شدم دن یوقت

 عاشقم کرد. شتریو ب شتریکنم، جوابش ب

 یبپرم بغلت و بگم آخ چه نقشه  یکنه... نکنه توقع داشت یمثل تو نم یبچه ا چیاز نظر تو فقط هول کردن بود. ه -

 ... واقعا ممنونم ازت.یدیکش یباحال

 بغلم. یدیپر یشانس ها داشتم و تو م نیشد منم از ا یم یگفت: چ یو با نگاه خاص برگشت

 ؟ شد کجا رفت!؟!یزد... پس چ یم ادیعشق رو فر ماین نگاه

شدند و از ترس باز شدن بغضم، آب دهانم رو فرو خوردم به  ریقلبم سراز یعالم تو یتمام غم ها ادشیو  مایفکر ن با

 چشم دوختم.  ابانیخ

 .میداد شیو آزما شگاهیآزما میدیرس یک دمینفهم اصال

 و بخور. نیا ای! بی... فکر کنم ضعف کردایحالت خوبه در -

 گرفته بود نگاه کردم. میداخل  دستش که به طرف لب ها  ی وهینگران طاها و آبم یچشم ها به

 گرفت. میکه خودش کنار لب ها رمیرو بگ وهیبردم و تا آب م شیپ دست

چارد  ری... چشم از نگاهش گرفتم و دستم رو از زیخواستن چی... هیحس چینگاهش قفل شد، اما بدون ه یتو نگاهم

رو از  وهیبسته ام به دستش خورد! مثل برق گرفته ها آبم خی. سر انگشتان سرد و  رمیرو بگ وهیخارج کردم تا آبم

 و راست نشستم! دمیدستش قاپ

 دونستم با خودم چند چندم . یمعذب و نگران بودم. نم یلیخ

 آب قند بخ رشیبرات از پذ یخوا ی!... مایزده در خی تیدست ها -
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 !...وام

 باشم. شیبرا یدالیخودت کمکم کن دوسش داشته باشم و همسر ا ای. خداکالمش دلم رو سوزند ینگران

 و گفتم: دمیپر از درد به روش پاش ،یمصنوع یزور بلند شدم و لبخند به

 نگرانتون کردم... االن بهترم. فکر کنم فشارم افتاده بود. دیببخش -

دستت رو  یخوا ی... مهیچه حرف نیبرخاست و دستش رو به طرفم دراز کرد گفت: ا یصندل یزمان با من از رو هم

 . یفتینکرده ن ییبده به من تا خدا

 عقب گذاشتم. یقدم هراسان

 نه نه... اصال ... من خوبم. -

 شوکه شد و دستش در هوا خشک شد. چارهیب

 ...میه گفتم:  آخه نامحرم هستام خجالت زد ستهیرو جمع و جور کردم! از کار احمقانه و ناشا خودم

و سرش رو  دیرو پس کش شیخورد و به خنده افتاد، دست معلق در هوا نیبهت زده اش چ یچشم ها ی گوشه

 سرش خاروند. یشینما

 دختر...  دمیترس -

 و تخم مرغ و مربا و کره و خامه و عسل. ری.  پنمیمفصل خورد یصبحانه  کیزور طاها  به

 .  میحلقه رفت دیخر یبرا

مسافرت. من عاشق مسافرتم... اونم  میر یهر  سال، دو سه بار م ایگفت: در یم قشیزد و از عال یفقط حرف م طاها

من  ی. تو برادیخر میر ی. تند تند ممیخور یغذا م رونیچهار، پنج بار، ب ی. هفته امیکن یم ی. جهان گرد ینیزم

 ام.  یونمهم و یتو. عاشق دور هم ی... من برایکن یلباس انتخاب م

 که طاها زبون به دهن گرفت. یطال فروش میدیرس

 .زیم یو بخواد برام حلقه انتخاب کنه دو تا انتخاب کردم و گذاشتم رو رهیطاها دستم رو بگ نکهیخودم قبل ا تند
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 خونه. میخودش خواست . بعد حساب پول حلقه ها برگشت یست مردانه اش رو برا یبخش تیبا لبخند رضا طاها

 .میاتاق حبس کردم و به دروغ به مامان گفتم: نهار با طاها خورد یشب خودم رو تو تا

 پتو جواب دادم. ریهمان جا ز رون،یب دمیبالش کش ریاز ز لمیموبا یصدا با

 ..دییبله بفرما -

 ...یدار فیچاه تشر ریسالم خواهر گل و گالبتونم.... ز -

 دارم. فیپتو تشر ریشما ز یسالم داداش... با اجازه  -

خداونده. و  ینعمت ها نیاز بهتر یکیبرادر، واقعا  کیکرد.داشتن  یحرف زدن با حامد حالم رو بهتر و بهتر م شهیهم

 ...ایو امن دن نیریش یحس ها

 .دیکش رونیمعترض حامد من و از خلصه ب یصدا

 پتو رفتنه... ریچه وقت ز نیتونم بپرسم ا یم -

 .شیخسته بودم داداش... صبح رفته بودم آزما یکم -

 گرفته شد. صداش

 .یشب گرد رونیب میر یم میدار ایدونم. پاشو ب یم -

 .نیو خوش باش نیبه جان داداش حال و حوصله اش رو ندارم. شما بر -

 پر تحکم و بلندتر شد. صداش

 .نییندازمت پا یبا اون پتو از پنجره م امی... وگرنه خودم میش یبلند م عیسر ایدر -

 .ستیو گفتم: اسرار نکن جون من... االن حسش ن دمیکش یپف

 دم. ی... االن حس بودن و نبودنش رو نشونت مایدر یپس خودت خواست -

گم، بگو خوابه و  یکشه و به مامان هم م یساعت طول م کی ادیبالش گذاشتم و گفتم تا ب ریرو ز لیبوق اشغال موبا با

 دست به سرش کن.
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 ییگفتم: مامان اگه داداش زنگ زده دست به سرش کن... من جا ادیکه مامان به حرف ب نیدر اتاقم قبل ا یصدا با

 رم. ینم

 هوا معلق موندم. یتخت کنده شدم و رو یبه جاش من با پتو از رو یاز مامان خارج نشد ول ییصدا

 لباس حامد چنگ زدم. ی قهیو به  دمیکش یخفه ا غیج

 ...یطرف یبا ک یفهم یم نییپنجره که انداختم پا نی... االن از ایکن یحاال من و دست به سر م -

،  اطیکنه تو ح یترش بکنم من و پرت م یدونستم اگه جر یکم بود و م یلیفاصله اش خ ن،یاتاقم با زم ی پنجره

 وسط چمن ها.

 افتم... یاالنه م ن،ی... جون ترانه بزارم زمیداداش -

 رانه بلند شد..ت غیج

 ...دیچشم سف ی... دختره یزار یم هیچرا از جون من ما -

 جا بود! ... نیهم که ا ترانه

 و پامو تکون دادم. دست

 رفت... جیسرم گ نیغلط کردم... حامد بزارم زم یوا -

شه... االن هم  یدونم چرا باکت  پر نم ی... من نمیکن یم یاضاف یاضاف یغلط ها شهیبا خنده گفت:  تو که هم حامد

 ..رونیب میر یم یش یآدم زود حاظر م یمثل بچه 

 .امیتند سرم رو تکون دادم: باشه باشه... م تند

 من... یو با خنده گفت: بچه اردک زشت و ترسو نیزم گذاشتم

 شتریو ب زبون درآورد میاتاقم رفتم. ترانه هم از رو نرفت و برا سیترانه به طرف سرو یچشم غره و خط و نشون برا با

 کرد. میحرص

 .میکرد ی، ولگرد یواقع ینصف شب، به معنا  تا
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 یفیق یداد. با بستن یم ڗرایخلوت و یداد. تو کوچه ها یسرعت م نیپروند و به ماش یم کهیبه دخترا و پسرا ت حامد

نگه داره تا ما  یبهداشت سیسرو کی یکرد و آخر سر هم مجبور شد جلو یبود صورت من و ترانه رو نقاش دهیکه خر

 سوار بشم. یباز لیکه مجبورم کرد به وسا میرفت ی. شهر بازمیسر و صورتمون رو بشور

کردم و  یهفت ساله فقط باز یبچه  کیفراموشم شد و مثل  میغم ها یهمه  یچند ساعت ینصف شب، برا تا

 .دمیخند

 

 ۲۳پارت#

 ...ید یشد... چه قدر لفتش م ری... دایزود باش در -

غر  یکرد، گفتم: به جا یدر فقط هولم م یبه ترانه که جلو یو با نگاه شماتت بار دمیکش رونیاز داخل کمد ب رو سرم

 کنم. دایرو پ میکوفت دیکمک کن اون شال سف ایزدن، ب

 و جلو اومد. دیکوب نیرو زم پاهاش

 ...؟یگرد یبرف، االن دنبال شالت م ریز یکپک سرت رو فرو کرد نهیچند روزه ع -

 .میرس یم ریشد، به عقد د رید شگاهیخودش رو کشت... آرا نییاون پا حامد

 اراده باال رفت. یب میصدا ولوم

 ...مینرس اهیخوام صد سال س یبه جهنم... م -

 متعجب به طرفم برگشت ترانه

 ...اااایدر -

شکافت. تند تند شروع کردم به بستن  یام رو م نهیرو به هم فشردم. قلبم داشت س میرو گرفتم و پلک ها ازش

 ...میمانتو یدکمه ها

 قرار گرفت. میکه ترانه شال به دست روبه رو دینکش هیثان به

 وگرنه جلو چشم بود. ،یگشت یدنبال شالت م یداشت گه،یچشم بسته تو عالم د -
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 سرم انداختم. یو نامرتب رو دمیدستش کش از

 بود. یاز چ تمیهمه لرزش و عصبان نیدونم ا یرو گرفت و وادارم کرد متوقف شم... نم میترانه شانه ها -

عقد  یسر سفره  شونیبا فکر داغون و پر یخوا ی! میکه خودت گرفت یمی! تصمیکن یم یطور نی... چرا اایدر -

 اجبارت کرده... ی!؟ مگه کسی! مگه مجبورینیبش

 شده بودم. ختهیگس افسار

 حرکت، لجوجانه پس زدم. کیرو با  شیها دست

 یسوزم و دم نم یکردم...  پا به پاش م یاجبار یزندگ نیاره مجبورم... اره اجباره... خودم، خودم رو محکوم به ا -

 زنم...

 نیرو نفر ماینشونم... هر روز ن یزبون نفهم رو به خاک م نیکنم... ا یقلبم و گفتم: خفه اش م یرو دمیمشت کوب با

بشه که اصال قلبش  یکنم تا آخر عمرش، گرفتار کس یکنم به آه من دچار بشه... دعا م یکنم... هر روز دعا م یم

 براش نتپه.

 دیسرم رو به آغوش کش ترانه

زارم خودت رو بدبخت  ی... نمینیسفره عقد بش یزارم پا ی... من نمیاریبه روزت م یچ ی!... دارایبس کن در -

 ...یکن

 ...دمیغرپسش زدم و  تند

 خودمه... یترانه... من خودم خواستم و زندگ یکن ینم یکار چیتو ه -

 و مبهوت به من چشم دوخته بود.. مات

 ام رو باز کردم و دو تا قرص آرام بخش، بدون آب باال دادم. یدست فیک داخل

 فرود آمد... نییترانه پا یچشم ها یاز گوشه  اشک

گفتم: نگران  یخفه ا یرو گرفتم و با صدا شیش رفتم. با انگشت اشک گونه هازور خودم رو کنترل کردم و به طرف به

 کنم. یببرم و زندگ ادیرو از  مایتونم کنارش، ن یخوبه... م یلیکنم... طاها خ ینباش ترانه، من فراموشش م
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 .ختیرو انداخت بغلم و اشک ر خودش

 .میزد، نه من. انگار قرار بود ختم عزا بر ینه ترانه حرف م م،ینشسته بود نیبغ کرده و غمگ شگر،یدست آرا ریز

 کرد. یم دیو تمج فیزد و از ما و کار خودش تعر یفک م شگریآرا فقط

 کم و دخترانه باشه. یلیخ شمیدستش گفته بودم، آرا ریکلمه، قبل نشستن ز کی

 یکه اصال حس یکس یشستن و بله گفتن بران یبرا رم،ییو تغ افهیق دنینگاه کنم، از د نهیخواست به آ یدلم نم اصال

 بهش نداشتم واهمه داشتم.

 .ختیآوردند قلبم فرو ر فیکه با ناز و اشوه گفت: آقا داماد تشر یدختر یصدا با

 کردم. یاریانگشتانم فشردم. از اعماق وجودم از خدا تلب کمک و  انیزدم و م میبه ران پا یچنگ

 .میرفت یشل و وا رفته، به کمک ترانه، به طرف در خروج یقدم ها با

 تونستم لب از لب باز کنم. یکرد. من نم یتشکر و خداحافظ شگریاز آرا ترانه

 کردند. یخاک ها دفنم م ریبردند و داشتند ز یم کیتنگ و تار یباز من و به قبر یمرده بودم و با چشم ها انگار

رو به طرفم گرفته  یام رو که به استقبالم اومده بود و دست گل رز قرمز ندهیماد آلحظه سرم رو باال نگرفتم تا دا کی

دسته گل رو ازش گرفتم و به  ،ینگاه میآ وردم. بدون ن ینامعلوم، داشت از پا در م یا ندهی. ترس و لرز از آنمیرو بب

 واکنشم دست خودم نبود. یرو در وجود طاها حس کنم، ول یدلتونستم شک و دو یقدم برداشتم. م نیطرف ماش

 خودشون رفت. نیبدو بدو از کنارم گذشت و به طرف ماش ترانه

بار سوم عاقد که ازم بله  یکرد... فقط تونستم برا یعقد رو جار یعاقد خطبه  یو ک میدیخونه رس یک دمینفهم اصال

 بدهم که از هزاران، نه گفتن سوزانده تر و داغ تر باشد. یخواست، بله ا

 شدند. ختهیآتش درونم ر یشدن و تو نیبنز شتریا شهرام و سولماز خانم هم بآق حضور

 .دمشیدست سرد شده ام نشست شتابزده پس کش یطاها که رو دست

 برنگشتم.  شیبه طرف چشم ها یول دم،یدرد آلود و پر از سوال طاها رو به جان خر نگاه
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گه االن عقد  یبگم در مقابل واکنشم، نم یه چگشتم ک یسوالش م یبرا یذهنم، دنبال جواب یگوشه گوشه  در

پر  تیو چشم ها یکش ی! چرا آه می! چرا بغ کردیام نشست ندهی! چرا کنار من به عنوان زن آهیپس دردت چ م،یکرد

 شوند از اشک... یم یو خال

 شیرو به باد فنا دادم. بگم، قلب پ تیتونستم بگم؟  بگم هم خودم رو بدبخت کردم، هم تو رو... تمام آرزوها یم یچ 

 یبتونم فراموشش کنم و با تو زندگ دیهست و جسمم کنار تو... بگم از لج بله دادام! بله دادم که شا یا گهیکس د

 کنم ... 

کشه؟  یبره؟ چه قدر طول م یچند سال زمان م ،یبا نابود کردن من فراموشش کن یکه در تالش یعشق نیگه ا ینم

 محبت ها یبرا یتون یم یک ؟یریستم رو بگد یتون یم یک

 

 ...  یباش میبرا یو همسر واقع یمحبت به خرج بد می

 ام متمرکز جمع شد. ختهیگوشم ذهن بهم ر ریترانه ز یزمزمه  با

 ی. معلومه چه مرگته... م یکس جواب نداد چیه یها کیکنن به تبر ی... همه دارن نگاهت مایبه خودت ب ایدر -

 ... حداقل به فکرت اونا باش...یبابات رو ببر یآبرو یخوا

طاها که زل زده بود  یقرمز شده و پر از نگران یکردم! برگشتم و با چشم ها یم یتکون خوردم. داشتم چه غلط یکم

 به من، رو به رو شدم.

 ام، طاها لب گشود. مهیلبخند نصف و ن با

 !؟...ایحالت خوبه در -

 .نییرچ انداختم پا سرم

 کشم. یخجالت م یوبم... فقط کمبله خ -

 جواب عمرم رو دادم. نیمورد تر یو ب نیدار تر خنده

 مشکوک نگاهم کرد و ازم رو گرفت. یو کم دینپرس یزیچ طاها
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 بود تا قانع کننده. زیشک بر انگ شتریکه دروغم، ب دمیفهم

 معطوف جمع کرد. تا آخر شب از کنارم جم نخورد. هم حواس طاها رو پرت کرد هم حواس من و ترانه

 اتاق خوابم شدم. یرمغ  راه یخونه خلوت شد و خسته و ب بالخره

حرکت  یب یساعت میدوش ن ریدوش آب گرم بود. ز کیفقط  ،یمیگر یو کرم پودر ها شیاز صورت آرا یخالص

 و به عاقبتم فکر کردم.  ستادمیا

 مایتونم  عشق ن یم ای...  آدم؟یچش یدغدغه رو م یآروم و ب یزندگ کیمنم طعم  ایتونستم خوشبخت شم؟ آ یم ایآ

 کنم؟  نشیگزیرو در دلم بسوزانم و طاها رو جا

 با آب شستم و عهد بستم فراموشش کنم. مایزور از حمام دل کندم و اشکم رو همراه عشق ن به

 تختم. یرو دمیرو خشک کنم با هوله بستم و دراز کش میموها نکهیاز حمام خارج شدم و بدون ا 

 کنار تخت برش داشتم.  یعسل یاز رو لمیموبا ی برهیبا و 

 نخوانده.  امیبود با پنج پ طاها

 کردم. بازش

 عروس خانم خوشگلم چه طوره. -

 من ... برو تل یایدر -

 .یدیعروسکم خواب -

 .نمیخوام صورت فرشته ام رو بب یساعت نشده، دلم برات تنگ شده، م می... نستیبدک ن یواتساپ هم وصل کن -

 ...؟یدیخواب میهمه زندگ -

کنم.  یخواست خود زن یبزنم، دلم م ادیخواست فر یعذاب آور بود. دلم م میطاها برا اءیر یب یهمه محبت ها نیا

 کرده بود که تو دام من افتاده بود. یدادم. طاها چه گناه یمحبت به خرج م ییمحبت ها نیدر مقابل چن دیمن با

 زدم. یم یابراز عالقه اش حرف یبرا دیبا
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و واتساب و هر کوفت  نستایکه تمام ارتباطاتش باهام قطع شد، منم از لجم ا مایبعد پنج ماه از رفتن ن درست

 رو گذاشتم کنار. لیرو پاک کردم و کال موبا یزهرمار

 چشم به صفحه اش دوختم. د،یکه داخل دستم لغز یگوش امکیپ یبا صدا باز

 عشقم. ریمن... شبت بخ یپا زیگر یآهو یدیخواب پس -

 طرفه اش به درد آمد.  کیعشق  یبرا دلم

 زود نوشتم. 

 .ری. شب شمام بخدمیگرفتم. االن د یدوش م دیببخش -

 کرد  پیتا زود

 من. یبایز یباشه بانو تیآف -

 ممنون -

 خوشگلم؟ یخسته ا -

 ...یکم -

به  یخواب ابد کیخواست  یکه دلم م یو عاطف یذهن ینوشتم. چون خسته تر از خسته بودم. خسته  یبزرگ دروغ

 نشم. داریب گهیو د ادیسراغم ب

 خودم مچاله شدم.  یطاها تو امیپ با

 .نمتیب ی... مییپا گشا یبرا ن،یما دعوت یپس بخواب  بانو... فردا خونه  -

 نوشتم  زود

 بود؟ یفردا!...  چه عجله ا -

 خنده گذاشت و نوشت. شکلک
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عجولم. مامان رو وادار کردم  یتو هر کار نیهم یاومدم، برا ایخشگلم، من هفت ماهه به دن یبه حضور بانو عرض

 رو هم ندارم. دنتیلحظه ند کیفردا پاگشا کنه که طاقت 

 بزنم. پس نوشتم. یتونستم حرف عاشقانه ا یکه نم من

 .ریپس شب بخ -

 من. یبایز یآهو ر،یشبت بخ -

 .دمیهم نگذاشتم. با دو رکعت نماز حاجت و دست به دامن خدا به آرامش رس یصبح چشم رو تا

 . میبزرگ شد اطیدرنا، وارد ح نیما، پشت سرش هم ماش نیباز شد. ماش کیاتومات در

 ما جا هست. نیو تو ماش ارین نیبه حامد گفته بود ماش بابا

 ها اومد. نیلمون کنار ماشاسپورت به استقبا پیبا ت طاها

 .نیخوش اومد یلیخ یلیسالم... خ -

 کرد. یبا همه دست داد و اهوال پرس یکی یکی

 .دمیپا و اون پا کردن فهم نیطاها رو از ا قصد

 طاها حلقه زد. یحامد دستش رو دور بازو یول

 .دمیخند زیر زیو ر دمیحامد رو فهم طنتیش

 .یدار ی... نکنه قصد و قرضنمیبب ای... تند تر بیریراه م یتات یچرا تات نده،یداماد آ -

 دست پاچه شد. طاها

 .دیی... بفرماهیچه حرف نینه نه... ا -

 ...یدامادم رو نپرون یو گفت : حامد پسرم، اول کار دیبلند خند بابا

 .هیخودش رو گرفته بود، مثال جد حامد
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 نه بابا، مواظبم دستش خطا نره...  -

و خانم اش منتظر استقبال از ما  امیت یکه آقا میدیرس یاصل یو به در ورود میشکل رو باال رفت یهالل یها پله

 بودند. ستادهیا

 .دیو گونه ام رو بوس دیدونستم من و بغل کش یطاها که هنوز اسمش رو نم مامان

 دونم.  کی یکیعروس  یخوش اومد -

 ممنونم -

و  ایرو یتو یشد گذاشت. حت یم یکلمه کاخ سلطنت کیمش رو چهار تا شد. اس میچشم ها میخونه که شد وارد

 شد تصور کرد.  یخواب ها هم نم

 بود. یتک فرزند م دیهمه ثروت،  چرا با نیطاها با ا یعنی

 بلند شود.  شیاز جا یکس نکهیکردند. بدون ا ییرایتا خدمتکار ازمون پذ چند

 فیشه توص ینم گهیود یمختلف و ماه یشکم پر و دسر ها و برنج ها ی... بره یشده بود، شاهنشاه دهیچ یشام زیم

 بود. یخوردند، کاف یهم م لیا کیلشگر و  کیکرد ... 

 

 ۲۴پارت#

خودش و خانواده اش کرده. اصال از طرف من  یمن و شرمنده  غشیدر یب یسه ماهه، طاها با محبت ها کینزد االن

و احساس  رهیگ یمردانه اش م یدست ها یاوقات دستم رو تو ینداره .فقط گاه یکه مثل مرده متحرکم، انتظار

 هیکه  نیتالشم بر ا ی... منم همه هیهر دختر یبرا لا دهیمرد فوق العاده و ا هیکنه.طاها  یبهم القا م تیآرامش و امن

 .خوابهیرو نشنوه نم میطاها باشم .هرشب تا زنگ نزنه صدا یال برا دهیزن ا

 سالم خوشگل خانم من... -

 ؟یسالم طاها جان، خوب -

 گشت و گذار؟ میبر یا هی. فردا پاستمیبدک ن یه -
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 !؟یریمگه شرکت نم -

 !؟ییاالن درست کجا ایدر -

 خوام کم کم بخوابم. یم ،یپتو... اگه شما رخست بد ریز -

 ومنگت کرده... جیتخت خوابه که گ ی... گرمگهیگم د یخوب م -

 کرد. یم جمیگ شهیطاها هم یها یلسوا ستیب -

 شهر قصه ها، برم عشق و حال. یدارم با بانو می. منم تصمیرسم یلیو تعط دیعشقم فردا ع -

طاها مراعات کنم  شیپ دینداره... باز هم با یها چرا تموم یلیتعط نیا ایرو کنار زدم و بلند شدم نشستم. آخه خد پتو

 و فقط لبخند بزنم.

 گفتم ها... نکنه خوابت برد؟ یالو عشقم، برات قصه نم -

 طاها گوشم رو پر کرد. یخنده  یکه صدا دمیکش یا ازهیام گرفت، خم خنده

 . نمتیب یزده پس کله ات. برو بخواب. صبح م یگفت:پس خواب بد جور دیکه خند خوب

 .ریشب بخ -

 . بایز یبانو ریشب تو هم بخ -

 .دمیپهلو و اون پهلو کردن به زور خواب نیا اب ی. ولدمیدراز کش دوباره

 مامان من رفتم؟ -

 به طاها سالم برسون.  زمیبرو عز -

 چشم. -

باز به استقبالش رفتم  یمنتطرم بود. با لبخند و رو نیبه ماش هیتک ک،یکامال اسپرت و ش پیمعمول، طاها با ت طبق

 وسالم دادم .

 ...حال شما بانو ؟...سالم بر عشق خودم نیتر بایسالم بر ز -
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 لوسم نکن... نقدیا...طاها ،ا -

 یدونه  هی یکیرو لوس کنم ؟تو  یگفت: تو رو لوس نکنم ک یخمار یبه طرف صورتم خم شد و با چشم ها یکم طاها

 ...ییدل طاها زیعز ،یخودم

 نازگفتم :طاها..... با

 جون دلم... -

 شدم. نیچشم غره بهش رفتم وسوار ماش هیلبخند  با

 خانم ... میر یسرخوشانه قهقهه زد نشست پشت فرمون . با خنده گفت: قربون ناز کردنا وچشم غره رفتنات هم م 

گرفت استارت  یعادت کرده بودم به رفتارهاش تا دستم و نم گهید دم،یکه به طرف دستم اومد، کنار نکش دستش

 زد. ینم

 .رو  روشن کرد یصوت ستمیس یبه راه افتاد و دکمه  نیماش

 ( پر کرد.یدانی)محسن م یرو صدا نیماش کل

دلم با  رهی... مشمیدستات، به تن سرد و خستم، عشق تو بود نفس داد، باتو آروم م ی)عادت کرده دستام... به گرم

 حرفات....

 تونم از تو، از خنده هات بگذرم... یهوش از سرم... نم رهینگاهت، م مین هیبا  آخه

 همه باورم.... ییدل و به من پس نده، تو نیدل نده... ا یبه کس آخ

 ... یو جون داد یبه دلم اومد یدل عشق

 ... یدل متروک من و سر و سامون داد نیا

 ندارم که دلت به دلم حس داره...  شک

 خاص داره.... یمنم به چشات عالقه  قلب
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شاد  یون که هر روز آهنگ هاآهنگ رو گذاشته! ا نیطاها!؟ چرا امروز ا ایآهنگ آهنگ دل من بود  نیا ایخدا

 زاشت. یم یخارج

 کرد. یم یسپر گهیعالم د کیرخش. انگار تو  میو زل زدم به ن برگشتم

 خوند و طاها غرق در افکار خودش. یم خوانده

رو سمت پنجره برگردوندم. هر دو غرق در  میطاها بودم . رو یبه فکر فرو رفتن ها نینفسم گرفت. من باعث ا راه

 .میبود ریدمون درگسکوت با خو

 و مجلل نگه داشت. کیرستوران کامال ش کی یجلو

 .میشد یشه دستم و رها کرد. کنار هم وارد رستوان کامال سنت ادهیخواست پ یوقت

بود که   یطور شیمهندس یکرد. نقشه  یکه درست از وسط رستوان عبور م یرستوان پر از درخت وگل و آب داخل

 رودخانه ست. انیجنگل م کیانگار 

 و گارسون اومد و طاها سفارش غذا داد.  میشکل نشست یمربع یتخته  یرو

 دو پرس برگ مخصوص با تمام مخلفات و دسر. -

 کرد و فاصله گرفت. یمیتعظ  گارسون

 حرف زل زده بود به چشمام. یب طاها

 نیا ادیاش دست پاچه بودم. تا نهار بو جست جو گرانه  رهیبود! از نگاه خ ییجورا هیکردم!  یحالش رو درک نم امروز

انگار نه  یاش  و از صورتم برداره . ول رهیطرف و اون طرف رو نگاه کردم تا بلکه حواس طاها هم پرت بشه و چشم خ

 و من نجات داد. دیغذاها سر رس شیبستم که گارسون با پ یم یانگار، داشتم قالب ته

 تخت گذاشتم تا سفره رو باز کنم. یوبغل دستم لبه  دمیار کشگذاشته بودم، کن میرو که روبه رو میدست فیک

 . نییتخت افتاد پا یاز رو میدست فیلحظه طاها پاش رو دراز کرد و ک کیکه  دمیچ یمخلفات رو م  داشتم

 لیوسا م،یداخلش، دارو ها اتینداشت. بر اثر افتادن هم باز شد و تمام محتو پیشکل بود و ز یحلزون فمیک قفل

 شدند. نیپخش زم لم،یو موبا میشیآرا
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 .فمیو شروع کردم جمع کردن ک نییپا دمیتخت پر یاز رو شتابزده

 یشدن رو نداشتم. داشتم تند تند جمع م چیسوال پ یخواست طاها متوجه دارو خوردنم بشه. حوصله  ینم دلم

که به چشم  یبرداشت و با حالت سوال نیدستم نشست و متوقفم کرد. ورق قرص هارو از زم یکردم که دست طاها رو

 . فمیشده بود انداخت داخل ک رهیخ میها

 رو گرفت و بلندم کرد. بدون حرف! بدون سوال... دستم

 تا اتمام غذا، طاها نه نگاهم کرد م،ینشست مانیجا سر

 

 .میغذا بخور مینتونست شتریعذابم داد. نه طاها، نه من دو سه قاشق ب شتری. سکوتش بدیپرس یسوال نه

 دست نخورده رو حساب کرد. یرفت و پول غذاها شخوانیلب از لب باز کنه، بلند شد و سمت پ نکهیبدون ا طاها

 خونه خودشونه دهان گشودم. ریمس ر،یمس دمید ی! وقتدینپرس یزیبرگشت، باز هم چ ریکل مس 

 خودمون. یطاها من و برسون خونه  -

 خونه ما... میریم -

 بود و پر تحکم. یش داشت،  نه تقاضا، دستورنه خواه حرفش

 از خلوت بودن خونه اشون، وحشت به دلم افتاد! میخونه شد وارد

 .دمیبلندشپر یپرت کرد که از صدا یا شهیش زیم یرو یرو طور نیماش چیسو طاها

 .دیمبل انداخت و پرس یرو رو خودش

 چند وقته...  -

 .دیفهم یافتاد و م یاتفاق م نیزود ا ای ریسوال بازخواست کننده اش جا نخوردم. د از

 طور سر پا جوابش رو دادم. همان

 دو  سه ساله. کینزد -
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 قدم عقب گذاشتم. کیکه از ترس  دیپر یبلند یمبل با صدا یرو از

 سه سال...  -

 شد. از خشم و صورت بر افروخته اش لرز به جانم افتاد. یم کیزد و بهم نزد یم ادیفر

 دیبا مون،ی!؟  بعد سه ماه نامزدی!؟   اون وقت،چرا  ازم پنهون کردیخور یعصاب و آرامبخش مسه ساله قرص ا -

 شدم... یخودم متوجه م

 دم... یم حیتته پته گفتم: توض با

 صداش آرامتر و خاصتر و وحشتناکتر از قبل بود. یشد. ول کیبهم نزد شتریب

!؟  چه هیکردنات از من به خاطر چ یریکناره گ ؟یخور یخوام بفهمم چرا قرص م یخوام... م یکردن، نم هیتوج -

 ...؟یدار یمشکل

 .ییرایبه ستون وسط پذ دمیچسب

 کنم. ینم یریمن کناره گ -

صورت قرمز شده و   یوحشت زده ام رو یشد. نتونستم تکون بخورم. فقط چشم ها کیبهم نزد شتریو ب شتریب

 زد. یبه خون نشسته اش دو دو م یچشم ها

 ا خوردم.حرفش ج از

 ...؟یتو به اجبار به من بله داد -

 خشک شد  میگلو راه

 درسته؟... یخواست یتو من و نم -

 گرفتم . لکنت

 ...هی... چه حرفنی.. انیا -

 کرد. یم کیزد و صورتش رو بهم نزد یبه کلمه حرف م کلمه
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 ...یش یشدنم م کی... چرا مانع نزده؟یی... چرا همه حرکاتت اجبار؟یکن یپس چرا ازم فرار م -

 میاش گذاشتم و  اشک ها نهیس یلرزانم رو رو یبود. دستها ختهیبدنم بهم ر سمیشده بودم. تمام اورگان لمس

 شد. ریسراز

اش مجبورم کرد، چشم ببندم و  یدر پ یداغ و پ یصورتم متوقف شد. نفس ها یسانت کیطاها درست در  صورت

 کردم. دشیو آرزو به طرف من اومده بود رو شکستم و ناام دیرو که با هزار ام یچگونه غرور کس نمینب

 زد ادیصورتم رها کرد و ازم فاصله گرفت و فر یرو پر صدا رو نفسش

!؟ چرا یزن ی... چرا حرف نمیزیر یشدنم اشک م کیکه از نزد زمیقدر نفرت انگ نیا یعنی!؟ یدیسر م هیچرا گر -

 شده... یچ یگ ی!؟ چرا نمیکن یراحتم نم

 پارکتها افتادم و با هق هق شروع کردم به حرف زدن. یزانو رو با

... در به در و  میرو از دست داد مونی... خونه و زندگمارستانیب یبابام ورشکست شد... سکته کرد و افتاد گوشه  -

 . میآواره شد

 .دیهقم که اوج گرفت، طاها خودش رو بهم رسوند. کنارم نشست و سرم و به آغوش کش هق

قولم زد و عاشقش شدم، خام بودم و نادان،  که من و دچار  مایکنم که ن فیخواستم تعر یخواستم بگم، م یم

 کرد وگذاشت رفت. یافسردگ

کنم. نتونستم بشکنمش. نتونستم  دشیالل شدم. نتونستم بگم. نتونستم ناام تشیبا آغوش طاها و حس امن یول

 یخبر تو رو انتخاب کردم، االن هم م یفراموش کردن اون از خدا ب غرورش رو لکه دار کنم. نتوستم بگم که به خاطر

 کنم. یخوام دوست داشتن رو باهات تجربه کنم وزندگ

 کردم و آرام شدم. هیدونم چه قدر گذشت که بغل طاها گر ینم

 .دمی... من اشتباه کردم... نفهمایگفت: ببخش منو... ببخش در یخش دار یو با صدا دیرو بوس سرم

 گرفت، تمام قلبم ناله سر داد...  شیتآ دلم

کنم، با  یم انتیکه دارم بهت خ یمن و ببخش دینه من... تو با ،ییببخشه تو دیکه با یطاها!...  اون کس یدون یم یچ

 دروغ کنارتم. با دروغ بهت بله گفتم و انتخابت کردم .
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 و از خودش جدا کرد و صورتم رو با دستاش قاب گرفت. من

 .. یکنم گذشته ها رو فراموش کن یم یکار زم،یر یو به پات م امی... همه دنیکنم از اون قرص ها رها ش یم یکار

 یاش م نهیوقفه به س یامان و ب یاش فشرد. ضربان قلبش ب نهیو تنگ تر از قبل به س دیهم به آغوشم کش باز

 .دیکوب

 ذاشت. اومدم. خواستم بلند بشم که ن رونیبه جا شدم و از آغوشش ب جا

 کجا؟... -

 به صورتم بزنم. یبرم آب -

 پا تند کردم. سیو رها کرد که بلند شدم و به طرف سرو دستم

 سر دادم. نیبزرگ با تمام وجودم، خودم رو لعنت فرستادم و به بخت بدم نفر نهیآ یتو

اش رو هم دراز کرده،  گهید یرو تا زانو تا زده و پا شیپا کیخارج شدم طاها همان طور نشسته،  سیاز سرو یوقت

 نامعلوم بود. ینقطه  کی ی رهیخ

 شدم و صداش زدم. کشینزد

 طاها.. -

 بلند شد و گفت: جانم.... نیاز زم عیسر

 من برم خونه... -

 گرفت و به طرف اتاقش کشوند دستم

 .میبه بدن... نهار که نخورد میو بزن میدرست کن یزیچ کیباهم  ایخشگلکم. لباس عوض کن ب یکجا بر - 

. آخه امروز مامان زمیر یم رونیب خچالیرو از  ییمنم مواد غذا ،یو هول داد اتاقش و گفت: تا تو لباس عوض کن من

 .میزیکل خونه رو بهم بر ییکه دوتا یکه رفت،  خدمتکارها رو فرستادم مرخص

 که در طاها



 ییایدر یپر

165 
 

 

پخش  فمیرو دراز کرد تا ک شیبود و تو رستوران هم از عمد پا از قبل حساب شده نایا یپس همه  دمیبست، فهم و

 خورم. یبشه. پس طاها بهم شک کرده بود  که دارو م نیزم

 خورد. یم وهیپا انداخته، م یآشچزخونه پخش کرده بود و خودش هم نشسته و پا رو زیم یرو رو خچالیکل  طاها

 !؟یکل شهر رو نهار بد یخوا یطاها م -

 اشاره کردم. زیم یرو به

 ...یانتخاب کن یدوست دار یهر چ رونیب دمیباال انداخت و گفت: خوب همه رو کش یا شونه

 و برداشتم و گفتم:  خوب لطف کن همه رو برگردون سر جاش، من انتخاب کردم... یعمان مویو ل یماه

 .دیپرس یحالت بامزه ا با

 ...یهمه فقط ماه نیاز ا -

 کرد. رییلت چشماش تغلبام که حا ینشست رو لبخند

 رفتم و گفتم: تا گوشت و مرغ خراب نشده برش دار ... یظرف شور نکیبه طرف س تند

 . و از آشپزخونه خارج شد.زریو فر خچالیداخل  دیحرف بلند شد و همه رو چ یب

 ام. یزده و منم مشغول آشپز بشیساعت بود که طاها غ مین

 ...یییبه به چه بو -

 کرد نگاه کردم. یسر، داشت موهاش رو خشک م دیسف یطاها که با حوله  به

 بود. دهیپوش د،یسف یبا نوارها اهیس داسیآد یلباس خونگ ست

 طرف صورتم خم شد به

 مورد پسندم بانوووو..  -
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 ..فتهیبود از دستم ب کیتابه رو برداشتم که نزد یزده در ماه خجالت

 خنده سر داد و گفت: خجالتت رو عشقه.... طاها

 خوش خنده بود ها... نمیا

 منتظر مادر جون نموندم و طاها برم گردوند خونه. گهید یول دیشب طاها سر به سرم گذاشت و خند تا

 

 ۲۵پارت#

 

 بشم که طاها دستم و گرفت. ادهیپ نیدر خونه خواستم از ماش دم

 نگاهش کردم. یو با حالت سوال برگشتم

 بام... میبر -

 شش جا خوردم!و پر از خواه ییهویدرخواست  از

 سرده!... یلیاما طاها... االن هوا خ -

 ...میکاشت و گفت: بر یدستم بوسه ا یرو

 ندونستم . زیمخالفت رو جا گهید

 .میبر -

 رو به حرکت در آورد. نیدوباره ماش یخوشحال با

 سرد و مه آلود بام، خوف ناک بود.  یهوا

 حلقه شد. میطاها دور شونه ها دست

 من سردشه... یبانو -
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 رو دوست ندارم. یکینه فقط تار -

 نه سرما. ،یکن یاحساس م یکیها، نه تار قیآالچ ریجلوتر ز یکم -

 بهار بود و روز روشن. یبار اومده بودم بام،ول کی -

 داره. یمن، بام هم شب هاش عالم یبانو -

عاشق که دست در دست هم،  یبود از زوج هاآالچق ها پر  ریبود. ز دهیبخش ییبلند همه جا رو روشنا هیپا یها چراغ

 نشستن. یبرا م،یکرد دایپ  یآالچق خال کیو خوش بودند.  به زور  دندیخند یبا هم م کیتو ج کیج

 داغ داد و نشست کنارم. یکم سن و سالتر از خودش، سفارش قهوه  بایپسر تقر کیبه  طاها

پتو  یدستش رو از لبه ها ی. ولمیشونه ها یکه تا شده بود  رو برداشت و باز کرد، انداخت رو قیآالچ یگوشه  ی پتو

 چسبوند. میشونیاش رو به پ یشونیو پ دیجلوتر کش میدور شونه ها یرها نکرد، من و همراه با پتو

 مردم محفوظ بودم. دیمه گرفته، از د یمطلق و هوا یکیخدا با تار شکر

 شد بر قلبم. یزمزمه وارش خنجر یو چشم بستم. صدا دمیاقش خجالت کشو مشت رهینگاه خ از

 نگاهت را ندزد. ،یشویدهم، فقط از کنارم که رد م یم یرا بخواه میایدن -

عذاب آور و دردناک بود. عشق خالصانه اش دلم رو به درد  میهمه احساس طاها برا نیام حبس شد. ا نهیدر س نفس

 یگرید یطاها جا باز کنم و کس یطرفه بود و من در تالش بودم در قلبم، فقط برا کیکه هنوز هم  یآورد. عشق یم

 توش نباشه.

 قرار گرفت.  مانیرو یقهوه جلو ینی، طاها ازم فاصله گرفت. س یفرد یتک سرفه  با

 کنم.من بود نگاه  یطاها که در حال جستجو اقیپر اشت یتونستم برگردم و به چشمها یزدم به بخار قهوه، نم زل

 یشدم، ول یطاها سرمست م یهمه ابراز عالقه  نیاز ا دیکردم. با یبدنم حس م یبندان رو تو نقطه به نقطه  خی

 . ختمیر یو اشک م دمیکش یشکستم! آه م ی! مدمیترس یزدم! م یم خیشدم!  یسست م

جواب محبت  یتونستم در برابر ابراز عشقش سکوت کنم! تا ک یم یرو ادامه بدم! تا ک تیوضع نیتونستم ا یم یک تا

 کردم!  یجبران م یلبخند اجبار کیرو، فقط با  شیها
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 کنم؟ ... یام خارج نم نهیترسم؟  چرا دل وا مونده ام رو از س ی!؟  چرا از خدا و قهرش نمستمیچرا من آدم ن 

 .دست مشت شده ام نشست، به خودم اومدم یدست طاها که رو با

 من چرا بغ کرده! نکنه سردشه! یبانو -

 سر دادم. هیرو انداختم بغلش و گر خودم

 کردم... من ببخش... یازت پنهون م دیطاها من ببخش... من نبا -

 یدم... من تند رو ی...  بهت حق مستین ی... بس کن... الزم به عذر خواهشششیرو نوازش کرد و گفت: ه پشتم

 .یببخش دیکردم... تو با

کاش به  یدادم... ا یم حیرو توض زیکردم و همه چ یکاش زبان باز م یا ی. ولدمیاز طاها خجالت کش شتریو ب شتریب

کردم...  یصبر م مایبرگشتن ن یکاش باز هم برا ی... ادمید یروزها رو نم نیمردم و ا یکاش م یدادم... ا یطاها بله نم

 شدم .  یوقت عاشق نم چیکاش ه یا

عذاب  ایدن نیگشت، منم تو ا یکاش ها به عقب بر م یا نینگشت.  اگر ا یبه عقب بر نم یزیچ  چیکاش ه یبا ا یول

 نگنجد! یبشر چیه یشدم که تو ذهن خسته  یرو متهمل نم ییها

 بهتر بشه. یلیدلم گذاشتم تا رابطه ام با طاها خ یاون روز به بعد، پا رو از

 تر و نگرانتر. چارهیشه و قلب من ب یم کترینزد کتریموعد نزد روز

کنه،  یام م وانهیعاشق و کامل، د یبه جا آوردن همسر هیسقف،  اونم با طاها، هر روز و هر ثان کی ریرفتن ز ترس

 ،یعشق چیپاک بدون ه یمشترکم با طاها، با قلب یزندگ یفقط کارم شده سجده کردن و دعا کردن. دعا کردن برا

 جز عشق طاها... 

اوقات به اصرار  ی.بعض گردنیوشب برم رنیاز صبح م  هیزیجه دیخر یو بابا به همراه ترانه و درنا، هر روز برا مامان

شما از من  قهیرو واگذار کردم به خودشون  ،گفتم سل هیاکثرا انتخاب جهز یکنم، ول یم شونیمامان منم همراه

 م بازشون کنم.سر از یطور نیمنم قبولش دارم. تا ا نیبپسند یزیبهتره هر چ

 . دمیاز جا پر فونیپشت سر هم آ یکه با صدا رفتمیداشتم با لب تابم ور م ییتنها 

 ! هم نگران شدم!دمیکه سر آورده ؟... هم ترس هیک یعنی -
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 رفتم. فونی. بدو بدو پشت آیخبر بد بود تا اومدن کس هیشب یلیدر زدن، خ نیا 

رو برداشتم وبا داد گفتم:  ی،گوش زنهیداره زنگ م زیر هیدستش و گذاشته رودکمه  یمرد دمید فون،یآ یرو ریتصو از

 ؟ چه خبره ؟... هیک

 تعلل سرش و آورد باال.  یکم با

از دستم رها شد و  فونیآ یهام نبض گرفتن، گوش قهیقلبم شق یشوکه شدم ! کل بندم لمس شد! به جا دنشید با

 .واریشد به د دهیکوب

 کنه! یار مک یجا چ نیا نیا

 که زد: باز کن .... یادیفر با

 باال. دمیمتر پر کی

 تونستم نشون بدم. ینم یواکنش چیالل شده بودم، ه 

 فراموش کنم. زویخواستم همه چ یجا! چرا االن که م نیاالن آلمان باشه؟ چرا برگشته؟ چرا حاال ؟ چرا ا دیبا نیا

 

 :دیبه در و  داد کش دیبا پا کوب ماین

 ...رونیب زنیکنم همه بر یم یالمصبو...وگرنه کار نیباز کن ا ایدر

 کرد!  یگفت، م یرو که م یحرفها بود .کار نیتر از ا ونهیدونستم، د یم 

 دکمه رو زدم. ی.بدون معطل

 گرفتم. یم هیرو تو در همسا یزیآبرور ر یجلو دیبا

 .دمیدو اطی.تند رفتم تو اتاقم چادرم و انداختم سرم و به طرف ح

 بدو بدو پله ها رو اومد باال .در خونه رو بستم و راهش رو سد کردم . مایداخل. ن ادیخواستم حاال که تنهام، ب ینم

 ...؟یخوا یم یچه خبرته؟ چ ه؟یباال گفتم :چ یتن صدا با
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 خودم و کنترل کردم. یاومد تو دهنم، ول یوقلبم داشت م دیلرز یتمام وجودم م درسته

 دوختم و حرف زدم. ینامعلوم یاز صورتش، به جا ریرو به غ نگاهم

 یرو داشتم فراموش م زیخواستم دوباره نابودم کنه، حاال که همه چ یخواستم دوباره وسوسه نگاهش بشم .نم ینم

 .ختمیر یبهمش م دیکردم، نبا

 بر عکس من مات ومبهوت زل زده بود تو چشمام. ماین

 .شمینگاهش ذوب م ریاگه نگاهش هم نکنم ز ینداره، حت دهینه، اون طرف رو نگاه کردن هم فا دمید

 ...رونیگفتم :برو ب یبلند تر یازش رو گرفتم و با صدا 

 .دیرس یم انیبه پا دیبود که با یعشق یشد و به قلبم اثابت کرد. ول یریت  نشیدورگه و غمگ یصدا

 !...یفروخته باش گهید یکیعشقم رو به  شهی؟ اصال باورم نم ایدر یکرد کاریچ  -

 ؟یگفت !ک یداشت م یچ نیبهم دست داد ،اصال هم دست خودم نبود. ا کیبلند هستر یخنده  کیحرفش   با

 من!؟...

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

 .  رونیشو ب

 قرار گرفت . میکرد و روبه رو یرو هم ط ماندهیباق ید و پله هاکه زدم به خودش اوم یداد با

 کرد: میدادم، صدا یرو از دست م نمیلرزوند ، دل و د یکرد قلبم رو م یم میصدا یمثل چند سال قبل که وقت درست

 اااااایدر -

 دادم . یوا م دیتعهد داشتم، نبا گهیبود ...من  به کس د یکاف گهید یول 

 قدم عقب رفت. کیکه زدم  یداد با

 یبچگ شیمن سه سال پ ه،یچ یدون ی... ازت متنفرم ...ماریاسم منو ن گهیدرمون... د یو درد ب ایو مرض، در ایدر -

 احمق بودم ...طاها کجا و تو کجا ... یلیخ نمیب یکنم م یتو شدم، حاال که فکر م یکردم و خام حرفا
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 : پس اسمش طاهاست؟ دیخارج شد، پرس شیکه به زور  از گلو ییصدا با

 زدم، خواستم بره ... دنیرو به نشن خودم

و دچار سوء تفاهم  نهینکرده عشقم تورو دوروبرم بب ییخوام خدا یو پشت سرتم نگاه نکن... .نم رونیحاال گم شو ب -

 بشه...

که بسته بودم زد   یزرد رنگ در ورد شهیبه ش یمشت ادیورم کرد . با فر شیشونیپ یصورتش سرخ شد رگ ها درجا

 .نیزم ختنیها خرد شدند و ر شهیکه ش

 خفه شو، فقط خفه ... -

 بود. یکه خون ازش جار یقدم عقب رفتم و چشم دوختم به دست کیبار من بودم که از ترس  نیا

 سه سال نیا تیخواستم عصبان یهمه با نفرت باهاش حرف زدم .م نیدونم چرا ا یکرده بودم. نم یرو ادهیز یلیخ 

 کنم .  یرو سرش خال

 دونم چرا باز هم آروم شد. ینم یول

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

 خونده شده.   نتونیب تیمحرم ی غهیدونم فقط ص یهم م نویکنم .ا یبشه نابود م کیرو که به عشقم نزد یکس

 صورتم رها کرد و مجبور شدم چشم ببندم به آغوشش پر نکشم. یمکث کرد و نفسش رو پر از آه و درد رو یکم

و هم من ...به  یکنم که هم تو نابود بش یم ی...وگر نه کار یتا به همش بزن ی، فقط چند روز فرصت دار ایروز در چند

 نیندازم دور گردنم ...ا یو طناب دارو خودم مکشم  یاون و م یبش کیکشمش ...اگه بهش نزد یم ا،یجون خودت در

 کنم ؟...  یآور ادی یخوا یم اینرفته؟  ادتی هچند سال قبلم ک یها یباز وونهیو تو گوشت فرو کن . د

 جا خوش کرد ماین یاز ترس باز شد و  تو نگاه به خون نشسته  چشمام

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

 نه . یروز  بگ کیو  یروز بله بگ کیکه  هیهرته ، مگه بچه باز

 .رونی...حاال هم برو ب یبکن یتون ینم یکار چی: هدمیرو باال گرفتم وبهش توپ دمیتهد انگشت
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... پس یتو مال من رمت،یگ یخون قسم پس م نیانگشتم زد و گفت:به هم یرو باال آورد و رو شیدست خون ماین

 و تماشا کن . نیبش

باال، سر انگشت  دمیمتر پر هیکه با صداش  دیرفت و از در خارج شد. در و چنان بهم کوب نییها رو بدو بدو پا پله

 و زار زدم. نی. با زانو افتادم زمدمیام رو تا کرده و داخل مشتم کش یخون

 یم نکهیازدواج کردم! چرا بعد ا نکهیفراموش کردنت! چرا بعد ا یتم براکش یحاال ؟ چرا االن که داشتم خودم م چرا

کردم؟  دایتعلق پ یا گهیکه با دلم سر جنگ گذاشتم و به کس د نیکنم ! چرا بعد ا یخواستم قلبم و از وجودت خال

 ... ؟یتا االن فراموشم نکرده بود یعنی... ؟یپس تاحاال کجا بود ؟یبرگشت ریقدر د نیچرا ا

 کاریپاره پاره شد، چ گرمیداخل مشتم ج مایگرفتم و مشتم رو باز کردم. از خون ن میاشک یچشم ها یرو جلو دستم

 ... ارهیخواست سر خودش ب یم ییخواست بکنه! چه بال یم

 .دمیحرفش مثل فنر از جا پر یآور ادی با

 کشمش.... یم -

 ؟اگه یکنه چ یوونگیاگه د 

 

  ؟یچ ارهیسر طاها ب ییبال

 گرفتم. یاز طاها خبر م دیبا

 دادم. یبه تلفن دلدار دنیخودم رو تا رس خودم

نه،  یرسه! ول یآزارش به مورچه هم نم مای... نزدیبکنه ،داشت بلوف م یاضاف یغلط ها نیتونه از ا ینم گهینه د یول

 سه سال قبلش رو هنوز فراموش نکردم.  یحرفاست ،شاهکار ها نیکله شق تر از ا ماین

 شماره طاها رو گرفتم. زود

 بوق جواب داد.  نیبا اول 

 ؟ یاز ما کرد یادیسالم خانم خانوما ...چه عجب  -
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 .افتادهین یو به طرف آسمون گرفتم ،خدا رو شکر هنوز اتفاق سرم

 . یگرفته بود گفتم :سالم... خسته نباش ادیز هیکه از گر ییبا صدا 

 جا خورد  میاز صدا طاها

 افتاده !؟ یشده؟ صدات چرا گرفته است؟ اتفاق یزیچ ایدر -

 دست پاچه  شدم. 

 ... فکر کنم سرما خوردم .ستین میزینه... نگران نباش... چ -

 ببرمت دکتر؟  امیب یخوا یم -

 .ستیچنگ زدم. چرا ول کن ن  میمو ها به

 شم ،فقط خواستم حالتو بپرسم . یتا فردا خوب م ست،ین یاجینه طاها جان ،احت -

 قانع شد. شکر

 خبرم کن . یاگه خوب نشد یقربونت برم... ول -

 گفتم: چشم حتما ...خدانگهدار ،مواظب خودت باش . زود

 خدانگهدار . نطور،یتو هم هم -

 ای، زمیاشک به چشم هام هجوم آورد. تا حاال نتونسته بودم به طاها بگم عز لیرو که قطع کردم دوباره س یگوش

 یم یطور نیا دیشدم... آخه چرا با یکردم، داشتم بهش وابسته م یم کم داشتم عادت معشقم. ک ایدوست دارم ،

 شد؟

 شتابزده برخاستم.  ما،یخرد ها و خون دست ن شهیش یآور ادی با

 شهیکه بابت خرد شدن ش دمیکش یتار از اشک، جمع کردم و خون ها رو شستم. تو دلم نقشه م دیها رو با د شهیش

 بدم. یحیتوض به مامان و بابا چه
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 ۲۶پارت#

 اومدن بابا و مامان مردم زنده شدم. تا

 افتاده.. یشده اتفاق یدر چ شهیش ایدر -

 .شهیزدم، خورد به ش ینشو مامان داشتم با کفش گربه رو م نگران

 .دیگرشکوبیدست د یبا دست رو مامان

 !...شهیزنن... اونم با کفش!  که اونم بخوره به ش یوا... مگه گربه رو هم م -

 نداره... یخوب زن، قضا و بال بوده رفع شده، اشکال - 

 .نیبخوابم. شام هم درست کردم خودم خوردم شما هم بخور رمیمامان من م -

 مامان کل خونه رو برداشت یصدا

 هنوز سر شبه...  ایدر-

 هم فرشته نجاتم بابا بود. باز

 دختر. نیادادن به  ریگ یبه جا ریرو از دستم بگ نایا ایخانم ب -

 و ناله کردم. دمیصبح کابوس د تا

 خوردم. یم ریمامان به زور داشتم چند لقمه نون و پن یصبحانه با نق زدن ها سر

 یم کاریخونه چ نیدونم تا شب تک و تنها تو ا ی... من نمیایهات خودت ب ستالیانتخاب کر یبرا دیامروز با ایدر -

 ...یریگ یم یکه بالخره افسردگ ینیش ی... اون قدر تنها مینیب یکه تا صبح هم کابوس م یکن

 بسته شد. میبه جاش راه گلو یدلخور نشم، ول شتریقطع کنه که من ب یخواست طور یحرف مامان رو م بابا

 شهرام از آلمان برگشتن ؟ یپسر ها یدون یخانم ،م یراست -

 فکر من داغون... یمامان پرت بابا شد، ول حواس
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 گفتن هنوز اونجا موندگار شدند؟ ی؟ ...اونا که م یواقعا ! ک -

 خودش لقمه گرفت یباال انداخت و برا یشونه ا بابا

زده به کله شون و  نجایحوس ا ییهویگفت  یشده بود. م ری.شهرام خودش هم غافلگ دنیساعت دو نصف شب رس -

 برگشتن.

 اومد.دو لقمه صبحانه هم از دماغم در  یکی نیهم نخورده بودم. ا شام

 .میبازار شد یبود که راه میون ازدهی یها کینزد ساعت

گفتم  یهستند، م یو چطور یبفهمم چه شکل نکهیکرد، من بدون ا یها رو با آب و تاب درنا انتخاب م ستالیکر

 بود. ختهی... تمام فکرم بهم رهیعال

 تو اتاقم. دمیرو بهونه کردم چپ یخونه که خستگ میبرگشت عصر

 یم یتو خونه وارث گهیدور د کیرو گرفته بودند،  ییها هیجهز د،یو مامان با به به وچه چه و هزار آرزو و ام درنا

 گذاشتند تو جعبه هاشون.  یکردند و م

 یو باعث م دیجوش یو سرکه م ری.  ته دلم مثل سستیازش ن یخبر چیه  یگذشته ،ول ماین یدهایروز از تهد چند

 اهوالش باشم.  یایو جو رمیاها تماس بگشد هر روز، دو بار با ط

 کرد. یابرها پرواز م یشناخت و رو یهم سر از پا نم طاها

 کنه. ینم یو کار دهیهمش تهد ما،ین یکرده بودم که حرف ها دواریرو ام خودم

 شب تلفن خونه به صدا در اومد. نیدل غافل، درست پنجم یا یول

خبر ناراحت  کیزنگ حال و هواش  نیرو داده بود . به دلم افتاده بود ا یخبر نا گوار یاز قبل بهم وعده  یکس انگار

 از طاها ... یکننده ست.. خبر

هم زمان  میمطلع شدن شخص پشت خط به کار افتادند،  پاها یمغزم برا یسرد نشست پشت گردنم. رادارها عرق

 شدند.  دهیپشت سر مامان به طرف تلفن کش
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کرد که شخص پشت تلفن طاهاست.تماس طاها اونم با  لیتبد نیقیشکم رو به  مامان، یها یو احوال پرس سالم

 رسوند. انیچند شبم رو به پا نیموقع شب، وحشت ا نیخونه،  درست ا

 که نشده؟  تیمامان که گفت : خاک بر سرم طور یصدا با

 و ضربان قلبم رفت تو دور هزار ... دیپر رنگ

 رو قطع کرد و چشمش افتاد به من .  ی.مامان گوش دمیشن یمامان رو نم یصدا گهید

 آب قند اومد کنارم. وانیل کیبدو رفت تو آشپزخونه و با  بدو

 کرد.آب قند رو به خوردم داد و گفت: تمیبغلم گرفت و به طرف مبل هدا ریپا خشکم زده بود ،مامان از ز سر

... پدر یدر رفته. بابات هم اونجاست تو کالنتر و نشیزده به ماش یکینشده...  شیکس طور چینگران نباش... ه -

 طاها خبرش کرده تا تنها نباشن .

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

تو نگران  نکهیا یبوده افتاده شکسته، برا نیتو ماش لشیگفت،  موبا یدونم دخترم... طاها زنگ زده بود م ینم -

 کارهاش هستند. ریگیپ یزده و در رفته ،االن هم تو کالنتر یخبر یاز خدا ب کیبا خونه تماس گرفته . ینش

... کل خونه رو تا برگشتن بابا رژه رفتم و دعا کردم، دیچیپ یدل روده ام بهم م اد،یبزنم از استرس ز یحرف نتونستم

 نباشه. مایکار ن

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

 !... کجا زدن؟ ... پس طاها کجا بود؟موریشده ت یچ -

 بپرس...  یکی یکیکتش رو از تنش خارج کرد و داد دست مامان و گفت: خانم  بابا

 .ستیهمه هول کردن الزم ن نیگذشته، ا ریبخ

 د؟یکن داشیپ دی: تونستدیبابا، دوباره پرس یزانو یمان بغل دستش، دست گذاشت رونشست و ما بابا

 سر پا خشکم زده، منم
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 ...گهی... خوب جواب بده دیری:  بابا چرا طفره مدمیدلم نال در

 خدا بابا به حرف اومد. شکر

باالتر رفته بودند فرش  ابونیپارک کرده بود. خودش و باباش هم چند خ واریرو کنار د نیطاها عصر ماش نکهیمثل ا -

. طرف هم فرار کرده. مامورها هم بعداز واریبود به د دهیچسب نیزده که ماش نیاز بغل به ماش یطور یکی نن،یبب

پرونده رفته بودند  لیتشک یرو کرده.  و در رفته ،برا رکا نیا یبوده عمد یدادند که هر ک صیتشخ ،یکروک دنیکش

 چیپرونده کنند؟  طاها گفت:که نه ه ی مهیمظنونه ضم  یخواستند که اگه به شخص خواص ی،از طاها م یکالنتر

 ند یبا کس یدشمن

 

 کارو کردند . نیچرا ا میدون یو نم اره

 دهیشما خواب دیوقته شا ری. طاها گفت دمیکنند .ما هم برگشت دایتا طرف رو پ نگیهم رفت پارک نیماش خالصه

 .  زنهیو بهتون سر م ادیصبح زود م ن،یباش

 نگذره، چرا ملت افتادن به جون هم... خدا عالمه . شیپسرم ، خدا از باعث وبان چارهیب -

کارهاش  نیبا ا یکرده بود. ول یرو عمل دشی. اون باالخره تهدماستیدونستم کار ن یالم تا کام حرف نزدم. م منم

 شی...فکر کرده مثل چند سال پ هی. مگه بچه بازادیب مطاها شوهرم به حسا گهیتونه منو بترسونه ...االن د ینم

 .شهیعوض نم یچیکارها ه نیبا ا میمحرم هم گهید االنتصادف مسخره پا به فرار بذارن .ما   کیخواستگارن که با 

 زود تا دم در به استقبال طاها رفتم. صبح

 ..یسالم خوش اومد -

 .یخور یما م... هوا سرده، سررونیب یسالم بانو... چرا اومد -

 ن؟یشه نگران نباش، چه خبر از ماش ینم میطور -

 گفت: الیخ یب

 شده، تو فکرت رو مشغول نکن. یاوراق گهیخرم ... اون د یم گهید نیماش کی... یچیه -
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 متاسفم. نکهینداشتم بهش بگم ،جز ا یزی.چ

 اش در و بست. گریکمرم گذاشت و با دست د یرو رو دستش

خوشگلت. االن هم زود برو تو  یاون چشم ها یمن... تو اصال خودت و ناراحت نکن، فدا یبانو یتو چرا متاسف باش -

 .یسرما نخور

 .یایمگه داخل نم -

 .امی. به مامان هم سالم برسون ،بگو عجله داشتم بعدا میبرم کالنتر دی... باگهینه د -

 باشه برو مواظب خودت باش. -

 و بستم و برگشتم داخل. در

 .دیپشت سرم سرک کش دنمیبا د مامان

 پس طاها کو!.. -

 گفت سالم برسونم. ،یعجله داشت رفت کالنتر -

 بگذرونه. ریسالمت باشه، خدا خودش به خ -

 ترانه رو گرفتم یشماره  عیگرفت که منم با عجله به اتاقم رفتم. سر شیسمت اتاقش رو در پ مامان

 .ییسالم ترانه کجا -

 !... ایشده در یسالم. چ کیعل -

 کار واجب دارم؟ ؟ییتو بگو کجا -

 ...ایرم. ب ینم ی! ولشگاهیرفتم آرا یداشتم م -

 باشه اومدم. -

 .رونیتند حاضر شدم و رفتم ب تند
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 !...ایتو کجا در -

 خونه داداش حامد با ترانه کار دارم. رمی.مامان م-

 !...نایطاها ا یخونه  میرفت یم دیبا ایاما در -

 دارم. ی. با ترانه کار واجبامیشما برو منم با داداش حامد م مامان

 ...شهیها.. بد م ینکن ریباشه د -

 چشم خدا نگه دار. -

 کنم. دایمخمصه نجات پ نینشونم بده و از ا یراه چاره ا دیبزارم تا شا انیترانه رو در جر دیبا

 

 ۲۶پارت#

 .ترانه، همزمان شد باز شدن در یزنگ واحد خونه  فشردن

 ؟یبود ستادهیترانه پشت در ا -

 داخل. دیو گرفت و کش دستم

 طاها رو داغون کرده!؟ نیماش ی... تا اومدنت مردم و زنده شدم! کنمیبب ایب-

 و از دستش خارج کردم. دستم

 ... نمیصبر کن بب یکشون یبا کفش من و کجا م -

 ! یدیطاها!  تو از کجا فهم نی: ماشدمیو پرس دمیکش رونیب میرو از پا میها نیپوت

 .دمیکرد، شن یصبح حامد داشت با بابا صحبت م -

 دستانم گرفتم. نیمبل رها کردم و نشستم، سرم رو ب یپخش و پال رو دم،یو از سرم کش چاردم

 برگشته... مایترانه ن -
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 مانند ترانه، سرم رو باال گرفتم.... غیج یصدا  با

 !...مای... ن یچ -

 جلو پام بزار. یراه چاره ا نیبش ایو داد، ب غیج یبه جا -

 اومد کنارم... عیسر

 !؟شیدی! دیدیاز کجا فهم ایدر -

 زدم. یصدا دار پوزخند

 اومد سراغم... مای... چند روز قبل خونه تنها بودم که ن؟یفکر کرد یچ -

 خونه اتون.... -

به  دیشد، با مشت کوب وانهیرو دستش و گفتم ازت متنفرم و ازدواج کردم... د ختمیرو ر یآب پاک یاره خونه... وقت -

 ی غهیکرد، گفت ص دمیاعتنا به دستش تهد یب ی. ولدیشکست و دستش رو هم بر شهیخونه، ش یدر ورد ی شهیش

 کشم و.... یم و... وگرنه طاها ریفسخش کن دیخونده شده و با نتونیب ت،یمحرم

 و داد زد. دیمبل پر یبا وحشت از رو ترانه

غازش رو  هیصد من  یها... قول حرف ها یاریدر ن یباز ونهیتو هم د ایتونه بکنه... در ینم یکار چیغلط کرده ... ه -

 ها... یزاشت. باور نکن ی... اون اگه دوستت داشت، تنهات نمینخور

 . داغ کرده بودم..دمیام رو از سرم کش یروسر یشدم و عصب بلند

طاهاست  نینمونه اش ماش کیکرده و االن هم  دیتهد گمیترانه... مگه احمقم دوباره قول بخورم... من م یگیم یچ -

 خامش نشو... یگیکرده... تو م شیکه زده اوراق

 چشماش گشاد شد ترانه

 زده!؟ مایمگه ن -

 زدم غیج
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 ...یزن یم جیترانه... چرا امروز گ -

 کنه... یکار ادی... بزار به حامد خبر بدم بدیبخشدو کف دستش رو باال گرفت: باشه باشه ب هر

 مبل... یو نشوندم رو دمیو کش دستش

ده... فقط فکر کن  یکه از دستش شکاره، کار دستمون م یدون یحامد خبر دار بشه... م دیوجه نبا چیاصال ها به ه -

 م؟یبکن یکار میتون یخودمون م نیبب

کار از کار گذشته و تو هم  گهیرو تکون داد و گفت: خودت باهاش حرف بزن... قانعش کن که د شیحرف پاها یب یکم

 .یبهش ندار یلیتما چیه

 رو فشرد. میصورتم گذاشتم و بغض گلو یو رو دستم

ترسم، از  یفکر نکنم دست بردار باشه. ازش م یباهاش حرف زدم، ول یکن یکه فکر م نایگفتم ترانه... بدتر از ا -

 ترسم. یکه در انتظارمه م یقبتعا

 شونه ام گذاشت و فشرد. یدست رو ترانه

 ی... اون بالخره مرد و زبون هم نوعش رو بهتر ممیگ یکرد به حامد م یرو ادهی. اگه زشهینگران نباش. درست م -

 شه. یبدتر م زیفهمه... با پنهون کردن و دست دست کردن همه چ

 مغزم هنگ کرده . گهید

 فقط صبر کن. ا،ینباشه در تیتو کار -

 ترانه رو ترک کنم و به خونه طاها برم. یتماس مامان مجبور شدم خونه  با

کنم  یگفت: قضا بال بوده و شکر م یزد و نه ناراحت بود. فقط م یکرد، نه حرف نیرو نفر یمادر جون نه باعث و بان یول

 نبوده. نیطاها داخل ماش

امروز  یبرونم، ول نیخواست ماش ی. طاها دلش نمدهیخونه خواب نگیخودم تو پارک نیبه طاها بله دادم ماش یوقت از

 دست و پا کنم. گهید نیماش کیبرو تا من  یخوت هر جا خواست نیبا ماش ایگفت: در ،یوقت خداحافظ
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باز درو  یبدون معطل مایسبز شد .ن نمیماش یجلو مایخارج کردم،  خواستم حرکت کنم که ن نگیو از پارک نیماش

 کرد و نشست .

 اش جا خوردم. یهویو  یطرفش ! از کار ناگهان برگشتم

 روبه من  گفت :حرکت کن .  یبلند یبرافروخته، و تن صدا یو صورت ضیکمربندش رو بست و با غ یبدون معطل 

رو بفهمم،  شیکار ها لیکه خودم هم دل نیا یخودم رو نباختم. برا یوحشت به دلم انداخت ول تشیو عصبان ادیفر

 کنده شد. شیاز جا یبد یبا صدا نیپدال گاز فشردم که ماش یبدون تعلل، پا رو

 ،چه خبرته... واشیندونست و گفت :  زیسکوت را جا مایباال بود که ن یبه قدر سرعتم

 خشم برگشتم طرفش که با تمسخر گفت:  با

 من حاال حاال ها آرزو دارم . -

 ؟... یخوایاز جونم م ی؟چیداریاز سرم بر نم: چرا دست  دمیبهش توپ ادیفر با

 صدا دارش اعصابم رو متشنج کرد. پوزخند

 !؟یدون یمگه نم -

 .ختیبدنم رو بهم ر یعصب ستمیاومد که حرفش تمام س یاشکم در م داشت

 خودتو. -

 یهم مثل سه سال قبل خواستگارن که تو با بچه باز نایا ی... فکر کردیزدم : بس کن ... بس کن لعنت ادیبار فر نیا

 شوهرم .  شهیم گهیتا چند ماه د یعنینامزدمه...  ینیب یم نکهینه... ا وونهی؟ نه ... د یبد شونیهات فرار

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

 یهام و ارزون نم ی...من عشق بچگ یطرف یاش بهت اخطار بدم ،بفهم با ک نی... خواستم با نابود کردن ماشینکرد

 ایدن هیبا  یمون یکنم ،تو م یهم خودم و نابود م ا. هم طاهیش یم مونیبد پش ینکن یفروشم .اگه خودت کار

 وعذاب وجدان. یمونیپش

 :نگه دار.دیو نعره کش دیکوب نیداشبورد ماش یدست محکم رو با
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 ترمز یو زدم رو دمیکش کنار

 

 یم یکردم، ول یخودم و گم وگور م یدونستم واقعا دوسش دار یاگه م ایشدن دوباره برگشت طرفم: در ادهیپ قبل

بکشه، زود باهاش حرف بزن، قانعش کن بکشه کنار ... وگرنه  کیبار یپس نذار کار به جاها ،یدونم تو هم لج کرد

 . دمیخواد وانجام م یکه خودمم اصال دلم نم رو یکار

 اومدم.  رونیب شیکه از شوک حرف ها  دیو چنان بهم کوب نیماش در

کوتاه  یدست تکون داد ،برگشت چند لحظه  یتاکس نیچند قدم جلوتر رفت وبه اول دهیخم یکردم. با پشت نگاهش

 بهم نگاه کرد و سوار شد رفت 

 داد . یبزرگتر وپخته تر نشونش م یکه در آورده بود چند سال یی شهایچه قدر الغر شده بود.  اون ر 

 کنم ... یها فکر م زیچ نیخدا... من چرا دارم به ا یا -

سر  ییبال هیدونم تا  یبگم ...م یشده ،به ک ونهیواقعا زده به سرش، د مای؟ن زمیبه سرم بر یچه خاک نمیبب دیبا حاال

 .ستیدست بردار ن اره،یمن وخودش ن

 بگم خدا... یتره...  دردم رو به ک جیکار کنم! ترانه هم که از من گ یچ -

تونم با  یدرنا روندم. خدا رو شکر ساالر هم مهد کودک و م یبه طرف خونه  یبه درنا پناه ببرم... .بدون معطل دیبا اره

 درنا راحت تر صحبت کنم

 . دیهم ترس ماین یدستپاچه شد .واقعا از کارها یلیخ د،یرو شن میو حرفها دیدرنا که حال روزم رو د 

 دی،با یاونم عمد ماست،ین ریطاها تقص نیکنه؟... اگه بفهمند کار ماش یم یچه غلط فهمهیزده به سرش؟ م شوریب -

 بره آب خنک بخوره.

مثل عجل  مایرو کم کرده بودم که ن میبود دکتر مشاور و داروها یزدم. خبر مرگم چند ماه میبه مو ها یچنگ هیگر با

 ترم کرد. یو ران دیسر رس

بعد پنج شش ماه برم بگم: طاها  زم؟یبه سرم بر یچه خاک یفهمم، ول یم یبهتر از هر کس زویدونم ،همه چ یم -

 عشقم و پس بده؟ شما هم با آبروت برو به درک. گهیبرگشته؟ م مای، ن گهید دیببخش
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 رو گرفت میموچ دست ها دهیترس درنا

 یلیخ ی، به طاها فکر کن ،اون طفلک یصدمه بزنه، فقط خواسته بترس یتونه به کس ی... اون نماینکن در ینطوریا -

 . رهیبابا م ی...آبرو شهینابود م یکن یدوست داره .اگه کار

 دمیکش رونیرو با خشم از حصار دستانش ب میها دست

 شم. یم ی؟...دارم راون زمیبه سرم بر یچه خاک یگیپس م -

 یزارم... با نشستن و دست دست کردن کار یم انیچند روز صبر کن، اگه دوباره اومد سراغت ،من مامان و در جر -

 . به خدا توکل کن .رنیبزرگترها بدونن وجلوش و بگ دی...با  شهیدرست نم

 هق هق گفتم: با

 دونم. یمن م بره، یبابا م شیکنه... آبروم رو پ یمن و بدبخت م اون

 بغلم کرد. درنا

 ... فقط آروم باش.یستیدم تو مقصر ن یم حیزارم من به بابا توض یمن نم نترس

 ایتلفن  یاتفاق ناگوار بودم .هر وقت صدا هیدل تو دلم نبود. همش منتظر  یآروم شدم ول یبا حرفهاش کم درسته

 یاضطراب گرفته بودم مامان وبابا هم بهم شک کرده بودن ... فکر م ییجورا هی. دمیپر یاومد از جا م یدر م فونیآ

 هستم !...  یکردند هر لحظه منتظر  چه کس

 شد . لیتبد تیبه واقع میها یهمه دل نگران نیا بالخره

با  یچه طور میدون ی...نم دمید میچشم ها یمرگ روجلو  مارستانه،یخبر دادند طاها  تصادف کرده و ب یوقت  امروز

 . میدیرس مارستانیامان به بم

 ...واشی ایدر -

 مواظب باش... ایدر -

 ...ید یاالن به کشتنمون م ایدر -

 کردم  یرو کنترل م نیمامان، کنار دستم به زور ماش یو داد ها غیبود تصادف کنم، با ج کیبار نزد نیچند
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 ی،چشمه دمید مارستانیتخت ب یشکسته رو ییشده، دست وپا یچیباند پ یبسته، سر یطاها رو با چشمان یوقت

 کنم . هینتونستم گر ی. حتدیاشکم خشک

 کیبودم .اصال حواسم به دورو برم نبود!  زل زده بودم به صورت طاها،   ستادهیسرش ا یمتحرک باال یمرده  مثل

رو  شیشونه ها رو مبل افتاده بود ومامان داشت هوشیمانند مامان، به خودم اومدم ...مادر طاها ب غیج یدفعه با صدا

 خواست . یداد و ازم آب م یماساژ م

 ! پرستار خبر کن... اریبدو براش آب قند ب  ایدر -

 .رونیب دمیآب قند دادم دست مامان و از اتاق دو عیسر

 خانم پرستار... پرستار.-

 بله خانم... چه خبرته..-

 و سه... حال مادر شوهرم بد شده. ستیاتاق دو نیایزود ب -

 هوشیکه حالش سر جاش اومد، دوباره به طاها نگاه کردم. هنوز ب یبهش زد. کم یمادر جون رو گرفت و سرم فشار

 بود.

 مغزم اکو شد. یتو شیو حرف ها ماین ی افهیکردم که ق یم یاز درون خود خور داشتم

 و کرده... نکاریا مایاره...اره... ، کاره خودشه... ن  -

 نکردم. یمامان هم توجه  یوبه صدا کردن ها رونیزدم ب مارستانیفورا از ب 

 گاز دادم. مایکه شدم با تمام سرعت به طرف خونه ن نیماش سوار

 بدم... یچه جواب یکارش دار یچ دیداغون بودم که اصال حواسم نبود، اگه مامانش  پرس یقدر اون

 خونه اشون بودم. یکنم، جلو یکار م یبفهمم چ تا

 د.باز کر میدر و برا نایس

 کجاست ؟... مای:ن دمیسالم ، با حالت پر خاش پرس بدون
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 ناراحت و نگران گفت: خونه خودش . یخبر داشت با چشم ها زیاز همه چ انگار

 مستقل شده؟ یکرد؟ از ک ینم یزندگ نجایا مای؟مگه ن یچ یعنینبود که خونه خودش  میحال اصال

 تند گفتم آدرس . 

 کرد. ادداشتیآورد  و  رونیب یکاغذ و خود کار  راهنشیپ بیاز داخل ج یمعطل بدون

 روبه روم...  گرفت

 .دیدستش و عقب کش رمیخواستم ازش بگ تا

 

شده،  ونهیخودش و نابود کرده .واقعا د مای. نرینگ میکنم به حرف هاش گوش کن. زود تصم یخانم خواهش م ایدر -

 .ستیام هم جلو دارش نباب یکس حت چیکنه، ه یم کاریفهمه داره چ یزده به سرش، نم

خواست ازت دور بشه.  ینم مایمامانمه ، ن رهیانگشتام وگفت :همش تقص یتو هوا خشک شد. کاغذ وگذاشت ال دستم

 وار عاشقته. وانهیلحظه. د کی یحت

 حرکت کردم.  هیشدم. با سرعت به طرف فرمان نیحرف سوار ماش بدون

 . ماستین یطبقه خونه  نیپنجم نا،یآپارتمان چند واحده، با نوشته س کی

 پنج رو فشار دادم ، یسوار آسانسور شدم ودکمه طبقه  

 زنگ .  یو دستم وگذاشتم رو رونیب دمیآسانسور پر از

 آشفته در باز کرد. یبا سرو صورت ماین

 دست خودم نبود. یعکس العمل چیبودم که ه ختهیبهم ر یطور

ازم نداشت، تعادلش و نتونست حفظ   یبر خورد نینتظاره چنکه اصال ا مایاش، ن نهیبا دستام محکم زدم تخت س 

 کنه، چند قدم عقب عقب رفت و به زور خودش رو نگه داشت. 
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 یخواست ی؟... م یبکن یچه غلط یخواستیم چارهیگفتم :ب دادیاش ،با داد وب نهیس یرو دمیهم جلوتر رفتم و کوب باز

 ؟یباهاش کرد نکارویا ی...به چه حق یبرگشت یشد یجان یرفت؟... یبه کشتن بد ،یپسر مردم و به جرم کدوم گناه

 ؟یزیتو سرت بر یچه خاک یخواست یمرد م یاگه م

 اش. نهیس یقفسه  یرو دمیکوب یزدم وبا مشت م یم ادیفر

بازم  یکه قاتل هم بشم ... ول یکرد ی... تو کاریکرد میحرکت مچ دستام و گرفت تو دستاش و گفت: تو جان کی با

شم ،اونم  یقاتل م یکن میبه جون خودت، به تمام مقدسات قسم، اگه روان ایدر ی... ول ستمیمن قاتل ن ومد،یدلم ن

 کن. یبرو راحت با طاهات زندگ یتبرم ،اون موقع اگه تونس یم نیقاتل خودم ...خودم و از ب

 شده بودم. نینبود پخش زم واری،اگه د واریعقب هولم داد. نتونستم تعادلم و حفظ کنم وبا پشت خوردم به د به

 یابرو ؟یباور کن یخوا یکار از کار گذشته... چرا نم گهیبازم خودم و نباختم، بلند تر از قبل گفتم: آخه نفهم... د 

 شما ؟ نه آقا... نه. میعشقت، تقد نمیا ایب گهیم ادیم ؟ی؟...طاها چ گنیم ی،مردم چ رهیخوانوادم م

 ی... نه حاال بعد سه سال خوش گذرونیکرد یفکرش و م دیبا یرفت یم یباشه ... سه سال قبل وقت ریخ یدید خواب

. 

کنار  واشیفرار کنم که مچ دستم رو گرفت ومانعم شد.   ماین یاز جلوش رد بشم و از اون خونه، از نگاها خواستم

 زد . یم شمیهم داشت آت یچادر وروسر یداغش از رو یکه نفسها یگوشم طور

لحظه، تمام  نی.اگه اراده کنم امروز، هم رونیب رهیم تیمن ،اگه بخوام خود به خود از زندگ یکوچولو یدون یم -

 . یشیوکمال مال خودم م

اش از مغزم عبور کرد.  یو خودکش ایترانه، هان یبرگشتم زل زدم تو چشماش ، حرف ها یحرفش با ناباور نیا با

.چند سال  دمی.چند سال حسرت کش ستمین وونیوگفت:نترس من ح دیهم فهم مایلرز به اندامم افتاد که ن یطور

. گفتم مال دنتیدوباره د دیکردم، به ام یدگو خاطراتت زن ادیکنارم حست کردم ، هر روز، هر شب با  ایاونور دن

وقت فکرش  چیه یخوام . ول یرو نم یتو زندگ ی،ب چمیخودمه ، موقع رفتن، گفتم منتظرم باش .گفتم من بدون تو ه

 .  یبد یا گهیو دل به کس د یو هم نکردم زود فراموشم کن

کردم .به سرعت دستم و از دستش  یاز دستش فرار م دیکشت. با ینگاهش قلب المصبم داشت خودش و م با

بود.  دهیام کش ینابود یکمر حمت برا مایشد ن یمگه م ینشنوم، ول یزیتا چ رونیخواستم برم ب رون،یب دمیکش

 فراموش کردنش به باد بده . یچند ماهه ام رو برا یگرفته بود زحمتها میتصم
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 ی غهیص هیفقط  ا،ینشده در رید یلی. خیزنیمونده باشه باهاش حرف م یاز عشقت به من باق یاگه فقط زره ا ایدر

 یهاش برو راحت با رمیمن بم یسجده ودعا کن یرو یسرت و بزار دیبا تیساده ست، وگرنه تا روز عروس تیمحرم

فرداش خودت دست گلم  یشم، ول یدوشت م اغو خودم س امیدست گل بزرگ م هیسقف ... چون اون روز با  کی ریز

 . یاریرو سر مزارم م

 یونابودم کرد. گفت وشک انداخت به جونم .گفت وقلبم و از کار انداخت .من هنوز هم با تمام وجودم م گفت

 ی؟من رهیکردم بم یدعا م یافتاد به جونم .چه طور یم شینگاهش آت هیخواستمش . هنوز هم عاشقش بودم .هنوز با 

 خودم جون دادم . دنشیکه با ند

ها چمپاته زد  کیسرام یوار،رویتلو تلو خورد رفت کنار د مایبود.ن یطور خشکم زده بود و اشک از چشام جار همان

 وبا دستاش سرش و گرفت. 

 یاز من بهتراش هستن ،من نم یلیخ یلی... ختیکنم برو دنبال زندگ یگفتم:خواهش م یبغض دار وخفه ا یصدا با

 . ستیکنم ...در توانم ن یتونم کار

سه  ایگفت :من با اون چشمات بزرگ شدم. من به خاطرت اونور دن یخش دار یسرش و بلند کنه با صدا نکهیا بدون

 یتونم لعنت یکنم. نم رونتیتونم از مغز و قلبم ب ید، باز هم نم ایب یدا هم چند هورسال جون دادم. اگه از طرف خ

 گهید ینیب یرنگم و هم نم گهید یوفراموشم کرد نتونستمکنم اگه  یبه دست آوردنت م ی،بفهم ...بازم تالشم و برا

 از ...

 من خورد بشه.  یجلو نیاز ا شتریخواد ب یدونستم بغض اونم سر باز کرده ونم ینتونست حرفش و کامل بزنه م 

 شد.  دهیکوب واریباز شد و به د یوحشتناک یاز خونه خارج بشم که در با صدا خواستم

 هم وحشت زده برخاست مایقدم عقب گذاشتم و ن کیترس  از

 

 ۲۷پارت#

 شد. انیبلند حامد، تو چهار چوب در، نما قامت

 به طرفش رفتم. دهیاش  ترسبه خون نشسته و رنگ کبود شده  یچشم ها  دنید با
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 دم... یم حیحامد... داداش... صبر کن توض -

 کامل شدن حرفم و نداد. فرست

 برد. ورشی مایدست به عقب هولم داد و به طرف ن با

 که به صورتش زد، نفسم رفت. یبا مشت 

 زد تا مانع افتادنش بشه. واریبه د هیدستش و تک ماین

 فرود آورد. مایصورت ن یرو  یبا اربده، مشت دوم حامد

 ... هان... یکن یم یباز یدار یبا ک یعوض -

 به جلو خم شد.  مایخورد، ن مایسوم که به شکم ن مشت

 و تو چنگالش گرفت و از تنم خارج کرد.  گرمیج یکی انگار

 زدم. غیج

 کنم... یبس کن... داداش خواهش م -

 .دیشن یرو نم میها هیو گر غیکر شده بود و ج ادیبهتره بگم از خشم ز ایرو بسته بود  شیحامد گوش ها یول

 پهلوش. یتو دیپا کوب با

با دکتر و روانشناس، سر پا ش کردم، جگر خواهرم رو  یچه طور ینیتا بب یبود یسه سال کدوم گور نیا -

 روش. یبپاش نیبنز شتریب ی... حاال برگشتیسوزند

 کرد! چرا الل شده بود! یداد!  چرا از خودش دفاع نم یعکس العمل نشون نم مایدونم چرا ن ینم

 .دمیحامد رو چسب یبه هوا رفت و بازو غمیج ن،یکه با زانو افتاد زم ماین

 .شیبس کن حامد... کشت-

 انگار نه انگار. یول
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 قرار گرفتم. ماین یبشه که جلو دهیکوب مایحامد برخاست تا به صورت ن یپا

 بس کن... ایگ من... تو رو به روح هانحامد مر -

 و پر التماسم زل زد. انیگر یحامد باز شد. به چشم ها یقفل شده  یها گوش

 ...یداداش...  داغونش کرد هیکاف گهید -

 .دیبا فک منقبض شده غر حامد

 برو کنار... -

 ...دمینال هیمقطع از بغض و گر یصدا با

 .یزارم... دست بهش... بزن یرم... نم ینم -

 زد. ادیو فر دیکوب وارید یرو یمشت حامد

 ...یدل بسوزن یحق ندار گهی... دیباورش کن یحق ندار گهید ایدر -

 رو به پهلو گرفت و به زور بلند شد. گرشیدست د وار،یدستش رو به د کی ماین

 د. شد و به قلبم اثابت کر یآتشفشان یو کنار لبش، گدازه ها ینیب خون

پا  ریرو با طا ها، ز مانمی،مجبورم کرد چشم ببندم تا حرمت نشکنم، حرمت عهد و پ شیپر حرف و تمنا یها چشم

 نکنم. ینزارم. تا شکسته نشم، تا احد شکن

 قلبم ترک گذاشت. یگوشه گوشه  یدرد شد و رو ما،یدو رگه و پر درد ن یصدا

 بشه. یمال کس ایزارم در یمن نم -

 .واریبه د دیو کوب دیرو چسب ماین ی قهیانگار جن زده شد.  حامد

 ...یزن ی... گنده تر از دهنت حرف میزد یچه زر -

قروپ  یتحمل وزنم و نکردند، با صدا می! پاهادمید یرو چهار تا م مایرفت. حامد و ن جیفشارم افتاد. سرم گ انگار

 متوجه نشدم. یزیچ گهیگفتم د یآخ بلند  ییبه جا آخر با برخورد سرم یها افتادم. فقط لحظه  کیسرام یرو
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 رو باز کردم. میچشم ها یشد، ال دهیصورتم پاش یکه رو یآب یسرد با

 .دیپاش یآب به صورتم م نیمضطرب با سر و وضع خون مایمبل بودم و سرم تو آغوش حامد. ن یرو

 .واشی یحامد پر خشم بود ول یصدا

 ها... برو کنار... ینزد یبهش دست زد ماین -

 کنه ...  یخواست کار یم ماین مگه

 تا حد امکان باز شد.   میها چشم

 صورتم و هوا معلق مونده بود. انیم مایدست ن 

 یشدنم به چشمان رهیبود، مانع خ شیکه سرم رو شیکه در نگاه آشفته اش گره خورد، حامد با تکان دادن پا نگاهم

 م، شد.بود دهیکه سه سال انتظارش رو کش

 کمر راست کرد و عقب عقب رفت.  ماین

 .دیکش ریکه سرم ت نمیشدم بش بلند

 گاهم گرفتم و بلند شدم. جیگ یدست رو 

 ..مارستانیسرت خورده گوشه مبل! بلند شو ببرمت ب اینگران گفت: در حامد

 .شمی. خوب مستینه الزم ن -

 کردم. باهاش بلند و با پرخاش حرف زدم. یرو سر حامد خال تمیدونم چرا عصبان ینم

 هر دو مثل مجسمه سر پا خشکشون زده بود. ما،یبود، برداشتم. حامد و ن نیکه پخش زم چادرم

 رفت و تلو تلو خوردم. جیبر نداشته بودم که باز سرم گ یو بکشن. اصال به من چه... قدم گریدرک... بزار هم  د به

 بود، خودش رو بهم رسوند.  تر کیکه از حامد به من نزد ماین

 . دمیو عقب کش دمیکه دستش بهم بخوره فهم نیا قبل
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 ...این کمی: دستت به من نخوره... نزددمیغضب غر با

 و به نگاه متعجب و دلخورش نگاه نکردم. ستادمیا نه

 با حال نزار از خونه اش خارج شدم. 

 منتظر حامد نشدم. یحت

 نیماش یفرمان گذاشت. تا تونستم تو یشدم و سرم رو رو نیرسوندم. سوار ماش نییزور با آسانسور خودم رو پا به

 و زار زدم. ختمیاشک ر

 حامد کنارم نشست. باز هم سر بلند نکردم. دمیفهم ییباز شدن در جلو یصدا با

 کرد به حرف زدن. شروع

 یدون ینم مارستانه،یبوده ... االن هم طاها تو ب مایطاها کار ن نیبرگشته... داغون کردن ماش مایترانه گفت ن یوقت -

 رسوندم.  مارستانیخودم و به ب یچه طور

 نی... تا اماین شیپ یایات حدس زدم م یبا وضع رانندگ ،یخارج شد مارستانیتو با حال آشفته از ب دمیمن رس یوقت

 ی. مرونیب یایو ب یاتمام حجت کن ماینشستم تا تو خودت با ن نیتو ماش نجایدونم چرا ا ینم یجا دنبالت کردم. ول

 دلم به شور افتاد و اومدم باال. یکرد ریراه بندازم. اما د اتو دعو یخواستم جلو یخواستم بعد تو برم سر وقتش، نم

 .دمیکش میبه چشم ها یفرمان برداشتم و دست یرو از رو سرم

 ...شیبد زد یلیخ -

 بر یصورتم احساس کردم. ول یپر غضب حامد رو یها چشم

 

 .نگشتم

 کرد. یقرچه ا دندون

 ...یهمه سال رو فراموش کرد نی!...  نکنه تو اارمیب ریخواست براش لوح تقد ینکنه دلت م -



 ییایدر یپر

193 
 

 برگشتم سمتش. تند

 استم.خو یرو نم دنشیکنم...  اما کتک خوردن و عذاب کش یوقت نم چیفراموش نکردم... ه -

 .ختیر میگونه ها یرو یخند تلخ همراه با قطره اشکحامد، لب یچشم غره  با

 ...یتو طاهاست... تو به طاها تعلق دار یرو فراموش کن. مرد زندگ مایو گفت: ن دیو به آغوش کش سرم

 .رهیوصلت سر بگ نیزارم ا یزاره...  اون قسم خورده نم ینم مایگفتم: ن یخفه ا یصدا با

 و از خودش جدا کرد.  من

 بشه. کیکنم اگه بخواد بهت نزد یتونه بکنه،  قلم پاش و خورد م ینم یاون کار -

 نبود. ابانیحواسم به کوچه و خ اصال

 کنند. یبه خودت مسلط باش و حرکت کن، مردم دارن نگاهمون م ایدر -

 کردند. یداشتند به ما نگاه م یافتاد. چند تا زن با پچ پچ  همان طور که قدم بر م ابانیچشمم به خ تازه

 رو جمع و جور کردم و استارد زدم. دمخو

 .نمیدنبال ماش امیکنم بعدا م یشو من رانندگ ادهیپ یکن یرانندگ یتون ینم اگه

 تونم نگران نباش. یم نه

 مطمئن.. -

 بله مطمئن.. -

 مارستانیمن که پارک شده بود رفت. به طرف ب نیخودش، درست پشت سر ماش نیشد، به طرف ماش ادهیپ حامد

 م. حرکت کرد

 شد. ادهیمن پارک کرد و پ نیحامد هم درست کنار ماش نیشدن من از ماش ادهیپ با

 تو برو باال. ام،یبه صورتم بزنم ب یداداش من آب -
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 .دیبار یسر و صورت حامد غم م از

 ...ایکوچولو، زود ب یباشه آبج -

 .نمیو غمگ دهیبرادر داغ د نیدل ا یباشه برا ینشوندم تا الاقل دلگرم میلب ها یرو یزور لبخند به

 یقرمز وپف کرده ام به حالت عاد یحالم بهتر بشه ...  بلکه چشما یتا کم دمیبه صورتم آب سرد پاش یبار چند

 شد. یمگه م یبرگرده، ول

 .ختمیقدر اشک ر نیاتاق شدم، همه فکر کردن به خاطر طاها ا وارد

سرش اومده.  چون باعثش  ییبالها نیطاها بود که چن یگناه یب یبرا میها هیکردند گر یدرست هم فکر م شیخدا

 روز انداختم. نیعجوالنه ام طاها رو به ا میمنم... منم که با تصم

 زدم وبه طرف تخت طاها قدم برداشتم . یداد، لبخند کم جون یم میمادر شوهرم که داشت دلدار یصدا با

 دونم حامد کجا رفته بود. ینم

 حال بهم چشم دوخت. یبا نگاه ب طاها

 رو در راه گلو خفه کردم. بغضم

 ؟ دنتی؟...دکتر اومده د ارمیبرات ب یخوا یم یزیکنه ؟...چ یدرد نم تی... جا؟یطاها خوب -

 جواب داد یکم جون یبا صدا طاها

 ساده است.  یشکستگ هیمن خوبم؟... نگران نباش  زمیعز -

 رف در برگشت.سر ها به ط یکه به در خورد. همه  یتقه ا  با

 و بابا جون با دو سرباز وارد اتاق شدند. بابا

 .دیباش رونیدخترم شما ها ب -

 قدم زدم مارستانیب ینشستند. منم طول راه رو واریکنار د یفلز یها یصندل یو مادر جون رو مامان
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 ۲۸پارت#

 حامد و ترانه، درنا و سامان به طرفشون پا تند کردم. دنید با

 سالم. -

 غلم کرد.ب ترانه

 ...یخوب زمیسالم عز -

 ... داغونه، داغونم.یگفتم: نه چه خوب واشیگوشش  ریز

 جدا شدم و بغل درنا رفتم. ازش

 .ماستیکار ن ایدر -

 نشونه. یم اهی... داره من و به خاک سیاره آبج -

تو اون اتاقه... اون وقت شما با خواهر خانم بنده مالقات  ضیگفت: مر یبا لودگ یبدون اطالع داشتن از خبر سامان

 .نیکن یم

 درنا جدا شدم. از

 ترم... ضیهم مر ضیآقا سامان من از مر -

 بغلم کرد. ،یهمراه لبخند تلخ حامد

 بشه. تی... خدا نکنه طورییخواهر کوچولم برم. تو همه وجود ما یفدا -

 .ادیداره اشکش در م نیشد. بب شیان داداش... زن بنده حسودخ یحامد و گرفت: آها یبازو یبا شوخ سامان

 رفت. نایاز سامان رو گرفت و به طرف مامان ا درنا

 با منم قهر کنه. یباعث شد یدیگفت: د سامان

 شه. ینم ریاز من دلگ یکس ،یمعرکه نش اریب شیگفت: خودم نوکر هر دو خواهر گلم هستم. اگه تو آت حامد
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 شه. یها... االن وقت مالقات تموم م نیآورد ریگفت: بسته بابا شما هم وقت گ ترانه

 و سرباز ها از اتاق خارج شدند. نایزمان با ما بابا ا هم

 شروع کرد سر به سر طاها گذاشتن. سامان

از  یخواست یم ایکنه..  مارتیخواهر خانم بنده ت نیتا ا نیماش یجلو یاز قصد خودت و انداخت ز،یآخه باجناغ عز -

 .یدر بر یعروس ریز

 و گفتم. زیمن به حامد همه چ ایترانه که در گوشم گفت: در یصدا با

 شد. دهیبه ترانه کش ونیآقا یاز شوخ نگاهم

 .میبود ستادهیا واریکنار طاها نشسته بودند. من و ترانه هم کنار د یمبل سه نفر یو مامان و مادر جون رو درنا

 کشت... به زور جداش کردم. یرو م مای... داشت نزادیگفتم: دست مر واشیخودش خم شدم و  مثل

 دهنش گذاشتم.  یخواست صداش بلند بشه که دست جلو یتوجه به جمع م بدون

 پر غم حامد رو به رو شدم. یکه با چشم ها دهینشن یکس  نمیبب برگشتم

 و ازم رو برگردوند. دیلبش رو انحنا بخش یگوشه  یتلخ لبخند

 دستم و به عقب هول داد.  ترانه

 خوب دستت و بکش خفه شدم. -

 انشاا... یخفه نش -

 به حامد خبر دادم. اره،یسرت ن ییکه بال نیکار کنم. از ترس ا یباال انداخت و گفت: خوب چ یا شونه

 .میاتاق رو ترک کن یبعد سالم و اهوال پرس میطاها مجبور شد یورد خاله و پسر خاله ها با

 کشوند. مارستانیب اطیر دستم رو به طرف حبا زو ترانه

 طاها بودند. تیتو راه رو مشغول صحبت از وضع نایو مامان ا درنا
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 !.دیرو کجا د مایشد! حامد ن یچ نم،یکن بب فیخوب تعر -

 .مینشست مارستانیب اطیح مکتین یرو

ترانه!  یدون یکرده. نم بمیو تعق دهیحامد د ما،ین دنیخارج شدم برم د مارستانیاز ب یتو، وقت یاز صدقه سر -

 حامد و گرفتم. یجلو هیبار دستش و بلند نکرد. به زور گر کی یحت مایکشت. ن یرو م مایداشت ن

 کار و کردم. نینشده به حامد خبر بدم، بهتر ری.... فکر کردم تا دایمن ببخش در -

 .میبرخاست مکتین یاز رو نایحضور حامد ا با

 !؟ نی: طاها رو تنها گذاشتدمیادر جون پرساز م دمیهمه رو د یوقت

 مونه. تو هم برو خونه استراحت کن، رنگ به روت نمونده. یم ششینه دخترم پسر خاله اش اسرار کرد که پ -

 کمه... میو تو دلم گفتم : حقمه...   مردن هم برا نییسرم رو انداختم پا شرمنده

 مرخص شد.  مارستانیهفته طاها از ب کی بعد

 منم هر روز کنارش بودم. یپرستار و خدمتکار دور و برش پر بود ول درسته

 ات رو بخور. وهیطاها بلند شو آب م -

 .نید یهمه به خوردم م نیهم تحرک ندارم که ا دهیترکم... خواب ی... جون تو دارم مایدر یوا -

 .اریبرم خودش ب یم یخوب سفارش مامان جون هست، نخور -

 شد. زیخ مین شیجا تو

من  یبرا یباش شمیکنارم. تو که پ نیو بش یرو عسل نجایمن و به جونم ننداز.  بزار ا ینه مرگ من...  اون ننه  -

 ...ی یانرژ

 مبل نشستم یگذاشتم و رو یاصل یرو

 شد. زونیطاها آو یو لوچه  لب

 ... ؟یکن یم تمیاذ یاون جا!... دار -
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 کردم. میلب ها یچاشن یپا انداختم و لبخند  یرو پا

 تکون نخور دست و پات بهتر جوش بخوره. ادیز -

 .دیبالش و برام خط و نشون کش یرو انداخت رو خودش

 کنم. یناز و ادا ها رو جبران م نیشه... ا یبه حالت م یشم... اون موقع وا یجا که بلند م نی... از اایباشه در -

انداخت. دوستش داشتم، بهش عادت کرده   یبه جانم م مبهم کنار طاها دلهره یا ندهیبه عذا نشست. ترس از آ دلم

تونستم عشق  یم ای. آدیتپ یم ماین یبرا ما،ین یو خاطره  ادیقلبم با  یبودم، ول شیمحبت کردن ها  یبودم، وابسته 

قلبم دفن کنم!  یرو تو مایبا مرور زمان عاشق طاها بشم و ن تمتونس یرو با وابسته شدنم به طاها جبران کنم! م ماین

 قیکه ال یتونم با دل و جون قبولش کنم و همسر یکنه! م یانتخابم درست بوده! طاها تمام قلبم رو تصاحب م

 انامعلوم داشت از پ ی ندهیآ کی! فکر ادیسراغم نم گهی! ددیحامد دست کش یها دیبا تهد مایطاهاست باشم! اصال ن

 خواست و آرامش. یده بودم. فقط دلم خواب مکر ادتریرو سر خود ز میآوردم. قرص ها یدر م

رفتم و  یم دنشیدونستم، هر روز به د یخودم و مقصر م نکهیمنم به خاطر ا یشد ول یماه طاها خونه بستر کی 

 کردم که تنها نباشه . یمختلف سرگرمش م یحرفها ایساعت ها کنارش با کتاب 

 گشتم، همش سر سجد یهم خونه برم یوقت 

 

 وسرنوشت خودش ... ینکنه وبره دنبال زندگ یوانگیدوباره د مایم که نکرد یدعا م ه

رو از روح وقلب  ماین میکردم اگه ما قسمت هم نبود ی. هر روز دعا م میبوده که بهم نرس نیسرنوشت ما هم ا دیشا

 رقم زد. میبرا یا گهید ریآسمان ها تقد یخدا یبرسه .ول شیبرم تا به زندگ ماین ادیکنه ... من هم از  رونیمن ب

 

 ۲۹پارت#

 خونه اشون نرفتم. گهیطاها رو باز کرد، د یدکتر گچ دست و پا یوقت از

 !دمیاز جا پر فونیپشت سر هم آ یمعمول خونه تنها بودم که با صدا طبق
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 برداشتن چادر قدم برداشتم.  یبست به به طرف اتاقم برا خی میدست و پا ماست،یکه باز هم ن نیفکر ا با

 طاها پشت در شوکه شدم!  دنیبا د فونیآ یجلو

رخ  یباز چه اتفاق یسوزونه! بار اله یدکتر باشه ؟... چرا زنگ و م دیکنه؟... اون که االن با یکار م یچ نجایا گهید نیا 

 داده. طاها چرا عجله داره؟

 باز گذاشتم. شیرو برا یفوت وقت، دکمه رو فشار دادم و تند در ورود بدون

 . ستادیدوتا باال اومد. با صورت بر افروخته روبه روم ا یکیطاها تند تند پله ها را  

 ،با لکنت زبان سالم دادم. دمیبه خود ازش ترس خود

 سسسلللال... -

 شدم.  نیمهمان صورتم کرد که نقش زم یا دهیچنان کش اد،یب رونینداد سالم کامل از دهنم ب فرصت

 رفت. مید به خود طرف گوش هادستام خو دیکه کش یادیفر با

احمقه ،ساده لوحه، قول  یگفت ؟یفکر کرد ی؟...با خودت چ یکن یباهام باز یبه خودت اجازه داد یتو به چه حق -

 خواد بفهمه!؟ یکنم!...گور پدرش ، از کجا م یدلم خواست م یظاهر و حجابم رو خورده، پس هر غلط

 . میداخت به موهااش چنگ ان یقو یشد و از پشت با پنجه ها خم

 .دیکش یو تو صورتم عربده م دیکش یسرم رو م یموها یهیطرز  فج با

 نیکنم از ا یم ی... کاریمرگ کن یکنم هر روز آرزو یم ینشونمت. کار  یم اهی،به خاک س یدیاشتباه فهم رینه خ -

 کنم. یرو برات جهنم م ی! زندگیحجابت خجالت بکش

 کردم. یالتماس م هیدو دستم رو از سرم گرفته بودم و با گر هر

 کنم... ی... سرم... ول کن ... خواهش می... ایا -

 شده بود! ی! وحشدیشن یم مگه
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کردن  ی... از زندگیکن یم یمن نقش باز ی!... برایکن یم یاشغال با من باز ی... دختره ایزنم در یم شتیآت -

 کنم... یم مونتیپش

 رو با پرت کردن سرم رها کرد و بلند شد. دستش

 !؟...یدیو به من بله م یسرت نگه داشت ریرو ز یکیصفت،  طانیش یدختره  -

 و تو خودم جمع شدم . دمیبه طرفم هجوم آورد که ترس دوباره

 لمس شد. میبه هوا رفت! سوختم... پا غمیکه ج میبه ران پا دیپا محکم کوب با

کردن هات   یریاون همه کناره گ دمیمدت نفهم نی؟.... آره ؟... آره... احمقم!، چون تو ا ی،تو منو احمق فرض کرد -

 یهست و م گهید یدلت جا دمی! ...واسه دست به سر کردنه من االغه...منه  نفهمه ... نفهمستیواسه ناز کردن ن

 ...یکن یباهام باز یخوا

 و فشار داد. دیرو چسب میآورد و گلو هجوم

و  نیمت یلیخ یلیتا فکر کنم خ یزاشت یمن تاقچه باال م یو برا یکرد یم یحالت رو با اون عوضپس عشق و  -

 نبودم!... ینبودند؟ من برات کاف یلمس کردنت کاف یمن برا یچون دست ها یکرد یدست به سرم م ؟یباوقار

 یاز دست ها شتریکرد. ب ینداشت. داشت خفه ام م یا دهیراه تنفس نداشتم، هر چه قدر تقال کردم فا گهید

 .دیبود که راه نفسم رو بر  شیقدرتمندش،  حرف ها

افتد، دستش باز شد، از گردنم به عقب هول داد، سرم  یهم ب یرفت که رو ینفس یاز ب میلحظه که پلک ها کی در

 پشت سرم بر خورد کرد. واریمحکم به د

 هم نداشتم. به سرفه افتادم.  دنیکش غیج یبرا یرفت. نفس یاعیچشمام س دیکه سرم د یضربه ا با

 و از خونه رفت . دیدرها رو به هم کوب تمیتوجه به وضع بدون

 ! یجان کی! یریزنج کیقابل باور نبود!  میطاها برا یرو نیا

 کرد و با قصاص کردنم، گذاشت رفت. لمیسوال و جواب حکم صادر کرد! خار و ذل بدون
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پارکت ها افتادم.  یکوفته و پر از درد رو یبا بدن یحال یشدم؟... با ب نیتوه همه نیمن چرا  مستحق ا دمینفهم اصال

 خورد، کل بدنم رو لمس کرد. میشونیکه به پ یمهر بد نام شتریقادر به تکون خوردن نبودم. از همه ب

 پارکت ها دراز به دراز افتاده بود. یرو یدونم چه قدر و چند ساعت ینم

گذرونن مثل من  یکه چند تا چند تا دوست پسر دارن و خوش م ییقدر بدبختم! پس چرا اون دختراها نیمن ا چرا

روز  نیزنن، پس چرا به ا یشن پسشون م یدل زده م یزنن و وقت یدلشون خواست حرف م ینشدند!  با هر کس

 .ستندی. پس چرا اونا هرزه نفتادندین

 زد! یحرف م یطاها چه مرگش بود! از چ اصال

 رفته سراغش!؟...  مایاز کجا!؟ نکنه ن ی! ولدهیرو فهم ماین نکنه

 همه عذابه منه.... نیدونم اون باعث ا ی! من مماستیاتفاق هم ن نی.  مسبب اماستیدر صد کار ن صد

ن از اصل آبروم و ببره. اگه بره سراغ بابام... اگه بدون اطالع داشت هیبق شیبزارم طاها پ دیکار کنم ...نبا یچ دیاما با 

از لجش، در مورد  ماین دی!... شایدختر بد کاره و خراب بهم نگاه کنند چ کیبره جار بزنه!؟ اگه همه به چشم  هیقض

 بهش زده!  یبد یطاها، حرف ها شیمن پ

 بلند شم. دیکنم... با یکار دیبا

 جمع کردم. نیزم یبه زور خودم رو از رو هیدرد و گر با

 منجالب نجات بده . نیکردم تا بلکه اون بتونه من و از ا یخبرش م دیراهم درنا بود .با تنها

 بوق جواب داد. نیوبرداشتم. با اول تلفن

 جانم...-

 ... یآبج -

 وحشت کرد. انمیگر یصدا دنیشن با

 !.یکن یم هی... چرا گرا؟یشده در یچ -

 افتاده بود گفتم: میکه بر اثر فشردن طاها به گلو یزور با سوزش به
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 ... زود باش... شمیپ ای... فقط بفتادهین یکس یبرا یقاتفا -

 باشه اومدم. -

 یکلمه  بدون

 

 گذاشتم. شیتلفن رو سر جا یاضاف

 بغل جمع کردم. یرو تو مینشستم.  زانوها نیزم یتلفن، سر خوردم و رو زیجا کنار م همان

 شکست. یامان من م یب ی هیگر یها یها یسکوت خونه رو صدا تنها

 کرد.  یاز سرو صورتم قلبم درد م شتریب

 دادم. یشکل ممکن پس م نیدل دادنم رو داشتم به بدتر تاوان

 دم؟یکش یزجر م دیبا یجور نیبودم که ا یدونم مرتکب کدوم گناه ینم 

 کردند؟ یم رمیرو شکستم که داشتند خرد و خاکش یدل چه کس 

 که اون هم دست من نبود!. دیزمن گناه کردم عاشق شدم؟ دستم که خطا نرفت! فقط دلم لر 

 خودش و رسوند. عیساعت نشده، درنا سر مین

 !دیحال وروزم و صورت قرمز وورم کرده ام رو د یوقت

کارو کرده!؟... مامان  نیباهات ا ی!... ک؟ی یچه حال و روز نیا ایابوالفضل... در ایرو صورتش وگفت:   دیدست کوب با

 شده؟... یکجاست؟ چ

 و گرفتم. دستش

 شدم...  چارهی...ب رهیوگوش کن ،داره آبروم م نیبش -

 کرد یرو وارس گردنم
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 هست؟ یخبر یدست کدوم از خدا ب ی؟!... گردنت کبوده؟ جا ایدر یگیم یچ -

 شه.بحرف زدن باز  یبرا میراه گلو یترانه رو پس زدم. چند بار پشت سر هم آب دهنم و قورت دادم تا کم دست

 اد انگار پاره شده بود.د یطعم خون م میگلو راه

طاها آورد و بعد  نیقبول نکردم.... اول اون بال رو سر ماش دید یخواست با طاها بهم بزنم... وقت یم ماین یآبج -

 اومد بارم کرد و کتکم زد. یاز دهنش در م یهر چ نجا،یکرده که طاها اومد ا کاریدونم  چ یخودش ،حاال هم نم

 خواست خفه ات کنه! یم یعنیبال رو طاها سرت آورده!  نی.. ا!؟. ایدر یگیم یمعلوم هست چ -

 شدند. ریگونه هام سراز یرو میاشک ها دوباره

 اون همه بال سرش آورد. مایخبر داشته باشه، ن یزیکه از چ نی... بدون ایحقشه آبج -

 .یدونست یگرفته؟... تو م ریطاها رو ز نیعمدا با ماش ماین یعنی -

 اره... -

 شد و با داد از کنارم بلند شد. یعصبان درنا

. اگه طاها االن  یبکن یچه غلط یخواست ی،م نیداد ی... اگه پسر مردم وبه کشتن م؟ینگاه کرد یتو احمق نشست -

 !؟میختیر یبه سرمون م یآورد! چه خاک یسر تو م ییبال کی

 کنم . ی... دارم دق مدمیکنم درنا... سرزنشم نکن... خودم کم کش یخواهش م -

 .زیم یو پرت کرد رو دیحرص شالش رو از سرش کش با

زودتر  به بابا  دیخواست         بکنه؟... با یتا اون احمق تر از خودت، هر غلط یآخه نفهم تا حاال زبون به دهن گرفت -

 کنن ...  یتا کار یداد یو مامان خبر م

 .دمیدستانم گرفتم و نال نیسرم رو ب با

 گذاشت. انیبه ترانه گفتم... اونم  داداش حامد و در جر -
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خورد کتکش زد. براش خط و  یتا م ما،یافتاد به جون ن یبود... داداش چه طو مارستانیطاها ب یوقت ،یآبج یدون ینم

تا  تر شده یشیآت شتریفکر کنم ب ی... ولشیزندگ یپ رهیداره و م یحامد دست بر م یدهای. گفتم با تهددینشون کش

 رفتن...

 .دیباز هم خروش درنا

تونه سر جاش  یاون بهتر م م،یبه بابا بگ دیشه... با یشده... مگه شهر هرته... داداش حامد نم یشیغلط کرده که آت -

 بنشونه.

 یکار به جاها یوبذار یدست دست کن نکهی...نه ا رهیانه اش رو بگ ویپسر د یزنه تا جلو یبا پدرش حرف م بابا

 بکشه.   کیبار

دونستم اون کله  یتذکر دادم دست برداره، اما نم مایبه ن یترسم... چند بار یم یلیترسم درنا... خ یگفتم: م هیگر با

... االن دارم از ارنیبرام حرف در ب دمیحرف بزنم، ترس یبا کس دمیکار ها بزنه ... خودمم ترس نیشق باشه و دست به ا

 .رمیم یترس ودلهره م

 وم شدآر یکم درنا

 با مامان حرف بزنم؟... نکهیتونم بکنم ،جز ا یم کاریچ  -

 یناکرده فکر اشتباه ییخوام خدا ینشن .نم نیباهاشون حرف بزن ازم دل چرک یطور ،یکنم خواهر یخواهش م -

 در موردم بکنن .

 باهاش حرف بزنن...  یی... تو تنهانهیمامانه! من برم اتاقم من و نب یدر ،هول زده گفتم: وا یصدا با

 . در و بستم و گوشم و چسبوندم به در .دمیطرف اتاقم دو به

 مامان سراغ من واز درنا گرفت: یاحوال پرس بعد

 !ییکو!؟ چرا تنها ایدر پس

 باهاتون حرف بزنم. ایخوام در مورد در یم مامان

 افتاده؟ ... ی:اتفاق دیپرس یبا نگران مامان
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 .دمیرو نشنکردم صداشون  یهر کار گهید

 فکر کنم رفتن آشپزخونه. 

 زدم.  یطول وعرض اتاق وقدم م 

 . دمیمال یرو بهم م میاضطراب دست ها با

 دفعه در اتاقم به شدت باز شد.  کی

 . دیبار یبه مامان نگاه کردم آتش خشم از چشماش م مهیسراس

 صورت کبود شده ام، چند قدم به طرفم اومد. دنیبا د 

 بود که دلش به حالم نسوزد. ین، به حداز م تشیعصبان اما

 :دیکش ادیتو چشمام زل زد و فر دیانگشت تهد با

 نداخت تو صورتت...  یتف م دیگرفت... با ینفست رو م دی... بایخورد یکتک م نایاز ا شتریب دیحقته... با -

 باز هم حقم بود. یرحم شدن مادرم قلبم ترک ترک صدا داد.خورد شدنش رو با تمام وجود حس کردم، ول یب از

؟...اگه  یما چ ی،آبرو یرو برد شیآبرو ،یکارت خورد کرد نی؟ غرور پسر مردم و با ا یکرد یچه غلط یدون یم  -

 بابات بفهمه ؟... 

 .دیخودش چرخ دور

 ؟ میبا خانواده طاها روبه رو بش یکنه؟... چه جور یمبهش بگم ؟سکته  یچه طور ایخدا -

 رو گرفت و تکونم داد.  میبازو

 ... یفرض کرده بود یبارت آورده بودم؟ خودت رو چ یطور نی!؟ من اینکرد ای... ح؟یاصال شرم نکرد -

 کردم یم هیداشتم گر من
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 در آرام کردن مامان بود .  یدرنا سع ،

 شد!  یم مگه

 سوخت!... یداشت م شیبودم! مثل اسفند رو آت دهیند یطور نیو تا حاال ا مامان

 کردن. یو زار هیو گر یشد. شروع کرد به خود زن یاروم نم اصال

 نیهمون روز اول ا دیکردم... با یحرف بابات رو گوش م دیزاشتم... نبا یبه الالش م یلیل ادیز دیمن مقصرم... نبا -

دادم... اون قدر ناز کرد و نه گفت که چشم و گوشش باز شد... سر خود شد... گفت  یو شوهر م دیچشم سف یدختره 

خواد بفهمه... مامان وبابا رو خر کردم...  یم ی... کهیبه ک یکنم... آخه ک یزنم، بعد هم ازدواج م یحرف م یکیبا 

 یبابا یساله  نیچند ی... نگفت آبرورهیتازونم... نگفت دودش به چشم خودم م یخودم هم تا هر کجا دلم خواست م

 ...ستهیا یره و قلبش م یساده لوحم به باد فنا م

 .دمیمامان و که عذاب آورتر از آتش جهنم بود، به جان خر یاتاق چمپاته زدم و حرف ها یگوشه

 درنا با هزار مکافات از اتاق خارجش کرد. 

 تونستم آروم شم.  ینم گهیمن د 

 .رونیآب تو پارچ بود و مجبور نبودم برم ب یکم شبیخدا از د شکر

 .دمیتخت دراز کش یجا باال دادم و رو کیتا قرص آرام بخش  دو

 هم گذاشتم. یورم کرده و پر دردم رو رو یها چشم

 باشه. الیخواب و خ کیکنم همه اش  یچشم باز م یکاش وقت یا

 خواب است. بتیهمه مص نیا نمیبب گرم نشد که میلحظه چشم ها کی یوقفه ام حت یوجود تپش قلب ب با

انگار  دمیمنجمد شد. با شدت پتو رو تا سرم کش میبستم. خون رگ ها یقالب ته رونیبابا و سامان از ب یسرو صدا با

 تونستم مهارش کنم. یداد نم یخورد و صدا م یقطب جنوب بودم دندونام تک تک بهم م یتو
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  ۳۰پارت#

 مامانت. شیورود ساالر به اتاقم، تند گفتم: ساالر سرما خوردم... برو پ با

 .رونیحالم در و بست و رفت ب دنیبا د  یطفلک

درو قفل کردم .همون جا  دمیپر اد،یوقت به اتاقم ن هی نکهیبابا، کل خونه رو برداشت . از ترس ا دادیداد و ب یصدا

 دو زانو افتادم. یپشت در به رو

 شه.  یم یهمه روزم با اشک و آه سپر ما،ین هیساله از صدقه سرچهار  االن

 .دمیشن یبابا رو واضح م یصدا

 یم یحال دیالف بچه همش و به باد فنا بده ...من به اون دختره چش سف هینکردم که  یهمه سال آبرو دار نیمن ا -

مگه من  ه؟یخواستن بکنن ...مگه الک یکه هر غلط هیهند لمینشونم... مگه ف یکنم... من اون پسره رو سر جاش م

 آبرو اعتبارم واز سر جوب جمع کردم...

 نهی... حاال ارنیزدم که بچه هام با آبرو و اعتبار بزرگ شن ...سرشون  رو باال بگ شیهمه سال خودم وبه آب وآت نیا

 دست مزدم ؟...

 داشتند آرومش کنند.  یودرنا و سامان با سرو صدا سع مامان

 کرد.  یداشت هنجره اش رو پاره مبابا   اما

 شدند . یاونا مانع م یآورد ،ول یکنم داشت به طرف اتاقم هجوم م فکر

کرده...  تیگفت :بابا ببخشش ،خر یدرنا که م یها هیشد .با گر یم کتریبابا به اتاقم نزد یادهایهر لحظه فر چون

 شد. یکرده ... دورتر م یبچگ

 آروم کردند.بابا رو  یبا هر جون کندن بالخره

 تو اتاقم هست. سینرفتنم. خودم و تو اتاق حبس کردم.  شکر که سرو رونیمن نه اون روز بلکه دو روزه از اتاق ب اما

 و سر بلند کردن نداشتم. دنید یو رو دمیکش ی. ازش خجالت مدمیترس یاز عکس العمل بابا م 
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 بابا نگاه کنم. یبه رو یبه بعد چه جور نیدونستم از ا ینم

داد. از  یم میدو لقمه غذا به خوردم داد... اون طفلک هم فقط دلدار یکیدو بار بهم سر زد. به زور  یکیدرنا  فقط

 ما. یافتاده و بس نشسته خونه  شیخونه و زندگ

 دکتر و اون دکتر رفتن براش وقت نذاشته که به  نیترانه حامله شده، ا یهم که از وقت حامد

 سر بزنه. منم

 چند نفر چشم باز کردم.  یاحوال پرس یدابا سرو ص شب

 .دنیکارم شده قرص خوردن و خواب 

 ! .مینگاه کردم، هشت ون یواریفورا به ساعت د 

 اومده؟ یک یعنیخوابم برده؟  یک من

 اومدم. نییاز تخت پا یو با کرخت دمیخسته و متورم رو مال یها چشم

 درو باز کردم. یال یکم

 ! ....فتمیبود پس ب کیپدر طاها نزد یصدا دنیشن با

 شه؟ یم یخودت به دادم برس ...االن چ ایخدا -

 کردم زیمادر طاها گوشام و ت یبا صدا 

 یهم ازش م یزی... هر چ گهیم راهیپسرم دو روزه بس نشسته تو اتاقش. مثل مرغ سر کنده به عالم وآدم بد وب -

 .دهیجواب سر باال م م،یپرس

 تموم بشه. یهمه چ دیاز اعتماد من سوء استفاده کرده، با ایکالم ،در کیشده  حرفش

تونن  ی... اونا بهتر منیاز خودش و خانواده اش بپرس نیبر گهیرو بگه، م شیناگهان یکارها لیدل میکن یاسرار م یوقت

 قانعتون کنن .

 گذشته ؟ یدو تا جوون چ نیا نیب ن،یتا بلکه شما به ما بگ میومزاحم شما شد میحاج آقا اومد حاال
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 ؟ زنهیم ییشده حرف از جدا یافتاد ،حاال چ یاز دهنش نم ایدر ایخوب بودن؟ پسرم در روزیکه تا د نایا

 کردم.  نیبابا شده بودم خودم و نفر یکه باعث سر شکستگ نیا از

 حیبراتون توض دیرو با ییزهایچ ا،یمن به عنوان بزرگ در ی...ول میشما وطاها جان شرمنده ا یحاج خانم ما از رو -

 بدم.

،انشااهلل همه  هیزندگ ی ینیریگفتن دعوا ش می؟...از قد هیچه حرف نیجان... ا موریگفت: دشمنتون شرمنده ت باباجون

 هم جوونن . نایشه... ا یدرست م زیچ

... بد نیتا آخر حرفهام گوش کن کنمی. ازتون تمنا منیمن و خجالت زده نکن نیاز ا شتریکنم ب یگفت: خواهش م بابا

 . نیدلتون خواست بگ یزیهر چ

 ورشکست شدم. همه دارو ندارم رو فروختم.  ش،یدرست پانزده سال پ -

اونا  یبه خونه پشت م،یزندگ کیدوست و شر نیکردم ...بعد به اصرار شهرام، بهتر یدختر بزرگم زندگ یها خونه  ماه

از قرار  م،یاونجا موندگار شد یدست وپا کنم .درست دو سال وخورده ا کیخونه کوچ هیتا بتونم  میکرد یاسباب کش

رو عاشق  ایدر ش،یمدت، با حرف ها نیخواسته و تو ا یمرو  ایاز اول خاطر در ما،یشهرام، ن کهیمعلوم پسر کوچ

 کنه. یخودش م

حرف زدند ... من به . اونا فقط با هم در حد آشنا شدن نینکن یوقت فکر اشتباه هیکنم  یازتون خواهش م فقط

 شدن.  یهم نم کیزنه... اصال بهم نزد یازش سر نزده ونم ییدارم ، کار خطا مانیدخترم ا

کردند،  یکه فکرش و م یگفت: پسرش از اون ی،شهرام م دمیفهم روزیهم که من د ییاز قرار معلوم از اونجا یول

 فرسته آلمان. یم لیادامه تحص یرو، به زور برا مایو ن فهمهیعاشقتر شده بوده، مادرش هم م

 . یخواستگار انیو انجام بده و برگرده ،تا ب لشیتحص یبره کارا دیکه با زارهیم شرط

 یسرش و تا حد مرگ کتکش م زهیریم یو انجام بده که چند نفر شیدرس یکارها رهیم مایروز تو آلمان، ن کی اما

،برادر بزرگش هم همراهش نبوده  برنیشه. تمام مدارک وپوالشو م یم یبستر یخوره و چند ماه یزنن.  چاقو م

 کنه که کار از کار گذشته بوده. یم داشیپ ی...وقت

کنه که درس بخون،  یم دوارشیکشه. مادرش هم هر روز ام یکنه ومدارکش و جور کنه طول م دایبهبود پ مایتا ن 

 منتظرته...  ایدر
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 دواریام یخودیب دیکه کار پسرش ،از اون حرفها گذشته، نبا دهینفهم گهید

 

وهمه  شهیم ونهیهم شبانه د مای... ن گهیم مای،اونم به ن دهیرو به پسر بزرگش م ایدر هیخبر نامزد یکرده .وقت یم ش

زدواج کردم و که من ا دهیهم بهش تذکر م ای،در ایسراغ در ادیگرده .اول م یپرواز بر م نیوبا اول زهیریبهم م زویچ

هم رفته به طاها  روزیکنه ... د یخطرناک م یوکارها دیروز تهد وهر شهیقانع نم ی...ول رونیبکش ب میپاتو از زندگ

 .میبا من رابطه داره وعاشق هم ایگفته، در

آبرو  یچه طور تونسته بود من  و ب مایشد!... ن خیتنم س یحرف بابا انگار برق سه فاز بهم وصل کردند، تمام موها با

 کنه! اونم به خاطر خودش...

 یوقت کار هیکه  شونی،به خاطر نگران مایهم که هر روز برادر بزرگ ن ییشن از اونجا یم زیو طاها با هم گالو مای: نبابا

 ادیکنه، م یرو باور م ماین ی،حرفها رهیکنه. طاها هم از کوره در م یواز هم جداشون م رهیکرده ،م یم بشینکنه، تعق

هر  دمیکنه . من به طاها حق م یم نیوبهش توه زنهیهم که تنها بوده بدون سوال وجواب کتکش م ایخونه ما در

 .   دیپرس یو م قتیحق دیبا یخورد ...ول یبرم رتشیاون بود به غ یجا یکس

 نیا دیموندم، شا یاتفاق ها شرمنده ام... اگه من اون موقع ها خونه دخترم م نیهمتون به خاطر ا یهم من از رو االن

 . شهیهمون م نیریبگ یمیخواست خدا بوده. هر تصم نیا یاومد ...ول ینم شیاتفاقها پ

 تو سکوت فرو رفت. یا قهیچند دق یخونه برا کل

 متشنج خونه رو بابا جون بود شکست. جو

 نیشرمنده باش دیشما چرا با یکنه.ول ینه همه رو شوکه وبزرگترها رو شرمنده مدوره زمو نیا یجوونا یکارها -

 کنه. ری،خدا آخر وعاقبت همه ما رو بخ ستین یو الک یبچه باز زیخجالت بکشن... همه چ دی...اونا با

 یمن پسرم و م زد،یگفت... اگه اون روز باهاش حرف م یبه طاها م زویهمون روز اول همه چ ایدر دیبا یجون: ول مادر

 ن،یکرد . خودتون قضاوت کن یافتاد وپسرمو داغون نم یاتفاق هم نم نیا دیعاقل وروشن فکره ،شا یلیشناسم خ

 ی... طاها هم جوونه ومغرور، چه انتظارن؟یشیم یحال هوجلوتون سبز بشه بگه با نامزدت رابطه داشتم ،چ ادیب یکی

 ؟ میداشته باش میتون یازش م



 ییایدر یپر

211 
 

 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 ایوسر هم کرده تا اونا رو از هم جدا کنه ...در ضمن در

 رترشیرو سرش خراب شده وچند سال پ ایکنم .تنها فکرم پسرمه که دوروزه دن ینم یقضاوت چیجون:من ه مادر

 کرده. 

.پسرم هم خودش عاقل  دنیفهم روزیکنن... خودشون هم د کاریخداها چ یبنده  نیخانم ،ا نی:بس کن باباجون

 .رهیبگ میتصم دیوبالغه، خودش با

 و ...  یداد هیجون: دفعه قبل هم به جز پسرت حق و به بق مادر

 بس کن زن... -

 ون ساکت شد.بلند باباج یصدا با

 . میگفت: با اجازه ما هم رفع زحمت کن یگرفته ا یبا جون با صدا با

 بودم. رشیکردم. من باعث تحق هیپر از حقارت بابام خون گر یصدا با

رو  ایکن و بگو اگه تونست خطب در یاز قول من از طاها جان عذر خواه ن،یکنم حالل کن یخواهش م امیآقا ت -

بشه. اگه دلش  کیبهشون نزد یکس گهیزارم د یرو فراموش کرده و به طاها بله داده.  منم نم ماین ایفراموش کنه، در

 طاها هم هستم. یمن شرمنده  گهیصاف نشد که د ایهم با در

 خواد. با اجازه یم یخدا چ مینیشه متوقف کرد. بب یدست سرنوشت رو نم موریآقا ت -

 کردن و رفتند یخداحافظ نکهیا بعد

 باز اه وناله سر داد... مامان

 دمیدختر غافل شدم؟...  چرا نفهم نیاز ا یک ن،یمردم آبروم رفت... آب شدم رفتم زم یجلو یخدا... آخر عمر یا -

 دوست آشنا، سرافکنده ام کرد؟ یعمر جلو کی. چرا بعد کنهیم یچه غلط

 متحرک شده بودم. یرده مثل م دم،یشن ینم یچیه گهیفشردم. د میگوش ها یرو محکم رو میدست ها کف

 نشد. یاز کس یخبر یروز چند
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 کرد. یمانیپسرش ابراز ندامت وپش یسلماز خان تماس گرفت و از کارها ما،یچند بار مادر ن فقط

جان به  مایبود که افتاد! اما ن یکنم! اتفاق یگفت: خواهش م یکه م دم،یمامان فهم یمن با گوش دادن به مکالمه  اونم

 کرد.  یکارها رو م نیا دیخانوادها نبا یخاطر ما و آبرو

گونه جمع  چیه گهیمنم د یرفته  یشده بود، آبرو ختهیمن مثال آب ر یاز درد ما نکرد . وضع زندگ ییهم دوا نایا 

 شد. ینم

 .رونیبگم از خونه زدم ب یزیبه مامان چ نکهیداشتم. بدون ا ی. احساس خفگدیترک یدلم داشت م 

 بهتر بود. دمیپوس یرفتم . خونه م ینم رونیست و بشک یکاش قلم پام م یا

 کرد. انیراهم ، قلبم طغ یجلو ماین یمنتظره  ریخارج کردم با حضور غ نگیو از پارک نیماش یوقت

 حال و روزش، قلبم عقلم رو سرنگون کرد. دنیاما با د 

 شده،  دلم و به درد آورد.  یچیباند پ یداغونتر از قبل، با دست 

 شدم . ادهیپ نیاز ماش ناخواگاه

 شد و آرام سالم داد. کیقدم بهم نزد چند

 .دیکش ینگاهش و کالمش آه جگر سوز تیمظلوم از

 گرفت.  یشده ام نشعت م ییرفتارم از قلب هوا ی همه

 جواب سالمش رو دادم. -

 .نمینش رو ببو شکست دهیوقت حاضر نبودم پشت خم چیدرونم به پا شد. ه یرمقش، آشوب یپر بغض و ب یصدا با

 بشه... نیخواستم بهت توه یمنو ببخش... نم ایدر -

 بود، دشیچشمم به صورت رنگ پر کیچشمم به دستش،  کی 

 مت نکهیبدون ا 
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 :دمیگفت! پرس یبشم چ وجه

 شده؟ ی؟...دستت چ یسر خودت آورد ییچه بال -

 لبش نشست. یرو یتلخ لبخند

 . دمیاز جا پر ینیبزنه که با ترمز وحشتناک ماش یحرف خواست

 طاها سکته رو زدم . دنیعقب، با د برگشتم

 هجوم آور شد. مایبه طرف ن ادیبا فر رونیب دیپر نیاز ماش طاها

 :دیو تو صورتش نعره کش دیا ش رو چسب قهی

 !..یریزن من و بگ یجلو ی...  چه طور جرات کردزیهمه چ یب یکن یم یچه غلط نجای ا

طاها که چند قدم عقب عقب رفت. به زور تعادلش و حفظ  نهیرو س دیتمام توان کوب هم دستشو بلند کرد و با ماین

 نخوره. نیکرد تا زم

 به درک... رهیشه م یکه اونم باطل م تهیمحرم غهیص هینزن، کدوم زن؟...  یداد زد : زر اضاف ماین

 شد یپاره شد و ازش خون جار مایزد. کنار لب ن مایتو صورت ن  یمشت رانهیغافل گ طاها

شدن  کیها رو از هم جدا کنه .منم جرات نزد وانهید نینبود ا یکوچه هم خلوت بود ،کس ی. لعنت دمیکش غیج 

 بهشون رو نداشتم .

 کنم. یکردن و برات زهر م یزارم دستت بهش برسه... زندگ یزد: نم ادیدوباره فر طاها

 برم جلو تا مانعشون بشم.  خواستم

 ... ایهر دو هم زمان دستشون و آوردن باال وگفتن : جلو ن اما

 شدم . خکوبیجا م در

 گرفت. مایبه طرف ن دیانگشت تهد  طاها
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 نمیخونه بب نیا ای ایتو رو دورو بر در گهیبار د هیکنم ...اگه  یرو فسخ نم غهیخوب تو گوشت فرو کن... ص نویا -

سرت  ییهمون جا... وگرنه بال یریم ،یبود یو هر گورستون یکش یدم... راتو م یزنم... دود مانتو به باد م یم شتیآت

 ... دایاون سرش ناپ ارمیم

 .رونیب دیاز خونه پر مامان

 بود. دهیفکر کنم االن صداها رو شن 

 شده بود. دیرنگش مثل گچ سف 

                                                                                                                                                                                                                                                    !     ن؟یراه انداخت یزیچه خبره ؟...چرا آبرو ر نجایگفت :ا مایبه طاها ون رو

 ... نییداخت پاسرشو ان ماین

 کنه ؟...هنوز نامزد منه . یم یلندهور چه غلط نیبا ا رونیکه ب نیدخترتون بپرس نیطاها گفت: از ا یول

 طاها، مظلومانه گفت: یادبانه  یدر مقابل  لحن ب مامان

 . میداخل حرف بزن ای، ب نییپا اری... صدات و بمیابرو دار هیطاها پسرم ، ما تو در و همسا -

 قدم بلند خودش به من رسوند.  هیبا  طاها

خواستم شر بشه و  یآخ هم نگفتم. نم یدستش فشرد. انگشتانم شکستند، ول یدستم و گرفت و تو تیحس مالک با

 .ستهیمامان به ا یطاها تو رو

 شد. دهیکش مایکه نگاهم خود به خود به طرف ن ماین یطاها،جلو یدست قفل شده  ایعذاب دستم بود  از

 من داخل دست طاها بود. یدست قفل  شده  ی رهیخ

 زد و پشتش رو برگردوند به طرف ما.  شیموها یال ینگاهم چنگ با

. انگشتش رو به حالت نیبود بخورم زم کیهولم داد که نزد یطور اطیمن و به طرف خونه کشوند. داخل ح طاها

 صورتم تکون داد یجلو دیتهد

 ارمیبه سرت م ییبال نمت،ی... اگه دورو بر اون پسره ببرونیب یخونه بزار نیپاتو از ا یحق ندار ینامزد من یتا وقت  -

 آسمون به حالت زار بزنن. یکه مرغها
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 گفت :آقا طاها مواظب حرف زدنت باش .  ینسبتا بلند یدر و بست و با صدا مامان

 :نییشد وصداش و آورد پا کیکم به طاها نزد کم

همون چند  ایداره وگرنه در ی... اون پسره دست از سرش بر نممونهیپش یکرد... ول یتباههم کاره اش ایدونم در یم -

 کنه. یخواد با تو زندگ یخواد و م یسال قبل فراموشش کرده ،خاطر تو رو م

 زد ،که از چشم مامان دور نموند. یحرف مامان طاها پوزخند صدا دار نیا با

 یحرفم مسخره بود؟ تو هم اگه واقعا دوسش داشت یمادرتم کجا یگفت :من جا زدیکه تو صداش موج م یبا حرص 

 ینم گهید یکی یرو پا یگری... گناه دیکرد یبعد دست روش بلند م ،یدیفهم یو تا ته ماجرا رو م یومدیاول م

و دوستت داره. اگه نه و دلت باهاش  هیهم با ازدواج با تو راض ایبسم اهلل ...چون در ی. حاال هم اگه دوسش دارسنینو

 . ستیجال وجنجال وکشت وکشتار الزم ن گهیو ما رو بسالمت .د ریشه... بازم شما رو بخ یصاف نم

بود که واقعا دوسم  یکاف دنشیفهم یگفت :چهارماه برا یرفته ا لیتحل یچند لحظه تو چشمام زل زد با صدا طاها

 نه . ایداره 

 

 ۳۱پارت#

گرفتم تا حقارتم رو داخل مردمک چشمانش  نییپر تالطم طاها تا اعماق وجودم رو سوزند. از شرم سرم رو پا نگاه

 . نمینب

 عقب گرد کرد و از خونه خارج شد. طاها

 سر دادم. هیگر یها یافتادم و ها اطیسنگ فرشها ح یزانو رو با

 کرد. دیرو تشد میمامان اشک ها یتوپنده  یصدا

... فکر ستادمیهمه وا یتو، تو رو یها ی... از دست خود سریرو به هممون تلخ کرد ی... زندگریقدر آبغوره نگ نیا  -

 ... شهیکردن دل بابات و من ازت صاف م هیهم نکن با گر

... نمیپسره رو دور و برت بب نی...خودم اگه ا یبکن یاضاف یو غلطا یاریزدم، بال در ن یطفلک نیحرفها رو هم به ا نیا

 رو خوب تو گوشات فرو کن . نای.ا ارمیچشاتو از کاسه در م
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 زد. شمیبا حرفهاش آت مامان

 بالخره رفت داخل.  

 . ختمیماه اشک ر ید یتو سوز سرما همانجا

 شم . یداغون م نمتیب یم یهمه بال ، وقت نی،لعنت به من ،لعنت که بازم با ا مایلعنت به تو ن 

 .دیهم امشب به اتمام رس تیمحرم غهینشد. مهلت ص مایاز طاها ون یگذشت وخبر یماه کی

 .یترک یم یش یخوب بادکنک م ،یبخواب یبخور یخوا یترانه تو همش م -

 گذاشت. یدست شیپوست کنده شده اش رو تو پ ی وهیم ترانه

 زاره جم بخورم. یام کرده نم نهیداداش شما هم قرنط نیکار کنم درنا جان، دکتر استراحت داده، ا یخوب چ -

 . انداختیمبل لم داده ترانه رو دست م یرو درنا

 هاشون کجا، فکر مغز در حال انفجار من کجا. یو خوش نایفکر ا اما

از طاها و خانواده اش  یخبر یبود ول دهیمن و طاها به اتمام رس تیمحرم ی غهیص م،یبعد از ظهر، ساعت دو و ن امروز

 نبود.

 منم مثل آتشفشان در حال جلز و ولز کردن بود. قلب

 کنه!  یرو برام جهنم م ایدونم اون وقت،دن ی! نکنه از لج، طاها اصال پا پس نکشه! من مرنیگ یتماس نم چرا

 مغزم خاتمه داد. یها شیزنگ تلفن به تشو یصدا

 رو برداشت. یگوش مامان

 مبل وا رفتم.  یمادر طاهاست، رو دمیفهم شیها یمامان و حالت اهوال پرس دنیرنگ پر از

 دادند. یمامان گوش م یو ترانه هم الل شده بودند و به مکالمه  درنا

 .نیحاج خانم حالل کن نیشما حق دار -
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 بگه حق داره. یفهمم... طاها هر چ یبله م -

 یم شیگلو یرو یکرد و دست یم یگفت که مامان با اضطراب مکث یم یدونم مادر  طاها اون طرف خط چ ینم اصال

 زد. یو حرف م دیکش

 .نیشرمنده نکن شتریب نی... از امیکنم... ما هم شرمنده ا یخواهش م -

بود که  مایهم فراموشش کرده بود. ن ای. درمیدونست یبه جان هر دو دخترم قسم ما نم یدونم... ول یدونم م یم -

 داشت. یدست بر نم

 ازدواج کنه و خوشبخت بشه. ایبهتر از در یطاها با کس دوارمیبوده . ام نینداره قسمت ا یاشکال - 

 خدا نگهدار. -

 رو قطع کرد. یو گوش دیکش شیچشم ها یبه گوشه  یدست مامان

 پارکت ها زانو زد. یاز پشت مامان و بغل کرد که مامان رو درنا

 .دمیدهنم گذاشتم و به طرف اتاقم دو یرو رو دستم

 شده بودم . وانهید

کنسول، هزار تکه شد.  نهیبه آ دمیادکلنم رو برداشتم و کوب شهیکردم. ش نیرو پخش زم وتریکامپ زیم یرو لیوسا

 زدم. غی. در که به شدت باز شد جدمیکوب واریرو به د یتختیپا یپارچ رو

 ... نیایجلو ن -

 در خشکشون زد. یجلو ونیگر یسه تا شون با چشم ها هر

قلبم رو با  یکی میکف پاها یانگار به جا د،یبر یرو م میها پاها شهیخرد ها راه رفتم.  زده بود به سرم. ش شهیش یرو

 کرد. یچاقو تکه تکه م

کاش با قد  یمردم ... ا یکاش همون روز که تشنج کردم م یمن باعث خجالتت شدم مامان... من نفهم بودم... ا -

 ...ستین ی... حق من زندگرمیبم دیمردم...با یم دیمن باشدم...  ینم تونیباعث شرمندگ دنم،یکش

 جلوتر اومد. مامان
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 که شده... خوب قسمت نبوده... ی... کارهیکارا چ نی... اایبه خودت ب ایدر -

 ..دمیرو کش میموها

نکرد... نکرد و با  یکرد... ول یکمربند لهم م ریز دی... بابا بایزد یکتکم م دی... بانیحرف نزن یطور نیمامان ا -

 زد...  شمیسکوتش آت

 که به صورتم زد ، خفه خون گرفتم. یلیبا س مامان

 .دیمهابا بغلم کرد و تند تند سر و صورتم و بوس یب

در دو دل  یکه سرمون اومد ازت غافل شدم... ننشستم پ ییدونم... گناه منم بود... با بالها هی یکیکن... بس کن  بس

 هات...

 . خودش هم نشست و بغلم گرفت.نمیتخت بش یکرد روکمکم  مامان

 کردند و بستند. یرو ضد عفون میرو آورد. با ترانه کف پاها هیاول یکمک ها یو جعبه  دیدو درنا

 شده بود. جادیا یدگینمونده و فقط چند بر میتو پا شهیشکر خدا ش 

 .دیکش میتخت خوابوندم. پتو رو یرو یسرزنش ای هیبدون حرف و گال مامان

 کردن. فیمامان تعر یروان پزشک و مشاوره و قرص خوردنم رو برا شیرفتنم پ انیلب گشود.  جر ترانه

 .دمیکلمه گفت: چرا من غافل شدم ازت... چرا نفهم کیو  ختیفقط و فقط اشک ر مامان

 روز تمام فقط تو تخت بودم. دو

 تمام وجودم پپر بود از غم . یشاد یو به جا بود کینزد دی... عیمامان ودرنا کم کم شروع کردند خانه تکان 

کرد العقل باهاشون  یم یرو نداشتم ...درنا هم هر کار یکار چیرفتد . اما من دل ودماغ ه یم دیع دیو مامان خر درنا

 کردم . یقبول نم دیبرم خر

 .دیفرا رس دیع روز

 . زدیتو تنم زار م میگرفتم .اونقدر الغر شده بودم که تمام لباسها یدوش سرسر هیزور  به
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 رفتم سر سفر دمیبلوز شلوار کامال ساده پوش کی

 

 ،قرآن وگرفتم دستم واز ته دل شروع کردم به دعا کردن.  نیهفت س ه

 رو دوباره مهمون خونمون کن.  یخودت از گناهانم بگذر ومحبت پدرو مادرم و بهم برگردون... خوش ایخدا

 .دیدستم چک یچشمم رو یوشه از گ یقطره اشک لیبمب سال تحو یصدا با

 بابا زانو زدم...  یبلند شدم و رو به رو ن،یکنار هفت س زیم ی.گذاشتم رو دمیو بستم و بوس قرآن

 دستش رو گرفتم تو دستم ،خواستم ببوسم و تلب بخشش کنم که مانعم شد. 

 که باز پس زده شده ام، سرم و باال گرفتم. نیترس ا از

 زد. یا هیبوس میموها یاش فشرد... رو نهیرد و سخت به سگرفت و بلندم ک میها بازو

 .هق هقم به هوا رفت،  میبا نوازش موها 

 کنم .  یعوض نم ایمکان امنو با کل دن نیداشتم... من ا ازیآغوش امن وپر مهر و محبت ن نیبه ا من

قبول کرد.   دیبا روی... تقدشهیدرست م زیپر بغض گفت :خودت و عذاب نده دخترم ، بالخره همه چ یبا صدا بابا

 بوده... نیسرنوشت ما هم هم

 کرد  یم هیصدا گر ی...مامان هم مثل ما داشت ب دمیآروم گرفتم وبه آغوش مامان پر کش یکم

به  ایتو دن یکس چیمحبت خالصانه دلگرم شدم .ه نیکرد .دوباره از ا یخوشبخت یبه خودش فشرد وبرام آرزو منو

 کنه . یوپر قدرت نم یومادر آدم و قواندازه پشت وپناه پدر 

 .میعمه به شهرستان رفت دنیبه د نایهمراه عمو ا دیع التیروز تعط چند

 به کامم تلخ شد. شیو تماس ها مایخاطرات، چند سال قبل ن ی یآور ادیبا  شهرستان

 .اوردندیبه روم ن یزیچ میاز هم خوردن نامزد یزیچ نایا عمه

 بابت ازشون ممنون بودم . نیا از
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 شون،یتو راه ین ی. حامد هم که به خاطر ترانه و ن شیبا شوهرش رفته بود ک لیروز مانده به سال تحو کیهم  درنا

 خونه بس نشسته بودند و مسافرت نرفتن.

 .میو برگشت میدینمون شتریروز ب سه

 مونده بود  زدهیدو روز به س فقط

 بابا بود جواب داد . کیکه تلفن خونه به صدا در اومد، چون تلفن نزد میکرد یرو نگاه م دانهیبرنامه ع میهم داشت دور

 سالم شهرام جان . کی:علبابا

به مکالمه بابا  میچند وقت اضطراب تمام وجودم رو فرا گرفته بود. من مامان داشت نی. تو ادیبه خود رنگم پر خود

 . میداد یگوش م

 قطع کرد رنگ بابا قرمز شده بود . ی.خدانگهدار. وقت دمی،باشه خبر م زنمیدونم ،حرف م یچند بارفقط گفت :نم بابا

 شده!؟ یافتاده ؟خبر ی: اتفاقدیپرس مامان

 داد.  یرو تکون م حشیسکوت کرده بودو تندتند داشت تسب بابا

 شده ؟حرف بزن؟... ی...چ یدوباره گفت :مرد نصف جونمون کرد مامان

 سرش و بلند کرد و نگاهش رو به من دوخت. بابا

 .ختیبهم ر یطور نیزدم در مورد من باشه  که ا یحدس م 

 نگاهم کرد وبه حرف اومد. هیچند ثان 

 ...میخدمت برس ریامر خ یبرا نیاجازه بد گه،اگهیشهرام م -

 .نییپا دمیحرفش تموم بشه از رو مبل پر نذاشتم

 داد زدم: تیلرزش و عصبان با

...اگه پاشونو  نمیو بب ختشونیر یخوام حت یهمه خارم کردن بس نبود... نم نیکردن زنگ زدن... ،ا جایب یلیخ -

 کنم. یقلم پاشون و خرد م نجایبزارن ا
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 تو آغوشش. دیبه طرفم هجوم آورد و منو کش کنمیدارم سکته م دیکه د مامان

 . زمی...آروم باش، آروم عز ادینم نجایکس ا چی... ه؟یکنیم ینجوریچرا ا 

 دیدکتر تأک ش،یآزما یدکتر متخصص بردم و با کل شیکنم، پ یاعصاب مصرف م یدارو دیکه مامان فهم یموقع از

 .نیمراقب باش دیبشه و با یعصب ادیز دیکرد نبا

 بشه، نگران نباش . کیبهت نزد یقدم دمیکه آرومتر شدم .بابا گفت :من اجازه نم یکم

 مامان جدا شدم. از

 خوام. یگفتم: بابا به خاطر باال رفتن صدام معذرت م یگرفته ا یصدا با

 رو براشون ندادم و به اتاقم پناه بردم. یکالم فرصت

 

 ۳۱پارت#

 اعتراض ندادم و به اتاقم پناه بردم. فرصت

 ییآبرو یجز ب میبرا یمدخوش آ چیکه ه یعشق نافرجام ی. براماین یدل خودم، برا ی. براختمیاشک ر یساعت چند

 نداشت.

 ی.نم رمیدونم چرا ازش دلگ ینم یخوامش ...ول یشه... هنوز  هم م یقلبم از جا کنده م ادیاسمش م یهنوزم وقت 

ها، جور  هیبه جا گذاشت .هنوز  هم همسا میبرا ییآبرو یهمه عذابم داد!؟ چرا اسم ب نیدونم اگه دوسم داشت، چرا ا

 سر بلند کنم... ششونیتونم پ یه نمکنند ک ینگاهم م یخاص

 .شدیهام رو فشار دادم ، سرم داشت منفجر م قهیشق

 افاقه نکرد. یخوردم، ول قرص

 داد.  یبهم دست م یبود و احساس گلو گرفتگ ادیتپش قلبم ز 

 ...یخواستگار ادیجلو بزاره... چه برسه ب یقدم مایامکان نداره اجازه بدم ن نه
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ندازم روش... اگه هم  یکنم و تف م یام م نهی... قلبم و با دستام از سمایآقا ن ینه کور خوند بت،یاون همه مص با

 گم...  یبخوامت بهت بله نم

 زارم مردم پشت سرم بهم احانت کنن و طاقچه باال بزارن ... ینم

که پسره سرش آورد، دک کرد و باهاش ازدواج کرد... پس دختره  ییدختره نامزدش رو با اون همه بال نیبگن بب 

 .شیخوش گذرون یرفت پ دهیسرش بلند شده بود که به ماه نرس ریخودش ز

 تو خونه. میرو بس نشست یکوفت التیتعط نیفهمم چرا ا یمن نم اصال

 نشم از اتاق خارج شدم. وانهید نکهیا یبرا ،یفکر آن کی با

 صحبتشون و قطع کردند. دنیمن و د یو مامان وقت بابا

 ...ایشده در یزیچ -

 به طرف بابا رفتم و رو به روش نشستم. مهیباشه، سراس دهیکه ترس ییسوال مامان مثل کسا با

 ازتون دارم؟... یخواهش کیبابا جون  -

 درنگ گفت: تو جون بخواه دخترکم.... یب

 اش رو گفتم. دهیچروک دست

 ؟ میبرگرد زدهیدو روز بعد س یکیشمال ؟ میصبح زود بر -

 .میکن یکنم وحرکت م یم ستیکار دارم ،صبح زود اونا رو راست ور یزود گفت: کم یتعجب کرد ،ول یکم بابا

 .دمیماهشون و بوس صورت

 ریشب بخ -

 . زمیعز ریشبت بخ -

 بابا بد جور به فکر فرو رفت. اما

 .  میبه طرف شمال حرکت کرد ازده،ی یحدود ها ساعت
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 . دمیخواب نیتا شمال داخل ماش ومد،یشب اصال خواب به چشمام ن چون

 هی نی... به خاطر هممیبخر الیو میشمال هم از دستمون رفت. هنوز نتونسته بود یالیکه بابا ورشکست شد و یموقع

 .میوتوش مستقر شد میاجاره کرد ایکنار در الیو

 رو انتخاب کردم. کامال لوکس ا،یبزرگ رو به در یبا  پنجره  ییباال اتاق

 گذاشتند. ینییو مامان هم چمدونشون رو اتاق پا بابا

 پنجره رفتم و به عظمت بزرگ خداوند چشم دوختم.  یجلو یهر کار قبل

 ...ایدر -

 سمت در. برگشتم

 جانم مامان... -

 .میکن هیوتدارکات شام و ته ییبازار مواد غذا میگه  بر یبابات م -

 خسته ام. یلیمن خ ن،یبر کنم مامان شما یخواهش م -

 نشست. شیشونیپ یرو یفیظر یاخم

 !...یشروع کرد دهینرس ایدر -

 نگاه کنم. ایتو ساحل و به در نمیخواد برم بش یو گفتم: نه به جان شما... االن دلم م ستادمیرفتم مقابلش ا تند

 وا شد... اخماش

 پس مراقب خودت باش... -

 چشم...-

 .رمیدوش بگ کی دهیخواست از راه رس یسراغ ساکم. دلم م رفتم

 خارج شدم. الیزود آماده، از و یدوش سرسر کی بعد
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 و مه آلود شمال پوست صورتم و نوازش کرد. یشرج هوا

 یشنها  یشدم و رو کینزد ایرفتن. قدم به قدم به در یاومدن وم یدو نفر م یکینبود و  یشلوغ یرو شکر جا خدا

 لباسم باشم، نشستم. ی یفیثنگران ک نکهینرم ساحل، بدون ا

 شدن به درک. فینرم رو عشقه... کث یماسه ها نیا یرو نشستن

 . دیبخش یدوباره م یکرد، جان یو آب، دل و روح آدم و نوازش م ایدر یشمال ،بو ی.هوا ایزل زدم به در 

آرام بخش با موج  می.  نسدیکش یخاص خودش و به رخ م ییبایکه ز ایدر یدوختم به غروب آفتاب در انتها چشم

 کرد. یو دل نا آرامم رو آرام م دیبخش یو درشت نفس م زیر یها

... ماین دنیکه کنارم نشست ،هراسان سرم رو به طرف راست چرخوندم . با د یلحظه با احساس وجود کس کی

 !فتمیبود پس ب کینزد

 بود! یازو بسته کردم ...نه ،واقعزنم! ؟چند بار چشمام وب یشد!؟ نکنه دارم توهم م داشیاز کجا پ گهید نیا 

 . دمی،به خود لرز یدیشد یاحساس سرما با

 !؟... یکن یم کاریچ نجای! بپرسم تو ادیچرخ ی.زبونم نم ایزل زده بود به در لکسیر یلیانگار نه انگار، خ ماین

 خودش به حرف اومد 

 ام. یواقع ی ی. واقعستمیمن... روح ن ییایدر ینترس پر- 

 اومدم حرف دلمو بزنم وبرم. 

 فرستاد و گفت: رونیدمش رو پر از آه ب باز

.اشتباه کردم  دمیبا رفتنم از دستت م دمیهمه تنفرت بشم .نفهم نیدونستم با رفتنم موجب ا ی... نما؟یدر یدون یم

 یکنم، سخت در اشتباه یم رونتیاز قلبم ب تیکارهات ومخالفت کردن ها نیبا ا یزره فکر کن هیاگه  ی،اشتباه ...ول

از  ،یمال من نش ی...تا وقت  یدلت برام جا باز کن یکه دوباره تو ی... تا وقتامیپشت سرت م یهم بر ای...تا اون سر دن

 کنم . یزنم. فراموشت نم یزل م ایآسمان ودر یچشمات و نگاهت، به آب یآب ادیکنم ... هر روز به  یدور حست م



 ییایدر یپر

225 
 

وقت هم  چی...و ه ستمین مونیبدست آوردنت کردم، اصال پش یکه برا یین ،از کارهاهم خوب تو مغزت فرو ک نویا

 .ارمیرو سرش در م شترشیاز اون بالها ب اد،یدورو برت ب یشم. اگه بازم احد ینم مونیپش

 

 ۳۲پارت#

... اون یخوا یمومن ن یاز من متنفر گهیز چشمات بفهمم، د دایکه نه گفتن رو از زبونت نه، بلکه با یتا موقع ایدر -

 . رونیب رمیم ،یکش یکه نفس م ییایتو دن یچشمات ،و حت یوقت از جلو

 . مرخشیزد، منم زل زده بودم به ن یدوخته بود و حرف م ایچشم به در ماین

 داد. یدر اومده اش ،خبر از حال خرابش رو م یشهایور ختهیبهم ر یالغر شده بود .موها یلی،خ یلیخ

 .میدفعه سرش و برگردون به طرفم  و چشم تو چشم شد کی 

 کنم به من برگرد.  یخواهش م ایدر -

 تا مغز و استخانم رو سوزاند. نگاهش

کرد؟!  چرا بدون  دامیپ یاومد!؟ چه طور یچه طور ا،یرو کی، مینس کیاز کنارم رفته بود .مثل  ام،یتا به خودم ب 

 جواب گرفتن رفت ؟...

 شد. یکردم، چ یفرار م ی! من از کختیمعادالتم بهم ر تمام

 برگشتم . الینزار به و یحال با

سوزانده تر از قبل تو  یعشق کیبا اومدنش وحرفهاش دوباره  مایشد.ن یماندن ادیاز غروب تماشا کردنم. واقعا ب نمیا

 با اومدنش دگرگونم کرد . شتریکه ب رمیقلبم روشن کرد. اومده بودم فراموش کنم وآروم بگ

 لحظه نارحتشون کنم. کی یحت گهیخواست د یخاطر مامان و بابا شروع کردم قهوه درست کردن. دلم نم به

 .ختنیقهوه رو داخلش، شروع کردم قهوه ر یگذاشتم و فنجان ها نتیکاب یرو رو ینیدر س یصدا با

 ساحل!... ی!... مگه نرفتایدر -
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 وارد آشپزخونه شد لبخند زدم. دیخر یها سهیمامان که با ک به

 .ایکنار در نشستم یبس م دیچرا مامان من، رفتم و برگشتم ... مگه با -

 گذاشت. ییظرف شو نکیداخل س سهیرو با ک یماه

 ها رو پاک کن. حانیر نیشورم تو هم ا یرو م یپس تا من ماه ،ینه فکر کردم نرفت -

 قهوه بخور بعد،هنوز تا شام چند قرن مونده... کیلباس عوض کن،  ایرو برداشتم و گفتم: مامانم ب قهوه

 خارج شد.  سیآشپزخونه خارج شدم که همزمان با من، بابا وضو گرفته از سرو از

 نخواستم. یبهتر زیکه از خدا چ فیبه به... ح -

 گذاشتم و برگشتم طرف بابا. زیم یرو رو ینیس

کرد گفت: چه جورم... االن  یتا زده اش رو باز م راهنیپ نیمان طور که آستمن هوس قهوه کرده بود؟بابا ه زیعز یبابا

 داره.  گهیعالم د کی یشرج یهوا نیقهوه،تو ا

 .میبازار شد ی ینم باران راه ریز صبح،

 ذوق زده شدم. یریحص یکاله ها دنید با

خودم داخل  ریتصو دنیشده کنار در مغازه رفتم، قبل د زونیآو ی نهیآ یسرم گذاشتم. جلو یرو برداشتم و رو یکی

 .دمیرو پشت سرم د ماین نه،یآ

 یروبه رو پشت شال ها یدرست مغازه  مایکاله خشک شد. با وحشت به عقب برگشتم. بله خودش بود ن یرو دستم

 کرد. ی، من و نگاه مرنگارنگ

 قرار دادم. شیرو سر جا یریلرزان کاله حص یدست با

 ملحق شدم. دیخر یم یریحص یکه داشت جا گلدانمامان  

 جرأت عقب برگشتن و نداشتم.  گهید

 رو پشت سرم احساس کردم.  ماین هی. اما من هر لحظه، هر ثان میشمال موند یهفته ا کی
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 یم یکاراش من و هم عصبان نیتفاوت ،فقط از دور نظاره گر بود .ا نیما شمال رفت وبرگشت .اما با ا یهم پا به پا ماین

 کرد، هم عاشقتر ،وپر خواستن.

بهتر شد. حاضر آماده با درخواست بابا رفتم دوباره دانشگاه ثبت نام کنم  میروح یگذشت ،کم دیاز ع یروز چند

 طاها جلوم سبز شد. نیکه ماش یاصل ابونیتو خ چمی.چند کوچه رد کردم وخواستم بپ

 . میشد یوخودمون داغون م ناینکرده بودم، هم ماش کارونیزود زدم رو ترمز ،اگه زود ا 

شدم. با چند  ادهیتعلل ،از سر ترس پ یمن با کم یشم. ول ادهیشد وبه منم اشاره کرد پ ادهیپ نشیطاها زود از ماش 

 ؟یکن یراحت عشق وصفا م یخانم ...از دستم خالص شد ایشدو گفت :سالم در کیقدم بهم نزد

 .نتونستم حرف بزنم . دیوحشت، زبانم به ته حلقم چسب از

... پس چرا در مورد نگه داشتن یورام خودت کن یهمه رو گول بزن یتون یخانم خانما؟ تو که بهتر م یچرا الل شد -

 ؟یمن تالش نکرد

سکوت باال آورد. حرف از دهنم  هیاز جونم که دستش و به نشون یخوا یم یچ گهیدهن باز کنم وبگم د خواستم

 که انداخته بود شدم.  یخارج نشده بستمش . متوجه دستکش

کردن وبهم  یهالج شتریبا حرفش فرصت ب یوهوا هم خوبه ،چرا دستکش انداخته؟ ول ستیخودم گفتم :برف ن با

 نداد.

 یدون ی. م دمیدم رو خودم م. جواب سوال خو ی... فقط اومدم من حرف بزنم وتوگوش کنیتو حرف بزن ستیالزم ن -

 ینتونستم برات عشق خرک یچون من مثل اون بچه قرت ؟یخوشحال شد مونیواز جدا یمن تالش نکرد یچرا برا

 . دمیرو د تی... چون زودتر زات واقعومدمی...چون از اول هم به مزاجت خوش ن امیب

 گفتم :طاه........ 

 .یکن یزنم تو هم گوش م یگفتم که من حرف م .ارین فتیزدو گفت: اسم منو به زبون کث ادیفر

گم اگه ظاهر  یمن م یات رو خورده ...ول افهی... اون پسره هم مثل من قول ظاهرو قیسخت در اشتباه ا،یدر یدون یم

 نه؟.. . ایطرفت  ادیبازم م ینداشته باش افهیو ق

 !شیدستکش ها انیحرفش شوکه شدم .مغزم به کار افتاد... جر نیا با
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 کتش!  بیرفت تو ج یدستش نگاه کردم که داشت م به

 کنم. یمنم تو رو نابود م یتو من و نابود کرد ایدر

 پشتم و به طرفش بر گردوندم. عی! سردمیشوم اش رو فهم تین

 به هوا رفت. غمیگرفت و ج شیتمام بدنم آت هیعرض چند ثان تو

 

 .مدیکش یم غیتمام وجودم و گرفت! از ته دل ج یوحشتناک سوزش

 چادر و مانتو و بلوز هم مرگ وجلو چشمام احساس کردم ... یرو از

 شد. یهمه درناک نم نیزد ا یم شمیآت اگه

 بود شتریو ب شتریب دیاز سوزش اس ،یرحم یهمه ب نیقلبم از ا سوزش

 .رونیب دنیکه چند زن ومرد از خونه هاشون پر دمیکش یم ییها غیج چنان

 کرد.  یرفت وآمد نم نیبود وماش کیمحله کوچ 

 زدم . یم انبریم نجایامروز از بخت بدم داشتم از ا ایدونم مرض داشتم،  ینم منم

 شدم . هوشیچند زن ب یتو بدنم نموند و تو دستا یاحساس چیه گهید

 شکم دراز به دراز افتاده بودم.  یرو مارستان،یب یچشم باز کردم تو یوقت

 سر درد دادم . یاله اون دیکش ریبرگردم که پشتم ت خواستم

 بالش افتاده بود خم شد  یرو یور هیبه طرف صورتم که  مامان

 کنه؟ یدرد م تییجا ؟یشد داری؟ب زمیجون دلم عز -

 سوزه . یم یلیاره مامان ،پشتم خ -
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 یزیچ مارستان،یکه تو رو آورده بودن ب ییکسا ؟یدیبود! د یبال رو سرت آورده! ؟ک نیا یقربونت بره... ،ک مامان

 .دنیند

 شد. یبندازه، اشکام جار ختیخواست صورتم و از ر یطاها م نکهیاز درد ،هم از ا هم

 گفت: هیو با گر دیسرم کش یرو یدست مامان

وبه صورتت نخورده  یخدا رو شکر زود عکس العمل نشون داد گن،ی...آروم باش دخترم ...دکترا م زمینکن عز هیگر

 کرده ؟ نکارویباهات ا زیهمه چ یگذشته... آروم باش... بگو کدوم ب ریبخ بوده، میو ضخ ادی...لباساتم که ز

وپشتم  دمیفهم دم،یمن فهم یخواست صورتم و داغون کنه... ول یهق هق گفتم: مامان ...مامان ..طاها بود. اون م با

خوان نابودم کنن؟ مگه من  یدارن ؟چرا م یکردم بهش. نتونستم فرار کنم مامان... چرا دست از سرم بر نم

 کردم ؟... کارشونیچ

 داد . یم یرخت  و منو دلدار یداشت اشک م مامان

 لحظه بابا با دکتر وارد اتاق شد  . همون

 انداخت نیپرخاشگر بابا داخل اتاق طن یصدا

 ؟ ضهی؟عوض مراقبت از مر یکن یم کاریخانم چ-

 کرد،یدخترم عوض شکر کردنته... اگه با صورتت برخورد م هی:چ بود اومد کنار تختم وگفت یکه مرد نسبتا مسن دکتر

 یسوزش ای.حاال هم اگه درد  یکن یناشکر نکهی... نه ایوبخند یشاکر باش دیافتاد. با یم یچه اتفاق ناگوار یدون یم

 بگو ؟ یدار

 رو بالش تا اشکام پاک بشه. دمیو کش صورتم

گفتم :پشتم  یخفه ا یبود .با صدا دهید بیوبازوهام هم آس میتونستم تکون بخورم. فکر کنم سر شونه ها ینم 

 سوزه.  یم یلیخ

 حرفاش کرد. یچاشن یبا محبت لبخند دکتر

 کنه . دایتکون نخور تا پوستت صاف، بهبود پ یلی...خودتم خ ارهیبرات مسکن ب گمیبه پرستار م -
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 رفت پشت سرش پرستار و فرستاد  دکتر

 فرو رفتم . قیکرد وبه خواب عم قیکه به سرمم تزر یمسکن  با

 شدم فقط مامان کنارم بود  . داریب یوقت

 مامان بابا کجا رفته ؟ -

 کار داشت . رونیرفت ب -

 کاره طاها بوده ؟ یبه بابا گفت -

 اره دخترم  .  -

 من بود.  ریکرده ...من باهاش بد کردم .همش تقص نکاروی. اونم از حرصش ایگفت یکاش نم یمامان ا -

 اومد کنارم و زل زد به چشم هام دزو

از بابات  میتونست یمساله بزرگ و هم نم نیبنشونه ...ا اهیخواست ما رو به خاک س یدخترم! اون م هیچه حرف نیا -

 شه.  یدرست م یفکر نکن همه چ زایچ نیپنهون کنم. تو هم به ا

 داداش حامد کجاست. مامان

 بهش نگه. یزی. به بابات سپردم هنوز چیدونن. ترانه رو برده سونوگراف یها هنوز نم یاون طفلک -

 وارد اتاق شدند. مهیلحظه درنا وشوهرش سراس همون

 ؟. یخواهر یگفت: خوب دیبوس مویشونیدر نا اومد پ 

 .ستین یخاص زیاره خواهر جونم نگران نباش ...چ -

 . نمشیجلوتر گذاشت تا من بتونم بب یقدم سامان

 خدا بد نده ؟ ز،یسالم خواهر زن عز -

 باره. یکه سر من بدبخت م یاریو زمان، پشت سر هم بدب نیاز زم ینیب یم یسالم ....ول -
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 وسط حرفم دیپر مامان

 گذشته . ریکه بخ یشکر کن دی... بارهیگ یاستغفرا ...کفر نگو...خدا قهرش م هیچه حرف نیا -

 ورود بابا الل شدم با

 کردو شروع کرد با مامان پچ پچ کردن . یبا درنا و سامان سالم واحوال پرس 

 .دادیم یهم درنا رو دلدار سامان

 .ختیر یاشک م واشی واشیگنجشک بود.  هیقربونش برم، دلش قد  

 تو سرم دیچیپ یطاها م یبودم. مدام صدا ریبا مغزم درگ منم

 طرفت( ومدیبازم م ،یاگه ظاهر نداشت وظاهرتو خورده، افهیاونم مثل من قول ،ق ای)در

 . هیهم مثل بق مایکرد. ن یبهم نگاهم نم مایشد، ن یگفت. اگه صورتم داغون م یروم تیطاها واقع دیشا 

کمکمون کردن .در  یلی... خمیدونم ، خوب ما چند ساله نون نمک خورد یگفت: نم یمامان که بلند بلند م یصدا با

 . انیداره ب یچه اشکال کته،یوشر یمیضمن دوست صم

 افکار پاره شد. یشدم و رشته  شوکه

 اد؟یخواد ب یم یبلند گفتم :مامان ک یکم یصدا با

 من درنا وسامان هم بهم زل زدن . یصدا با

 اد؟یداره م ی: مامان کسدیمتعجب پرس درنا

. شهرام  تا میکرد یزندگ منه ،تو خونشون یوچند ساله  نیچند کیوشر  قیدخترم شهرام رف بنیفورا گفت :ب بابا

اتفاقها هم  نیناراحت بشه. بالخره ا دنمیخوام دخترم با د یوگفت: نم ومدیداخل اتاق ن یاومد وکنارم بود... ول نجایا

 ما رو نداشته باشه. دنید مبوده ... گفت دخترت حق داره چش ماین ریتقص شترشیب

 ی. ولنیستیشما که مقصر ن هیچه حرف نیبهش گفتم: شهرام ا منم
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 داخل و رفت. ادیهم نتونست ب باز

 .میبر ایدر دنیبه د دیگه همسرش اصرار داره با یتماس گرفته م االن

  ان؟یبگم ب ،یش یخواست،  بپرسم اگه تو هم ناراحت نم ازم

 یبود .داشتم فکر م مایمنو ن ریداشتن . همش تقص یریآقا شهرام ناراحت شدم. اونا چه تقص یحرفها یبرا یکم

 مامان بهش چشم دوختم.  یدم که با صداکر

 . انیب دی...با ایدر ستیفکر کردن الزم ن -

 مثل جرقه از مغزم گذشت  یفکر هی

 . نیواسم بکن یکار دیپس مامان با -

 با تعجب نگاهم کردن . همشون

 !؟ایدر یبگ یخوایم یگفت :چ مامان

به  شیدوست دارم ،دوست دارم گفتن ها ایهم مثل طاها ست...  ماین دمیفهم یم دیکردم .با یم یفکرم و عمل دیبا

 ظاهرم . ایخاطر خودمه ...

 کنه.  یچیتا کل صورتم و باند پ  نیخوام با دکتر حرف بزن یسرم و کج کردم وبه بابا گفتم: بابا جونم م یزور کم به

 ؟! یشد ونهید ای... در؟یگفت: چ یمانند غیج یبا صدا درنا

خوام بدونم اگه صورتم هم سوخته  ینشدم ...م ونهیه نشست تو گلوم وصدامو لرزان کرد گفتم :نه دک یخاطر بغض به

 گفت ...همه به خاطر ظاهرم ... یبدونم طاها راست م خوامیکنن ؟م کاریخواستن چ یبود، م

 حرف بزنم.  ادیو نتونستم ز دیچک اشکم

 قبول کرد. دیزنم ،شا یبا دکترت حرف م رمیوگفت: باشه دخترم . م دیکش شاشیدستش و به ته ر بابا

 وسامان هم پشت سرش. رونیبابا رفت ب 

 زدن  تا سر منو گرم کنن. یحرف م یو درنا هم شروع کردن به حرف زدن. از هر در مامان
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 از چشمام رو یکیازش خواستم  یکرد .وقت یچیساعت با دکتر وارد اتاق شد.  دکتر با لخند سرمو باندپ کیبعد  بابا

 ...رهیهم بگ

 با خنده گفت :امان از دست شما جونا . 

 صورتم نسوخته؟ دیبود نفهم نجایآقا شهرام ا ی:بابا وقتدمیبابا هم خواست بره فورا پرس رونیرفت ب دکتر

 حرف زدن نشد ادی:نه دخترم، فرصت ز بابا

 

 ۳۳پارت#

 

 .دمیکش ینفسه آسوده ا کی ده،یکه آقا شهرام نفهم نیا از

 .دیسه وقت مالقات رس ساعت

 وارد اتاق شدن. یبا سالم واحوال پرس نایآقا شهرام و سولماز خانم وپسر بزرگش س 

 شد.(. یم داشونی) فکر کنم عمه وعمو هنوز باخبر نشدن، وگرنه تا حاال پ

 . دهیوپا پس کش دهیبه قول طاها شن دمیشا ای... ادیمالقات ب ینبود... فکر کنم شرم کرده حت یماخبریازن

 .دیشدم و بوس یچیخانم اومد کنار تختم، خم شدو سر باند پ سولماز

همه  نیگرفتم ا یم یرو جد مایهمه اتفاق منم... اگه اون موقع حرف ن نیمنو ببخش وحاللم کن دخترم. باعث ا -

 اومد. یبه سرمون نم بتیمص

زود گذر   یجون یه اون موقع عشقش و پاصداش و برام حروم کرده .اگ دنیشن ی... حت هیازم فرار مایچند ماهه ن 

 شد. یقدر ازم متنفر نم نیگذاشتم، ا ینم

 کنم منو ببخش دخترم . یآورد. خواهش م ینم گرانیبالها رو سر خودش و د نیا 

 بوده . نیما هم ا ریتقد دیام ...شا کارهیگفتم: خدا ببخشه، من چ یآروم یصدا با
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 رفت . هیوبه طرف بق دیقطره اشک از چشماش چک  چند

 شهرام جلوتر اومد. آقا

 جان شرمنده ام. موریتو و ت یمتاسفم دخترم... من از رو -

 زور لب زدم. به

 کنم. یخواهش م -

 .ستادیفقط بدون حرف ا نایس

 حرف زدند و رفتند. یکم

 بدرقشون اتاق و ترک کردند . یمامان و بابا برا 

 .رونیرفتن ب ارن،یبه زبان ب تمیاز وضع یخواستن کنار من حرف یکنم نم فکر

 که مامانه گفتم :مامان رفتن؟ نینشده بود در باز شد، چون صورتم به طرف پنجره بود، با فکر ا هیچند ثان 

 دوباره صدا زدم: مامان ... ومدین ییصدا چیه یول

 جواب نداد. یکس بازم

 .  دمیشن یشد وم یم کیرو که به تختم نزد یکس یقدم ها یصدا یول

 افتاد!  کهایسرام یو دو زانو رو دیروبه روم رس مایکه ن هیک نمیتکون بخورم ،برگردم بب خواستم

 . دنیلرز شیها شونه

 یخواستم ...من شونه ها یهمه شکستنش رو نم نیگرفت... من ا شیکرد... قلبم آت یم هیمن گر یجلو داشت

 م .کردنش و ندار هیخواستم... من طاقت گر یاشو نم دهیخم

 .مایبغض دار صداش زدم :ن یبا صدا 

 یبه خون نشسته، زل زد بهم وگفت :جون دلم ...جونم نفسم ...جانم عشقم ...من فدا یاشک بار و چشمان یصورت با

 صدات بشم .
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به خودم  نیهم ی. برادمیرس یبه خواستم م دیخواستم. با ینم نویآوردم. من  ا یداشتم در مقابلش کم م گهید

دست  گهید ،ینه آرامش ،یازم نمونده ...نه ظاهر یزیچ ینیب ی....م گهیمسلط شدم وکوبنده گفتم: بس کن...بسته د

 هم وجود داشته.  ییای...برو فراموش کن در تیاز سرم بردار... برو دنبال زندگ

 می...همه زندگ رمیم یمن بدون تو مرفته گفت :کجا برم؟... کجا رو دارم برم ؟ لیتحل یوبا صدا نییانداخت پا سرشو

 ...پشت پناهت خواهم بود. شتمینه ،من تا آخر عمرم پ زم،یبرم ...نه عز یتخته... انتظار دار نیرو ا

 ...مایاحساس ترحم خونم به جوش اومد. اونم از طرف ن از

که اونم  یو عاشق چشمام بود... تزارمیخوام...  از ترحم ب یمن پشت وپناه دارم ...اونم پدرمه. من ترحمت رونم -

 . گهید یکیکارش... پس تو هم برو دنبال  یرفت پ

 ...ستیدر کار ن یترحم یامیسرش رو باال گرفت با چشمان به خون نشسته گفت : به جون خودت که همه دن دوباره

 ولوم صداش باال رفت یکم

بدنم رسوخ کرده. تا  یوجودتت تمام قلب و روحمه ... عشقت به تمام استخونها یباش دهیفهم دیتا حاال با  یلعنت -

 ... فقط من. یمال من یخوامت .اگه کورو کچل هم باش ی. همه جوره م امیپشت سرت م یهم بر ایاون سر دن

 . ارمیبدستت م یچه طور نیشد وگفت :اگه زنده موندم، بب بلند

 رو بهم نداد.  یگریومهلت حرف د گفت

 کرد. ری.دوباره کلمه آخر حرفش فکرم و درگ

 کار کنه! یخواست چ یخدا باز هم م یا

 اره؟یسر خودش ب ییبال نکنه

 با ورود مامان و درنا فکرم معطوف حرفشون شد. 

.خودش  رنیبچه هاش درس بخونن وسر وسامون بگ هیهر مادر ینداره... خواسته  یسولماز هم گناه یطفلک - 

 شه . یداره داغون م چارهیب
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 یم یو ازتون عذر خواه ختیر یاشک م یچه طور نیدیگفت:مامان منم دلم براش سوخت ...اونم مادره... د درنا

 کرد.

 .میو دم نزن میهر روز دل خون بخور دیدوره زمونه با نیا یگفت:اره دخترم  از دست بچه ها مامان

 شده ؟چه خبره؟  یرو صدا کردم وگفتم: چ درنا

گفت اگه من  ی. مچارهیداشت .داغون بود ب یچه حال یدون ینم مارستانیب اطیسولماز خانم تو ح ،یخواهر یچیه -

 یمال ماست و به کس ایگفتم، در یاومدم خونتون م یم ایفرستادمش...  یخوان، نم یهم و چقدر م نایبودم ا دهیفهم

کرد که پسر  هیروز افتاده .اونقدر گر نیخترتون به اد م...ه رهیحماقت کردم... هم پسرم داره از دست م ی.ول نیند

 وشوهرش به زور بردنش.

 نداشتم بگم جز صبر کردن. یهچ

 درنا باند صورتم و باز کرد. 

 کردم. یتحمل م دیبا یصورتم نسوخت. وگرنه چطور یراست یهزار بار شکر کردم که راست نیخدا رو چند 

 باند سرم متوقف شد. یدست درنا رو رون،یاز ب یهمهمه ا یصدا با

 ...هیصداها چ نیشده درنا!.. ا یچ -

 داداش حامده... ی!  فکر کنم صدا نمیبزار برم بب -

 بلند نشده در به شدت باز شد. درنا

 کنم. یرو خبر م یآقا کجا ؟... وقت مالقات گذشته... وگرنه نگهبان -

 رارق دمید یپرستار بخش، جلو یها دادیبدون پاسخ به داد و ب حامد

 

 .گرفت

 اش وحشت کردم. دهیاز رنگ پر 
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 الل شده بود.  یزل زد بهم. انگار فقط

 یچیه نیخوبه! بب ایاز کنارم برخاست و دست حامد رو گرفت: داداش! در دیحامد رو د یبحران تیکه وضع درنا

 نشده...

 گشود. یخفه ا یدهن چفت شده اش رو با صدا حامد

 کار و کرد؟ نیا یکلمه بگو ک کیفقط  -

 بغض لب زدم. با

 .دمشیند -

 بود. یفوران کردنش کاف یکلمه برا کی نیا

 یکنم... م یم ستینشونم... من طاها رو سربه ن یم اهی... من اون و به خاک سیدون ی... خوب هم میدون یم -

 سوزونمش...

 . دیبالش چک یقطره اشکام رو قطره

 کنه اما موفق نبود. رونیخواست حامد و ب یجلوتر اومد، م پرستار

 کنم... ی... نزار نگهبان و خبر منییپا اری... صداتو بمارستانهیب نجایمحترم ا یآقا -

 تونست حامد و آروم کنه. یهم نم درنا

 ...اریخراب شده رو ب نیا سیخبر کن... اصال برو رائ یخوا یرو م یزد: برو گمشو هر ک ادیفر حامد

 اتاق و ترک کرد. دیپاشنه بلندش  با حرص و تهد یبا تلق تلق کفش ها پرستار

 کنم... یو نابود م زیهمه چ ی... من اون بزمیر یحلقش م یو تو دیاس -

 آرام کردنش. یتونستم زبونم رو بچرخونم، حداقل برا ینم اصال

 و مامان وارد اتاق شدند. بابا

 رو گرفت. شیبه طرف حامد رفت و بازو ها مهیسراس بابا
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 .فتادهین یپسر... چه خبره... اتفاق آروم باش -

 خنده صدا دارش کل اتاق رو گرفت،  پوز

 مرد... یم دی... مثال بافتادهین یاتفاق -

 کرد. یجگر انیم مامان

 .میحرف بزن نیحامد جان... دورت بگردم، بش -

 نگهبان همراه همون پرستار وارد شدند. دو

 ...نمیبب رونیب ایچه خبره؟... آقا ب نجایا -

 خواست هوار بکشه که بابا دستش رو به عالمت سکوت باال برد. حامد

 ...ختهیخواهرش باخبر شده و بهم ر تی. پسرم االن از وضعدیآقا ببخش -

 ...دونی... نه چاله ممارستانهیجا ب نیآقا ا -

 به طرفش هجوم برد که مامان راهش رو سد کرد. حامد

 ...ستیحالش خوب ن ایخودار باش... در یفدات شم پسرم... کم -

 و به طرف پنجره رفت. دیصورتش کش یرو یدست حامد

 و مامان با هزار زور و خواهش نگهبان ها رو رد کردند. بابا

 .دیحامد ساعت ها داخل اتاق راه رفت و خط و نشون کش یول

 کردم. یشب تا صبح، به زور مسکن ها سپر -

 . ادتیبودند، اومدن ع دهیو عمه که فهم نایعمو ا فردا

 نجایدو روز ا یکیخونه ما، قبول نکردن ...گفتن  میبر نیاصرار کرد... از راه دور اومد نایهر چه قدر به عمه ا مامان

 مراقبت کن.  ای...تو هم از در میزن یوبه شما هم سر م میمون یخونه عمو م
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 تونستم به پهلو هم بخوابم. یم واشی واشی گهیمرخص شدم. د مارستانیچند روز از ب بعد

 .کردیامروز زودتر اومده بود ومدام با مامان هم پچ پچ م بابا

 افتاده... یمامان معلوم بود باز اتفاق یاز حال دستپاچگ 

  دمیپرس یچقدر هم از مامان م هر

 یبا هم حرف بزن دینشده. ما زن وشوهر نبا ی:هچ گفتیم

 داد. یمن دلم گواه بد م اما

 دادم . یم یخودم و دلدار خودم

 حالش خوبه. مایشه. ن ینم یچیه گهی،دیبد کن یفکراها یحق ندار ایدر

 شدم.  یم ونهیرسما داشتم د گهید 

 شد . داشونیهم شب پ نایا درنا

 ... یبلند درنا که گفت :چ یکه با صدا دمیکش یم یبا ساالر نقاش داشتم

 کردم . زیرو ت میدر آشپزخونه نگاه کردم و گوش ها به

 ... واشتری... سی،س سیگفت: س یمامان م 

 کرد ... دایپ نیقی میفکرها گهید

 خوان من بفهمم . یافتاده ونم یاتفاق

 .رونیاومد ب شونیپر درنا

تر و بهتر  نیسنگ یلیزد خ یداد ...که اگه اون لبخند و نم لمیتحو یلبخند مصنوع کیکنم  یمن نگاه م دید یوقت

 بود. 

 افتاده؟ یاتفاقخواهر جون  -
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 دست و پاش و گم کرد. درنا

 ه . ش یپوستت چروک م یطور نیبه پهلو نخواب ا ادی؟برگرد... ز ینه، نه... چه اتفاق -

 روم تا از جواب دادن طفره بره. دیبحث وعوض کرد وپتو رو کش 

 و گرفتم و  مانع رفتنش شدم. دستش

 .اریبه ساالرهم گفتم :خاله قربونت بره ...برو از اتاقم آب رنگ و هم ب 

 .دمیاز زبون درنا حرف و کش ادیدونستم تا بره ب یم 

 بدو بدو رفت طرف پله ها . 

 یاتفاق ماین یدم به جون من و ساالر، راستش و بگو؟ برا یشده ...تو رو قسم م یدونم خبر یبه درنا گفتم :من م رو

 افتاده ؟

 آشپزخونه وباال نگاه کرد. به

 کار کرده ؟... یچ ماین یدون یگفت :م ستین یمطمئن شد از مامان و بابا خبر 

 کرده ؟ کاریتند گفتم :نه مگه چ تند

 یم یکشه ...وقت یم کیخونشون کش یجلو یبال رو سرت آورده، چند روز نیفهمه طاها ا یم ماین یگفت: وقت واشی

زنه ...تا  یخوره کتکش م ی... تا مرهیگ یخونشون جلوشو م رهیم یواشکیبعد چند روز طاها نصف شب داره  نهیب

 شه . یم هوشیطاها ب نکهیا

 یرو هم با خودشون م مایکنن... ن یمنتقل م مارستانیوطاها رو به ب انیزنه م یزنگ م 110ها به  هیاز همسا  یکی 

 برن .

 . ومدهیتا حاال هم طاها بهوش ن روزید از

 هق هقم رو مامان و بابا نشنوه. یدهنم  تا صدا یو گذاشته بودم جلو دستم

 که با تو کرده، داده . یطاها تاوان کار ؟یتکونم دادو گفت :حاال تو چرا آبغوره گرفت درنا
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 ؟... ادیسرش م ییبال شه؟چهیم یچ مایگفتم :االن ن هیگر با

.... نگو که  یکنیوناله م یکردم به خاطر طاها عذاب وجدان گرفت یاد شده گفت: منو باش فکر مگش یبا چشمان درنا

...! 

 نکهی!...مثل ا یهست یک گهیتو د دختر

 

 بلند شده ها... ماین نیها از گوره ا شیآت نیا همه

 . دهیکش بتیهمه مص نیحرف نزن ...اونم بخاطر من ا یطور نیا یخواهر

بوده ... ما رو باش!... دستمون  ماین ریهمش تقص یگفت یکه م روزیکنم ها! ... تا د یبه جون خودم خفت م ایدر -

 !یانداخت

 رهی...نگو که دل خانم خانما خودش گ یش یناراحت م یطاها رو بشنو تیکردن اگه وضع یمامان وبابا فکر م چارهیب 

 . ماستیپسره ن نیا

 ه طرف آشپز خونه رفت .با تاسف برام تکون داد و ب یسر

 کردم. یوخودم و سرزنش م ختمیر یاشک م یمثل ابر بهار داشتم

 شد. یجور جاها باز نم نیهم به کالنتر و ا ماین یشد... پا ینم یطور نینکرده بودم ا یچیمن صورتم و باندپ اگه

 ؟یباز اوخ شد ؟یکن یم هیبلند گفت: خاله جون چرا گر یو با صدا ستادیساالر روبه روم ا 

 کنه ؟ یدرد م تیی؟جا ایشده در یوگفت: چ رونیب دیهراسان  از آشپزخونه پر مامان

 تکون دادم. یبا سر، به نشانه نه سر 

 به درنا نگاه کرد . دیبا ترد مامان

 کار کنم. اونقدر قسمم داد. یباال انداخت وگفت :خوب چ یدرنا شونه ا 

 اومد طرفم.درنا رفت و  یبرا یچشم غره ا مامان
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 شه . ی... خوب مادیدخترم خودت وعذاب نده انشااهلل زود بهوش م  -

 گرفت.  یدرنا، داشت خنده ام م یلبخند مسخره  با

 طاها. یکنم، نه برا یم یخودکش ماین یدونست دارم برا یمامان، نم چارهیب

 بود. یوکالنتر مارستانیبابا در رفت وآمد به ب یروز چند

 کنه. یم یپا فشار تشیشه وتو شکا یم یجر شتریفهمه.  ب یقبل وهم م اناتیو جر ادیطاها بهوش م بالخره

 شه. یو آزاد م رهیگ یدر نظر م هید ماین یهم برا دادگاه

 

#۳۴ 

 

 یم دیو تمج فیتعر مایکرد. مدام کنار ما از ن یابرا پرواز م یرو ده،یقبل اون حساب طاها رو رس ماین دید یوقت حامد

 کرد.

 بهتر شد. یلیخ یلیماه حالم خ کی بعد

 خودم رو، خودم انجام بدم. یتونستم کارها یم گهید 

 رفتن هراس داشتم . رونیاز ب اما

 سرم نازل شد. ییبال کیگذاشتم  رونیهر وقت پام و ب چون

 گذاشتن نگاه کنم. یکه م یطب یدوست داشتم به داروها ادیگشتم ...ز یتو تل م داشتم

 کنم منو ببخش وحاللم کن.  یمن ،خواهش م یایدر یبرام نوشت: سالم پر یکی

 که بهت داشتم و دارم، باعث عذابت شدم  یخاطر عشق به

 .یش ینم تیوقت اذ چیبعد من ه اما
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 .یهمراهم ا،یاون دن یوهر جا ،حت شهی...هم یریونم ینرفت رونیوقت از قلبم ب چیه

 کنم. یم یخوشبخت یو برات آرزو دوستتدارم

 . یکن یتو رو داشته باشه وقلبت براش بتپه زندگ اقتیکه ل یبا کس دوارمیام

 از قلبت حک کن ... هر پنج شنبه برام فاتحه بفرست . یگوشه ا کیهم تو  منو

 کلمه آخرش رو با خودم زمزمه کردم. یبار چند

 )فاتحه ....فاتحه ....(نفسم بند اومد. 

 بکنه؟  یخواد چه حماقت یدوباره م ایزنه... من مطمئنم!...خدا یصدام م ییایدر یفقط پر مای!؟ نماستین نیا

 .دمیلباس پوش یو با چه حال یدونم چه طور ینم 

 که مامان خونه نبود. شکر

 رسوندم مایخودم و به آپارتمان ن یسرعت سرسام آور  با

 .مدیبرسه پوست لبم و جو نییتا پا یسر هم دکمه آسانسور رو فشردم. لعنت پشت

 طبقه پنج و فشردم . یسرعت وارد آسانسور شدم، دکمه  به

 پنج برسه شماره  زله شدم. یبه طبقه  تا

آپارتمان... به خاطر لج کردن با  نیشده ا شیکه از آلمان برگشت، خونه وهمه زندگ  یاز وقت مایدونستم ن یم خوب

 رفت. یخونشون نم گهیمادرش د

 باشم. دهینرس ریکردم د یدلم دعا م تو

 پله ها بود، ایآسانسور  یجلو ی. اگه کسرونیب دمیپر یدونم با چه حال ی. نمستادیا آسانسور

 رفتم تو شکمش. یبا سر م 

 پشت سر هم زنگ وفشردم. یوچند بار رونیب دمیپر 
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 نکردم. افتیدر یجواب اما

 به در، که خود به خود باز شد. دمیمشت کوب با

 رو صدا کردم. مایدر داخل بردم و ن یسرم از ال 

 ...مای... نماین -

 !ومدین ییصدا چیه  -

 لرزون وارد خونه شدم! یقدم به قدم با پاها 

 ...دمیکش یخفه ا غیمبل! ج یرو ماین دنید با

 افتاده بود! نییدستش هم پا هیچشم هاش بسته...  

 ...  مای....ن مایصداش زدم: ن شدیکه به زور از گلوم خارج م ییصدا با

 نکرد! یحرکت چیه 

و با دو دست  دمیکش غیافتاده بود، ج نیزم یهم رو ییکه چند تا یخال یقرص ها شهی،ش دنیکنارش رفتم و با د 

 رو سرم . دمیکوب

 به سرم شد؟ یخدا چه خاک ای  -

 افتادم و شروع کردم به تکون دادنش. نیزانو روبه روش زم دو

 بلند شو... یکه دوستش دار یدلم ، جون هر ک زی...عز ماین -

 . رمیم یغلط کردم. اشتباه کردم. من بدون تو م 

 خورد. یتکون نم مایبود. ن دهیفا یب میزجه زدن هام و التماس ها تمام

 به اورژانس زنگ بزنم. دیکرد که با یفکرم کار نم اصال

 زدم. یخوندمو زار م یم سی هیداشتم آ فقط
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ازت جدا  گهی... کنارت ...دنجامیمن ا نیبب مای...نی،همه وجودم یامیعشقم ...تو دن مامیکنم؟ ن کاریمن بدون تو چ -

 شم .مرگ من پاشو...  ینم

... به جون خودت شتیپ امیکنم؟ منم م یم کاریچ یبدون یخوا ی؟ م یرو ثابت کن یچ یجور نیا یخواست یم خوب

 کشم. یمنم خودم و م

 الل شدم . ماین یا صداکردم... که ب یفشردم وناله م یکه داشتم تو بغلم م سرشو

 .رمیاگه من واقعا هم بم ی... حتیکن یوقت نم چیرو ه یغلط نیتو همچ -

 زده سرش به عقب هول دادم. شتاب

 آخش بلند شد. یشد رو مبل و صدا پرت

 و دهنم باز موند. دیاشکم خشک چشمه

خواست دونه دونه موهاش رو بکنم و از وسط نصفش کنم با لکنت گفتم : توووووووو  یدلم م ما،یخندون ن یچشمان با

 تتتوووووو 

 . یمون یم شمیپ ایدن نیجا ،ا نیاره، اره هنوز زنده ام ...تو هم ،هم -

 نگاهم من بود. ررأسیاالن تو ت ا،یدن شینما نیو عذاب آورتر نیتر مضحک

 کردم یشده بودم و نگاهش م الل

 ما،یمرتعش ن یبکنه! با صدا یکار احمقانه ا نیاثبات خودش چن یبرا مایشد ن یقابل هضم نبود. اصال باورم نم اصال

 .ستادیا شیچشم ها ینگاهم دوباره رو

 نه؟ ای یگرد یاز عشقم تو قلبت مونده. بهم بر م یزره ا نم،یراه آخرو هم امتحان کنم بب نیخواستم ا یم -

...فقط  یاالن مطمئن شدم که تو هم عاشقم ی...ول یدید یوقت منو نم چیداشته باش که ه نیقی ،یبود ومدهیاگه ن 

 . یکه موفق هم شد یام کن هیتنب یخواست یم

 متوجه صورتم شد!  هویکردم  که  یم یرو هالج شیتو مغزم و حرف ها داشتم

 طرف صورتم هجوم آورد و با دو دستش صورتم و قاب گرفت... به
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 ورتت سالمه !؟...صورتت!... ص -

 متوجه اوضاع شدم. تازه

 رفت. ادمیاومدم که صورتم  یقدر با هول زده و عجله ا اون

 من. یکرد، گند زد به نقشه ها یطراح میکه برا یبا نقشه ا مایبودم! ن دهیبراش نقشه کش مثال

 چپ وهولش دادم عقب که راست نشست ... یزدم به کوچه عل خودمو

 دو زانو نشسته بودم.  ماین یمبل  روبه رو یهنوز جلو 

 خودم و جمع و جور کردم و بلند شدم. زود

خوب تو گوشات فرو کن  نوی؟...ا یبود راه انداخت یمسخره ا یچه باز گهید نی؟ ا ی: حاال که چ دمیبهش توپ باخشم

 ...من فقط به خاطر مادرت اومدم که

 

 کرد . یم خودکشتوئه که پسر ریبگه تقص ادیپس فردا، ن فردا

 .دنیبلند شروع کرد به خند یبا صدا ماین

 که به زبان آوردم خندم گرفت. یهم با دروغ بچه گانه ا خودم

 کردم بهش پشتمو

 . مزهیب  -

 که با دو قدم بلند خودش و بهم رسوند و از پشت بغلم کرد.  رونیکنارش گذشتم ... خواستم برم ب از

 اخم به هوا رفت. یصدا

 سرش گرفت یباال میرها کرد و دستاش و به صورت تسلمن و  زود

 دردت اومد یلیشد ؟خ تینبود... طور ادمیببخش، قربونت برم اصال زخمات  -
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 اش قفل شد. دهینگاهم تو نگاه تب دار و ترس 

 جلوتر اومد ودوباره صورتم و تودستاش احاطه کرد 

... به خاطر تو دست به  یرو ندارم ؟...جون به لبم کرد تیتحمل دور گهید ؟یباورم کن کارکنم،یچ دیبا گهید ایدر -

 یخوا یم گهی... د دیبود که به خاطر تو رس دهینرس ینفر و بکشم ....پام به کالنتر کیبود بزنم  کیزدم. نزد یهر کار

 . یش یآروم م رمی؟اگه بم یکن یچرا لج م زم؟یبه سرم بر یچه خاک

 مهر سوکت زد رو لباش.دستم رفت باال و با انگشتم  ناخوداگاه

 انگشتم زد. یبه رو ینقش بست و بوسه ا اهشیخوشگل وس یچشم ها یتو اشک

 دستم و انداختم . تند

 نشه. تیکه پشتم اذ ی. طوردیسرم و بغل کش عیسر

 نیوا ای...ب یکه هنوزم عاشقم ینداره... با اومدنت برام ثابت کرد یرنگ شمیحنات  پ گهیگوشم زمزمه وار گفت :د ریز 

 کنم . یبستمه، دارم دق م گهیوکنارم باش ...هم من و... هم خودت رو عذاب نده... د ایوتموم کن ...ب هیتنب

 کشم.  ینم گهیترسم... د یم یکم آوردم... ول گهیبغض دار گفتم :منم د یصدا با

 و از خودش جدا کرد  من

 کرد. تمیدستم و گرفت و به طرف مبل هدا 

 ودش نشوند.نشست وومنو هم کنار خ 

 ما رو از هم جدا کنه . تونهینم یافته ... کس ینم یاتفاق چیه گهید -

 صورتم افتاد. ادیدوباره  انگار

صورت خوشگلت،  یچه طور یچیبا اون همه باند پ نم؟یرو گونم وگفت : حاال راستش و بگو بب دیبا پشت دستش کش 

 سالمه! ؟

بار هم من برات نقش  کی،   یدیتو برام نقشه کش شهیبار هم رمضون ، هم کیشبون،  شهیزدم و گفتم :هم لبخند

 کردم . یباز
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دست وپام  یطاها جلو چارهی....خدا رحم کرد ب یبلند قهه قهه زدو گفت :دختر تو دست منوهم از پشت بست ماین

 نمرد.

 .دمیدر هم کش ابرو

...اگه  یشد افمیجذب ق هیقد بود تو هم مثل بقخواست صورتم و نابود کنه .چون معت ی؟...اون م یخوب که چ -

 . یریوم یکش ینداشته باشم تو هم راهت و م یظاهر

 :دیخروش ماین

خودم و به آب  نکهی... نه اگهید یکیگشتم دنبال  یبود که م ییبایفکرو کرده ....اگه به ز نیکرده، همچ جایب یلیخ -

 به دست آوردنت ... یبزنم، برا شیوآت

بعد  نکهیرفتم... نه ا یم دم،یکش یراهم رو  م یچیبا اون همه باند پ مارستانیخواستم تو ب یو م افتیضمن اگه ق در

 بزنه به سرم . یاون همه ماجرا فکر خود کش

 لبانم نشست. یرو یلبخند مچهین

 اره بخند... مسخره کن... -

 لب گفتم: ریرو گرفتم ز ازش

 !...یودکشکارات مسخره کردن هم داره بچه سوسول... خ -

 .یگ یم  یزنا چ ریلب مثل پ ریز

 شدم. گستاخ

 .یبچه سوسول از خود راض گمیم

 شد. سیتوپ تن یاندازه  یبهت زده  چشماش

 کردم زیرو ر میها چشم

 ... به آقا برخورد!...ه؟یچ
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 بود. یچ گهیمن د یکردن ها یوراج نیدونم ا ینم

 کرد. ریلحظه لب هام رو با لباش غافلگ کی تو

 زدم...  خی... ستادیکردم... نفسم بند اومد... قلبم ا هنگ

 دور از تصوراتم بود.   مایحال درونم کم بود.  خواستن ن یبرا یفیتوص هر

 خودم اومدم و به زور از خودم جداش کردم. به

 تونستم سرم و بلند کنم. یگرفته بودم و نم گر

 بره. نیرو تار کرده بود از ب دمیکه د یزد، چشم بستم تا پرده اشک میشونیکه به پ یبوسه ا با

 کرده...  یو راون وانهیزبونت من و د نیگفت: ا یمرتعش و خش دار ی. با صدا دیعقب کش یطوالن یمکث با

 کردم. یفرار م ماین یاز نگاه ذوب کننده  دیندونستم. با زیموندن رو جا گهید

 زمان با من برخاست. هم

 من... به تمام وجودم منتظرتم... یایدر

 زبون بچرخونم... نتونستم نه بگم... نتونستم پسش بزنم... نتونستم خودار باشم.... نتونستم

 که بود، خودم و به خونه رسوندم. یهر جون کندن به

 دروغ سر هم کنم. یتونستم چه طور ی...چون نم دمیکش یمامان هنوز برنگشته نفس آسودها نکهیا دنید از

 

💘💘💞💞💞 

 

 ۳۴پارت#

 با خودم کلنجار رفتم. یروز چند
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 باز وقت دکتر داشتم. امروز

 مامان پس داداش کجا موند. -

ساعت به وقت  کی... هنوز یسرسام گرفتم... مگه بچه شد ایگفت: در ییجا اتو لهیم یاتو رو گذاشت رو مامان

 مونده. تتیزیو

 خوب... میکن یم ریگ کی.. تو ترافدایزودتر ب یمثال کم شهیم یاه مامان... چ -

 چشم غره، دوبار ه اتو رو برداشت. کیبا  مامان

 .دیکش یلباس م یبار اتو رو پر حرص رو نیا

 گل انداخت. میخوشمزگ

 ها... یسوزون یبابا رو م راهنینکن، پ یمامان حرصت و سر اتو خال -

 رو بلند کرد اتو

 ...دیچشم سف یزارم ها... دختره  یاتو داغ م نیبا هم امیم ایدر -

 زدم. میرو هوا براش فرستادم و ج یبوس 

 .دمیکش رونیب میمانتو بیرو از ج لیموبا دهیدر نرس کنار

 ؟یسالم داداش. پس کجا موند -

 و کلفت کرد صداش

 کمکم کن. ای... بیموندم تو دبه ترش -

 گرفت، اما با گاز گرفتن لبم مهارش کردم. خندم

 رم. یمنصرف شدم. دکتر نم گهیهون جا... من دپس بمون  -

 تر شد. ضیلبخندم عر رونیاز ب نشیبوق ماش با
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 نداخت. یدر بود و من و دست م پشت

 جا دنبالم... نیا ایخونه ها... ب یدرنام، نر یرفت بهت بگم، من خونه  ادمیداداش  یراست -

 دهنم تا خنده ام باعث لو رفتنم نشه. یدستم و گذاشتم جلو ادشیفر با

 افتاده... ادتیکنم من... االن پشت در خونه ام. حاال  یخفت م ای.... در؟یچ -

 .رونیدر و باز کردم و رفتم ب آرام

 کرد دور بزنه. یم ی. سعچوندیپ یو دم گوشش نگه داشته بود و با دست فرمان و م لیبا سرشونه موبا حامد

 ....یبگ دی... االن باایکنه درکارت ن یخدا بگم چ -

 خنده. ریزدم ز ینتونستم خودم و کنترل کنم و پق گهیرفتم. د جلوتر

 هم از سر شونه اش افتاد. یو گوش ستادیوسط کوچه ا یور هی نیحامد، ماش عیواکنش سر با

 خنده در جلو رو باز کردم. با

 ...یحامد خان... دست انداختن و حال کرد کیبه  کی -

 .دمیعقب کش یکوتاه غیخم شد که با ج طرفم به

 شم ها... یسوار نم یدست بهم بزن -

 .دیبرام خط و نشون کش نیداخل ماش یور هی یطور همان

 .ارمیسرت م ییچه بال نیندارم... اما بب تیاالن کار -

 لبام و غنچه کردم. -

 ...ییبابا دیخوب ببخس -

 خندش گرفت. حامد

 شد... ریمزه بدو سوار شو... د یلوس ب -
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 زبون در آوردم و نشستم. براش

 گاز محکم از لپم گرفت. کینشون بدم  یعکس العمل تا

 گونه ام و داد زدم. یگذاشتم رو دستم

 ... زهی... دندونات بریکنم کچل ش یصورتم... دعا م ی... ایا -

 مشت افتادم به جونش که قهقه اش به هوا رفت. با

 سته شد و آتش بس کرد من بودم.که خ یرو گرفت. اون میمشت ها حامد

 موقع، وحشتناک بود. نیتهران، اونم ا کیتراف

 کنه. یکار م یخانم خرسه چ -

 گل از گلش شگفت حامد

 بخور و بخواب... یچیه -

 تکون بخوره. یزار یباال سرش و نم یکنه طفلک، مثل عقاب نشست کاریخوب چ -

 به غب غب انداخت. یباد

 پسرم مراقبت کنه. ریاز ش دی... بایپس که چ -

 رو گرفتم. یحالت چندش به

 کنه... یپسر هم م ریواه واه... چه ش -

 .شینیاگه گذاشتم بب ادیب ایخوب بزار دن -

 برگشتم و گفتم: مگه دست توئه... من عمه اشم .... زود

 .دیخند یزا قورت داده بود، فقط م یامروز قرص انژ یانگار

 رو باز کرد. میازوهاپشتم گردنم و ب یپانسمان ها دکتر
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 جاش بمونه. یزره ا یکه روش انجام شد، فکر نکنم حت یکیپالست یخوب... با جراح یلیخوبه، خ یلیخ -

 تشکر کنم. یدونم چه طور یدکتر، نم یممنونم آقا -

 ست. فهیدخترم وظ هیچه حرف نیا -

 رفت. زشیرو از دستش خارج کرد و به طرف م شیبلند شد و دستکش ها دکتر

 .دمیرو پوش میلباس ها منم

 هم رو پوستش نمونه. یلک یکه حت نیکن زیبراش تجو یدکتر پماد یآقا

 تکون داد. یبا خنده سر دکتر

 نبود. قیعم یلیخ یمونه، سوختگ یپوستش نم یرو یزیچ چیه ن،یچشم خان داداش... شما اصال نگران نباش -

آورد باال سرم، دکتر و کل پرسنل  یهم دکتر و م هیثان کیو گذاشت رو سرش و هر  مارستانیاون روز که حامد ب از

 حساب کار دستشون اومده بود. مارستان،یب یها

 . میاز مطب خارج شد یبا تشکر قدر دان 

 کرده بود رو گرفت. زیرو که دکتر تجو یگریساختمان رژودرم و چند پماد د نییپا یطبقه  یاز داروخانه  حامد

 خونه ما... میدردونه بر - 

 بچه ها دوق کردم. مثل

 ...میاره بر -

لم داده، بدون سالم شروع کردم  دمیدار د نیقرمز و چ یبادکنک با لباس حاملگ نهیمبل ع یترانه رو رو یوقت

 .دنیخند

 بخند. ینخند ک حاال

 مهار کردن خنده اش به طرف آشپزخونه رفت. یهم برا حامد

 لباش و دو بار پروتز کرده باشه.  یتپل و باد کرده بود. انگار یلینداشت. خ یدل خوش تشیاصال از وضع ترانه
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 داد زد. ادیخنده ام بند نم دید یوقت

 ور دل من... یآورد یرو چرا باز برداشت قهیعت نیزهر مار... هر هر هر...  حامد ا -

 به دست از آشپز خونه خارج شد. ینیس حامد

 .میکن یم یتالف گهیخدا با هم د دیکارهاش رو ثبت و ضبط کن، به ام یه... همریخوب به دل نگ -

 برام زبون در آورد. ترانه

 گذاشت. زیم یرو رو ینیس حامد

 موز بخور... ریش ایخانم خوش خنده ب -

 ترش کرد. ترانه

 ...رهیگ یهست ، عقم م وهیموزه... آب م ریش یاز هر چ گهیحامد د -

 قلق کار ترانه دستش اومده بود. حامد

 بتون دیبا مانیگم. بعد زا یخودت م یسالمت یدلم برا زیعز -

 

 نه... ای یسر پا بش ی

 نازک کرد.  یپشت چشم ترانه

 پسر بدتر از خودت. نیبا ا یکن یاره جون عمت... خوب خرم م -

 و توپ و تانگ حرف هاش قرار داد. ریمن زبابت خورد و خوراک ترانه،  ،یشگیهم یطفره رفتن از بحث ها یبرا حامد

 نرفته ها... ادمی... پاشو لباستو عوض کن... هنوز کار ظهرت یکن یفقط هرهر کرکر م ینشست هیچ -

 باال انداختم  یا شونه

 . یکن یم یرسه، سر من خال یکنم... زورت به خانمت نم کاریخوب من چ -
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 بهم حمله کنه که پا به فرار گذاشتم. خواست

 .دمیبلند حامد و شن یکردم که صدا یتو اتاق لباس عوض م داشتم

 .ارمی. بابا و مامان و هم مرمیگ یشام م رونیها... از ب یدرست نکن یزیچ ایدر -

 از خودش داد زدم بلندتر

 باشه... چه بهتر... -

 .خواستم تعارف کنم یمن م دی... شانهیقزو یسنگ پا ستیبلندتر از قبل گفت:رو که ن حامد

 گرفت خندم

 ...ینکن یتعارف الک گهید یریبگ ادیتا  ریبگ رونی. دندت نرم... از بیتعارف نکن یتا تو باش -

 ترانه بلند شد. یبار صدا نیا

 نشه. رتی... برو دیایبر ب یمار افع نیاز زبون خوش خط و خار ا یتون یحامد جان دورت بگردم تو که نم -

 .رونیکردم و رفتم ب زونیرو آو میها لباس

 شوهر... یتو جبهه  یترانه خانم... االن رفت هیچ -

 هم عق زدم. یشیحالت نما به

 برام دهن کج کرد. ترانه

 طرف تو ... امیب یخواست ینه م -

 کرد. ییبا یبا خنده با حامد

 .نیفتیمن رفتم دخترا... شما هم به جون هم ب -

 عقب عقب رفت. یاز ترس کم یه که طفلکحامد در بست خودم انداختم کنار تران تا

 خورمت. ینترس دختر نم -
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 نشست  راست

 .ستیهم ن دیبع یکبریاز تو ا -

 از بازوش گرفتن  یشگونین

 افتاد. یچه اتفاق روزید نیالل شو بب -

 منتظر به دهنم چشم دوخت. شیاوف اوف کردن و ماساژ دادن بازو با

 رفتم. یور م لیخونه تنها بودم. داشتم با موبا روزید -

 کرده بود. دایاز کجا شماره ام رو پ مایدونم ن ینم

 ...نیبب -

 رو به ترانه نشون دادم. ماین یام ها یرو باز کردم و پ لمیموبا

 و با عجله خودم و به آپارتمانش رسوندم. دمیترانه ترس یدون یخوند که گفتم: نم یداشت با بهت م ترانه

 و نوشته. داغ کردم و سرش داد زدم. فیکشوندن من به خونه اش اون اراج یبرا دمیاما فهم -

 بره. یم نیکه اگه براش بله ندم خودش و از ب دیبرام خط و نشون کش اما

 ترانه و دستش و گرفتم. یمبل جمع کردم و برگشتم روبه رو یرو رو پام

 کار کنم...  یچ ارهیسر خودش ب ییترانه اگه بال -

 و مشکافانه به در حال رصد کردن چشمانم بود. قیدق یلیخ ترانه

کشمه کش ها خاتمه بده، هم خودت رو  نیبا خودت نجنگ... به ا یخود یپس ب ،یفراموشش کن یتون یتو نم ایدر -

 راحت کن... هم اونو.

 اومد بازش کردم. میام که برا یپ با

زودتر  ست،ین ینگران یگه اصال جا یکن ها... دکتر مرو خوب استفاده  تی... پماد های... بهتریمن خوب ییایدر یپر -

 کنه. یم دایبهبود پ
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 . دیکش رونیانگشتانم ب انیتو دستم خشکم زده بود که ترانه از م یگوش

 ه؟یک نمیچرا ماتت برده؟ بده بب ایدر -

 هم مثل من هنگ کرد. ترانه

 از دکتر رفتنت هم مطلع شده...  یعنی! ماستین نیا ایدر -

 ام زد یپهم  بازم

 شدم داخل دست ترانه شروع کردم به  خوندن. خم

 ...؟یبس کن... جواب بده... فقط بگو خوب مایمرگ ن ؟ید ی.. چرا دقم م؟یجواب بد یخوا یمن نم یایدر -

 رو گرفت سمتم. ایموبا ترانه

 ... یاسارت و... خودت و داغون کرد نیجواب بده... بس کن ا ریبگ -

 رو گرفتم لیلرزان موبا یدست با

 دوباره نوشت. مایمن ن قبل

 .نهیریش میکنم... به خاطر تو صبر کردن و انتظار هم برا یباشه باز هم صبر م -

 و منتظر فرستاد. نیغمگ کریاست چند

 

💘💘💘💞💞💞💞 

 

 دوم  فصل

 کیپارت #

 پرو بال گرفت. ماینوشتن تنها کلمه سالم ، ن با
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 شدم.  دواریشد و ام دواریام

 .میکرد یلحظه شمار دنیبه هم رس یتلخ و دور از باور، برا یاز سرنوشت غافل

 رساندم. یو آرزو شب و به صبح م دیبا هزاران ام ما،ین یعاشقانه  یحرف ها با

 در گوشه گوشه قلبم، جا خوش کرده بود.  بیدلهره عج کی

 دادن به خودم... دیروز با ام هر

کنه،  ینم یکار گهیطاها دست برداشت... د گهیچشم. د یروم یرسم... منم طعم خوشبخت یبالخره به عشقم م منم

 دادم. یم یخودم و دلدار

 شد. یکرد، کاسته نم یم انیکه داخل وجودم غل یاز رعب و وحشت یاما ذره ا 

 بودم. یناگهان یمنتظر اتفاق هیثان هر

 نیکه به سرم اومد، روحم عج یخورم، هم با اون اتفاقات یهست که م یآرامبخش یمعتقد بود از اثرات داروها ترانه

 داره. یشده و دست بر نم

 کرد. یمدت م نیخواست بکنه، تو ا یم یخودش، اگه کار یوگرنه طاها هم رفت دنبال زندگ 

 چشم از آسمان پر ستاره گرفتم . ل،یموبا یباصدا

 شد. یصفحه اش روشن و خاموش م یرو ماین اسم

 لبانم رو ربود.  نیریش یتبسم

 سر داد. یقرار یب ینوا قلبم

 یخود م یاز خود ب ل،یموبا یصفحه  یاسمش رو دنیبا د یحت ش،یصدا دنیکوبش قلبم اوج گرفت. هر لحظه با شن 

 شدم. 

 و اتصال برقرار شد . دیلغز یصفحه لمس یرو انگشتم

 فرصت نداد لب از لب باز کنم. ماین
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 سالم عشقم. -

 رو برداشت؟ یگوش یا گهیکس د دیشا نیگ ی.. شما نم.ماخانیسالم. ن کیعل کنان گفتم: خنده

 قاطع گفت: نه یلیخ

 .یهمه مطمئن نیاون وقت چرا ا -

 کرد. ریی۵صداش ت زنگ

قادر به لرزاندنش  یتو، کس نیجان آفر یاز نفس ها ریلرزونه... به غ ینفست قلبم و م یناز تو،  صدا یقبل صدا -

 .ستین

 پنجره رفتم. کنار

 کرد. یخودم م یهمه احساسش از خود ب نیا

 داد. یو کشدارش خبر از حال خرابش رو م قیعم یها نفس

 .ستین یزیکه نفست به نفسش بنده کم چ یاز کس یهمه سال دور نیازش نداشتم. ا یدست کم منم

 یاومد و اوج م یاش به پرواز در م صانهیبود. روحم با هر دم و بازدم حر زیامانش برام جنون آم یمقطع و ب یها نفس

 گرفت.

 پر از التماس و پر خواهشش مستم کرد. لحن

 شم... ی... دارم داغون منمتیبب ایکنم... ب یازت خواهش م -

 ....اااایدر -

 بود. ایاسم دن نیبهتر ،یملود نیبهتر ،یسمفنون نیبهتر ما،یتلفظ کشدار اسمم از زبان ن با

 دونم  چرا دوست داشتم دوباره و هزاران هزار بار صدام بزنه. ینم

 شد. یشدم و دلم تالبش م یشدن، تشنه تر م ریس یروز به جا هر

 ... عمرم... عشقم ...ییایدر یپر -
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تونم  یم ی... پس ک؟یش یمال من م  ی... پس کادیبره... داغ کردم... نفسم باال نم ینفسات داره نفسم و م اون

 ببلعم و آروم شم... نفسات و

 داشتم. یمبرم ازیآزاد ن یپنجره رو تا آخر گشودم. به هوا کل

 .یکن غمینازت، در یاز اون صدا یخوا ی...  مااایدر -

 فرستادم. میها هیرو با تمام قدرت به ر هوا

 ...ماین -

 کرد سکوت

 قهیچند دق 

 کنم اون هم مثل من منتظر بود صداش بزنم. فکر

 ...مااااین -

 گوش و قلبم رو سوزاند. ،ینفس پر آه و داغش از پشت گوش یگرم

 ...مایآقا ن -

 سکوتش رو شکست. بالخره

 نفسات... یفدا مایقربون صدا زدنت... ن مایجان دلم... ن -

 گفتم دهیکش خجالت

 خدا نکنه... -

 ...؟یرد االن کنارم بودخو یبر م یلعنت یایدن نیا یبه کجا ؟یبود شمیشد االن پ یم ی... آخ...  چایآخ در -

 .نیبغض دار شد و لحنش غمگ شیصدا

 داشتم؟ یخواسته ا کیخاتمه دادن به بغضش تند گفتم:  یبرا
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 .ارهیکه نه ب هیتو جون بخواه. ک -

 خودتون؟ یخونه  یرفت -

 سکوت کرد یکم

 نه... -

 .یاریو از دلش در ب یخودتون... دست مامانت و ببوس یخونه  یبر دیپس با -

 و رو کرد. ریدلم و ز شیعصب یصدا

که تو غربت سرم اومد... تنها  ییمن و توئه... تنها اون باعث بالها هیوجه... تنها مامانم مقصر دور چینه... به ه -

 اتفاقها مادرمه ... مادرم... نیمسبب ا

 گرفت... یداشت اوج م صداش

 لحظه آروم باش.. کیکنم ...  یجان خواهش م مای... نماین -

 پشت سر هم دلم و سوزوند. شیمقطع و عصب یبار نفس ها نیا

عشق  کیخواد. اونم فکر کرده بود عشقت  یصالح فرزندش رو م یو دوستانه گفتم: اونم مادره... هر مادر آرام

 زودگذره.

 بلندش جا خوردم. رکیهست یخنده  با

مصممتر  یره بعد عقد کردن  تو برم... ولکرده!؟... مگه من التماسش نکردم؟... مگه خواهش نکردم بزا یفکر م یچ -

رو  دنمیکردم... چرا گوشاش رو بسته بود؟... چرا زجر کش یزدم و تمنا نم یزنگ نم ایشد... مگه هر روز از اون سر دن

 داد .... یم یواه ید هایکرد؟... چرا ام یوارم م دی... چرا امد؟یشن ینم

 ام اوج گرفت. هیو دل خونش، هق هق گر ادشیداد و فر یصدا با

 قطع شد  صداش

 !یکن یم هیمن... گر یای... درایدر -
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 ام رو سوزناک تر از قبل کرد. هیگر شتریحرفش ب نیا

 زد ادیفر

 نکن... هیگر مای. مرگ نری. اصال بگو برو بمیتو بگ یلعنت به من لعنت... باشه هر چ -

 کلماتش لبخند به لبانم آورد. نیریحس ش هیاشک و گر انیم

 ور خودم و کنترل کردم و گفتم: خدا نکنه...ز به

 دورگه شد. شیصدا

 صدات بغض دار شه. نمینب گهی... دیزیاشک بر نمینب گهید ما،ین یو آرزو دیام -

 . منم فرصت طلب.دمیکش میگونه ها یو رو دستم

 از مامانت یریپس م -

 

 .یکن یخواه عذر

 هم فرصت طلب بود!  ماین

 .یبه هم گره زد یدر و تخته رو که بد جور ایدلم گفتم: خدا ته

 درخواست دارم؟ کیپس منم از ت   -

 اضافه کرد. طنتیش با

 خواسته در مقابل خواسته. -

 هول شدم یکم

 !؟یمثال چ -

 .نمتیخوام بب یم -
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 پر خواهشش من و از نه گفتن باز داشت. لحن

 ...ازدهی... پس صبح سر چهار راه ساعت تهیگفت: سکوت عالمت رضا دیسکوتم رو د یوقت

 گفتن نداشتم. یبرا یزیچ

 موج آب برد؟... ایمن... زبونت رو کوسه ها خورد...  ییایدر یپر -

 من گفت زیخنده ر با

 من... معبود من... یایجان... بخند... بخند تمام دن یا -

 همه عشق و نداشت. نیا تیمن ظرف یجنبه  یب وجود

 سرخ شده ام گذاشتم. یگونه  یو دست راستم  رو رو ستادمیکنسول ا نهیآ یرو روبه

 عشق رو خودم تو نگاه خودم تماشا کردم. برق

 زدم لب

 ؟یبخواب یخوا یصبح شد شما نم مایآقا ن -

 حرام شده. میاالن سه ساله و ده ماه و هشت روزه خواب به چشم ها -

 تو کاسه گرد شدند. میها چشم

 بعد رفتنش رو شمرده... یوزهار قیقدر دق نیا یعنی

 شمردم. یرو م میها هیمن... من بعد رفتن و دور شدن از تو، روزها که سحله، ساعت ها و ثان ی؛تعجب نداره چشم آب-

 .دندیلغز میگونه ها یرو میصدا قطره قطره باران چشم ها یب

 تو برو بخواب عشقم... نفسم... صبح منتظرم... -

 رو همراه آب دهانم فرو دادم بغضم

 ریشب بخ -
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 ...ی... خوب بخوابریشب بخ -

 صورتم گرفتم. یرو جلو لیموبا

 بوسه زدم و به تختم پناه بردم. مایاسم ن ش،یصفحه نما یرو 

 میزنگ خوردند و خواب و از  چشم ها میگوشها یعشق، تو یاز رو شیادهایعاشقانه، بغض ها و فر یحرف ها اما

 دادند. یفرار

 با خودم کلنجار رفتن ،نتونستم به مامان راستش و بگم. یپس از کل صبح

 مامان... -

 کنار گلدان گذاشت و برگشت طرفم . زیم یپاش رو رو آب

 ...یکجا به سالمت -

 .یخوام برم هوا خور یم -

منتظره ام، لبخند  ریغکردم، االن با آماده شدن  یبگرد و قبول نم رونیکرد برو ب یهر روز خودش اصرار م چون

 لباش نقش بست. یرو یمادرانه ا

 برو عمرم... برو خوش باش. -

 .دمینرمش و بوس ی گونه

 خدا نگهدار  -

 خدا پشت و پناهت.. مواظب باش. -

 

💘💘💘💞💞💞💞💞 
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 دوم_پارت#

 کردم. میصورتم تنظ یجلو رو رو نهیزدم و آ استارت

 شده بود. رمیگ بانیگر یطرف خجالت و نگران کیاز  دنش،یطرف شوق د کی از

 .دمیکش قیعم یبار پشت سر هم نفس ها چند

 آرام آرام باال رفت. نگیو زدم. در پارک موتیر یزدم. دکمه  استارت

 !دارید نیدونم چرا واهمه داشتم از ا یروندم... نم یحداقل سرعت م با

 سر چهار راه بودم. ه،ینثا نیاون سرعت کم، باز هم تو عرض کمتر با

 .دیکش یانتظارم و م نشیبه ماش هیتک یبا ژست خواص ماین

 سمت راست که متوجه من شد. دمیچیراهنما زدم و پ چراغ

 چشمم ماتش موند. یا لحظه

همه رو  یووردیهال یاسپرت، مثل مانکن ها یو کفشها نیشلوار ج ،یشده با کت اسپرت مشک غیشش ت صورت

 کرد، چه برسه به من عاشق. یمجذوب م

 اشاره کرد تا پارک کنم. نیبا دست پشت ماش ماین

 .ماین نیپشت ماش دمیو کوب نیموقعم بود، ماش یب یبه خاطر چشم چرون ایدونم دست و پام رو گم کردم  ینم

 و روح از بدنم خارج شد.  دیپر رنگم

 حد! نیتا ا یو پا چلفت دست

 داغون شده اش در گردش بود. نیصورت من و ماش یرو س،یتوپ تن یاندازه  شیشوکه شده چشم ها ما،ین یطفلک

 پشت خرد شده بود. چراغ

 منم شکسته! نیماش ییچراخ جلو حتما
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 .دمیخنده اش از جا پر کیمجسمه زل زده بودم بهش که با شل مثل

 جوک سال رو گفتن. انگار

 زد. یگذاشته، دوال شده قهقه م شیزانوها یاز فرط خنده دستانش رو رو 

دوختند و با  یچشم م ماین یها و خنده  نیکردند. به ماش یدر حال عبور سرعتشون رو کم م یها نیماش یگاه

 افتادند. یتکان دادن سرشون به راه م

 در حال گذر هم که گفتن نداشت. عابران

 شه! ینه با نشستن و خشک شدن نم دمید

 شدم.  ادهیپ نیاز ماش تند

 کمر راست کرد. ماین

 بود.  ومدهیخنده اش بند ن اما

 بود که سرم نازل شد. یآسمان یچه بال گهید نیدونم ا یبه سمتش قدم برداشتم که نم تند

 .نیخوردم زم یکرد و سکندر ریگ میپا ریز چادرم

 قطع شد. ماین یصدا یا لحظه

 به شددت درد گرفتند. زانوهام

 خوش خنده، چرا صداش قطع شده! یآقا نیا نمیرو بلند کردم بب سرم

 .دیکه با صورت سرخ شده از خنده اش، دوباره ترک 

 و نگو در حال انفجار بودم. من

 شد. یبا خبر نم دنیبر یدستش رو هم م ماین

 بلند شدم! عیانداختم و سر یدور برم نگاه به



 ییایدر یپر

267 
 

 کنم. هیگر یها یبزنم و ها غیست جخوا یمات و مبهوت چند مغازه دار و چند رهگذر، دلم م ی افهیق دنید با

 .دمیتوپ مایو به ن دیدونم چرا از دهنم پر یرو تکوندم. نم چادرم

 حناق...  یا -

 امانش رو مهار کنه. یب ینتونست خنده  گهید

 نداشت. یکه دوم نیزم یکره  یبودم رو یخنگ

 محکم از بازوش گرفتم. شگونین کیخجالت جلوتر رفتم و  یفکر از رو یب

 رو گاز گرفت. شینییهم فشرد و لب پا یچشم رو ی هیثان

 بود، نبود؟ حقش

 چند تا قرص اکس باال داده. یانگار اما

 ها رفت. نیو به طرف ماش دیلبش کش یبار دست رو  چند

 خودش و زد وقفل کرد. نیماش یمرکز قفل

 من حرکت کرد و در سمت راننده رو باز کرد. نیبه طرف ماش 

 .نمیمنم گفت جلو بشو اشاره به  مایا با

 الله. یانگار

 خواست مشتم و فرو کنم تو حلقش. یاما دلم م نشستم

 هر هر کنان استارت زد. 

 .دمیجو یداخل لبم رو م از

 ؟یتابم... بود یقدر... ب نیگفت: ا دهیبر دهیبر

 چهار تا شد.  چشام
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 ...دیکرد با دو انگشت دست راستش، گونه ام رو کش یم یطور که رانندگ همان

 دختر... یش یم یحالت... عجب خوردن نیتو ا -

 امروز زده بود به کله اش. ماین

که فکرش رو  نیا یرفت. برا یاعصابم رژه م یکم کم رو زشیر یخنده ها یانداختم. ول نییزده سرم و پا خجالت

 .شهیم یخودت چ نی: ماشدمیمنحرف کنم پرس

 ینم نی... وگرنه ماشیگربه رو دم هجله بکش یخوا یدونستم م ینمدارم...  یبر م یته مونده خندش گفت: برگشتن با

 آوردم.

 گرفته بود. خندم

 و نگه داشت. دیچیپ یمحله ا داخل

 که از زور خنده بود و پاک کرد. شیچشم ها یو اشک گوشه  دیبار دست دور لبش کش چند

 حرف نداره. شیشو... فست فود ها ادهیخانم پ ایدر -

 درو باز کنم که صدام زد خواستم

 ...اطیخانم خانم ها... با احت -

 کرد. انیخوردنم ب نیو اشاره به زم دهیآخرش رو کش اطیاحت

 بلند شده بودم. یبد شانس یفکر کنم از دنده  امروز

 .دیپاش میبا سرعت از کنارم گذشت و آب گل آلوده، گودال وسط کوچه رو رو ینیکردم که ماش یرو مرتب م چاردم

 شد. یچادرم گل تمام

 شد. یداشت از سرم دود بلند م گهید

 خشکش زده بود. ماین

 .دیتازه بند اومده اش دوباره ترک ینگاه من بمب خنده  با
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 خلوت بود. بایتقر کوچه

 بخند.  ینخند و ک حاال

 قلبش رفت. یدستش رو نباریا

 .دمیکوب نیرو زم پاهام

 خونه... رمیمن م -

 به طرفم اومد. تند

 موفق به مهار کردن خنده اش نبود. اما

 خوام؟ یکجاااا... معذرت م -

 ...نیچادرت... و باز کن... بزار داخل ماش -

 رفتم  عقب

 نه... -

 خودش و جم و جور کرد. یکم

 ... باز کن...فهیاالن چادرت کث ایداره؟... در یچه اشکال -

 غم زده ام رو به چادرم دوختم. نگاه

 برم داخل. نیتم با اتونس یگفت. نم یم راست

 مکث چادرم و باز کردم. با

 از دستم گرفت و مچاله کرد. ماین

 . دمیجلوتر کش یرو کم می. روسرنیعقب ماش یرو صندل انداخت

 نفت یگشاد با رنگ آب یزانو  و کم یمانتوم از تا رو درسته
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 بگردم. ی. عادت نداشتم با مانتو و روسردمیکش یبود، اما باز خجالت م ی

 کنم که مجبور بودم. کاریچ اام

 متوجه خجالتم شد و به سمتم اومد. ماین

 گوشم گفت: حجابت کامل کامله...  ریرو داخل دست مردانه اش گرفت و ز دستم

 سوخت.  ما،یدست ن یاندازه  شیب یزده ام با گرما خیگرفتم. دست سرد و  گر

 رو برگردوندم و نگاهم تو مردمک نگاهش گره خورد. صورتم

 حاصل کرد. نانیهم گذاشتنش، اطم یپلک رو با

 .میشد یکوچک، اما دنج بایهم داخل فست فود تقر کنار

 کنند. یملت من و نگاه م یکردم همه  یمن راحت نبودم. حس م اما

 .میدو نفره رفت زیسفارش، کنار م بعد

 .دیعقب کش میرو برا یجنتلمنانه صندل یلیدستم و رها کرد و خ ماین

 نشستم. اطیلت زده با احتخجا نییپا سر

 کرد. یمشتاق و خندانش، معذبم م ینشست. اما چشم ها میروبه رو ماین

 جون گرفتم. شیرایگرم و گ یصدا با

 .یپروند کتیکه برات آماده کرده بودم با تکن یعاشقانه ا یخوب خانم خانم ها... تمام ذوق و حرف ها -

 شرم لبو شدم. از

 جلوتر خم شد. یکم

 گلگون شده ات و بخورم. یآخ اون لپ ها -
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 رها شدم . مایکشنده ن یآوردن سفارشات از حال و هوا با

 با نوشابه. ماین یبرا یمن، کنتاک یبرا نگریز

 .نیچنگال افتاد زم م،یرو چنگال و برداشت... با لرزش نامحسوس دست ها کارد

 خم شدم. عیخواست بلند بشه که سر ماین

 .دارم یخودم بر م -

 یشکست و خم نم یکاش دستم م یبرش دارم که ا نیزم یخواستم از رو یاستفاده با اون چنگال نبود.اما م قصدم

 شدم.

 افتاده بود. زیم ریز یلعنت

 .زیو برداشتم. موقع باال اومدن، سرم محکم خورد به م چنگال

 سرم گذاشتم و راست نشستم. یرو دست

 از خجالت سرخ سرخ شده بودم. 

 بودند. برهیو یاز شدت خنده، رو شیهر دو دست صورتش رو پوشانده بود و شونه هابا  ماین

 اومد یداشت اشکم در م گهید

 حد خر شانس! نیآخه تا ا -

 فشردم که کم مونده بود خرد بشن. یهم م یرو یرو طور میها دندان

 صدا بود. یبار ب نیشکر که خنده اش ا اما

 خفه شه.  دمیترس

 .دمیدندون قرچه بهش توپ با

 رم ها... یشم م ی... بلند ممایبس کن ن -
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 تکون داد. نییباشه باشه، تند تند به طرف پا یرو به معنا سرش

 صورتش بود.  یهنوز دستاش رو اما

 دهان باز کنه و من ببلعه. نیخواست زم یزد. دلم م یم رونیدود از کلم ب گهید

 . دیکم دستاش رو از صورتش کنار کش کم

سرش  یباال میمن، دستاش رو به حالت تسل یچشمش به من خورد، خواست دوباره شروع کنه که با چشم غره  تا

 برد.

 

💘💘💘💞💞💞💞 

 

 ییایدر_یپر_سوم_فصل#

 سوم_پارت#

 خواست.  یم طنتیش دلم

خواست،  یم جانیخواست، شور و ه یم یخواست، دل و دلدادگ یعشقم، دلم خنده م یهمه سال، روبه رو نیا بعد

 کنم. میخنده رو مهمان لب ها دیبرگردم به قبل، با دیپس با

 عشقم که مسببش من بودم، لذت ببرم. یخوشحال باشم، از خنده ها دیخجالت بکشم. با دینبا 

 ! دست پاچه شدم!مایبه سرفه افتادن ن با

 .زیم یاز دستم سر خورد و واژگون شد رو زم،یرو برداشتم براش بر نوشابه

 دهانش رو گرفته بود  یزد.  با دست جلو یم یاز سرفه رنگش به کبود ماین

 کردم! هول

 کرد. یها چکه م کیسرام ینوشابه رو زیم یرو از
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 .ختمیر وانیداخل ل ینوشابه رو بلند کردم و کم ه،یبق یو نگاه ها زیم یتوجه به رو بدون

 امان کمر خم کرده بود، رفتم. یب یکه از سرفه ها ماین کنار

 شونه اش گذاشتم که سرش و باال گرفت. یرو دست

 و کنار لباش گرفتم و بلند کردم.  وانیل

 .دیسر کش یا جرعه

 هنوز قورت نداده بود! اما

 نوشابه رو صورتم همان. اتیبه طرف صورتش خم شدنم همانا... و فوت کردن محتو 

 روش خشکم زد. روبه

 همراه سرفه و خنده سرخ شده بود. ماین

 منم در حال انفجار بودم. 

 چشمام و پاک کردم. یدو انگشت جلو با

 عمق فاجعه بود. گهید نیا

 پا تند کردم. سیما، به طرف سرو زیشدن گارسون به م کینزد با

 اومد.  یشکم در مداشت ا گهید

 شدم. یجزغاله م شتری.... بماین یخاطر خنده ها به

 کوچک شدم. سیوسر داخل

 .فتمیبود پس ب کیبه خودم افتاد. نزد نهیکه داخل آ چشمم

 کرد!... یسس قرمز، از سر و صورتم هم نوشابه چکه م مییو لب باال مینیب نوک

 رو بهم فشردم. میها دندان
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 .دمیکش یصدا و خفه ا یب غیرو مشت کرده ج میدستها 

 چند ضربه به در خورد. 

 .ماستیشک ن یب

 جواب دادن، مشت مشت آب به صورتم زدم. بدون

 در و باز کنم. یتق تق پشت سر هم در، مجبورم کرد، کمر راست کنم و ال یصدا

 .دمیبا خشم غر دمیکش رونیب یکاغذ دستمال چند

 ه؟؟؟یچ -

 اومدم دورت بگردم. یچیگفت: ه یبا چرب زبون ماین

 خندم گرفت. ه،یخشم و گر انیم

 کردم پاک کردن صورتم.رو برگردونم و شروع  ازش

 صدام زد. زونیآو یمختلف، با لب و لوچه  یبا لقب ها ماین

 ... نهنگ...ی... کوسه ماهیطوفان یایکران... در یب یایمن... در یمن... بچه سس یناز ناز -

 بود آخه... ییچه لقب ها نایشد، ا یتر م ضیداشت خنده ام عر گهید

 ...ی... باهام قهری... اره ماهیشاه ماه -

... شکر که از نهنگ و کوسه ها در امان میغرق نشد یطوفان یایدر نیپرو پرو گفت: آخ که تو ا دیام رو که د خنده

 ...میموند

 اش گذاشتم و عقب تر هولش دادم . نهیس یرو دست

 .دمیبراش خط و نشون کش دم،یساب یهم م یکه از خشم رو ییو با دندان ها واشی 

 کنم...  یم یخان تالف ماین -
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 طور نق نق کنان پشت سرم راه افتاد. همان

 پر تمسخر و خندان حاضر در فست فود، فرار کردم. ینگاها ریاز ز 

 خنده. یداره م دمیبگم که د یزیبرگشتم تا چ نیماش کنار

 خواست بپرم و خفه اش کنم. یم دلم

 دستم شکست. یکه استخوان ها دمیکوب نیماش یرو یحرص مشت از

 بغلم گرفتم و ناله سر دادم. ریآخ و اوخ دست مشت شده ام رو ز با

 ... شکست...ی... ایوا -

 که کنارم دوال شده بود، اشکم در اومد. مایبلند ن یخنده  با

 .نیبود بخوره زم کیزدمش کنار که نزد یطور

 باشه تو حلقش.  ختهیمشروب ر شهیچند ش یانگار

 .ستادیتلو خورد و ا تلو

 شلوارش... یزدم خواستم سوار بشم که چشمم خورد جلو و یمرکز قفل

 بود! سیخ سیکرده باشه! خ شیچ انگار

 خنده ریزدم ز یخودم کنترل کنم و پق نتونستم

 بخند. ینخند ک حاال

 شوکه شد.  مایمن ن یخنده  با

 به شلوارش. دیاشاره ام رو دنبال کرد و رس انگشت

 .دیخند یخجالت قاه قاه م یادب به جا یب

 شدم . نیرسوا نشدن تند و سوار ماش یبرا
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 .نیداخل ماش دیموقع جاش نزارم تند پر کی نکهیترس ا از

 کوچه بر عکس داخل فست فوت، خلوت بود. شکر

 فیشدم... ح یبهم... چه حال یمات که زل زده بود ی... چشم هایسس ینی... با او لب و بیدون یگفت: نم دهیبر دهیبر

... ی... شکمو و ... بامزه... که زل زدن به عروسکش... وایخدا... مثل بچه کوچولوها ینکردم... وا ...یبردار لمیکه ... ف

 ...دمیو خند مرمو هشت ساله ع ستیخدا... امروز... تمام ب

 استارت زدم. دمیکه خن،د خوب

 ترم. نینگم سنگ یزیچ مایاز ن اما

 .میدیخند یم ماین نیبه همون چهار راه و کنار ماش دنیرس تا

 ...یو داغون کن نیدوباره ماش یگفت: مواظب باش نزن عیسر ماین

 ...نشیبه ماش دمیلجم محکم کوب از

 به جلو پرتاپ شد و خنده اش بند اومد. ماین

 اما من محکم خودم و گرفتم. 

 کرد. ینگاه م نشیهنگ کرده به ماش مایزدم و ن یبار من بودم که قهقه م نیا

 گاز دادم و از کنارش گذشتم. نیشد، به ماش ادهیپ نیمات و مبهوت از ماش یوقت

 به پشست سرم نگاه کردم. نهیآ از

 من، چند نفر هم دوره اش کرده بودند. نیزل زده بود به ماش ماین 

 .... نوش جونت ...مایحقته آقا ن -

 کج و معجول شد. شییکاپوت جلو ف،یخودم، ح نیماش اما

 داد. یداشت به گلها آب م اطیشانس بدم ، مامان  تو ح از

 محکم به صورتش کوفت. نمیماش دنیبا د 
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 بدو خودش و بهم رسوند. بدو

 شم. ادهیداد پ یبود و فرصت نم نییپا نیماش ی شهیش

 شده!؟. یخدا مرگم بده!... چ -

 

 شده... تیزی... چ؟ی.. کجا تصادف کرد

 عقب عقب رفت. دهیآرام گشودم که مامان با رنگ پر درو

 ...نینشده... سالمه سالمم... زدم به ماش میزین نترس چماما -

 کردنم. یرو گرفت و شروع کرد وارس میها بازو

 نشده؟... تیچرا ؟... حواست کجا بود!... طور -

 رو گرفتم که متوقف شد. دستاش

 من. نیاومد، زد به ماش یمامانم خوبم . مقصر طرف بود... بدون راهنما عقب عقب م -

 و خبر کرد؟ سیپل یپس ک ؟یبابات تماس نگرفت ایپس چرا با داداشت  -

 گفتم. یکه من م یشاخ دار یچه دروغ ها آخ

کنه... از سر انسان دوستانه گفت   یمقصر من و اعالم م ادیب سیاگه پل دید ینبود. مرد وقت سیبه پل یاجیاحت -

 .مینگ سیمنه و به پل ریتقص

 .؟...یچ یعنیبره!...  یبا تعجب گفت: گذاشت مامان
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 چهارم_پارت#

 

 افتادم به طرف خونه، مامان هم پشت سرم. راه

 مامان نجاتم بده... یدادن ها ریمقدس، خودت از گ میمر ای... یوا -

 ؟یکن یزمزمه م یچ یلب ریز ایدر -

 رو از پا کندم. میها کفش

 کنم. یم یتلب نجات و صبور ای... از انبیهچ -

 بلند مامان سکته کردم و خوردم به در... غیج با

 ... چادرت کو!... ااااایدر -

 درد گرفت. یلیام با برخورد به در خ شونه

 از درد جمع شدند. با آخ و اوخ ماساژ دادم. میابروها

 خوب... زهره ترک شدم!... یزن یم غیمامان چرا ج -

 .دست محکم زد رو پاش با

 گم چادرت کو!...  یم -

 شد، مجبور شدم بازش کنم. یگل -

 کرد. یرو وارس میاز سر تا پا مشکوکانه

 شد!؟ چرا!؟ یکجا گل -

 روم. دیبا سرعت از کنارم رد شد و گل و پاش ینیماش کیشدم،  ادهیکه پ نیاز ماش -

 برم داخل. ید یخانم حاال اجازه م مامان
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 تلفن رفت. برام نازک کرد به طرف یپشت چشم-

 گرفتم. شیاتاقم و در پ ریمس

 کار نبود.  یخاتمه  نیا اما

 گفت. یکرد و به بابا م یحامد و خبر م مامان

 نشست. میلب ها یلبخند از اعماق وجودم رو م،یمانتو بیداخل ج میگوش ی برهیو با

 ...خودشه

 اتاقم و بستم و جواب دادم در

 ... خوش گذشت.مایبه به... آقا ن -

 ... صبر کن مگه دستم بهت نرسه...  یکن یم یگفت: پس تالف ش،یمشهود در صدا یخنث یخنده ا با

 خوشحالم رو خفه کردم و آرام تر جواب دادم. یصدا

 رسه... یحاال که نم -

 تماس و قطع کردم. یبدون خداحافظ مه،یشد، سراس یم کیمامان که به اتاقم نزد یصدا با

 خونه رو به طرفم گرفت. میسیتلفن بدر اتاق و باز کرد و  مامان

 دادشته... حرف بزن نگرانت شده... ایب -

 و گرفتم. تلفن

 .یکرد یبگذره خبرش م یساعت مین یزاشت یمامان خانم العقل م -

 و از اتاق خارج شد. دیدر هم کش ییابرو

 سالم خان دادش. -

 کجا؟ ؟یبا ک ؟ینشده؟... چرا تصادف کرد تی.. طور؟یسالم... خوب کیعل -
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 وسط حرفش. دمیپر

 بپرس. یکی یکیگذاشته ها... خوب  یبا زنا، روت اثر منف ینیهم نش یداداش انگار -

 شد. یعصب

 پرسم... اومدم. یاصال نم -

 گرفتم. میچشم ها یرو جلو یبوق اشکال ممتد، گوش با

 وا...  -

 تخت پرت کردم. یرو رو یگوش

 .میمانتو یکردم باز کردن دکمه ها شروع

 .یکن یبدبخت رو زهر ترک م نیا قهیکه دم به دق یکار یمامان ب هآخ

 .دمیدست از غر غر کش م،یگوش امکیپ یصدا با

 د؟یرو فهم نتیماش انیبود؟. جر یداشت... عصب کارتیمامان چ ایدر -

 بود! دهیمامان و شن یصدا یعنی

 .دیپرس یکه نم دیشن ی... اگه نمگهید اره

 رفت تو جلدم. طونیش

 . نوشتم

 بهم زنگ نزن... به خاطر تو مامانم دست روم بلند کرد... به خاطر تو، تو اتاق حبس شدم. گهید

 که تماس گرفت. دینکش هیثان به

 دادم. یجواب نم ی. ولدمیخند یم زیر زیر

 بار خسته شد و نوشت. نیچهارم
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 دم. یم حیرو توض زیهمه چ امیخونه شمام... االن م کینزد

 فرق سرم. دمیوحشت با دست کوب از

 !؟ادیخواد ب یعالم به سرم!... کجا م خاک

 باهاش تماس گرفتم.  تند

 شدم. مانیخودم پش یمضطرب و نگرانش، از کرده  یصدا با

 ها... ینکن هیرسم... گر یپر خشمش گفت:  دارم م یلب از لب باز کنم، تند تند با نفس ها تا

 ...یمجازات بش دیمن شد... تو چرا با ریتقص همش

ترسوندمش و داغونش  یچه طور نینابه جا، بب یشوخ کیبودم. من با  نیکمتر مایخود من در مقابل عشق ن یحت

 کردم.

 کردم. یشوخ مایگفتم: ن تند

 قلبم فشرده شد. چد،یپ یترمز وحشتناک که تو گوش یصدا با

 کرد. یم یرانندگ یداشت با چه سرعت یعنی

 شد. ینم دهیشن یزینفس هامون چ یصدا بجز

 صداش زدم شرمنده

 .مااااین -

 نداد... جواب

 ....ماااااین -

 هم جواب نداد... باز

 ...مااااااین -
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 سکوت رو شکست باالخره

 کنم. یالفتمزه ات، با اون ناز کردنت و  یب یشوخ نیا یدونستم چه طور ی... وگرنه میستین شمیکه پ فیح فیح -

 ...یکن یتالف یچه طور یخواست یه گفتم: مثال مپر از ناز و عشو ییو صدا حیمل یلبخند  با

 تپش قلبم رو باال برد... قشیعم نفس

 خاص و کشدار شد. صداش

 بگم... یخوا ی... م؟یبدون یخوا یم -

 توام با خجالت گفتم: نه... عیسر

 اش گوشم رو نوازش کرد. قهقه

 هم خنده ام گرفته بود. خودم

 ...مایآقا ن یجنبه ا یب یلیخ -

 رو قطع کردم. ینداره گوش ینه خنده اش تموم دمید یوقت

 بود. یو حال درونم وصف نشدن میخوشحال

که آدم و به اوج برسونه...امروز  یزیهر چ جان،یشور ه ،یبلند، رقص شاد یخواست. آهنگ با صدا یم یشاد دلم

 روز عمرم بود. نیبهتر

 ر اتاقم باز شد.کرد که د یلب زمزمه م ریز یو آهنگ دمیچرخ یدور خودم م داشتم

 اتاق خشکم زد. وسط

 تو چار چوب در هنگ کرده بود. حامد

 انداختم. نییرو پا میو جمع و جور کردم و دست ها خودم

 :دیپرس دیداخل اومد و با ترد حامد
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 !؟یدیرقص یم یتو داشت -

 داره... ی.. مگه اشکالشهیم یگفتم: چ زونیآو یلب و لوچه  با

 به هوا رفت غمیکه ج دیکش یطور یدو لپم و ناگهان هر

 به سر مامان بدبخت؟ دنیمال رهیش ای... ؟یگرفته بود یدر به داغونت عروس نیاون وقت به خاطر ماش -

 کندم و عقب عقب رفتم. میرو از لپ ها شیزور دست ها به

 ها... یدیخان رو به خاک مال ماین نیعجب پوز ا -

 .دیو خند ختیهم ررو ب میکردم که موها یتعجب داشتم نگاهش م با

 چشات قلبه م هیچ -

 

 و نزارم دست روت بلند کنن. امیکرد ب یمامان حبست کرده زنگ زده بود و التماسم م نکهیشه، از ترس ا ی

 .دمیرو از سر و صورتم کنار کش میدست حامد خارج شدم و موها ریاز ز غیج با

 گفت!؟ یچ گهیخودش گفت!؟  د -

 پا انداخت یتختم و پا رو یشد رو ولو

 .یرو داغون کرد نشیکارش ماش یتالف یگفت به جا -

 سوال رو نکنم. نیخجالت سرخ شدم، اما نتونستم ا از

 ؟ینگفت یزیبه مامان که چ -

 سرش گذاشت. ریپهلو برگشت. دستش رو ز به

 گم. ینگفتم... اما م -

 و به طرفش رفتم تند
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 ...ارمیگم...  به جان خودم چشات و از کاسه در م یرو م یچ یچ -

 و تاب داد..  چیبدبختم رو پ یگرفت. باز هم موها شیبازو انیجهش برخاست و گردنم رو م کی با

 ...یکش یمن خط و نشون م یبرا-

 زدم:  غلط کردم... ولم کن.. غیخفه ج یدستش با صدا ریز از

 بدو بدو خودش رو به اتاق رسوند. مامان

 چه خبرتونه... -

 بشه . هیتنب دیبا دهیدختره ور پر نی... استایزود گفت: مامان جان شما کنار وا حامد

 زدم. یزدم و دست و پا م یم غیج داشتم

 که داد، قفل کردم. یکل کل و بگو بخند حامد با خبر یکل با

 .ادیخواهر خل و چل ما خواستگار ب نیا یمامان فردا شب قراره برا -

 از من تعجب کرد. شتریمتعجب نبودم. مامان ب من تنها

 حامد جان!؟ هیک -

 به غب غب انداخت و گفت: یباد حامد

 ....مایآقا ن ،یمیمجنون قد ستین بهیغر -

 .دیچسب نیگل از گلش شگفت، اما من از شرم سرم به کف زم مامان
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... دیسوار بر اسب سف یشاهزده ا یبا آرزو یمنم دختر ،یافتنیدست ن یآرزو و عاشقانه هابا هزار  یهم دختر من

آرام و  یعشقش... زندگ یمثل پرنسس ها، دست حلقه شده دور بازو د،یلباس عروس سف یبا آرزو یمنم دختر

 پر عشق...  یا انهیعاشقانه، با آش

 شهیشدند، سه سال حسرت شدند و در دلم ر یبه چهار ساله، با افسوس و غم و آه سپر کینزد میها عاشقانه

نفرت  شهی. هر بار خواست ردندینشده در دلم خشک یاریاشون آب شهیدواندند. سه سال آزگار نفرت شدند، اما ر

 ه،یها کاف یغم ها و دو دل نیا ه،یها کاف حسرت نیزد. اما ا ادیرو فر مایکنه، سرکوب شد و باز هم اسم ن دایپرورش پ

 خوام. یم یمنم زندگ

 بلند حامد به زمان حال پرت شدم. یصدا با

 ...اااایدر -

 پاچه شدم... دست

 هان... -

 دیخند یبار مامان بود که بلند بلند م نیا

 و از اتاق خارج شدم. دمیکوب نیرو به زم میپاها

 به هوا رفت.. غمیج دم،یرو داخل آشپزخونه د ترانه

 ترانه... -

 .دیقلبش گذاشت و به سمتم چرخ یو رو دستش

 زهر مار... بچه ام سقط شد. -

 باال؟ یومدی... حاال چرا نلیما رو با اون بچه قور ی... تو هم کشتشششیا -

 و هم بزنم، نچبه. نیمامان گفته ا یسمت قابلمه گفت: مگه کور برگشت

 ؟یپز ی: مگه شعله زرد مدمیو برداشتم و پرس وانیل

 دم. یتفت م ی... دارم سبزرینه خ -
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 .دمینفس سر کش کیآب و  وانیل

 ؟یخواستگار انیو خانواده اش م مایفردا ن یدون یم ایدر -

 گلوم. دیآب پر یمونده  ته

 خودش و بهم رسوند و با مشت افتاد به جونم. نشیبا اون وزن سنگ ترانه

 .دیترانه نفسم و بر یرفت اما مشت ها نییپا میاز گلو آب

 دستش فرار کردم. ریز از

 ...؟یزن یپشتم م ای!.. یکش یمن و م یتو دار -

 له له کنان به طرف قابلمه رفت. عیسر

 سوخت... ی... سبزایدر یخفه ش -

 اومد آشپزخونه. مامان

 .ارهیب وهیواست م ایدر یخسته شد نی. تو برو بشزمیبده من عز -

 نشست. یغذا خور زیمپشت  یصندل یبرام زبون در آورد و رو ترانه

 بزار بعد ساالد و درست کن. وهیترانه م یبرا ایدر -

 ترانه. یجلو ز،یم یرو دمیو با حرص کوب یدست شیو با چند تا هلو گذاشتم داخل پ موز

 لبش نشوند. یرو یثیخب لبخند

 هست؟. ریجون ش ایدر -

 من مامان جواب داد. قبل

 اره دورت بگردم. -

 گرم کن، خرما هم هست، خرما هم براش بده . ریترانه ش یزود برا ایدر -
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 وارد آشپزخونه شد. حامد

 من چرا لبو شده؟... یآبج -

 .دهیزن بشکه ات من حرص م نیا- 

 هر سه تا شون خونه رو پر کرد. کیشل

 من و دست انداخته بودند!؟ نایا پس

 شدم. یجزغاله م داشتم

 ار گذاشت.با مشت خواستم حامد و بزنم که پا به فر 

 وسواس کامل حمام کردم. با

 نهفته بود. بیعج یصبح در دلم غلغله ا از

 ..دمیهزار بار دور خودم چرخ دنیلباس پوش یبرا

 ...گهیتنت کن د یکوفت کیحالت تهوع گرفتم... چه مرگته...  ایدر -

 خورد چشم دوختم. یبود و حرص م دهیتخت دراز کش یرو یور کیها،  میترانه که مثل تانکر نفت قد به

 ...زهیر یدرونم فرو م یزیچ کیدونم، انگار سردمه... انگار  ی... نمهیحال کیآخه کل بدنم  -

 شکمش گذاشت و بلند شد نشست. یآخ و اوخ دست رو با

 ...یکار کن یچ یدون ینم ی... چون از خوشحالیچون خل و چل -

 صورتش پرت کردم. یداخل دستم رو رو دیسف شال

 ترانه... یریالل بم -

 .زمیحرف حق تلخه عز -

 .دیکش غیبه طرفش رفتم که از ترسش ج تند
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 و در قفل کردم. رونیاز اتاق انداختم ب دیخند یرو گرفتم، همان طور که هر هر م دستش

 ... نفسم گرفت.نهیاوف چه قدر هم سنگ -

 انداختم. میموها یرو یدیسف ریو شال حر دمیرنگم و پوش یشلوار آب کیو به عشقش، ست تون مایخاطر ن به

 کندم نهیچند ضربه که به در خود دل از آ با

 ... اومدن.نییپا ایب ایدر -

 .رمیم یدرنا من دارم از دلهره م -

 .دیو گرفت و کش دستم

 . یرس یبه آرزو و عشقت م ی... داریرو ابرها باش دیحرف ها رو ولش کن، با نیدلهره و استرس و ا -

 هم وارد شدند. نایکنار در برسم، هم زمان آقا شهرام ا تا

 خنده مشهود بود. ما،یما و ن یخانواده  یلب تک تک اعضا رو

 .دیمن و به آغوش کش مانهیخان صم سولماز

 ؟یقربون عروس خوشگلم... خوب -

 .نیو با متانت جواب دادم: ممنوم. خوش اومد ریبه ز سر

 و قرمز وارد شد. دیسف یدسته گل رز وحش کیبا  نایپشت سر س ما،ینفر ن نیآخر

 .میدید یم گرویبار اول هم د یبرا انگار

 .دیکوب یامان م یوقفه و ب یب قلبم

 دستش رو به طرفم گرفت. یگل ها د،یسف راهنیو پ یاون کت و شلوار نوک مداد با

 دستان لرزان گلها رو از دستش گرفتم. با

 لب زمزمه کردم. ریز یتشکر
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 گذاشتم. ییرایسالن پذ یگوشه  ستالیخل گلدان کررو دا گلها

 نشستم. ریترانه و درنا رفتم و سر به ز کنار

 .دیچسب یم نیشد و سرش به زم یم دیسرخ  و سف شتریب یگفت که طفل یم یچ مایلب به ن ریدونم حامد ز ینم

 کردند. یزدند. مامان و سولماز خانم هم پچ پچ م یحرف م واشیداشتند  ییو آقا شهرام دوتا بابا

 سولماز خانم، نگاه جمع رو به طرف خودش معطوف کرد. یشدم که صدا یکم کم داشتم کالفه م گهید

 ؟یکار یمعامله  ای یخواستگار نیشهرام جان شما اومد -

 و من  از شرم سرخ شدم. دندیخند همه

 ینیمقدمه چ یجان به جا ورمی... تدیبله خانم حق با شماست... ببخش -

 

هم  یکه قراره برا ییحرف ها و خط و نشون ها یدوتا جوان برن و ما بق نیا یپاره کردن ،اگه اجازه بد کهیتعارف ت و

 چه طوره؟ م،یریو بگ یینها میبکشن و بکشند، بعد ما تص

 کن. ییجان و راهنما مایدخترم، ن ایزد و گفت: در یمزاه آقا شهرام بابا لبخند از

 مکث بلند شدم.  یکم با

ببند ها...  ششیبه ر یکاره اول نیهم یداشت یهر حرف و خواسته ا یخواست بلند شه که حامد بلند گفت: آبج  ماین 

 نخواهد داشت ها... داریبعدا که خرش از پل گذشت حرفت خر

 حامد جان بچم آب شد... -

 .دندیهمه ترک گهیحرف سولماز خانم د از

 هم پشت سرم غر غر کنان.  مایبه راه افتادم و ن طرف اتاقم به

 رسم. یصبر کن حامد خان، حسابت و بعدا م -

 به اتاقم خواست بغلم کنه ...  دیکه رس پاش
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 و به صورت صبر کن باال گرفتم . دستم

 زده نگاهم کرد. رتیه

 خوام گناه کنم .  ی...نم میجونم ،ما هنوز به هم نامحرم مایگفتم :ن ختمیصدام ر یکه تو یبا لبخند وناز 

 رو دوست داشتم . شیچه کنم که کالفگ ی. ول دهیو به باد م نشیشه ، دل ود یکارم کالفه م نیدونستم با ا یم

 فرستاد... رونیموهاش فرو کرد وبا حرص نفسش و ب یچند بار انگشتاش و ال ماین 

 طور؟...  نیخوب پس که ا  -

 ...یییماین گه،یعشوه گفتم : اره د با

 گفت: یخفه ا یجور خاص زل زد به چشمام و با صدا هیصورتش قرمز شد،  یکم

 . میدیما به تفاهم رس میبگ میبر گهیپس د - 

 نزدم . ی؟...من که هنوز حرف یچ -

 شم.  یدارم خفه م گهیتند بگو... من د یبگ یخوا یم ینکن ... هر چ تمیاذ یدوست دار یجون هر ک ایدر -

 .میدر بود یسر پا جلو هنوز

 دونم چه مرگم شده بود. یخودمم نم 

 ؟ یش یچرا خفه م مایکردنم گل انداخت، دوباره باعشوه گفتم :ا...  ن یشوخ 

 شد. کترینزد 

 شم ؟ یچرا دارم خفه م یبدون یخوا یاومد گفت :م یکه از ته چاه در م ییصدا با

 نه ابرو باال انداختم.  یمعنا به

 کنم ...  کشیتحر شتریخواستم ب ینم گهید 
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 ارم،یعشوه هات رو سرت در م نیا یبدون تالف یخرم... ول یگفت: خوب ناز کن... نازتو هم م کترویاومد نزد دوباره

 همه جوره کشته مردتم ....

 شد. یم کتریکم داشت صورتش نزد کم

 ندارم  یحرف گهیمن د میبر م،یتند عقب گرد کردم و گفتم: بر 

 .یمن... بالخره که مال خودم یکوچولو یفرارکن پر  -

 

💘💘💘💞💞💞💞 

 

 ییایدر_یپر_دوم_فصل#

 پنجم_پارت#

 

 شدم.  ییرایوارد پذ مایسر ن پشت

 گفت: مبارکه .. یشهرام با شاد آقا

 حرفش اومد. انیم ماین

 داشتم... یعرض هیمن  دیببخش -

 برگشت !... مایسرها به طرف ن همه

 گفت: بفرما پسرم؟  بابا

 و گفت:  دیدور لبش کش یدست ماین

خواد نامزد  یباهم برگزار بشه ، دلم نم یهفته، عقد وعروس نیخواستم تو عرض هم ی، م دیجسارتم رو ببخش -

 . میبمون



 ییایدر یپر

292 
 

 .دمیبه سمتش چرخ ماین یپروا یو ب یاز حرف ناگهان شوکه

 خانم اعتراض کرد. سولماز

 ؟یجان تو درسِت رو  تموم نکرد ماین -

 بلندش و کنترل کرد. یخشم و صدا یاما به زور جلو د،یکشابرو در هم  ماین

 یراض یخوام اگه همگ یباشه، م یخوام مانع ینم گهیدرسمه، د هیکشم از صدقه سر یم یبسه مامان... هر چ -

 ... ایبرم آلمان، هم من درسم و ادامه بدم هم در ایبا در یبعد عروس نیباش

 .طونهیبا لبخند گفت: پسرم عجله کار ش بابا

 آب هم روش. هیخجالت و خورده  ماین یانگار

 . ستین یاستخاره ا چیحاجت ه ریتو کار خ یول ن،ییشما بزرگ ما -

طاقتش طاق  یطفلک شه،ینم یهم بگ یاز رو بسته .. هرچ رویجان پسرم شمش موریو گفت :ت دیشهرام بلند خند آقا

 شده ... 

 شدم. یمن داشتم آب م ماین یجا به

خوان پس انشاهلل که خوشبخت  یم گرویوقته هم د یلیدوتا خ نیکه ا میدون یگفت: همه م یمصلحت یده ابا خن بابا

 شن . ریهم پ یبشن و پا

 شد. یسپر یبه خوش زیچ همه

 کردند . لیام رو تکم هیهفته مامان وبابا جهز کیتو عرض  

بشه، چون واقعا عاشق  دهیطاها چ یخدا رو شکر قسمت نشد خونه  یشده بود، ول دهیام، خر هیاز جهز یادیز بخش

 بودم و هستم. ماین

 کنم. لیخواستم به خودم تحم یبا طاها رو فقط به زور م یزندگ 

 بشه.  دهیهست، چ زیکه سورپرا ماین یام تو خونه  هیشد بعد برگشتن از آلمان، جهز قرار
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 تا لباس خواب. میحلقه شروع کرد دیاز خر ییدوتا شیزماهمه رو به تالطم انداخت. بعد آ ماین ی عجله

کرد که  دمیشد. درمورد لباس خواب ها سر به سرم گذاشت و سرخ و سف کیبه زور و بدون خجالت وارد بوت ماین 

 خارج شدم. کیآخر سر از بوت

کردن لباس عروس چشم  زیمن و از آنال مایخندان ن یصدا د،یزل زده بودم به لباس عروس سف نیتریو یرو روبه

 باز داشت. ر،یگ

 کنه؟ یم کاریمن چ یعروس خوشگل و خجالت -

 .دمیطرفش چرخ به

 .ارهیکنه، تا چشم دامادش و در ب یانتخاب م ریو چشم گ بایلباس ز کیداره واسه داماد پرروش  -

 عروسکم. یگفت: چشم داماد و کور کرد یلبخند مچهین با

 که از حرفش جا خوردم. دمیچرخ نیتریبه سمت و دوباره

 .یخواد انتخاب کن ینم ،یمن لباس عروس دار ییایدر یپر -

 شوق و لذت برگشتم. با

 ؟یدیاز کجا خر یراست -

 .بایگفت: لباس عروس مامانم. هم نو، هم ز لکسیر یلیدر مردمک چشمانم خ نگاه

 .نیهولم داد و با مخ خوردم زم نییبه طرف پا یکیابرها  یشد. انگار از رو یخال بادم

 قدر بود!  نیهمه عشقش، هم نیارزشم با ا یعنیممکن و دور از انتظار بود!  رینظرم غ به

هم نبودند که دلم به حالش بسوزه و بگم مجبور  ریبا مد روز رو هم نداشتم! فق با،یلباس عروس تازه و ز اقتیل یعنی

 بود .

 نشاندم. میلبها یرو یلبخند زورک تکون داد میچشم ها یکه جلو یدست با

 عروسکم ناراحت شد؟. -
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 رو فرو دادم و سر تکون دادم. میراه گلو ینشسته  بغض

 نه نه اصال... -

 .یدار شگاهیوقته، صبح زود وقت آرا ریکه د میگفت: پس بر یشاد با

 جا داد و نشست.  نیها رو صندوق عقب ماش دیخر تمام

 چند روزم، با لباس عروس کهنه به باد رفت. نیا یخوشحال

 نیاونم با ا دن،یداره! اصال لباس عروس خر یچه اشکال گه،یلباس عروسه د ایدادم که در یچه قدر خودم و دلدار هر

... ستیمشترک و عاشقانه ن یکهنه که مالک زندگ ایلباس عروس تازه  دنه،ینوع اصرافه...  مهم به هم رس کی ،یگرون

 شد. یم نیمامانش گفته مال من و بپوشه.اما باز هم ته دلم غمگ دیخوب شا ،یبفهمه ناراحت شد ماینزار ن

 از سرم پراکنده شدند.  یمنف یدستم، فکرها یرو ماینشستن دست ن با

 من، چرا ساکته؟... یایدر -

 خسته ام کرده. یکم د،یتوجه به حال خراب شده ام گفتم: از صبح تا حاال خر یب

 . میندار یو ساکت یاز فردا خستگ یاستراحت کن یکاشت و گفت: فقط امروز و وقت دار یبوسه ا دستم یرو

 ها رو آورد باال،اما مامان هر چه قدر اصرار کرد شام نموند و رفت. دیتمام خر ماین

 منم بدون شام به اتاقم رفتم.  میخورده بود رینهار و د چون

 هم افتاد. یرو میپلک ها یفکرم رو از لباس عروس کندم و به تختم پناه بردم. از خستگ تمام

 هفت صبح کوک کرده بودم، بلند شدم و خودم به حمام انداختم. یکه برا م،یآالرم گوش با

 برخاست. فونیآ یصدا مینه و ن یها کیمفصل، ساعت نزد یدوش و صبحانه  کی بعد

 اومد من رفتم. مایمامان ن -

 گفت: برو به سالمت... مواظب خودت باش. یبلند یاتاقش با صدا از

 نکرده بود. میرها یدلهره و ترس مبهم کیهنوز  اما
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 به طرفم اومد. ییبا خوش رو  ماین

 بر طرف شد؟ تیخستگ ا،یعروس دن نیو خوشگل تر نیسالم بر بهتر -

 و نشاط چهره اش، روح و جانم رو تازه کرد. لبخندش

 چنده. ییلویک یسالم آقا... خستگ کیعل -

 بود یوصف نشدن ماین یشاد

 من. ییایو گفت: من دورت پروانه شم... عروس رو دیدور دورم چرخ چند

 داشتم گهید

 

 . دستش رو گرفتم، متوقف شد.دمیکش یم خجالت

 آقا... یخدا نکنه. شما تاج سر -

 عاشقش رنگ باخت . یها چشم

 رفتم. نیدستش و رها کردم به طرف ماش زود

 شد. ریبدو د -

 خنده پشت سرم اومد. با

 ...دمیها... نگو نفهم ،یو بعد هم فرار کن یخود کن یمن و از خود ب یخوب بلد -

 زدم و سوار شدم. یچشمک

 دستم رو رها نکرد. شگاهیبه آرا دنیرس تا

 بشم که دستم و محکمتر گرفت. ادهیخواستم پ شگاهیآرا یجلو

 نگاهش کنم. یمجبور شدم سوال 
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 ازت داشتم؟ یخواهش هیمن،  ییایدر یپر -

 شما جون بخواه آقا.... -

 کرد. رمیهم غافل گ باز

 .. یخوام موهات و رنگ کن ینم -

 آقامون بگه... یچشم... هر چ یرو داشتم گفتم : به رو میتصم نیچون خودمم هم یول

 . یودر به درم کرد ونهیچشم ها د نیبشه ، تو که با ا باتیز یآقاتون قربون اون چشم ها  -

 ارهیها... صاحاب داره...خواست به طرفم هجوم ب ستیجونت و قربون نکن... مال خودت، تنها ن نیآقاهه تند تند ا -

 و براش چشمک زدم ... نییپا دمیپر نیکه از ماش

 ام کن. ونهیخواد د یرسه... هر چه قدر دلت م یدستم بهت مخنده گفت:  بالخره که  با

 .شگاهیکردم ورفتم داخل آرا یبا یخنده بهش با با

 کوچک گذشتم و بدو بدو پله ها رو باال رفتم. داخل سالن بزرگ شدم. اطیاز ح 

 گهید شگاهینا به آرادر یخان امر فرموده که مامان من و مامان خودش وحت مایبود که ن یچه خواسته ا نیدونم ا ینم

 بشم! شیآرا شگریآرا نیبرن! تنها من تو دست ا یا

 خوام. یدونستند رنگ مو نم یم یهم خودش هماهنگ کرده بود، حت شگریبا آرا 

از اون احد  نکهینامزدت هم مثل ا نیو افاده گفت: ا سیبا ف ظیغل شیرنگ و آرا یبا موها یچهل ساله ا بایتقر خانم

 ....  شهیکردن مو هم عروس م التیبوق هاست، آخه بدون ها

 داد الل شه و کارش رو شروع کنه. حیمن مواجه شد ترج یگره خورده  یبا ابروها یوقت

 شده بودم. باتریعروس ها ز یازهمه  م،یاز حق نگذر انصافا  

کردم بدون رنگ مو  یوگرنه قبول نم ن،یبود ابیگفت: خودتون ز شیحرف ها یماست مال یبرا ز،یآم نینگاه تحس با

 شد. یکنم،  چون کار من خراب م شیآرا
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 محشر شده بودم. واقعا

 وند. داده ب لیتشک ییبایز یلیخ یکمرنگ ، هارمون یآب ی هیشده، سا زیوتم دهیکش یام با ابروها یآب یها چشم

 رو به تن کردم. مایلباس عروس مادر ن یساده  پوریلباس عروس گ یلیم یاتاق کوچک شدم و با ب داخل

 بود.  بایز کیش یلیباز هم خ ،یبا ساده گ اما

 گل رو برداشتم و از اتاقک خارج شدم. دسته

 . نییبرن پا قهیدق کیآقا داماد سفارش کرده عروس خانم  ،یاز دخترا اومد باال و گفت: خانم نوروز یکی

 !دمیهم ترس یخوردم! کم کهی

 رفتم. نییها رو آرام آرام پا پله

 و صبرش سر اومده. نهیخواد من و بب یکه م نیهزار راه رفت، اال ا فکرم

 کشوند. واریبپرسم، دستم و گرفت و پشت د یسوال نکهیا قبل

 رو از دستم خارج کرد. دستش

 از کمرم گرفت و به خودش نزدکتر کرد. 

 هیثان دنتید یبرا گهیساعت د کیتونستم صبر کنم... نتونستم گفت: ن یکننده ا وانهیملتهب و لحن د یچشم ها با

 کنم... یشمار

 

تا  میگرم و گداخته اش از پهلوها ی. دست هاستادیا یلحظات یبرا ایضربانش رو از دست داد. دن یلحظه ا یبرا قلبم

 مغز و استخوانم نفوذ کرد.

 داد. یرو م نیعشق آتش کی دینو راشیگرم و گ یصدا

 من.... یایدوستت دارم در -

 زد. یم ادیزبان چفت شده ام فر یرو به جا یعشق و شوق وصف نشدن  میها چشم
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 هام فرستادم. هیکاشت. پلک بستم و عطر خوش وجودش رو به ر میشونیپ یکه رو یبوسه ا با

 .دیعقب کش یمکث طوالن با

 در نگاه مشتاقش زمزمه کردم. نگاه

 عاشقتم... -

 هم فشرد و تند ازم فاصله گرفت. یوارد کرد که اصال دست خودش نبود. پلک رو میبه پهلوها یفشار

 دنبالت. امیعروس م نیبرو تو...با ماش -

 .دیرس یگشاد به نظر م یپشت چشمم به کتش افتاد. کم از

 صداش زدم. دهیدر نرس به

 ...مااااین -

 .دیو آرام به سمتم چرخ ستادیا

 ظرم گشاد اومد.به ن یکتت کم ماین -

 .دنیبرگشت و بلند بلند شروع کرد به خند کامال

 گشاد شد. میتعجب چشم ها از

 بابامه... یاش رو کنترل کرد و گفت: کت و شلوار داماد خنده

 افتادم. یداشتم پس م گهید

 کنم. یم فیاش مفصله بعدا برات تعر هیتو هوا برام تکون داد و گفت: برو باال قض یدست

 به طرف باال حرکت کردم. د،یناپد دمیدر که خارج شد و از د از

 ناخن، باز هم خبر از آمدن آقا داماد رو دادند. یطراح بعد

 شدم. ریخرمان از پله ها سراز خرمان
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بود وبا  ستادهیتو سالن منتظرم ا ریدست گل رز قرمز بزرگ، سر به ز کیساعت قبل، با  کیبر عکس  مایبار ن نیا

 ضرب گرفته بود. کهایو سرامنوک کفشش ر

 ...ریبگ لیعروست رو تحو ایکه گفت :آقا داماد ب لمبرداریف یبا صدا 

 ماتم برد. دنشیسرش و باال گرفت. با د ماین 

 اش شدم. اون کت و شلوار و عوض کرده بود. یخواستن افهیوق پیمحو ت 

حالت دارش، واقعا تو دل برو  یشده موها غیشش ت ی...صورت یوکراوات آب دیسف راهنیباپ یکت وشلوار نفت 

 اش کرده بود . یوخواستن

 جلو... نییایکه گفت :آقا داماد چرا خشکتون زده؟ ب لمبرداریف  یبا صدا 

 .میبه خودمون اومد 

... میهم شد یروبه روم غرق چشم ها دیرس یرفتم. وقت نییدو پله رو پا یکیاومد جلو ،منم اون  واشی واشی ماین 

 میدیشن ینم لمبردارویف یدااصال ص

 زانو زد. میپا یجلو مایچشم در چشم هم ن 

دست  مایدستم به گل برسه، ن نکهیاما قبل از ا رم،یتعلل خم شدم ودست گلو بگ یدسته گل و گرفت طرفم... با کم 

 یدستش و برد داخل گل از ال مایچپم و گرفت تو دستش و گلو هم داد دست راستم ...خواستم کمر راست کنم که ن

 .دیکش رونیب یبرگ هاش  انگشتر

 چپم و گرفت و انگشتر و داخل انگشتم انداخت. دست

 ...با حرارت لباش کل بدنم داغ کرد. دیبوس قیهمراه انگشتم عم انگشترو

 بلند شد و روبه روم قرار گرفت. 

 و بلند کردم و به انگشترم نگاه کردم. دستم

 بود. بایز واقعا

 وسطش. یآب نینگ کیو درشت، و زیر یها انیتاج شکل با برل مدل
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 گذاشتم. میلبها یرو رو  ماین یبوسه  یدستم رو باال بردم و جا 

 .دمیبوس قیرو عم شیلب ها یچشم بستم، جا هیچند ثان 

 ...چشم باز کردم. نیکه گفت :واقعا گل کاشت لمبرداریف یبا صدا 

 کرد... ینگاه م با اون لبخند جذابش به من ماین 

 سرم. یانداختمش رو مایاز دخترها شنلم رو آورد، با کمک ن یکی 

 شد. یم دهیجلو پام د یسرم مرتب کردو بست ،فقط زره ا یرو یطور ماین 

 ینامحرم چیه دیخوام تو د یدونست نم یمن با خبر بود.م یها تیدونستم که به خاطر خودمه،  اون از حساس یم 

 باشم .

از نظر ما استقبال کردن. قدم  یمجلس زنانه ،مردانه جدا برگزار بشه. اونا هم به گرم میاول هم قرار گذاشته بود روز

 گذاشتنم. رونیبه ب

 عروس،هم زمان شد!!! نیماش دنیقفل کردنم با د 
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 لبم گرفتم. یهر دو دستم و جلو 

 کردند. یاشتند ما رو نگاه مپسر بچه د چند

 دور کمرم، به خودم اومدم. مایدست ن با

 در حال گذر نبودم. یها نیو ماش ابانیاصال متوجه کوچه و خ 

 باز کرد. میدر جلو را برا ماین
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 گذاشت و در و آرام بست. میپاها ینشستم. دسته گلم و رو مایکمک ن به

 .دیداخل  چشمانم لغز یشوق و شاد اشک

 و به حرکت درآورد. نیسوار شد و بدون فوت وقت ماش ماین

 رونه. یمردم تند م یاز نگاه ها دمیفهم

 واقعا مهشره... نیماش نیا ماین -

 رو نداره... ایعروس دن نیقابل خوشگل تر -

خواست از  یخواست. دلم م یم یعاشق ادیبود. دلم فر ایمثل خواب و رو میبرا ما،یو عشق ن یهمه خوش نیا هضم

 ادیخواست با تمام وجود نامش و فر یبکارم. دلم م شیگونه ها یرو یدر پ یو پ قیعم یردنش بچسبم و بوسه هاگ

 سر بدم... هیگر یهمه خوش نیخواست از ا یبزنم. دلم م

 .دمیزده پرس رتیه ماین یخونه  یجلو نیتوقف ماش با

 کار!؟... یچ یاومد نجایجان، ا ماین -

 و فشرد  دستم

 دارم، عروسکم. زیسورپرا -

 : باز هم...دمیپرس میو بدون کنترل کردن صدا یشاد با

 .دیدستم و بوس یرو

 عمرم... ییها نیبهتر قیتو ال -

 ...نی... شما قضاوت کنستمین ایزن دن نیمن خوشبخت تر ایآ

 بشم. ادهیشد و کمکم کرد پ ادهیپ اطیح داخل

 خونه. نیو ا اطیح نیتو ا م،ی... چه قدر خاطرات خوب داشت ریبخ ادشی -

 فکرم و به زبون آوردم. ناخواسته
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گذشته،  یسال ها نیا یها یکنم تمام بد یم یداشت. کار میترش رو با هم خواه نیتر و رنگ بایاز اون خاطره ها ز -

 از تمام ذهن و روحت پاک بشه...

 کرد. تیو آرام آرام به داخل خونه هدا من

 که نرفته؟ ادتیجان جانانم تو برو باال، اتاق من...  -

 .رهینم ادمیوقت  چیه -

 ما نقش بست. یهر دو یلب ها یگذشته، رو یروزها  یآور ادیاز  ینیغمگ لبخند

 .نییپا ایرو بردار و ب زتیپسش زد و گفت: برو باال، سورپرا عیسر ماین اما

 خرمان از پله ها باال رفتم. خرمان

 .دمیکش یقیدر اتاق نفس عم ی رهیدستگ یرو دستم

 . دیکوب یوقفه م یامان و ب یدونم چرا قلبم ب ینم

 و بازش کردم. دمیکش نییرو پا رهیدستگ آرام

 لمس شد  نفسم بند اومد.  میاتاق پاها دنید از

 کار کرده بود. یچ ماین ایخدا -

 داده. رییاتاق تغ ونیدکراس کل

 و قرمز.    دیسف ریشده با حر نیتزئ یدو نفره  تخت

 وسط اتاق...   دیلباس عروس سف 

 ...ماااای... نماااااین -

 

 . دمیدور خودم و لباس عروس چرخ ،یدور چند
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 شدم. ینم ریس شییبایز از

 من ازم خواست، لباس عروس مادرش و بپوشم. زیسورپرا یبرا پس

 ضیرو با لباس عروس تنم تعو دمیشنلم رو از تنم خارج کردم و لباس عروس جد م،ینرس ریکه به تاالر د نیا یبرا

 کردم.

 .دمیاز بغل بود. آرام باال کش پشیز

 و به خودم نگاه کردم. دمیچند دور، دور خودم چرخ یقد ی نهیآ یجلو

 کارها رو بکنه!؟... نیوقت کرده ا یک ماین

 شد. دهیکش ام یمیقد یلحظه فکرم به طرف پنجره و باغچه  کی

 شده؟ یاالن باغچه ام چه شکل یعنی

 رفته. نیدر صد از ب صد

 من و داشت؟  یبه باغچه  یدگیرس یوقت و حوصله  یک

 کرد که به باغچه هم برسه...  ینم یزندگ نجایا ماین اصال

 من بود.  ییکذا یاون سالها یها یباغچه تمام دلخوش اون

 کنه. یبه حالم م یخراب شدنش و نشدنش چه فرق االن

 حال، دلم خواست از پنجره به باغچه ام سرک بکشم. نیاما با ا 

 شدم. کیاون روزها کم کم به پنجره نزد ادی به

 نزد... دمیپنجره د نیاز پشت ا مایکه ن ییروزها چه

 رو شد. رویکه با هر بار احساسش پشت پرده، دلم ز ییروزها چه

 کردم. یو فرار م واهمه داشتم دشیکه از د ییروزها چه
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 نگاهش بودم .  کیکه منتظر فقط  ییچه روزها 

 خودش کرد. ی فتهیآهنگ نواخت و من عاشق و ش میباال برا نیکه از ا ییروز ها چه

 رو کنار زدم. ریحر ی پرده

 .نمیپر از خاطراتم رو بب یخم کردم تا باغچه  کمر
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 چشم از پنجره گرفتم. رون،یاز ب مایبلند ن یصدا با

 دستم انداختم.  یرو رو شنلم

 دور تا دور اتاق چرخاندم، ینگاه کل کی

 به لب از اتاق خارج شدم. لبخند

 کرد. یپله ها، منتظر نگاهم م نییپا ماین

 رفتم. نیینرمک پله ها رو پا نرم

 .دیبار یبرق خواستن و عشق م ش،یچشم ها از

 قرار گرفتم. شیرو روبه

 . میهم شده بود مسخ

هم و  میوقت ما نتون هی نکهیباشه و ما ترس از حرکت و چرخش دوباره اش، ترسان و لرزان از ا ستادهیا ایدن انگار

 .میهم زل زده بود یبه چشم ها م،ینیبب

 ما لونه کرده بود. یهر دو یدر چشم ها یمبهم ترس
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 زد. یامروز ما، همان ترس نامعلوم رو کنار م یوصف نشدن یحال شاد نیبا ا اما

 .دیچیدور دستم پ ماین دست

 خودم اومدم و همراهش، هم قدم شدم. به

 کوچک چند سال قبل ، کشوند. یو به پشت ساختمان و باغچه  من

 .دمیکش یکوتاه غیبود، ج دهیکه روش و پوش یروانیکوچکم و ش یباغچه  دنید از

 !یمیخونه قد نیا انیبهشت کوچک، م کی ایخدا

قدر خاطر  نیا یعنیکرد!  یم یمن به ذهنش سپرده بود و االن عمل یتمام خواسته ها ماین یعنیبه خاطر من...  اونم

 بودم!...  دهیخواهم بود و من نفهم

 شد.  یم دهیو قرمز. در خونه به زور د یصورت چکیپ یها، گلها واریگرفته تا کنار د یمیخونه قد یدر ورود از

 .دمیکش یکردم و بو م یدونه گل ها رو لمس م دونه

 برسه؟  انیشدنم به پا داریبا ب یخوشبخت نیخواب باشه؟ نکنه ا نایا نکنه

گونه ام  یجا مقاومت کرده بودم، رو نیتا به ا شگاهیمهار کردنش از آرا یکه برا یقطره اشک سمج اد،یز یشاد از

 .دیچک

 لبش برد. کیگونه ام گرفت و نزد ینگشت قطره اشک و از روقرار گرفت و با سر ا میروبه رو ماین

 لبانش مکث کرد و چشم بست. یرو

 چشمش تر شد. یبسته اش در گردش بود که گوشه  یپلک ها یرو نگاهم

 اراده خودم رو به آغوشش پرت کردم. یب

 .میجبران کن میرو با فشردن هم، باز هم نتونست یو دلتنگ یصبور یسالها نیا تمام

 شکست. یم مایامان، قلب من و ن یب یما رو، فقط تپش ها یعاشقانه  سکوت

 .میحرکت کرد یو دست در دست هم، به طرف خروج میاز هم جدا شد لیم یب
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 شدم . نیبا هزار دنگ وفنگ دنباله لباسم و جمع کرد و سوار ماش مایبار بر عکس قبل، ن نیا

 . به تاالر رها نکرد .. دنیدستم و تا رس ماین 

 بود. ستادهیمنتظرمون ا لمبرداریتاالر ف یجلو 

 .یبردار لمیشروع کرد به ف دیعروس و د نیماش تا

 .میمجلس شد وارد

شده بود. فوق العاده و  نیتزئ مایبودم. با سفارش ن دهیند یعروس گاهیجا نیبگم... تو عمرم چن یعروس چ گاهیجا از

 بود. زیواقعا کم و ناچ فش،یتوص یمهشر، برا

 

 .میعروس و داماد حرکت کرد گاهیبه طرف جا ما،ین یحلقه شده دور بازو دست

 .  دیرس یحضور داشتند. کف و سوتشون به اوج م کیدرجه  یها لیفام هنوز

 بابا و حامد و سامان وارد تاالر شدند.  ما،یمراسم عاقد همراه پدر و بردار ن قبل

 .دمیجلوتر کش یسرم رو کم یرو شنل

 کرد. یقد رو جارع یخطبه  عاقد

 میالرح نٰ  اهلل الرَحم بِسم

 ...ایدر زهی... دوشیسنت النکاح

کر  با،یدختر بور ز کیهمراه  م،ییروبه رو یصندل یبلند کردن سرم و چشم تو چشم شدنم با طاها، درست رو با

 شدم. همه جا تو سکوت مطلق فرو رفت.

 !دمیشن یامانم و م یمقطع و ب ینفس ها ی! فقط صدادمیشن ینم ییصدا چیخواند اما من ه یخطبه م عاقد

 دختر!...  کیمن... کنار  یکرد!؟ اونم تو مجلس عروس یم کاریچ نجایا طاها

 کنه!... اصال چرا اومده... یم دایاز صورت خونسردش هو دشیزل زده به چشمام!  چرا پوزخند و تهد چرا



 ییایدر یپر

307 
 

 رک فقط گردنم و به طرفش چرخاندم.متح یکه محکم دستم و فشرد، مثل مرده  مایدست ن با

 از من نداشت.  یهم دست کم ماین

 داد. یمتورم گردنش، خبر از حال بدش رو م یبرافروخته و رگها صورت

 گذاشت.  ماین یشونه  یدست رو حامد

 .دیغر مایشده و صورت سرخ شده اش خطاب به ن دیکل یدندون ها از

 تو اون خراب شده!؟... یکرد یتو چه غلط -

 و سرگردان به طرف حامد برگشت. رانیه ماین

 دم. یم حیگفت: توض دمیشن فقط

 کمه. دنمینفس کش یگرفته، هوا برا سیتوپ تن یتوپ اندازه  کیکردم راه گلو و نفسم رو  یم احساس

 کردم.  یم یدیشد یگذاشتم. احساس سرما میگلو خیشنل دستم رو ب ریز از

 بلند شد و به طرف عاقد رفت. شیلوند و بور کنار طاها، از جا دختر

 .دمیشن یصدا ها رو م االن

بار بلند تر و بلندتر، مثل ناقوس مرگ تو گوشم  نیام رو گرفته بود کنار رفت. صداها ا ییکه حس شنوا یپرده ا انگار

 صدا داد.

 ....مایشما را به عقد دائم ن لمیبنده وک ایپرسم... آ یبار سوم م یعروس خانم برا -

 کاره موند. مهیبلند دختر،  حرف عاقد ن یصدا با

 ...د؟یکن یم یعقد جار گهید یکیشوهر من و  نیحاج آقا شما چه طور ب -

 رو تار کرد. دمیخورد، د یدست دختر که در حضور همه مقابل صورت عاقد تکان م ی شناسنامه

 تاالر دور سرم چرخ خورد. کل
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 یزدن کس شین یشان برا یاز کندو نیبود که خشمگ ییبورهازن یکه تاالر را در بر گرفت، مثل صدا یا همهمه

 بودند. دهیپر رونیب

 قتل من بود. یشک پرونده  یخورد ب یصورت عاقد تکون م یانگشتان دختره جلو یکه ال یا شناسنامه

 . دیکش رونیدختر ب یانگشت ها یقبل همه شناسنامه رو از ال حامد

 بود. نیزم یرو یملود نیو نحس تر نیمن بدتر یهمه خوش آهنگ باشه، اما برا یبرا دیدختر که شا فیظر یصدا

 ست. یو المثن یکه دست شماست جعل یاون ری... نه خی یجعل نیکن یفکر م هیچ -
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 اما قدرت تکلم و حرکت نداشتم. دید یم میچشم ها د،یشن یم میگوشها

 دنیهم، از د ای! چرا دنننیگفت! چرا همه دست به دست هم دادند تا روز خوش من و نب یم یبود! چ یختر کد نیا

 بره!  یحال بد من لذتم

ها سرم آوار  رانهیرو بچشم تمام و ایدن نیلذت ا میایشده... تا م دهیمن از بتن مادر با غم و آه چ یپازل زندگ چرا

 .شهیم

 برد. ورشیبه طرف دختر  نایحامد س قبل

 .دیرنگش و گرفت و تو صورتش عربده کش دیسف یمانتو ی قهی

نحست رو از سر ما  ی هینشو... مگه هشدار ندادم سا یآفتاب مایدورو بر ن گهیو مگه نگفتم د یعوض ی دختره

 بکش؟...

 کرد. یرو جز به جزء تنم حس م یروحم از تنم خارج شده بود. شکست و نابود گهیزد  اما من د یم ادیفر نایس
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از برگشتن و حرف زدنش  نایکرد، پس درست بود که س یم دشیداشت تهد نایدختر درست بود؟ س یحرف ها سیپ

 مثل مجسمه خشکش زده بود و فقط و فقط تماشا گر بود.  مایبود. پس درست بود که ن یناراض

 یو رو م ریشناسنامه رو ز یرو از دختره جدا کردند. حامد و بابا با بهت و سردرگم نایخانم و آقا شهرام س سولماز

 طاها رفت یکردند ،نگاهم پ

 کرد. یم میتماشا  یپا انداخته با لبخند مزحک یپا رو 

 بود.  یکردن ته یهالج یدونم مغزم برا ی... تنفر... نمریبار... تحق شماتت

 بلند شدم. یواکنش چیمتحرک بدون ه یمرده  مثل

که العقل با کوبشش  ینه قلب ،یادینه فر ،ینه بغض ،یبودم،  نه اشک یخال یکل بدنم نداشتم، خال یرو یوزن انگار

 بفهمم که زنده ام. 

 یداشتم. نکنه به کما رفتم و خودم درک نم یقدم بر م یخبر یب یایگرفتم. انگار در دن شیرو در پ یراه در خروج 

 کنم.

 نبود. ی. اما مغزم قادر به هالجدمیشن یم یمبهم یگوشم صداها کنار

 .چیبودم و ه چیآزاد با صورتم برخورد کرد، اما باز هم ه یدر تاالر خارج شدم، هوا  از

شد و سکوت  یخال میزانوها ریبار دور سرم چرخ خورد و چرخ خورد تا ز نیچندم یبرا ایعروسم، دن نیماش دنید با

 کردم.

 بودم... اریهوش اریدونم چرا هوش ینم

 اتفاقاته. نیا یانگار مردم و روح سرگردانم تماشاگر همه  د،یشن یم میگوش ها د،ید یم میچشمها

 کرد. یم هیکنارم با گر درنا

 پاها و گرندم انداخت و بلندم کرد. ریحامد دست ز 

 زد. اما من قادر به  پاسخ دادن نبودم. ینامم  رو صدا م مدام

 عقب گذاشت. یصندل یمد و باز کرد و حامد آرام من روحا نیدر عقب ماش درنا
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 کنارم نشست و شماره گرفت درنا

 اورژانس، فقط مراقب ترانه باش. میرو برد ایمامان من و داداش در -

 شه. یآرامبخش بزنن خوب م کی.   ششمینباش، من پ ایخوبه اصال نگران در حالش

 کرد. یم یرانندگ یبا سرعت سرسام آور حامد

 فرو رفتم. قیعم یکه به دستم وصل شد به خواب یسرم با

 .دیرقص یسن عروس داماد دست در دست عروسش م یرو ماین

 .نمیبب تیتا صورت عروس را از پشت جمع دمیکش یگردن م مدام

 . دیگوشم نعره کش ریو ز دیدفعه طاها بازوم و چسب کی

 یاومد ی... به چه حقیرو ندار یعوض نیم به ا... حق فکر کردن هیزن من گهیتو د ؟یکن یم یچه غلط نجایا

 ش؟یعروس

 شد ریسراز میها اشک

 هیاون و به من ترج مایکه ن هیپر کرده؟ ک مایمن و تو قلب ن یکه جا هیک نمیخوام بب یکنم... م یطاها خواهش م -

 داد؟

 یبعض ر،یبا تحق یها با تمسخر، بعض یگوشم زد. کل مجلس توجهش به من و طاها جلب شد. بعض ریز یمحکم یلیس

 کرد. ینگاهم م یبا دلسوز

 دیشده اش غر دیکل یدندان ها انیاز م طاها

... اما من از اون مردتر بودم و یشد چهی. درسته دست منم بازیبود چهیشدنت بس نبود...تو فقط و فقط باز ریتحق -

 قبولت کردم.

 طاها تمام تنم به رعشه افتاد. یقهقه  با

 عروس داماد برگشتم. گاهیبار به طرف جا نیآخر یاما برا 
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 کرده بودم. ما،صبریو عروس ن یمجلس عروس نیا دنید یهمه مدت برا نی... من ادمید یعروس و م دیبا 
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 بود  نیو خون فیاون عروس من بودم اما چرا صورتم کث 

 زدم و چشم باز کردم. غیزدم. ج غیسط طاها جدستم تو دنیکش با

 منتظر به صورتم چشم دوخته بودند. انیسرم گر یباال همه

 کرد. هیگر یها یهمه مامان واکنش نشون داد و خودش رو انداخت روم و ها قبل

 مامان و گرفت و از من جدا کرد. یسر شونه  درنا

 و ترانه نبودند. حامد

 زد میشونیپ یرو یا بابا با چشمان اشک بار بوسه 

 وارد شدن دکتر و پرستار، همه ساکت شدند. با

 به به دختر خام خوشگل من حالش چه طوره؟ -

 نکرد. افتیازم در یحرکت یحرف یوقت

 .نهیتکون داد و شروع کرد به معا نیبه طرف یسر

 .دیپرس بابا

 دخترم بهتره؟ تیدکتر وضع یآقا -
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 نیبه ا یا گهیشده، با شوک د فیضع یبدنش کم یعصب ستمیکرده، س یچند وقت مصرف م نیکه تو ا ییبا داروها -

 تونه مرخص بشه. یروز افتاده، اما شکر خدا بهتره و فردا م

 ده؟ ینشون نم یواکنش چیزنه... ه یدکتر پس چرا حرف نم یآقا -

 کرد. یاز دکتر سوال م هیرو مامان با گر نایا

 . ستیاصال ن طیشرا نیاونم با ا ،یدار ضیحال روز شما اصال مناسب مر نی. ادیشما آروم باش -

 در آروم کردن مامان داشت. یسع درنا

 خودتون؟... ایدخترتون مهمه،  ی... االن بهبودنیشد: خانم شما مثال مادر یعصب دکتر

 ...رهیطفل معصوم از دست م نیاوضاع شما، ا نی... با انیو کنترل کن خودتون

 به زور مامان و از اتاقخارج کرد. درنا

 و هشدار اتاق و ترک کرد. نهیمعا یبعد کل دکتر

 هم نذاشته.  یتا شب مامان باال سرم نشسته و پلک رو صبح

 رو باز گذاشتم. میخواب وحشتناک، به زور چشم ها دنیاز ترس د منم

 نبود.... یخبر گهید ،یآن چنان یلباس عروس و عروس از

 شد... لیوحشتناک تبد یاش به کابوس همه

 سوخت و خاکسترش به آسمان رفت... شیآت مثل

 بود... یهمش آبک ماین ی یواه یها دیام 

 گذاشت که خرده هاش فقط قلب من و تکه تکه کرد. یقلب شکسته ا یدوباره پا رو ماین 

 بشه عفونت بست.  یکه خون ازش جار نیا یاما به جا 

 شد. یزمان دلم باهاش صاف نم چیوقت و ه چیه گهید
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 به اتاق برگشت. مارستانیبا ب هی. بابا بعد تصفدمیکمک مامان لباس پوش به

 .مارستانیشد به ب لیاورژانس چرا تبد دمینفهم اصال

 .نیآماده شد -

 جواب بابا رو داد. مامان

 . از حامد چه خبر؟میبله حاضر -

 تحت نظر باشه. یچند روز دیبابهتره، اما بچه  یلیبودم. ترانه خ ششیصبح پ -

 خدا خودش کمکمون کنه. -

ماه وقت داده بود؟ ذهنم مشغول بود  نیآخر ا یقدر زود! دکترش که برا نیاومده! پس چرا ا ایترانه به دن یبچه  پس

 .دنیپرس یکرد برا یاما زبانم کار نم

 به اتاقم پناه بردم. میمستق

 که با بستن در، پشت در اتاقم جا گذاشتمش. دیبدو بدو، خاله کنان دنبالم دو ساالر

 .دمیدرنا روشن یصدا

 کنه... یم یبهتر بشه باهات باز ضه،یمر یپسرم خاله کم ایب -

 یزخم بهبود نم نیگاه ا چیه گهیکرد. د ینم دایپ امیوقت الت چیمرض ه نی.. دگه ایواقع ضیمر کی... ضمیمر اره

 ... افتی

 بکشم. غیخواست ج یباز شدن در، دلم م با

 

💘💘💘💞💞💞 

 ییایدر_یپر_دوم_فصل#

 دهم_پارت#



 ییایدر یپر

314 
 

 تخت نشست. یو با نگاه غم آلود کنارم رو ریسر به ز حامد

 .دیکش میموها یرو یدست

 ؟یبگ کیبهم تبر یخوا یعمه اشه؟ نم هیپسرم شب یدون یم ؟یعمه شد یدون یکوچولو م یآبج -

 . زهیر یهمش اشک م ستیرو ندارم. تمام دارو ندارم تو و ترانه ست. اونم حالش خوب ن یکه به جز تو کس من

 نامعلوم قفل بود. ینقطه  کی یحرکت رو یزد اما نگاهم ب یحرف م حامد

 رفت. میگوشها یرو میآخر حرفش، دست ها ی کهیناخوداگاه با ت یول

 ...؟یو بشنو قتیحق یخوا یم -

 خسته ام...  گهیباشه... د یقتیاگه حق یخوام بشنوم حت ینه... نم گهیاله سر داد: نه... داما دلم ن دیچرخ ینم زبانم

 .دیبا لرزش بدنم من و به آغوش کش حامد

 گم... آروم باشه... ینم یزی... باشه باشه چشششی... هشششیه -

 وارد اتاق شد. درنا

 داداش بابا کارت داره. -

 ...امیپاسخ داد: االن م حامد

 از در خارج شد. درنا

داداش گفتنت  یخوا یخوشگلت نم یاون چشم ها یمن فدا یداداشت و دق بد یخوا ی... مدمیمن تنها ام یآبج

 ...یبگ کیبهم تبر یخوا ی... نمیو چند برابر کن میزندگ یخوش

روجک. ترانه خواد و یکنه. گمونم تو رو م یم هیو گر دهیکوچولوشو تکون م یپسرم دست و پا ا،یدر یدون ینم آخه

 . دنشونیببرمت د امیسفارش کرده ب

 اومدم و راست نشستم. رونیآغوشش ب از

 داشت؟ عزمم و جزم کردم و به زور دهان گشودم. یچه گناه چارهیب نیو سر نوشت بد من بود، ا بخت
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 داداش.... -

 من و به به آسمان برد. ی هیگر یها یاشک حامد، ها دنیچک

 کرد.  یفشرد و پشتم و نوازش م یاش م نهیس یسرم و رو حامد

 شد... یمن کم نم ینبود. اما از بغض خفه کننده  یمن آروم شدن یپر از عقده  ی هیگر یول

که  یگرفت. رو دست خوردن از عشق یرو م ایسوختنش کل دن یشد و بو یشعله ور م شتریمن ب یگرفته  شیآت دل

 بود. یهر نابودنابود کننده تر از  یبا دل پاک به طرفش پرواز کرد

 حال شدم. یکه ب ختمیکردم و اشک ر هیدونم چه قدر گر ینم

 .دیرا با پتو کش میبالشت گذاشت و رو یآروم سرم رو رو یلیخ حامد

 بخواب برات بهتره... یکم -

 خون بود. یخودش هم کاسه  یها چشم

 بسته شدن در از رفتنش مطمئنم کرد. یهم گذاشتم که صدا یرو پلک

 رفتم.  یبه خواب ابد دیخواست به زور هم که شده بخوابم، شا یباز نکردم. دلم م چشم

 به زور چشم باز کردم. رونیاز ب ییسر و صدا با

 کرد. یم ینیبسته بودند. سرم به شددت احساس سنگ میپلک ها یرو ییلویوزن صد ک انگار

 شدم تا بلند شم. اما قادر به بلند شدن نبودم.  زیخ مین

 رفت.سر وصداها هم نگرانم کرده بود. یم جیگ سرم

 .ینداشت، جز نفس تنگ یا دهیزدن فا زور

 یرو یبد یخورد، تنگ آب با صدا زیباال سرم گذاشتم تا کمک وزن بدنم باشه که دستم ل یتختیپا یو رو دستم

 افتاد.   نیزم

 اتاق با شتاب باز شد و درنا و پشت سرش حامد و مامان و بابا وارد اتاق شدند. در
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هم  یشد و رو دنمیمانع واضح د می... اما پلک هادمیرو د مایلحظه تو چهار چوب در ن کیرفت.  یاهیس میها چشم

 افتاد.

 .دمیحامد و شن ادیفر یصدا فقط

 فشارش افتاده... درنا بدو سرمش و بزن... -

 داره، بعد تولد ساالر گذاشت کنار. یپرستار یسر رشته  درنا

 نبود... ایخورد. مطمئنم خواب و رو یادکلنش به مشامم م یبود! بو نجای! اون ادمیرو تو چهار چوب در د مایمن ن اما

 .دمیکش قیعم یسوزشش بد پوست دستم نفس با
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 ...یاجبار یها یداریخواب و ب نیاز ابودم  کالفه

 داد. یکه تمام اتاقم نشسته بود و آزارم م مایادکلن مخصوص ن یبو نیشده بودم از ا یروان

 یگرفتم تا پرزها یقیبار دم و باز دم عم نیکنار زدم و پنجره ها رو کامل باز کردم.چند بار و چند تیرو با عصبان پرده

 بو خالص شن. نیام از ا ینیب

 .دیکش یکرد دست نم یام نم ینبود. تا روان یشدن اما

 .رونیتا کمر خم شدم ب کامال

 وارد اتاقم شد. یبا خوشحال درنا

 حالتم تعجب کرد. دنیبا د اما
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 ؟یکنیم کاریچ ایدر -

 .ستادمیحرف راست ا یب

 سکوتم هنوز هم نشکسته بود. ی روزه

 از اتاق برد. رونینکرد به طرفم اومد و دستم و گرفت و کشان کشان به ب افتیدر یجواب یوقت

 پسر داداش بالخره مرخص شد. ریعمه کوچولو... ش ایب -

 از اتاقم بود. رونیقدمم به ب نیاول نیا ،ییماه از اون روز کذا کی بعد

 بودم. دهیترانه رو هم ند یحت

 اتاق مهمان دستم رو ول نکرد. تا

رنگ، لبخند  یآب یچشم بسته داخل پتو ب،یو فر رنگیپر از ن یایدن نیخبر از ا یرفت که ب یبچه ا یفقط پ نگاهم

 زد. یم

 شدم. کیتخت کوچکش نزد به

 ناله کرد. دلم

... جز ی... جز بدبختنهی... جز کستیمنتظرت ن بیپر از فراز و نش یایدن نیتو ا یخوش آمد چی... هیخند یم یچ به

 ...بیفر

 ...ستین شهیو نابود م شهیکه سادلوحانه عاشقش م یکه همه به فکر دل خودشون هستند و شکستن دل کس ییایدن

 شیخرده ها یمثل من و از رو ییها فیشکنند ظع یو بزرگ شدن، م دنیمثل خودت که با قد کش ییجنس ها هم

 شوند... یرد م

... بعد چند روز، چند حیتفر شهیمن، براشون م مثل یو النفس فیگرفتن ظع یداره، باز تیاهم شونیخودشون برا دل

 گذرونند...  یخوش م یتازه تر سیکنند دور... با ک یمثل تفاله پرت م ومدیشدند و به مزاجشون خوش ن ریسال که س
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زنانه ما رو به  فیحس لط ن،یدروغ یها هیعاشقانه، گر یشده کشک، تو دهن امسال تو... چند روز با حرف ها یعاشق

گناه  شهیو خاکستر شدنمون، فقط فقط م میش یبه مراد دلشون، رها م دنیو رس رابشدنیو بعد س رندیگ یم یباز

 خودمون،

 ...ی... خودت کم عقل بودی... خودت سبک سر بودیکرد یکلمه، باور نم کی 

 شد. ریسراز میگونه ها یرو زانمیچشم عز یروانم، جلو شهیهم یها اشک

 پر گرگ رو بغل گرفتم. یایدن نیخبر از ا یب دراز کردم و طفل معصوم و دست

 ...یکنم خوش شانس باش یشد: فقط دعا م یزبانم جار یاز درد و غم رو یماه تنها کلمه ا کی بعد

 .دیرو به طرف پنجره برگردند. ترانه با پتو صورتش و کش شیبلند اتاق و ترک کرد. بابا رو ی هیبا گر مامان

 اتاق و پر کرد. یو هق هق مردانه اش فضا دیهمراه بچه اش که تو بغلم بود به آغوشم کش حامد

 

 تختش گذاشت. یو رو دیکش رونیکه آروم گرفت ازم جدا شد و احسان و از آغوشم ب یکم

 کرد. تیهدا رونی. دست دور کمرم حلقه زد و من و به بدیکش ششیصورت پر ر یرو یدست

 فروغ و داغون حامد و متوجه نشده بودم! یداشت. چرا صورت ب ینگه م بلیو س شیحامد ر یک از

 کرد، پس چرا داغونه! یم یخرشحال دیاومدن فرزندش با ایروز ها با وجود به دن نیا اصال،

 تختم نشست و مت و هم کنارش نشوند. یاتاقم رو داخل

 ..ـمای... نیو بشنو قتیحق دیتو با ایدر

 گفتم. یو نه بلند دیاومدن اسمش بدنم لرز با

 خواست بزنه امتناع کرد. یکه م یاز گفتن حرف تمیوضع دنیبا د حامد

 دلم و کنار زده بود. یاز غم و غصه  یزره ا باشیز یگاه احسان همراه با خنده ه یگاه و ب یها هیگر

 کردم. یرفتم و آرومش م یبغلم ساعت ها راه م یتا صبح تو یگاه
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 کرد. یم ینیدلم سنگ یبزرگ رو یغده  کیهمراه با  ،یبیعج یاز صبح دلهره  امروز

 کودکان بردند. مارستانیبه ب شیآزما یهمراه ترانه و داداش، احسان و برا مامان

 بود. فیاومدنش ظع ایزود به دن از

 رفته.  شیسر خونه و زندگ درنا

 قدم بزنم. یو کم رونیسرم زد برم ب به

 پارک رفتم. نیتر کیبه نزد نیو بدون ماش دهیپوش لباس

 بچه ها چشم دوختم. ینشستم و به ورجه ورجه  مکتین یرو

 اش معلوم بود مرده. دهیکش یکنارم نشست. از پاها یکس

 شدم. خکوبیم شینگاه کردن بلند شدم که با صدا بدون

 ...نیبش

 ... دیرنگم پر  ستاد،یا قلبم

 ترس و وحشت به طرفش برگشتم. با

 آروم بود. شهیهم مثل

 مرد با تمام گواه واهمه داشتم. نیز امن ا اما

 واضح بود که گفت:. یلیترسم خ انگار

 رو بهت بگم. یقتیندارم... فقط اومدم حق تیکار نترس

داره  شی... اون االن با عشق فرنگستین یکرد فیو من و به خاطرش خار و خف یکه تو دل بهش بست یاون آدم ماین

 گذرونه. یخوش م

 شد که قانعم کود. یدونم چ ینم یکردم ول یرو با تمام وجودم حس م دروغ
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کنه... اون  یو حال م فیکه اجاره کرده ک یبهت ثابت کنم. اون اال تو خونه ا میبر ایگم ب یدروغ م یکن یفکر م اگه

 .یکن یکه قولت زد خودت و نابود م یبه خاطر عشق یوقت تو االن دار

 نخوردم. تکون

 و ازش دست بکش... نیخودت بب یمن فقط دلم به حالت سوخت، گفتم بگم با چشم ها یشد و گفت: خود دان بلند

 که برداشت ناخوداگاه بلند شدم و پشت سرش حرکت کردم. یقدم با

 شد. نشیپارک سوار ماش یدر خروج یجلو

 عقب و باز کردم و سوار شدم. در

 گرفتم.  دهیخندش رو ناد شین

 دونم چرا عقلم مانع رفتنم پشت سرش نشد . قدم به قعر جهنم گذاشتم. یا ضربه خوردم اما نمبار از طاه چند
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 و متوقف کرد. نیماش یدر بزرگ یشد که جلو یداشت از تهران خارج م با  یتقر

 شد، منم پشت سرش. ادهیحرف پ یب

 باز بود. مهین یبزرگ آهن در

 هول داد و داخل رفت. یکم

 هم قدم برداشتم. چرا ترس نداشتم و باورش کرده بودم. باز
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 حواسم به دور و اطرافم نبود. اصال

 کرد. یکار م یداشت چ مایبود که ن یتمام فکرم معطوف خونه ا 

 رفت حس ششمم به کار افتاد. یدر ورود ی رهیدستگ یطاها که رو دست

 !یو در زدن یخبر چیگذاره! بدون ه یمکان م نیو عشقشه پس چرا طاها راحت پا به ا ماین یخونه  نجایا اگه

 متوجه تعلل و ترسم شد. طاها

 رو چسبد و به داخل خونه پرتم کرد. میبازو یناگهان یلیخ

 نشدم. یواکنش چیکننده بود که قادر به ه ریو غافلگ عیسر یبه قدر کارش

 ترس و وحشت به دور و برم نگاه کردم.  با

 کامال خلوت بود. خونه

 قفل کردن در توسط طاها، کل بدنم به رعشه افتاد. با

 کرده بودم!  یچه غلط من

 رو خورده بودن! یقول ک من

 شد. کیکم کم بهم نزد طاها

 !؟...هیخبر نجایا یفکر کرد یراست یراست یعنیدونستم...  یو من نم یعجب ساده لوح و احمق بود -

 خبر تکان دهنده. کی م،یساز یخانم خوشگله االن خبر و من و تو م نه

 تته پته زبان باز کردم. با

 ... باهام... نداشته باش...یکنم... کار یخواهش... م -

 سر داد. یکیهستر یوقفه خنده  یو ب بلند
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فکر شکستن و نشکستن غرور من و  یا مگه تو دلت به حال من سوخت که منم به تو رحم کنم... مگه تو ذره -

 که منم دل بسوزونم...  یکرد

 ...یم کرد... من صادقانه به طرفت اومده بودم که تو نابودیسوال برد ریرو ز می... تمام باورهاینابودم کرد تو

 .دیکش یشد و عربده م یرفته صورتش سرخ م رفته

 ... چرا من دلم بسوزه...یشد و کرد ریوجدان خرد و خاکش یب یرو که به خاطر تو یقلب یمگه تو مالحظه  -

 شد. لیبه هق هق تبد میها هیگر

 هق هق گفتم: انیم

 اشتباه کردم... تو ببخش.-

 .دیکوب نیبرداشت و با دو دست محکم به زم زیم یاز رو یگلدان

 خونه پرت شدند. یها به همه جا شهیش خرده

 گذاشتم. میگوشها یزدم و دست رو غیج

 زد. یم ادیفر

شما طعم تلخ ترش  یمنم برا نیناموس دزد، برام چشوند یکه تو و اون پسره  یی... تک تک رنج هایستیتنها تو ن -

 چشانم. یرو م

 

 اومد. یاز دستم بر نم یزیخواهش و تمنا چ جز

خورم...  یقسم م تاوان دادم... من قصدم آزار تو نبود... یلیولم کن... من خ یکه دوست دار یتو رو جون هر کس -

 شد... یچ دمیخودم هم نفهم

 . ستندیکار ساز ن گهیقسم ها و التماس ها د نیا -

 تو دل عشقت روشن کنم که تمام وجودش رو خاکستر کنه... یشیخوام آت یبه کنار، م تو



 ییایدر یپر

323 
 

 شد. کمیهم نزد باز

 شدند. یپامون با هر قدم ما خردتر م ریها ز شهیش میبا کفش بود چون

 عاشقته نه؟... یلیخ -

 دوستت داره، مگه نه؟... یلیخ

 ... یکرد یمن باور نم یحرف ها ،یکرد یم دایپ مانیبهش ا یاگه واقعا  عاشقش بود ؟یتو چ اما

 ؟یکن یطور فکر نم نیکشکه... تو هم ا یعشق و عاشق پس

 تکان دادم. نیبه طرف یسر

 و مقطع. یخال یشده بود به هق زدن ها لیهق هقم تبد یصدا

 بود.. آرام اما وحشتناک. بیعج حاالتش

 ...نمینش یمن ترسناکم... من زشتم... من به دلت نم ؟یترس یازم م -

 تک تک شون طاها رو به خنده وا داشت. یبهم خورد و صدا می. کم کم دندون هادمیلرز یم دیب مثل

 ...یلرز یم یلیخ-

 ...یزن یم خی ی... مگه زمستونه تو داریخوب نیزد و گفت: هوا به ا یچرخ

 شد. رمیگ بانیگر گهید یبال کیبودم هنوز خوب نشده بودم که  ضیمن مر اما

 کنم...  یاالن خودم گرمت م -

 دهنم و چانه ام رو گرفتم. یحرفش محکم با دست جلو با

 کرد. یو چند برابر م نیوقتش رعب و وحشتم را چند یوقت و ب یها خنده

 خودم امضا زده بودم. یام رو با دست ها ینابود نباریشده بود. ا وانهید

 بود و بس. یینجاتم فقط با اون باال راه
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 زدم. ادیفر ارهی یالتماس دلش و به رحم نم دمید

رو  مای... نیدیپاش دی...اس ی... کتکم زدیکن یتالف یخوا ی... چند بار میریانتقام بگ یخوا ی... چند بار میعوض -

... به خاطر تو دور یکرد مارستانمیب یو راه یدیرو به گند کش میوغت مجلس عروس... با دریزندان انداخت یگوشه 

 ...یخوا یاز جونم م یچ گهی... ددمیتر از خودت رو خط کش یعوض یمایاون ن

 زد. ادیتر شد و فر یشیبار آت نیا

 .یبر یعشقت رو به گور م یدست ها یبار آرزو نیا

 تونه تا آخر عمرش لذت ببره. یمن م یخان با دست خورده و پس مانده  ماین نمیخوام بب یم

 قادر به حرکت نبودم. گهیبست. د خیترس کل بدنم  از

 .دیحرکت چادرم رو از سرم کش کی با

 شد. یمصر تر م شتریمن ب یها هیهاو گر غیج

 .مگه نه؟. یقرار بود با من عشق و حال کن ی... زمانستمیهم خشن ن ادینترس ز -

 .دیمقنعه ام رو از سرم کش انهیوحش

 .دیرو نشن میها التماس
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 .ریو نگ مینه تو رو به حضرت عباس عفت و آبرو گهید ایخدا دمیرفت فقط در دلم نال میکه به مانتو دستش
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 .دمینفهم یزیهم افتاد و چ یرو میها پلک

 را به زور باز کردم. میو حالت تهوع چشم ها جهیاحساس سر گ با

بدن بدون لباسم  دنیکه با د طیمح ییشناسا یشدم برا زیخ میرفت. ن ادمی دنیاتاق ناشناخته نفس کش دنید از

 به هوا رفت. میها غیج

 . دمیهوا وارد اتاق شد. پتو رو چنگ زدم و تا سرم کش یب طاها

 از ترس و وحشت قطع شد. میها غیج اما

 نحس طاها سوهان روح و قلب خسته ام شد. یصدا

 مبارک... تیخانم گل... خانم عروس

 سرم آوار شد.  یرو ایحرفش دن با

 خودم برات بپزم. یخوا یم ای... ارهیب یدامادت و خبر کنم برات کاچ یخوا یم

 اتاق و ترک کرد. د،یازم نشن ییصدا چیه یوقت

 .دمیجمع کردم  و پوش نیرو از زم میآمدم و لباس ها نییپا مرده متحرک از تخت کیحال و کرخت مثل  یب

 طاها در و باز کرد. دهینرس رهیدستگ یرو دستم

 ...؟یشال و کاله کرد کجا

 .زشینفرت انگ یکالم زل زدم به چشم ها یب

 .دمیعقب کش رهیدستم رو بگ خواست

 دنبالت... ادیب رمیبا عشقت تماس بگ نیو گفت: بش دیخند

 خنده از اتاق خارج شد.  با

 یکه در مغزم جوالن م یخودکش یبرا یحت یدیو ام دهیمن به آخر رس یایدر بهم ثابت کرد دن یرو دیکل چرخش

 ممکن شد. ریداد غ
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 بودم.  یزندان ،یلحظه چشم بهم زدن کی یبدون حت ،یدونم چند شبانه روز تو اون اتاق جهنم ینم

 زدم.  یت نمدس یآورد و حت یغذا م میبرا طاها

 مثل بخت من زوم شده بود. اهینامعلوم و س ینقطه  کیفقط به  نگاهم

 صدا ها بودم.  یشنوده  فقط

 الووووو

 کنم. یم امکیپس مونده عشقت رو جمع کن، آدرس رو برات پ ایخان... ب ماین

 فقط غروب آفتاب و نظاره گره...  مارستانیت یپنج ساله گوشه  مایعشق ن یرفت و االن به قول طاها پس مونده  طاها

 و امضا زد. رشیمن و نظاره کرد و ز یکه پنج سال قبل نابود یآفتاب غروب

 

چشم  میکلمه از طرف من، به چشم ها کینگاه  کیمنتظر  هینگاه غم زده و منتظر، هر ساعت و هر ثان نیساله ا پنج

 دوخته.

 براش داره؟  یچه منفعت ییایموم نیا دنیخواد ثابت کنه؟ د یرو م یشه، چ یخسته نم چرا

 فهمم. یشه رو خودم هم نم یمرده، نفسم چرا قطع نم درونم

 کشه. یهفته م کیبه  دنمیخسته شد، اومدنش و د خواهرم

 که از پوست و گوشتشان بودم، خسته شدند. یو مادر پدر

 خواد؟ یاز جونم م یداره؟ چ ینگاه، دست از سرم بر نم نیا چرا

 .دیکش یاش را به رخ م یغروب مثل قلب من بد جور دلتنگ امروز

 حال دوست داشتم تماشا کنم. نیبا ا اما



 ییایدر یپر

327 
 

 راه نفسم بدون حضور اون چشم ها بازتر شده بود. یکم امروز

 غروب آفتابم شد.  دنیقرار گرفت و سد راه د میروبه رو یدختر

 بزنم. بلند شم و بکشمش کنار. ادیخواست فر یم دلم

 نبودم. یکار چیبه ه قادر اما

 . دید یم میو چشم ها دیشن یم میکرد. گوشها یرا درک م زیکرد. همه چ یخوب کار م مغزم

 به الل شدن گرفته بودم. میرو خودم تصم ادشیالل بودم. اونم بخش ز فقط

 شروع کرد حرف زدن. دختره

 کرد. رمیدامن گ مایازم بگذر، آه تو و عشقت ن ،یحاللم کن اومدم

رو امضا کنه که اصال  یعقد نامه ا یاز غربت عشقت رو مجبور کردم پا ییو رها ینبودم، از سر ناچار یبد آدم من

کرد  ییکه برادرم من و توش انداخته بود، آزاد شوم. من ومجبور به کار ها یخواستم از اسارت یدلش رضا نبود. فقط م

 کردن عشقت خواستم از اسارت فرار کنم. رخواست. ممنوع والخروج شدم. اما با مجبو یکه دلم نم

 رو بهم بزنم. تیو عروس امیمن و مجبورم کرد ب یسابقت طاها، با پول کالن نامزد

کنم ازم  یوقت ندارم ،خواهش م شتریداخل سرم در حال رشده. دکترا جوابم کردند، چند روز ب یمیبد خ ی غده

 بگذر و حاللم کن.

 ود.گذشت غروب آفتاب تمام شده ب یوقت

 سرو تهش. یب یگم شدم در گفته ها شتری. ب اوردمیسر در ن یزیچ شیاز حرف ها 

 گرفتم. شیبرگشتن همان نگاه کنارم، بلند شدم و راه اتاقم رو در پ با

 خونه و قبر من بود. مارستانیت
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 ییایدر_یپر_دوم_فصل#

 چهاردهم_پارت#

 

 با نگاه پر دردش بدرقه ام کرد.  یکنار در ورود تا

 به داخل سالن ممنوع بود. انیورود آقا اما

 اسارت درونم و فرار کنم. نیکرد، بشکنم ا یوادارم م یتونستم از نگاهش که گاه یکه م ییجا تنها

 نیاما ا دم،یاطرافم نفهم یایاز دن یزیکرد و نابود ساخت، چ رمیگ بانیکه طاها قر یسه سال اول بعد از آن فاجعه ا 

 سکوت درد آور گرفته ام. نیبه ا میدو سال و خودم تصم

 و حس کردم. دمیدوسال د نیها رو تو ا نیو افسرده شد. تمام ا ریشد. مادرم پ دهیتر از جانم خم زیپدر عز کمر

 از مردن هم سخت بود. میبرا ،یشگیهم یایبرگشت به همان در ییتوانا اما

 بشم. یقبل تونستم آدم یخواستم و نم ینم

از آنها بوده  یجزئ اه،یبخت س یکم کم از دور و اطرافم پراکنده شوند و فراموش کنند دختر زانمیدادم عز حیترج

 است. 

 خاک ها نرفته، به خودشون به قبوالنند. ریمرگم و تا ز خواستم

 که در راه رو پر بود گذشتم. یکنار زنان و دختران از

که مطلبشان نامفهوم بود و  ییبا حرفها یکردند. تعداد یم یسپر االتشانیخ یایحرف در دن یمثل من ب یتعداد

 رسوندند. یخورد، روزشون رو به شب م یفقط زبانشان چرخ م

 زدند. یناشناخته لبخند م یایدن نیبودن در ا یها فقط به دروغ برا یمداوم، بعض یها هیها با گر یبعض

ها را هضم  یهمه ناباور نیا یاز استخوان نفهته، چه طور یتکه ا انیکه در جمجمه م یمثقال میو شکر، مغز ن کرمت

 نشود. یها متالش یرنگیانبوه ن نیا انیم یکند. چه طور
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 مکان دفن شود. نیناله اش، در ا یقدرت خرد شود و صدا یپا ریز دیبا فیضع چرا

 

 از نو. یهم روز از نو و روز باز

 غروب نشست. یمن به تماشا یمنتظر پا به پا یها چشم

 شکل باغ بود و خلوت.  شترینداشت و ب یحصار واریبود که پشت ساختمان د نیکه داشتم ا یشانس کی

 .رهیغروب و بگ ییبایز ینبود که جلو دیرأس د ریهم در ت یو ساختمان خونه

و روز  نهیگز نیدل ما بهتر نیتسک یبود، اما برا نیو درد آورتر زیغروب در دل من و امسال من نفرت انگ ییبایز

 آمد. یبه حساب م یشمار

 شد. یم دیکه به خود گرفته بود، داشت ناپد ینیآتش یبا قرمز دیکم خورش کم

 بردم. یشدم و به قفسم پناه م یبلند م دیبا

 منتظر کنارم شد. یچشم ها ،یخوردنم باعث باز شدن قفل زبان پنج ساله  تکان

 و بشنو...  نی... بشهی. اما کافیکن یدرد م نیبار خودت من و محکوم به ا نیدونم ا ی...میدونم بهتر یم

 پر از آه سوزناک گرفت و شروع کرد. ینفس

 بودم و عاشقتر شدم.  عاشقت

 رفتم. یدیو شن یدیاجبار که خودت هم د به

 تلخ گذاشتم. یو قدم به سرنوشت رفتم

 بودند. چیه میچشم ها یرنگا رنگ جلو یه و دخترهابه دانشگاه قدم گذاشتم. کل دانشگا نایاول کنار س روز

 کردم.  یاز خودم دور م یگذاشت با اخم تخم یبه طرفم قدم م یکس هر

 اعتراض کرد. نایس



 ییایدر یپر

330 
 

 ؟یدار هیکه تو با بق یچه برخورد نیا ،یکنن امل یملت فکر م داداش

 کنن... ی: چه بهتر... بزار ازم دورگفتم

 . یزبون کش ریمشکوک شد و شروع کرد ز نایس

 رساندم. یبه اتمام م اهام،یتنها دختر رو یخاطره  ادیکردن از  فیغربت رو با تعر دیکردم. با یدر دو دل م یکم دیبا

 بهتر از داداشم. یچه کس پس

 گفتم.  شیبرا یروز از عشق دختر چشم آب هر

 شد. یبود، سپر یماه به هر جان کندن پنج

 کردم. یم یبرگشتنم روز شمار یها را برا لحظه

 یرا خط خط میکه روز ها یزدم  اون یروزم را ضرب در م کی دنیرس انیهر شب به پا میمن نبودم که در تقو نیا اما

 نحسم بود. ریکرد، تقد یم

 وقت از دانشگاه خارج شدم. ریگرم مطالعه شد و د سرم

 بهم تنه زد. یکیرفتم که  یراه خودم و م داشتم

 د،ینگفتم و خواستم از کنارش رد شم. اما بازوم رو چسب یزیچ

 کنم. یازش دور دیمست کرده و با دمیطرز حرف زدنش و کلمات کشدارش، فهم از

 . دیایدر برگشتنم به وجود ب یرییو تأخ فتمیخواستم به دردسر ب یهم نداشت، اما نم یچندان یو بازو زور

 و برگردم. فتمیم، فقط در تالش بودم چند ماه امتحانم تموم بشه، جا برفت ینم حیو تفر دیو خر یگرد ابانیخ اصال

 من بود. یسرنوشت سمج تر از هراس ها و عجله ها اما

 پس زدم به زبان خودش گفتم: برو رد کارت. میو از بازو دستش

 نرفت. نرفت و بدبختم کرد. یول
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💘💘💘💞💞💞💞?? 

 

 ییایدر_یپر_دوم_فصل#

 

 پانزدهم_پارت#

 

 و اطرافم خلوت بود. دور

 کن... یرو خال تیها بیپرت کرد و گفت: ج نیزم یآب دهانش رو رو یحالت چندش با

 نثارش کردم. ییبرو بابا کیتوجه به حرفش راه افتادم و  یب

 زد و چهار گردن کلفت دوره ام کردند. یشرف رذل سوت یب

 .دیسر یبه نظر م یاخاذ ینقشه برا کیدر کار نبود، فقط  یمست اصال

 تو دهنش. دمیکه با مشت کوب بمیاز آنها دست برد سمت ج یکی

 اومد پا پس بکشم و خودم رو ترسو جلوه بدم. یم عارم

 شدم. ریباهاشون در گ نیهم یبرا

 .دندیچاقو کش ندیآ یاز پس من بر نم دنید یزدم و مشت خوردم. وقت مشت

 .دهیکردم فقط تهد فکر

 وارد کرد که تمام وجودم رو سوزند.  میپهلو یتو یدر کار نبود. ضربه ا یدیتهد اما

 .دمیمن قرار داشت و چسب یرو که الغر تر و درست روبه رو یکس راهنیپ ی قهیکنم،  ینیعقب نش نکهیا یجا به
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 با قدرت پسره رو به عقب هولش دادم. ،یدوم یچاقو یضربه  با

 شد. نیبرخورد کرد و نقش زم واریبا پشت، با د پسره

 آسفالت ها افتادم. ینمانده بود تلو تلو خوردم و با دو زانو رو میپاها یرو یقدرت گهیکه د منم

 را مقطع و کم تر کرده بود. مینفس ها م،یپهلو حیفج درد

 . دندیدراز به دراز افتاده بود، دو نیزم یتا پسر گردن کلفت سمت دوستشون که رو سه

 .نمیهم افتاد و به خاک نشستنم رو نتوانستم بب یمن رو یپلک ها اما

 .دمیرو چش میو تار شدن زندگ ریچشم باز کردم، ت یوقت

 خورده بود. هیچند بخ میباال سرم بود و به جز سر و صورت ناکارم، پهلو نایس

 ...میبدبخت شد مایگفت ن یوقت نایس

 سرم آوار شد. یرو ایدن تمام

 مکرر، محکوم شدم. یو جواب ها پول وسوال نتریا سینفر از پل دو

 عمد. ریبه جرم قتل غ اونم

 

💘💘💘💞💞💞💞 

  ییایدر_یپر_دوم_فصل#

 شانزدهم_پارت#

 

 به زندان منتقل شدم. افته،یبهبود ن حالم

 بود. نایپشت و پناهم تو غربت فقط س ی همه
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 کنه. دایتونست خواهر مقتول رو پ یسال در به در کیتالش کرد، بالخره بعد  یلیخ

 .میابود بر یجیمردن تدر کی شتریب ،یازشون ندار یشناخت چیکه اصال ه ییکسا نیسال حبس اونم تو غربت، ب کی

 شدم. یکرد و ماه ها بستر یزیخونر میداخل زندان پهلو یریبار به علت درگ چند

 کرد. یازمون اخاذ ت،یرضا یبرا یخواهر مقتول، در کمال ناباور دختره،

 پول، که دور از باور و توان ما بود، ما رو تو منگنه گذاشت. اردیلیم درخواست چند با

 چند بار خواست بابا رو باخبر کنه که من مانع شدم. نایس

 .دیرس یزندان داشت به اتمام م یها لهیخودم و مادرم، پشت م یمن، تمام آرزوها سیسال، تدر نیدوم

 ام رو از دست دادم. دهید بیآس ی هیبود، کل یکه بوکسر ماهر یپدر یب کیکتک خوردن از  با

 افتادم. مارستانیهوش، گوشه ب یها ب ماه

 اومد.  مارستانینکرده بودم، باال سرم به ب دارشیکه اصال د یبه هوش اومدنم دختر بعد

 بودند. ستادهیاتاق ا رونیهم ب یکیاتاق و  یاز سربازها گوشه  یکی

 .شیزندگ تیکردن وضع فیکرد از تعر شروع

 که برادرم معتاد شد. میرو سر سامون داده بود مونی. به زور زندگمی: به اصرار پدرم مهاجرت کردگفت

 خودش. یو خوش گذرون یزندگ یسکته کرد و مرد. مامانم دوباره ازدواج کرد و رفت پ بابام

. هر روز از دستش خودم دیمن و به کثافت کش یهمه دار و ندارمون رو فروخت، پا یبرادر معتاد. وقت کیموندم و  من

 رو گم گور کردم.

 شدم.  میمردم قا یخونه  اطیصبح پارکها و ح تا

 .یکلفت یکردم برا دایپ یخونه ا کیبه زور  دن،یکش یو گشنگ یکس یب ،یدربه در بعد

 و دوباره آواره شدم. رونیبرادرت اون قدر اومد و رفت که انداختنم ب اما
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 ؟یکن یم فیمن تعر یها رو برا نی: چرا ادمیسر برگردونم از دختره پرس نکهیا بدون

 که زد شاخ در آوردم. یحرف با

 کشور خارج شم و به وطن خودم برگردم. نیتا بتونم از ا یخوام من و عقد کن یم

 قابل باور بود. ریشرمانه! غ یدرخواست ب نیو پول... با ا یاز انتظارم بود! اخاذ دور

 .دیزد، نه نگاهش رو دزد ینه حرف د،یخواهر مقتول، نه خجالت کش یتنفر زل زدم به چشم ها با

 .ستادیحرفش ا یمصمم پا 

 کردم. رونشیاز اتاق ب ادیشدم و با فر یعصب

 .دیابرو در هم کش زیهشدار آم سرباز

 با عجله خودش رو به اتاق رسوند. نایس

 

 کرد. حمیبعد توج خیتوب اول

... غرور کاذبت یکن یچه غلط ،یکه باال آورد یغربت با اون گند نیتو ا یخوا ی... میبا خودت چند چند معلومه

 من و خودت...  یزندگ ایبرات مهمه 

 مونه؟... یچند سال منتظر تو م یکن یفکر م ،یخودت نشوند یپا ایدختر مردم رو اون ور دن د،یوعده وع با

 به تو نداره. یتّعهد چینشسته، وگرنه هفقط با حرف تو و دل خودش پات  ایدر

 ؟یتا از دستت بره و دق کن یباز هم دست رو دست بزار یخوا یسال... م میماه تو، شده دو ون هشت

 .میش ینشه، بدبخت م داشیپ گهیاگه بره و د ته،یخواسته اش تنها شانس زندگ نیدختر با ا نیا

 ؟یبکنه و نتونم از دستش خالص شم، چ ینامربوط ی: اگه فکرهادمیپرس نایحال از س نیداد. اما با ا یرضا نم دلم

هم  یاون بردار، مادر ریوبمش و در آوردم، به غ ریدادن: من باهاش حرف زدم، ز حیتوض متیشروع کرد با مال نایس

 یدیتهد چیشرط رو گذاشته، وگرنه ه نیا یرفته.. خودش از سر ناچار دشیشهر به کل با شوهر جد نیداشته که از ا
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خواسته رو  نیا تشیخودش.. فقط به خاطر امن یدگزن یره پ یبرسه م رانیتو نداره، پاش که به ا یزندگ یبرا

 کنم. دایپ یخودم کار کنم و سر پناه یتونم برا یو م ستیدر خطر ن میجان تیامن رانیا گهیکرده...م

 بابا... یبره، حت یماجرا نم نیاز ا یبوئ یقرص کس دلت

 عقد نامه رو امضا زدم. یپا نا،یس یکننده  دواریام یحرف ها با

 .رمیبگ رانیمن باشه تا بتونم اقامتم رو به ا شیپ دیدختره شناسنامه ام رو گرفت و گفت، با اما

 شدم، اما قادر کمر راست کنم و راه بروم. آزاد

 حکم مرگ رو داشت. میدور برا یو راه ها مایهواپ

 شدم. نیخونه نش یماه چند

 بود.  ریدرگ یلیداد و خ یدانشگاهش رو انجام م یکارها نایس

 و حال مضطربش شدم. یواشکی یمتوجه تلفن ها ،یدر پ یروز پ دور

 بار سوال کردم، اما از حرف زدن طفره رفت. چند

 داد. یخوش خبر یندا شهیخونه حرف زدم که مامان مثل هم با

 به سرم شده. یچه خاک دمیفهم ا،نیس ینترنتیا یاز گوش دادن به مکالمه  یدزدک شبانه

 تونست آرومم کنه. ینم نای. سختمیخونه رو بهم ر یهمه جا دم،یکش ادیکردم و فر یها خود زن ونهید مثل

 مردم. یم داشتم

 و من خبر نداشتم. یدر اومده بود یا گهیتو چند ماه بود به عقد کس د 

کردم،  یم رشیخودم تعب یبرا  یخاله زنک یرو صبح به صبح با حرف ها دمید یم یوحشتناک یروز خواب ها هر

 دادم. یم یخودم رو دلدار

 .یبه زور آرومم کرد، اما چه آرام شدن نایس

 قدم رو رفتم. طیآوردن بل ریگ یفرودگاه رفتم و تا صبح برا شبانه
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 بود.  یداغونم وصف نشدن حال

 شدم. دواریکه زد، ام یبا حرف نایس

 .یبه من برگرد یتون یساده خونده شده و اگه تو دلت با من باشه که م تیمحرم کیز هنو گفت

 .یبه دست آوردنت که خودت شاهد بود یو خون و دل خوردنم رو برا یدر به در یها روز

 کار اون پست فطرت طاها. اما

بهت  یبه داخل ساختمان، چشم ها دنیبرخاستم با دو مکتین یشد وحشت زده از رو یجار مایطاها که بر زبان ن نام

 کاره گذاشتم. مهیزده و حرفش رو ن

 

 .دمیگذشتم رو نفهم یرو تا اتاقم با چه حالت سالن

 چند پرستار رو پشت سرم احساس کردم. دنیدو فقط

 .زمیتونستم اشک بر یکرد، اما نم یداشت خفه ام م بغض

 شم . یبزنم و خال ادیتونستم فر ینم

 کردم. یرو باز و بسته م میباشه، لبها دهیپر رونیکه از تنگ آب ب یم و مثل ماهزد یچنگ م میگلو به

 اللم کرده. یحرف زدن، خدا قهرش گرفته و به کل یدوسال رو لب باز نکردم برا نیکه خودم ا نیکنم از ا فکر

 پرستار قادر به آروم کردنم نبودند. دو

 زدم. یدست، پر قدرت پسشون م با

 کردم . یفشار وارد م میو به گلو مدیکش یرا م میموها

 صدا، بدون اشک... یب

 خودم. یو خدا دمیشن یقلبم رو فقط و فقط خودم م ی هیگر یها یها اما
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 .دمیاش کوب نهیس یقفسه  یآماده کرد که با دست محکم رو یآمپول پرستار

 تلو خورد و سرنگ از دستش افتاد. تلو

 کاره ام کبود شده بود. مهیکنم صورتم از تنفس ن فکر

 در و فشار داد. یاز پرستارها زنگ خطر باال یکی

 ...ایبود خدا یبتیچه مس نیا

 من و در حصار دستانشون گرفتند. یپرستار هم وارد اتاق شدند و چهار نفر چند

 هم افتاد و بغلشون از هوش رفتم. یرو میسوزش بد پوست دستم، کم کم پلک ها با

 سرم بود. یباال انیو بدبختم گر نوایکه باز کردم مادر ب چشم

 .دیلرز یپدر شکسته شده ام م یها شانه

 .دیگونه ام کش یدست رو هیبا گر مامان

 ...یاریبه سرت ب یخوا یم ی... چهیچه حال نیبا خودت... ا یکن یکار م یچ

 شد. لیبه هق هق تبد شیصدا یب یها هیگر

 گهیتحمل کنم... د یو دم نزنم... تا ک نمیبب نجایگوشه ام رو ا گریج ی... تا کیکن یو راحتم نم میکش یچرا نم ایخدا

 برش گردون... یو جوونم رو به زندگ ریکشم... جون من و بگ ینم گهیبستمه... د

 مبل بلند شد. یاز رو بابا

 شد وجودم رو لرزوند. ینم دهیدرش د یاهیس یتار مو چیه گهیکه د دشیو محاسن سف یاشک یچشمها

 .دیمامان و چسب یبازو

 شه... یتو، خوب نم بتیمص یها یها نیدخترم اگه بخواد خوب بشه هم با ا ینخون... طفلک سی ی هیکن زن... آ بس
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 .دیاش کوب نهیبا مشت به س مامان

 ینم گهیوامونده خفه کنم... د نیآه ام رو تو ا یو دم نزنم...  تا ک نمیبب یتا ک کنم... یسوزم... دارم دق م یم دارم

 کشم...  ینم گهیکشم... به جان خودت د

 رنج و آه مامان، دستانم رو فشردم. از

 زور زبانم را داخل دهانم چرخاندم. به

 ... ما...ما

 دو کلمه از زبانم خارج بشه جون دادم. نیا تا

 .دیبا شتاب به سمت من برگشت و بغلم کش مامان

 هق بابا کل اتاق رو برداشت. هق

 دلم... مامان قربون صدات بشه... بگو ... حرف بزن... زیبشم... جانم... عز فدات

 قادر به حرف زدن نبودم.  اما

 بود. شمیخورد. درنا هر روز پ یاز کنارم جم نم ادیز یاز خوشحال مامان

 زدم... یلبخند م یکردم و گاه یم هیگر یگاه

 بود. ایکار دن نیو مهم تر نیدو کار، بزرگ تر نیپنج سال ا بعد

 و محوطه نگذاشتم. رونیچند روز رو اصال قدم به ب نیا اما
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 وحشت داشتم. ماین دنید از

 واهمه داشتم. ش،یزنده شدن و مرور خاطرات پنج سال پ از

 مکن پس دادم.شکل م نیتاوان عاشق شدنم رو به بدتر من

 نهار داد. مارستانیکل ت یبرا ،یبابا نظر امروز

 .افتیبا پنجره انتقال  نییپا یبه طبقه  اتاقم

 کنه... کاریدونست چ یاز خوشحال نم مامان

 رو کنار زدم. دیسف یساده  ی پرده

 کردم، نشسته بود، جا خودرم! یهر روزم که غروب رو تماشا م مکتین یکه رو یکس دنید از

 

 .دیگونه ام چک یچشمم سر خورد و رو یاز گوشه  یاشک سمج قطره

 رو از دست دادم، باز هم منتظرم نشسته!. میو عفت وآبرو میدخترانگ گهیکه د نیبعد پنج سال، اونم با ا ماین چرا

 ... چرا؟... چرا؟

 کردند. یچرا ها هر روز داشتند خفه ام م نیا

و ناراحت نشه، به سمت در  نهیام رو نب هیمامانم گر نکهیا دیم پس زدم و به امگونه ا یباز شدن در، اشکم را از رو با

 .دمیچرخ

 همان دختر رنگ و رو رفته، شوکه شدم. دنید با

 خواست!؟ یاز جونم م یچ گهی! دنجایهم ا باز

 و به طرف تختم رفتم. دمیدر هم کش ابرو

 گرفته و خش دارش برخاست. یصدا
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 ...یمجنون واقع کیو عاشق،  اریمرد تمام ع کیمردِ،  کی ،یزد یم دشیکه پشت پنجره د یاون

مهم  میبرا یکردم و کس ینجات خودم تالش م یاما منم برا دم،یعشقش به تو رو از زبان برادرش شن ایور دن اون

 نبود.

 ...ییها دیو چه تهد یشد، اما با چه مکافات یراض

 .ییدهایبا چه ام رانیا برگشتم

 به محل کارم اومد. دنم،ید یبرا یه بودم که پسر جوانکرد دایکار پ تازه

 اش ادا کنم. یعروس ختنیدارم رو با به هم ر مایکه به ن ینید دیکرد و گفت با یرو معرف خودش

 .ختیخودش آب ر یرفت و برا زیحرفش به سرفه افتاد. کنار م انیم

 افتاده. یبه چه روز نیبب یجوون بودنش سوخت، تو اوج جوون یبرا دلم

 مبل نشست. یسرفه اش بند اومد و رو یکم دختره

 ...رمیخواد هر زودتر بم یام کرده. دلم م یعاص گهید یضیمر نیا  دیببخش

 عذاب بکشم. دیو با دهینفس من سر نرس انیکار کنم که هنوز پا یاما چ 

 چشمش رو پاک کرد. یمکث کرد و اشک گوشه  یکم

 گفتم. یداشتم م اره

 ه؟یو علت کارت چ یکرد دایو از کجا من پ یهست یخواستم و گفتم ک حیتوض ازش

 بوده. مایکه عشق ن ایبه اسم در ی: اسمم طاهاست. نامزد دخترگفت

 شده.  یعاشق بد کس مای: نگفت

 .هییهر جا کیعاشقشه،  مایکه ن یدختر

 و باهاش نامزد شدم.  دمی: منم نفهمگفت
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 . ختمیشدم و بهمش ر زی: بعد نامزد شدنم، متوجه همه چگفت

عقدت رو بهشون خبر  انیو جر ایمثل من تباه بشه، ب یا گهیجوون د یخوام زندگ ی: از سر انسان دوستانه نمگفت

 دختر نجات بده. کیجوون رو از دست  نیبده و ا

 هم قبول نکردم باز

 ریرو ز میکه زندگ یپول داد. پول شنهادیپ میکنم برا یرو باور نم شیحرف ها دید یدنبالم افتاد... اما وقت یروز چند

 کرد. یرو م

 در دو دلش نشستم. یپا به

 کرد. دلم به حالش سوخت. هیگر میجلو

 یشما فرستاده... اما نم یبله گرفتن به خونه  یدوستت داشت و ماه ها به خاطرت مادرش رو برا یلیگفت: خ یم

 ... ینک یهست و بالاجبار  تحمل اش م یا گهیدونست تو قلبت با کس د

 خنک بشه...  یعروس نیدلم با بهم زدن ا یخوام فقط کم ی: مگفت

 شدم... شیخام وعده ها گهیدلم به حالش سوخت از طرف د کی از

 زنانه ام غلغلک اش گرفت. یجالل و جبروت تاالر، حسود دنیگذاشتم از د تیپا به عروس یوقت

منم نباشه... پس  یبرا یهمه خوش نیدختر کمتره... چرا ا نیااز  میخودم گفتم: منم دخترم... منم آرزو داشتم... چ با

 کنم. یدست و پا م یادیز یها یخودم خوش یبرا رمیگ یکه از طاها م یزنم و با پول یرو بهم م یعروس نیا
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 طاها نبود و در رفته بود. دم،ید یبهم حمله کرد، برگشتم و پشتم رو خال نایس یوقت تیعروس روز

 افتاده بودم. ریگ یبعد مخمصه ا تو

 رو به زور از من جداش کردند. به قصد کشت کتکم زد. نایس

 سر دووند. م،یکه قرار گذاشته بود یدادن پول یطاها برا یروز چند

 .دم، پولت آماده ست یکه بهت م یآدرس نیبه ا ایروز ظهر باهام تماس گرفت و گفت ب کی

 به محل مورد نظر رفتم. یخوشحال با

 شهر. رونیبزرگ ب یا خونه

 .یتخت افتاده بود یرو هوشیخونه شدم، تو ب وارد

ازم خواست تو رو لخت کنم و  یراه انداختم. اما در کمال ناباور دادیو داد و ب دهیکش یدیجد یفکر کردم نقشه  اول

 .رمیپولم رو بگ

 .ستیاصرار کردم تا علت کارش رو بگه طفره رفت و گفت به تو مربوط ن یچ هر

 رو که گفت انجام دادم. یاون روز، کار خالصه

 که گفته بود رو داد. یچهارم پول کیشرف نامرد  یب

 هم ازش خبر نداره. یخارج شده و کس رانیاز ا دمیبار رفتم سراغش که د چند

 تیو تو رو با واقع شتیپ امیجا بس نشسته، اومد سراغم، گفت ب نیبه پات اکه پنج ساله پات  یعشقت، همون روزید

 رو به رو کنم.

 از تو بود. مای... طاها قصدش خار کردن و دور کردن نی... تو پاک پاکفتادهیتو ن یبرا یاتفاق چیه

 یکنارت م ادیهم به سرت ب ییهر بال دمیرا که د یمرد نیکشه. اما من ا یکارش ازت دست م نیبا ا مایکرد ن یم فکر

 مونه.
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عشقش موندن رو نداره، همه به دنبال هوا و نفس   یقدرت عاشق شدن و پا یمرد چیزمانه ه نیرو بدون، تو ا قدرش

 .ستیمهم و قابل احترام ن شونیبرا یزن چیه رن،یخودشون م

 رگرد. نشده بهش ب رید ،یبش مونیپش یخودت ساخت یکه برا یزندان نیسکوت، از ا نینکن فردا پس فردا از ا یکار

 با امروزش فرسنگ ها فرق کرده . دم،یکه من اون ور آب د یروز از

رسه، داغون  یبه نظر م رتریشده، از برادر بزرگترش پ دیهاش سف قهیشق یچشمانش گود افتاده، تمام موها یپا 

 شده...

حرف  نیمرد قلب پاک کردم در عذابم، فقط با ا نیکه در حق ا یبرسون. من از ظلم انیعذاب رو به پا نینشده ا رید 

 از گناهم رو سبک کنم. یها، خواستم کم

 نکن. ریس ایدن نیام، خودت و اون رو از ا یرفتن گهیمن د ،یدون یبه بعدش رو خودت م نیا از

 

 اتاق و ترک کرد. نییپا یشد و با سر بلند

 .هیاسمش چ دمینفهم یحت

 در مغزم اکو شد. شیها حرف

 ...ی... پاک پاک... سالمیاکپ تو

 با من نکرده!... یطاها کار یعنینکرده!...  ی،طاها بهم دست دراز یعنی یچ یعنی

تاوان  یعنیبود!  گهینفر د کیترساندن و خار کردن  یبود!... فقط برا یچیه یمن، برا یوانگیسه سال جنون و د یعنی

 هر لحظه پس بدم...  دیخشم دو نفر رو من با

 کی یمن، برا یپنج سال نابود یعنیبود!  یچیدوسال الل بودنم و منتظر مرگم نشستنم همش به خاطر ه یعنی

 مسخره بود. شینما

 اهیس ی هیکرد. مردمک چشمانم از آن ال یم هیگر یها یداد و ها یرو تکون م میکه محکم سر شونه ها یدست با

 .دیرنگ رها شد و صورت پر اشک مامان و پشت سرش درنا رو د
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 !ید ی... چرا جوابم و نمستیشده... چرا رنگ به روت ن ی... دخترم... فدات بشم... چاااای... دراااایدر

 .دمیوار مامان و پس زدم و به طرف پنجره دو وانهید

 من نشسته بود. یشگیهم یهمان جا ماین

 دستانش گرفته بود. انیبار برعکس هر روزش خم شده، سرش رو م نیا اما

 ...دیکش یمن زجر م یکه پا به پا یکس یخودم، برا یپاره پاره شد، برا دلم

 .دیکه تکه تکه شد و دستم رو تا مچ بر دمیکوب شهیش یرو یاراده با تمام گواه، مشت یب

 یزدم و ها غیزدم، ج غیقلبم ج ادیاعتنا بودم، اما از سوزش ز یمامان و درنا ب یها غیدستم به جهنم، به ج سوزش

 سر دادم... هیگر یها

 مامان، خودش و داخل اتاق انداخت. یها غیو ج هیگر انیبا شتاب م یکس

 فشرده شدم. ،یپر تپش مردانه ا ی نهیشده و به آغوش و س دهیاز دست مامان کش ه،یبه چ یبفهمم چ نکهیقبل ا 

 قلب ضربانش، آرامشش برام آشنا بود. نیا
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 بسته ام رو باز نکردم. یها چشم

 گوش دهم. بایز یملود نیخواست ساعت ها، سال ها و قرن ها، به ا یم دلم

 بودم . دهیحس رو گم کرده، به جنون رس نیآهنگ رو، ا نیا من

 درد من درد مند است. یحس، دارو نیآغوش و ا نیا
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 من است. یه بخش روح آزرد امیوجود لرزان، الت نیگرما، ا نیا

 .دیام رو کش یدست زخم یکس

 چشم باز نکردم. ادشیسوزش و درد ز از

 باشد از سرم نپرد. ایفشرد، اگر هم رو یامان من و به خودش م یکه ب نهیس نیحس و ا نیخواستم ا یم فقط

 آرام بخش عطر مردانه، لرزش بدنم رو کم کرد. یبو نیا

 امانم رو نرمال ساخت. یمقطع و ب ینفس زدن ها نفس

 سرد اتاق، بلند شم. یها کیسرام یاز رو یخواست حت ینم دلم

 نشم. رابیوجود س نیکنم و از ا یحرکت دمیترس یتکون خوردن وحشت داشتم. م از

 اش فرو بردم. نهیصورتم رو داخل س شتریجا به جا شد که ب یکم

 .دمیکش یکه نظاره گرم بودند، خجالت م ییاطراف، از چشم ها از

 پدر و مادرم رو نداشتم. شیبه بلند شدن و پلک گشودن، پ قادر

 خواستم با رها کردنش دوباره از دستش بدم. ینم گهیآغوش رفت. د نیدر گرو ا میسر زندگ تمام

 گوشم، حال خرابم رو خراب تر کرد. ریدورگه و بغض دارش ز یصدا

 دوستت دارم. یلیخ

 نگاه خسته اش رو نداشتم. دنید یرو گهیخواستمش، اما د یعاشقش بودم، منم م منم

 پانسمان، رها شد. یبود برا یدست ریکه اس دستم

 جمع کردم. مایآغوش ن یتو شتریرو ب خودم

 .دیدور شدن هق هق مامان با بسته شدن در اتاق به گوشم رس یصدا

 سکوت اتاق رو شکست. ماین یغم زده  یصدا
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 یخواد... دلم جان دوباره گرفتن م یچشمانت رو م یخواد... دلم غرق شدن در آب ینفسم، دلم نگاهت و م عمرم،

 خواد.

 خواد. یکران نگاهت رو م یب یایدر دلم

 خواد. یعشق دوباره ات رو م دلم

 چنگ انداختم. راهنشیهر ابراز احساساتش هق زدم و به پ با

 خوام...   یرو نم یزندگ نیخوام... بدون تو ا یرو نم دنیتو نفس کش بدون

 ...چمیتو ه بدون

 شد. یهق هق من قاط یشکست و با صدا بغضش

 رو تنگ تر به خودش فشرد. فمیبدن نح شیبازوها

 شد. یم نییمردانه اش به شدت باال و پا ی هیاش از فرط گر نهیس اما

 نبود. یدو ساعت رفع شدن یکیپنج سال با  نیا یدلتنگ

 .میتا بالخره آروم گرفت میکرد هیگر نیزم یآغوش هم، رودر یدونم چه قدر گذشت و چند ساعت ینم

 خورد و من و از خودش جدا کرد. یتکون

 کف هر دو دستش صورتم رو قاب گرفت. با

 .رمیافتاده ام رو باال بگ نییپا یبعد پنج سال پلک ها دمیکش یم خجالت

 

 ...هیپنج سال برام کاف نیکنم بهم نگاه کن... ا یم خواهش

 آورد.  یپر خواهشش دل سنگ و هم به درد م کلمات

 ثابت موند. یا دهیو درد کش نیسرخ و غمگ یچشمها یباال رفت و رو میها پلک
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 زدند. یم ادیاز من فر شتریب یکه رنجش رو حت ییها چشم

 فروغ تر از نگاه من بودند. یکه خسته تر و ب ینگاه

 کرد. دنیشروع به بار م،یغم عظ نیا دنیچشمانم دوباره با د یخشک شده  باران

 گونه ام گذاشت. یسیخ یصبرانه لبانش رو رو یب ماین

 در چرخش بود. میگونه ها یامان رو یوقفه و ب یداغش ب یها لب

 شود. یم رابیو س دهیکه به لب آب رس یتشنها مثل

 کرد. میدوباره، همراه یها دنیبار نیا یهم برا ماین

 بسته شده بود و راه روان شدن نداشت. یسد پتن کیکه پنج سال پشت  یلیهم شدند. س یقاط لیدو س هر

 شدم. ریآغوشش اس انیکه م دمیسرم رو عقب کش یام کم یباطن لیم عالرغم

 جا بمون...  نیکنم... هم ی... خواهش مایدر بمون

 نبودم. دنیبه مخالفت و عقب کش قادر

 حلقه زدم. رو دور کمرش میتر شد و دست ها وانهیام، د وانهید دل

 .دیکش قیعم یگردنم فرو برد و نفس یرو تو گود صورتش

... پا به پات کنارت شمیلحظه ازت دور نم کی... یریقلبم اس یرو نجایبه بعد، ا نیکنم... از ا یبه بعد رهات نم نیا از

 ...یلحظه آه بکش کی یزارم حت یمونم... نم یم
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 فقط نگاهم باهاش درد و دل کرد.  ش،یها یمقابل ابراز دلتنگ در

 شد. یباز نم یهمه سال، قفل شدنش به راحت نیچرخشش رو از دست داده بود، ا زبونم

 سکوت گرفتم. یافتاده، روزه  یبه سرم اومده و چه اتفاق یآنکه بفهمم چ یب

 رنج ها خودم بودم. نیا شتریب مقصر

 بغلم کرد. اطیآرام از کنارم بلند شد و با احت یلیخ ماین

 بودم که نتونه بلندم کنه. یو کم وزن تر از اون فینح

 . دیکش میتختم گذاشت و پتو رو یرو

 بوسه زد. میشونیپ یرو یو طوالن قیشد و عم خم

 ...یجا بمون نیا گهیزارم د یبرمت... نم یم نجایو نگاهش در نگاه غم گرفته ام گفت: فردا از ا دیکش عقب

 زد. یبهم چشمک م یبدجور شش،یته ر انیم یدیسف

 گفت. یدختر راست م اون

 بشاش و جوان من. یمایکرده بود با ن کاریروزگار چ نیا

 از من. شتریب یشده بود، حت داغون

 حامد برخواست. یضربه به در خورد، پشت سرش صدا چند

 شده بود دوباره... ریما چرا ش یآبج نیا نمیبب رونی... بپر بیو قورق کرد نجایمجنون ا ی آقا

 زد. شیرو یبدون خجالت از حامد، دستم را بلند کرد و بوسه ا ماین

 تخت... التیرم حامد، خ یجا نم چیام ه یلیل بدون
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 نیشدم از دست ا وانهیشباهت به درد پنهان شده در اعماق وجودش رو نداشت گفت: د یکه ب یخنده ا حامد

 .یتا مجنونت رو آواره شهر نکرد یلیبلند شو ل وانه،یمجنونه د

 کردم. هیچند روز رو به قدر پنج ساله گذشته ام گر نیا

 .ختندیبالشتم ر یبه رو میچشم ها یقطره اشک از گوشه  قطره

 .دیسرم را به آغوش کش حامد

و  زیهمه چ دمینکن... قول م هیدلت بشم، گر ینکن... فدا هیبه جونم، غم و غصه هات تو فرق سر من... گر دردت

 درست کنم... 

 که محصور بود، فشرده شد. مایدست ن انیهقم که برخواست، دستم م هق

 حاصل کردند. نانیدو مرد، من و از پشت و پناه بودنشون اطم نیا

خراب شده  نیکه پنج سال تو ا یهمچون کوه... پشت و پناه یاز جنس صفت و سخت، پشت و پناه یپناه پشت

 ...یمنت چیبدون ه ،یرم بس نشستند، بدون خستگکنا

 مهربان تر... یبود از برادر تن یبرادر میبرا حامد

 تر... وانهیبود از مجنون د یعشق ماین

 روزگار، خسته ام کرده بود و خسته تر... یسخت اما

 

 حامد محروم بودم. یپسر کوچولو دنیسال از د پنج

 روم بودم. مح شیها ابانیشهر و خ یپنج سال از بو 

 محروم بودم. زانمیسال از کنار عز پنج

 خونه و آرامشش محروم بودم. یسال بو پنج

 تباه شد. میدروغه ناجوانمردانه، زندگ کیسال با  پنج
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 عمر... کیمن  یکلمه است... اما برا کی یزادیسال، در زبان هر آدم پنج

 شد.  یپشت اتاق در بسته، سپر مارستانیو نشاطم در ت یجوان

 ... محروم شدم.یبرف زمستان... لمس طراوت بهار دنینم باران، د یسال از بو پنج

 .میزندگ یروز ها نیبهتر یتباه ،یدروغ و نامرد کیدروغ کشنده، جنون با  کیو پوچ،  چیه یبرا همش

 .یاما چه گذشتن گذشت

 شد و خودم دل مرده... ریخم شد... عشقم پ زانمیعز کمر

 خودم مجهول بود. یهم رو دادم که براگناه کدوم اشتبا تاوان

 سخت و به دور از تصور گذشت. میقدر برا نیا یامتحان اله دیشا

 نوشتم پاک نشد. یشانیوقت پ چیاز سرنوشتم، اما ه رم،یها و بارها گله کردم، از تقد بار

 خفه شد. مایآغوش حامد و دست در دست ن انیام م هیورود پرستار بخش، گر با

 رو بندازن. شهیش انیتا ب دیببر یرو به اتاق بغل ضیمر لطفا

 مانع شد. مایکه ن رهیو خواست بغلم بگ دیکش شیچشم ها یرو یدست حامد

 برم. یم خودم

 به خنده نشست. شیحامد قبل از لب ها یها چشم

 نمونده بود. میبرا یلحظه قوت نیتونستم راه برم، اما در ا یم خودم

رو دوباره به  تمیبشم و احساس امن دهیدر آغوشش کش ایمعشوقه ام جا خوش کنم... خواستم در دل  یهم م دیشا ای

 .اورمیدست ب

 هم حقم بود. نیلوس کنم که ا شیخواستم خودم رو برا یهم م دیشا ای

 .میزانوها ریرو ز گرشیگردنم برد و دست د ریدستش رو ز کی ماین
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 تخت کنده شدم. یاز رو یپر کاه مثل

 از افتادنم دست راستم و از سر شانه اش به طرف گردنش حلقه زدم. یریجلوگ یبرا

 خجالت چشم بستم. از

 برنگشتند. شمیو بابا کجا بودند! درنا کجاست! چرا پ مامان

 هم زبان وا مانده ام قادر به چرخش نبود.  باز

 تونستم تحمل کنم. یم یرو تا ک بتیمص نیا
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 ما باز کرد.  یو در را برا دیجلوتر دو حامد

 .دمیو پر عطش بلع قیگذاشتم و عطر وجودش رو عم ماین یشونه  یسرم رو رو ناخوداگاه

 کرد. یاش دلم رو خون م یپر آه و زورک یها یدست بردار نبود. شوخ حامد

چه  نی... ببهیزیکنم... واه واه خجالتم خوب چ یخودم ادبت م نییپا ایبغل عشقت...  ب یمن جا خوش کرد وروجک

 شه... یم یبه حول یها حال یبعض  دنیبغلم که دلم با د یکه بپر ییلم داده تو آغوشش... آخ ترانه کجا الیخ یهم ب

 زدم.  یو نه من لبخند م دیخند یم ماین نه

 .افتی ینم نیپر درد و غم ما، حاال حاال ها تسک دل

 شد. ینم میما، روح مرده ما، ترم یما، قلب شکسته  یچند ساله  میعظ غم

 فرود آمدم. مارستانیتشک صفت و سخت ت یرو اطیو با احت آرام



 ییایدر یپر

352 
 

من و  یگذشته  یشد تا محروم شدن چند ساله  یم یطوالن یدو اتاق، به قدر نیخواست راه ا یچه قدر دلم م ایخدا

 جبران کنه.

 گونه ام کاشت. یرو قیعم یاز دورم باز کرد و قبل کمر راست کردن بوسه ا یطوالن یدستانش رو با مکث ماین

 حسرت هاست. یآغوش ها، فقط از رو نیبوسه ها، ا نیا

 .دیرو چسب ماین یبازو حامد

 ... می... ما هنوز بله ندادنمیبب ایب

 .ردیگ یم شیو در پ یپر از اشکش از من، راه خروج یچشم ها دنیبا دزد ن،ییسر پا ماین

 کنه. یحاصل م نانیاطم دیو ام یهم فشردنش، دلگرم یبا پلک رو حامد

 گذاره. یقرمز و ورم کرده پا داخل اتاق م یبا چشم ها درنا

 ...یخواهر یخوب

 .دمیتکون م یبهتر بودنم سر یبرا

 شم. یدرنا، نگران م یحامد برا یچشم و ابرو یاشاره  با

 کشم. یو کت حامد رو م دمیدلهره، سرم و تکون م یتند، از رو تند

 و گفت:  دیام رو بوس یشونیپ عیسر

 نشده... بابا فشارش باال رفته بود که االن بهتره. یزیچ

 . دی.. زبونم نچرخامدیدر ن کمی. چند بار دهنم رو باز و بسته کردم، اما جدمیوحشت سرم را عقب کش با

 بغلم کرد. حامد

 ... خوبه خوبه...ادی... االن ماینشده در یزیجون خودت چ به

 تنم عادت کرده بودم. یلحظه به لحظه  دنیبه لرز گهید
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 .ختیر یو اعصابم رو بهم م دیلرز یم یوقت، با هر حرف یو ب وقت

 اومدم. رونیمامان که حامد رو مخاطب قرار داد، شتاب زده از بغل حامد ب یصدا با

 ...حامد

 شد. ریسراز میگرفته، اشک ها یبابا درست پشت سر مامان با رنگ و رو دنید با

 قبل بابا به سمتم پا تند کرد و محکم بغلم کرد. مامان

 ... یکن یم هیقربونت بشم... چرا گر هیچ

 باز هم مزاح کرد... حامد

 خواست.... یبچم باباش و م یچیه

اش رو به  یخوش ،یندیخوشا زیچ چیکه با ه یدل صاحب مرده رو آروم کنه! دل نیا یداشت با شوخ یچرا سع حامد

 کنه... یدل پر دردم رو پر از درد م شتریکه ب یی... حرف هاارهیدست نم
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 مرخص کردند. مارستانیمن و از ت ما،یگفته و قول ن طبق

 تند.داش یپشت سرم قدم برم ما،یبغلم رو گرفته بود و بابا و حامد و ن ریز مامان

 مامان نشستم. شیعقب پ یصندل یرو

 .یزل زدم به آسمان آب شهیدادم و از ش هیشونه اش تک یرو رو سرم
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 کمک راننده. یصندل یگرفت و بابا هم کنارش، رو یپشت فرمان جا حامد

 اومد. یهم پشت سر ما م مایدارم ن نیقی

 در حال گذر، مجبورم کرد چشم ببندم. یها نیماش اده،یتهران و عابران پ یها ساختمان

 بزرگ. یبودم گم شده در شهر یبیغر کیداشتم. انگار  یبیغر حال

 گشت. یهفت ساله که گم شده بود و فقط دنبال بزرگترش م یبچه ا کی

 و سوزش معده داشتم. یگلو گرفتگ احساس

 خورد. یهم داشت حالم بهم م باز

 اش فشرد. نهیرد کرد و سرم رو به سو دستش رو از پشتم  دیمامان فهم انگار

 مادرانه اش، آرومم کرد. یبو

 .دمیکش رونیسرم را از بغل مامان ب نیتوقف ماش با

 .... نشیدلنش یسبز رنگش... هوا یخونه... درخت ها اطیح

 توسط بابا باز شد. رونیسمت من از ب در

 بابا.. یو آرزو دیمن... ام یدختر کوچولو یخونه خوش اومد به

 گذاشتم. رونیقدم به ب ،ییمثل آدم فضا ،یشده، مثل آدم آهن مسخ

 ... دمیفهم یگرفتم... چه مرگم شده بود رو خودم هم نم یتنگ نفس

 بلندم کرد. شیدست ها یبه خودم بجنبم حامد رو تا

 بلند، من و به داخل خونه رسوند. یبا قدم ها عیسر

 .دندیحامد ترس دنیحالت دو دنیبودند، از د ستادهیا یدر ورود یاستقبال از من، جلو یو ترانه که برا درنا

 شده داداش؟.. یچ
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 گفت: یبلند بایتقر یبا تن صدا حامد

 ترانه... زود... اریقند ب آب

 فرود اومدم. یمبل راحت یرفتم که رو یاز حال م داشتم

 ...مایاز ن ریدست پاچه دور و برم بودند، به غ همه

 حالم. یب یقرمز و غم گرفته، زل زده بود به چشم ها یها با چشم میرو به رو درست

 نمیکردنش رو، نب یمرد و صبور کیرنج  نمینکنم، تا نب دشیاز خودم و خوب شدنم نا ام ن،یاز ا شتریبستم تا ب چشم

 .دهیمنتظرم نشسته و پا پس نکش یچه طور نمیرو، تا نب ختنشیاشک نر

شده به حلق خشک  نیریرو از هم فاصله دادم و جرعه جرعه آب ش میلبم، لب ها یسرد رو وانیل ینشستن لبه  با

 شد. ریشده ام سراز

 بابا توجهم رو جلب کرد. یکردن ها سیه سیه

 .گرید زیهست و نه چ نایمامان ا یها هیممانعت کردن از گر یها، فقط برا سیه نیکه ا دمیفهم

 م.چشم باز کن یساعت یخواست ال اعقل برا ینم دلم

 خونه و از بد شدن حال دوباره ام. دنیاز د دمیترس یم

 سرم گذاشت. ریز یبالشت حامد

 جونم... داداش دورت بگرده... سرت و بلند کن.... یآبج

 سرم هول داد. ریبلند کرد، بالشت رو ز یسرم گذاشت و کم ریرو ز دستش

 شد. دهیکش میرو ییپتو

 خاست. یبر نم یاز کس ییصدا چیه

ام برگردم... بدون فکر... بدون غصه... بدون   یشم به زمان کودک یم داریب یخواست ساعت ها بخوابم، اما وقت یم دلم

 تنش ها و رنج ها...
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زد و خاکسترم رو به باد داد... ذره ذره وجودم رو گرفت و نابودم کرد... از عاشق شدن و  شمیکه ذره ذره آت ییها رنج

ام، فقط با رنج و  یام فقط و فقط با آه گذشت... دل و دل دادگ یو سر زندگ یساخت... جوان مونمیکردن پش یعاشق

 غصه به هدر رفت...
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 رفت.  یاعصابم رژه م یپچ ها رو پچ

 کرده باشه. تیگوش عاص ریز ن،یریکه موقع خواب ش یمگس یصدا مثل

 ام داشته باشم. یعصب ستمیس یبرا یرو مشت کردم تا کنترل دستم

 مشتم قرار گرفت و شروع به لمس کردن پشت دستم شد. یآرام رو یدست

 پچ ها قطع شدند.  پچ

 تونست باشه. ینم یا گهیدست کس د ماین یبجز دست مردانه  فش،یدست و لرزش خف نیا یگرم

 هجوم آورد.  میاشک به چشم ها نم

 امن خونه رو استشمام کنم و چشم باز نکنم. یونم بوت یم یک تا

 باشم... یقو دیبا

 ؟یبا چه قدرت ؟یچه طور اما

 نمونده، جز آه و سکوت... یزیچ فیکه از من دختر جنس ظع یقدرت
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 که شکست... یهست که نشکند. اما امان از روز یقو یقدرتش تا حد دختر

 دیآفر یخاک یکره  نیبه نام دختر رو بر ا یفیکه خودش جنس لط یهست در دستان کس یشکسته، قدرت نیا میترم

 داد. هیبه عطوفت بهار، بهش هد یو قلب

 برد. یاهیمقطع و بدن لرزانم رو خواب ربود و به قعر س یها نفس

 ...یالیخ ی ایدن کی ،ییروشنا کی د،ینور ام کیکردن  دایپ یزدم برا یکه داشتم دست و پا م یاهیمطلق، س یاهیس

 شدم. یفشرده م یاهیدر س شتریب قم،یهر دم و باز دم عم اب

 اومد. یداشت به سراغم م یکم نفس تنگ کم

 شدم! یداشتم خفه م چرا

 تونم رها شم... یکمه! چرا نم ژنیخوره! چرا اکس یدستام تکون نم چرا

 ... ومدیبکشم... اما نشد... صدام در ن غیکردم ج یسع

 شد...  یم دهیکنار گوشم شن ک،یاز دور و نزد یمبهم یصداها

 رو باز کردم. میکم چشم ها کم

 یکرد، نامم رو صدا م یم ییاز اشک درش خود نما یقرمز و به خون نشسته اش که رد یبودم و چشم ها ماین آغوش

 زد.

 صدا ها چرخ دادم. یرو به سمت مخالف و پ گردنم

 کردند. یمامان و درنا و ترانه هق هق م 

 کرد. یرو پاک م شیچشم ها میمبل روبه رو یرو نییسر پا بابا

 .دیلرز یم شیپنجره شانه ها یپشت به من، جلو حامد

 گشت! یخوانواده ام م شیمن بود و روحم سرگردان پ یعزا دیمرده بودم! شا دیشا

 کابوسه... دی! شانمیب یخواب م دیشا
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 فشاره... ینشست... دستاش دورم حلقه شده من و به خودش م یگونه ام م یرو مایگرم ن ینه نفس ها اما

 همه واضح هستند... صداها

 محضه... تی... واقعستین ایو رو ستین خواب

 تنها پناهم... یته دل دل گله کردم... دلم ناله سر داد برا از

 .به خاطر من رنج بکشن.. زانمیخوام عز ینم گهیبسته د گهیخوبم کن... د ایمن و بکش  ای

 گرفت. میلب ها یرو برداشت و جلو زیم یرو وانیل ماین

 اش. یزدم به نگاه بارون زل

عقد،  زیمحرم نشده بود، من بدون بله دادن از پشت م میعشق، عشق جانم، برا نیدارم ا ادیکه به  ییاون جا تا

 برخاستم!

 کنه!...  یکشه! چرا آرومم م یپدر و مادرم من و به آغوش م یخانواده ام و جلو انیشده! پس چرا م زیچرا عز پس

 گه؟...  ینم یزیبابا چ چرا

درش خونده نشده، داشت امروز  یتیمحرم چیدست ها که هنوز ه نیا دیروز افتاده ام! شا نیاز گناه به ا دیشا

 کرد. یرو بهم گوش زد م یکیتار
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 خورد و شکست. زیبه م یبد یاز دستش افتاد و با صدا وانیل

 ...دیمبل پر یبه سمتم هجوم آورد، بابا وحشت زده از رو حامد

 .دیو مامان به سمت من دو دیکش یخفه ا غیج ترانه

 .دیطول نکش یا قهیدق کیاتفاق ها فقط  نیا هیهم

 شیکه پشت پلک ها ییاون قطره ها دیچک د،یپر اندوهش بار ینشون بده، چشم ها یکه عکس العمل نیبدون ا ماین

 محصور بودند.

 فقط دل خودم رو سوزند. شیوجودم و فوران کرد و گدازه ها آتشفشان

 شه.ن کیبهم نزد یکردم، کس یو اشاره فقط درخواست م مایوحشت زده با ا دم،یچرخ یخودم م دور

 شدم... وانهیفرار کردم... د یآوردم و شناختم، ول ادیرو ب زیکه کم کم همه چ یمثل دو سال قبل....دو سال قبل درست

 گفت: باشه مامان فدات بشه تو آروم باش...  هیبا گر مامان

 ... رونیبرو ب مایداد زد: ن حامد

 ره... ینم ییو جا استیمحرم در مایو داد زد: ن دیابرو در هم کش بابا

 بابا دوختم... یچشم به لب ها ستادمیا

 بود. دهیحال دلم رو از همه کس بهتر فهم بابا

 به سمتم گذاشت. یقدم

 خونده شده...  تیمحرم ی غهیشما ص نیب

شده... قلب دختر من، وجود من، کاروانسرا  دیمن و مادرت تمد یبار به خواسته  کی... هر شش ماه شیسال پ کی

 من اشتباه کردم.  ،دمینبود من نفهم

 .دیرنگش کش دیمحاسن سف یو دست رو دیکش یآه

 باشه. شتیات کردم تا پ غهیپدرانه ام، ص یپسر بود. با اجازه  نیجا شد، اون هم ا کتیدل کوچ یعشق تو کی
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 پس نترس از بودنش... محرمته... د،یکنارت بود و پا پس نکش هیهر روز و هر ثان چون

 پدر دلسوز که خوب دخترش رو شناخته بود...  نیخم شد از ا میها زانو

 توسط حامد گرفته شدم. نیزم یقبل فرود اومدن رو اما

 کرد. تیمن و به سمت مبل هدا حامد

 گرفت. شیرو در پ یبلند شد و راه خروج نییو سر پا دهیخم یبا پشت ماینشستن، ن قبل

 ..دیفشرده شده ام ترک قلبم

 کردم. دنیبه بار شروع ییصدا چیمباها و بدون ه یب

من  یدار شدن غرور مردانه اش رو، خانواده  حهیتا جر ستادی... نه انهیتا شکستنش رو خانواده ام نب ستادیا نه

 خردش نکنم. شتری... نماند تا بنهینب
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 مبل نشوند. یبه زور من و رو حامد

 حامد برخاست. دنمیدماغ نشستن هم نداشتم، با دراز کش دل

 بلند نشد.  یکس چیاز ه یکلمه ا چیه

 نبود. یزیکم چ مارستانیکردند، پنج سال سکوت و ت یم درکم
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 میو وحشتناکتر برا یجیمرگ تدر کی مارستانیخود داشت، اما ت یبودم جا دهیکه کش ییزجرها مارستانیت قبل

 بود.

 زخم پنج سال نبود. نیه درمان اقادر ب یبیطب چیه

 بحران خالص کنه.  نیقادر نبود دلم رو، روحم رو، به آرامش برسونه و من از ا یکس ییاون باال جز

 نبود. مایاز ن یکم کم بهتر شد اما خبر حالم

 کردم. یبا نگاه دلتنگم خونه رو وجب به وجب رصد م داشتم

 پنج سال قبل بود. ینشده بود. همان خونه و پنجر  جادیتوش ا یرییتغ چیه

 نشستن ترانه کنارم، چشم از خونه گرفتم. با

 :دیپف کرده، پرس یرو گرفت و با نگاه مظلوم و چشم ها دستم

 ...یبهتر

 بله تکون دادم. یبه معن یسر فقط

 رو نسوزانم. زانمیعز دل نیاز ا شتریبود تا ب یظاهر ساز یبهتر بودن ها فقط فقط برا نینبودم، ا اما

 به حرف گرفتن و پرت کردن حواسم، کمر همت بسته بود. یامروز برا ترانه

 ...یو سرحال ش یریدوش بگ هیاتاقت  میبر یخوا یآمادست.. م نهار

 ترانه اعالم کردم. یهم گذاشتن موافقتم رو برا یپلک رو با

 نشست. دستم رو گرفت و بلندم کرد. شیکنج لب ها یخوشحال  یاز رو یلبخند

 گرام... ی... خواهر شوپاشو

 شدم... غیپنج سال ازش در نیلحنش رو چقدر دوست داشتم، اما تو ا نیا

 کردم. یشل شد و مکث میدر اتاقم پاها یجلو
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 .ستادیا میدستم رو رها کرد و روبه رو ترانه

 ... نکن دشیمنتظرته... از خودت ناام مای... نایدرشو  ی... به خودت مصلت باش... قویخوب شد گهیتو د ایدر

به سر  ایرفته چ ادتی... ؟یداداشت و من و فراموش کرد یپس زد و دوباره گفت: رنج ها شیاشک رو از چشم ها نم

ر ... به فکدهیبه آخر نرس ای... دنیکن ی... زندگیش یقو دیحامد اومد... اما نشکست... دوباره پا برجا شد... تو هم با

 شن...  یمامان و بابا باش... دارن داغون م

 سخته... یلیرنج براشون خ نیازشون گذشته، تحمل ا یسن گهید

 و حال استرس وارش...  دهیپر یزده بودم به رنگ و رو زل

 دچار استرس شده بود. یهم با اون همه سخت ترانه

اش برگشت.  یعاد یو اما به زندگ دیکه حامد هم از طعم تلخش کش یمارستانیحامد... ت یدست دادن خواهر واقع از

 رو نباخت و از نو شروع کرد. یو  اما زندگ دیها جنگ یبا سخت شیترانه پا به پا

 بودنش پشت حامد باشه و سر پاش کنه. یپدر و مادر... بدون پشت و پناه... باز هم تونست با قو بدون

 م گرفتم و فشردم.از حال خود نانیاطم یرا برا دستش

 .دیچک شیگونه ها یاشکش رو یکه بست قطره ها پلک

 خشونت پسشون زد و ازم رو گرفت. با

پنج سال قبل  یایو در یهات و بشور یسخت یکنم با آب روان همه  یکمکت م ای... بایاتاق رو باز کرد و گفت: ب در

 ...ارهیبغض از پا درت ب نیزارم ا ی... نمیبش

رو  تیخوشبخت دی... بانهیبودنت رو بب یوجدان، قو یب یاون طاها دی... بایزارم با شکستن، دشمن شاد ش ینم

 ...نهیبب

 بزرگ...  یعنی... یقو یعنی ایدر نهیبب

 گذشته ها نرفت. یفکر خودم هم معطوف حمام شد و پ ش،یحرف ها انیترانه م یعجله ها و نفس نفس زدن ها با

 مرههم بود. نیآرامشم بهتر یآوردم و مغزم شروع کرد گفتن ذکر که برا نام خدا رو بر زبون 
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 ("میالعظ یماشاء اهلل ال هول و ال قو الال باهلل العل") 

 چند بار مغزم تکرارش کرد. ،یصادقانه و قلب یتین با

 وجودش. یطاها و انتقام ب ی نهیساله از نماز و قرآن دور موندم، فقط و فقط به خاطر ک پنج

 کنارم وارد حمام شد.  نهترا

 و سر به سرم گذاشت. دیبلند خند د،یمتعجب رو د یچشم ها یوقت

 خوام خودم ماساژت بدم... یم

 نشست. میلبها یدارش لبخند رو یو معن زیه یحرکات چشم ها با

 هولش دادم. رونیگرفتم و به ب شیبازو از

 رو کلفت کرد. صداش

 خوام خودم تن بدنت رو بشورم... ی... میکن یم رونی... من و بتهیسل یا

 حمام رو بستم. پشت در هم دست بردار نبود. در

 بکشم... فیپشتت و ل یخوا ی... میخوا یکمک نم عشقم

 خنده ام وسعت گرفت. شیلحن کوچه بازار از

 .دیشکلم، روحم رو جال بخش ی... آب پر قدرت افشان مربعمیشگیهم یشامپو یبو

 ...ستادمیدوش ا ریتونستم ز تا

 ترانه آب رو بستم. یصدا با

 رنگم رو تنم کرده در حمام و باز کردم. ییآلبالو ی حوله

 بود.  ستادهیدر ا یمنتظرم سر پا جلو ترانه

 کردم. یرو درک م ترسش
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 باز صداش رو کلفت کرد و دستانش رو باز کرد. ترانه

 بوس آب دار بده... هیباشه عشقولکم... بپر بغلم و  تیآف

 

 براش رفتم و کنارش زدم. یغره ا چشم

 دست بردار نبود. اما

 بابا کرم و رو هوا بشکن زدن. دنیکرد رقص شروع

 ام گرفته بود، اما نه از ته دل... خنده

 خانواده ام بود. یاعضا ی یدلخوش یلبخند ها برا نیا

 ترانه رو صدا زد. درنا

 رفت. رونیزد و ب میبرا طونیش یچشمک

 .دمیبود، پوش دهیتخت چ یرو که رو میاستفاده کرده لباس ها زشیه یفرصت دور شدن چشم ها از

 .دیو سف یشلوار آب کیتون ست

 .دیخر یم یآب یلباس ها میبرا شهیو هم ارهیم یخوشبخت یمعتقد بود رنگ آب شهیهم مامان

 .ومدیمن تا حاال ن یکه برا ادیخودش ب دیبا یخوشبخت اما

 . ادیبا رنگ و لعاب به دست نم یخوشبخت

 موز، با قر کمر وارد اتاق شد. ریش وانیل کیبا  ترانه

 فنره... بابا قرش بده و قرش بده.... ایکمره  نیا

 .دندیو حامد با خنده تو اتاق پر درنا

 .دیچرخ یزد و دور ترانه م یبشکن م حامد
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 من...  کیبه نزد ایمن... ب کیمن... شب تار کیبار کمر

 زدم. یصدا، فقط لبخند م یزد و من ب یترانه درنا قهقهه م یخوندن حامد و عشوه ها از

 رو از دست ترانه گرفت. وانیبا خنده ل درنا

 رو داداش خل و چل ما...  یزیر یمن... االن م بده

 .ختیدرنا رو بهم ر یموها حامد

 کنم رو موهات... یو خال وانیمن خلم... ل حاال

 و داخل دستم هول داد. وانیل غیبا ج درنا

 حامد گل نکرده، زود سر بکش... یباز ونهیتا د ایدر

 کردم تو حلقم. یموز رو خال ریپر ش وانیل یدونم چطور ینم

 انداختند. رونیو ترانه حامد و به زور از اتاق ب درنا

 .دیکش نهیدستم رو گرفت و به طرف آ درنا

 ...یخور یموهات و سشوار بکشم. االن سرما م یخواهر نیبش

 زد. زیسشوار رو برداشت و به پر ترانه

 تو شونه بزن درنا... رمیگ یسشوار و م من

زنده  میچشم ها یگود افتاده ام، افتاد، تمام گذشته ها جلو یزرد و چشم ها یبه رنگ و رو نهیکه داخل آ چشمم

 شدند.

 دلش... یآشنا شدنمون و گفتن حرف ها یبرا ماین یها التماس

 ...یمن یها یتو عشق بچگ ایدر

 ... عاشق شدنم...مونیها یخاطراتش از بچگ فیتعر
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 و منتظر گذاشتنم... رفتنش

 اجبار خانواده ام... یگفتنم به طاها، از رو بله

 با طاها...  میفسخ نامزد یبعد سه سال... مجبور کردنم برا ماین برگشتن

 ... شیها یو سخت مارستانیاش... ت یطاها... تجاوز ساختگ دنیپاش دیاس

 خودم کرد. یها در دلم واهمه شد و از خود ب یسخت نیا تمام

چشم گرفتم و با هر دو دست ترانه که سشوار به دست سمت راستم، درنا برس به دست سمت چپم  نهیوحشت از آ با

 قرار داشت رو  هولش دادم.

 شد. دهیافتاد و از برق کش نیاز دست ترانه به زم یناهنجار یبا صدا سشوار

 .دیاز ترس کش یخفه ا غیج درنا

 خودم نداشتم.  یرو یبود و کنترل ختهیمغزم بهم ر ستمیهم س باز

 خودم نبود و فرمان مغزم بود. دست

 .دمیکوب نهیبرداشتم و به آ زیم یادکلن رو از رو شهیش

 از پشت بغلم کرد. یکیشکسته ها که  شهیبردم به طرف ش دست

ام رو  یانرژ یکه محکم بغلم کرده بود کم ین پر قدرت مردانه اقدرت دستا یزدم، ول یکردم و دست و پا م یم تقال

 کرد. لیتحل

 فرد آشنا بود. کیتند و داغش نشان گر  ینفس ها هرم

 داشت. یقلبش هم خوان یقلبم با تپش ها یها تپش

 بود. ستادهیا میو بابا روبه رو حامد

 ...ختندیر یو ترانه و مامان باز هم اشک م درنا

 تونست باشه. ینم مایجز ن یکه پشت سرم، من و به اسارت دستاش وقلبش در آورده بود، کس نیا پس
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 حال شدم. یب شیپر از تمنا یزمزمه  با

 کن نفسم.... بس
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 زدم. یحرکت شدم، اما هنوز نفس نفس م یب

 عقب عقب رفت. اطیبا احت یلیخ ماین

 من نره... یبه پا نه،یآ یخرد ها شهیبود ش مراقب

 سر داده بود. یبلند کیت کیت یمثل بمب ساعت قلبش

 به منفجر شدنه... کیو نزد شهیزمان داره تموم م انگار

 کرد. یحالم را خراب م شیبازو ها فیخف لرزش

 !دیلرز یکرد! چرا خودش از من بدتر داشت م یولم نم چرا

 پر تحکم بابا فکرم معطوف مخاطبش رفت.  یصدا با

 .رونیب نیای... بیکن یجمع م بعدا  

 کرد. یها رو جمع م شهیاشک هاش خم شده ش دنیدرنا با چک یطفل

 از همه بابا از اتاق خارج شد و دنبالش حامد و مامان و ترانه و درنا. اول
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 سفت بغلم کرده بود. یلیخ ماین

 .ستادمیبرعکس برگشتم رخ به رخش ا یها شم. ولدستانش ر انیکردم تا از م تقال

 رنگش، بلوا به پا کرده بود. اهینهفته در اعماق مردمک س یحسرت ها داشت، غم ها نگاهش

بخشِ وجود  امیتونست الت یم یبودم. روح و جسمم به تاراج رفته بود... چه کس دهیبودم، غم د دهیمن هم رنج د اما

 مرده ام باشه... 

 یم یمن چطور یبا روح مرده  مایمنتظر ن ینبود. چشم ها یکه با هزاران مسکن هم  خوب شدن یداشتم، درد درد

 بود... ختنیکه هر لحظه در حال فرو ر یکنه. با جسم یخواست زندگ

از  یاز اندازه اش بود. اما منم خسته بودم، حت شیب ینشانگر خستگ شیچشم ها یدیقرمز داخل سف یها رگ

 ...شییوفا ی... از بیخاک یکره  نیوجودم، از ا خودم، از

 ساخته بود رها شم... میبرا مایکه ن یحصار تنگ نیهم واکنش نشون دادم تا از ا باز

 رفتم... یاز قبل تو بغلش فرو م شتریو ب شتریب اما

 ولم کنه... دیتا شا دمیدر هم کش ابرو

 تکون داد. نیبه طرف یسر شیباز کردن دستها یجا به

ابرو  نی... اهیکاف یدیو کش دمیکش یتقال نکن... هر چ یخود ی... بنجاستیو عمر دارم، جات ا یتا عمر دار ایدر

 ی... تا ابد کنارتم... تا نفس میمون یو مال منم م یست... تو مال من هست دهیفا یها و غضب کردنات ب دنیکش

 نفسم به نفست بنده...  ،یکش

سر  شیها شیته ر انیمردانه م یگونه  ینبودم، رو دنشیبه چک یکه راض یشکرفت، قطره ا لیکرد، صداش تحل بغ

 خورد.

 اسارت مرگ آور... نیکن اون دلت رو... رها شو از ا یسکوت و... خال نیآزارم نده... بشکن ا -

 اش فرود آمد.  نهیس یناخوداگاه رو سرم

 .نمیرو با چشم بب میزندگ دیام اهام،یمرد رو یخواست اشک ها ینم دلم
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 شیدلدار ی. سخته نتونیریو خفه خون بگ ینیآروزهات رو بب یکردن استوره  هیو گر یستیبخدا... سخته باا سخته

 زدن... ادیفر یالاقل برا ،یزبان بچرخان ی... سخته نتونیو از وجودت مطمئنش کن یبد

 یو نتون یرو استشمام کن ... سخته وجودشیو دم نزن یکن یاز عشقت دور ش،یها یقراریب یقلبت با همه  سخته

 ... یو هزاران هزار بار قربان صدقه اش نرو یضربان قلبش رو بشنو تمی... سخته ریباش کشینزد

نفس المصب رفت و  نیو ا دمیو نمردم... چش دمیو دم نزدم... چش دمیها رو با جون و دل چش یسخت نیا اما

 .دمیو درد کش دمیبرگشت... چش

فرستادم تا بالخره دو حرف اول   رونیچند بار لبم را باز و بسته کردم و نفسم و ب م،یموها یرو مایممتد ن یبوسه ها با

 شد. ینامش بر زبانم جار

 ...ین

 انیخم شد اما م میگرفت... زانوها شیهق بلند مردانه اش دلم را از جا کند... تمام بندم شل شد... دلم آت هق

 مانع سقوطم شد. شیبازوها

 گم شد. مایبلند ن یه هیگر انیمن م یصدا یب ی هیگر

 

 بالخره آرام گشت. مایپر من و ن دل

 تخت گذاشتم.  یبلندم کرد و رو شیدست ها یرو ماین

 زد. میشونیپ یرو یو بوسه ا دیرو تا گردنم کش پتو

 کنه. یبخواب... خواب حالت رو خوب م یکم

 راست کرد که دستش رو گرفتم. کمر

 رو باز و بسته کردم تا حرف دلم رو براش بگم، اما نتونستم. میبار لب ها چند

 لبم گذاشت و گفت: فقط آروم چشم هات رو ببند و بخواب. یرو رو انگشتش

 تخت نشست. یدستش داخل دستم، کنارم لبه  مایهم گذاشتم و ن یرو پلک



 ییایدر یپر

370 
 

 یو جوان یزندگ ینکرد و نرفت پ میهار نکهیممنون بودم. از ا شیانتها یوجود خالصانه اش ممنون بودم. از عشق ب از

 خودش، ممنون بودم. 

 آرومش به خواب رفتم. یدستاش و نوازش ها یبا گرم یک دمینفهم

 شده ام رو به زور از هم گشودم. نیسنگ یپلک ها ،ینوازش دست بچه گانه ا با

 .دیکش یگونه ام دست م یداشت رو زون،یآو یبا لب و لوچه  یا بچه

 بچه از کجا اومده!... نی!... انمیب ینبود!... نکنه خواب م شمیپ مایرو باز و بسته کردم. مگه ن میبار پلک ها چند

 .دیناز و آرامش خواب از سرم پر یصدا با

 ....عمه

 !یک ی! عمه! من عمه بودم عمه عمه

 ؟یکرد داری: احسان عمه رو بدیسر رس ترانه

 ها زل زده بودم به بچه. ییآدم فضا مثل

 دست، کیصاف و  یو موها یچشم ابرو مشک ،دیو سف تپل

 نشاند. شیزانو ها یکنارم لب تخت نشست و پسر بچه رو بلند کرد و رو ترانه

 ...یصورت تپل مپل برادر زاده ات و ببوس یخوا یجونش نم عمه

 پسره حامد و ترانه بود. چه قدر بزرگ شده... چقدر خوشگله... نیا

 حلقه زد. میداخل چشم ها اشک

 یخواست خوش یم یاومدنش... وقت ایآوردن... درست موقع بدن مارستایاحسان رو از ب یپنج سال قبل... وقت درست

 به خونه برگرده...

 شده. یپنج ساله شده... چه قدر خوشگل و خواستن اال

 تختم جابه جا شدم تا بلند شم. یتو
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 .نمیبرخاست تا راحت تر بش ترانه

 .دمیدراز کردم و احسان رو بغلم کش دست

 امانم. یب یها هیگر نیبه ا لعنت

 کرد. هیگر یبلند یو با صدا دیترس احسان

 آرام از بغلم جداش کرد. یلیخ ترانه

 گذاشت و گفت:   نیزم یدر از بغلش رو کنار

 عمه درنا برات شکالت بده... شیپ برو

 رفت. رونیبدو به حالت پنگوئن ب بدو

 برگشت و بغلم کرد. عیسر ترانه

 ....یچشم هات رحم کن... داغونشون کرد نی... به اایبرم در قربونت

برادر زاده ام که انتظارش  دنیشدم. پنج سال از د غیو خانواده ام در ایدن یها یخوش یزدم... پنج سال از همه  زجه

 شدم... غیدر دمیکش یو م
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 کردم. یفقط با غذام باز  یحال ینهار با ب زیم سر
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که با اشتها و ورجه ورجه  یفقط اون م،ینهار خوردن جمع شده بود شینما یهمه دور هم فقط و فقط برا ییجورا کی

 خورد، احسان کوچولو بود. یغذا م

 غصه ها...  کودکانه، به دور از غم ها و یرحم... با حس یب یایدن نیخبر از ا یب اونم

 آورد. یم میبرا مارستانیمامان دست پخت خوش مزه اش رو، ت یگدار گه

 و اشتها بخورم . لیگاه نتونستم با م چیه اما

 بود، فشرد. میزانو یدستم و که رو ماین زیم ریز از

 رفتار کرد. نیو مت ریشناختم سر به ز نیوقت سرتق نبود. از اول چیه

 بغلم بکشه. یآروم کردن من، حت یپدرم برا یکرد که جلو یبحران کار نیا اما

 ... ایدر

 گرفتم و به مامان چشم دوختم. مایرخ غرق در غم ن میمامان چشم از ن یصدا با

 ...ی... دوست ندارارم؟یب گهید زیچ هیبرات  یخوا یدخترم م -

 رو داخل دهنم گذاشتم. ینه تکون دادم و قاشق پر قرمه سبز یبه معن یسر

 .رهینم نییپا یذیلذ یغذا چیراهش بسته شده و ه میمنه، اما گلو یمورد عالقه  یغذا یسبز رمهق

 برخاستم. زیخوردم و از سر م یزور و اصرار مامان و حامد، چند قاشق به

 خواست. یم یبهار یآزاد و بو یهوا دلم

 قدم برداشتم. اطیتوجه به همه، به طرف ح یب

 کردم. یوجودش رو پشت سرم احساس م یآروم و گرم یها قدم

 صدا و استوار، پشتم بود. یکوه، ب کی مثل

 فرستادم و چشم بستم.  میها هیامن خونه رو به ر یو بو یبهار یاول از اعماق وجودم عطر هوا یپله  یاول، رو قدم
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امن خونه و کنار خانواده ام  به باور برسند که دوباره به مکان م،یکل مغز و استخوان ها م،یها هیخواست کل ر یم دلم

 برگشتم.

 رفتم. نییپلک گشودم و پله ها رو پا یطوالن یمکث با

 درخت توت لب تخت نشستم. کنار

 حرف کنارم نشست. یب ماین

پنج  نیکه تو ا یییهاش... از صبور بودنش... از روزها یدوست داشتم برام حرف بزنه... از گذشته ها از دلتنگ یلیخ

 سال گذشت...

 رخش برگشتم.  مین به

 کرد. رینگاهم رو غافلگ نگاهش،

 ...دمی... رو نگرفتم... خجالت نکشدمیندزد چشم

 دفن شد. مارستانیخروارها خاک در ت ریدر ز میگنگ و سخت بود... خجالت ها میخجالت راهش برا یجا گهید

 بودم... دلتنگ نگاهش... محبتش... عطر وجودش...  دلتنگش

 اش شدم...  نهوایبودم... د عاشقش

 ...دیرو د می... تمنادینگاهم رو خوند... آهنگ قلبم رو شن ی... دلتنگدیدلم رو فهم درد

 .دیاش کش نهیس یگردنم رد کرد و به رو یو از رو دستش

 شد. یگوشم نواخته م ریبود که ز یملود نیباتریو ز نیقلبش بهتر یقروپ صدا قروپ

 ...دینواز یعشق رو م یکه صدا یملود
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 گوشم نجوا کرد. کنار

 خودم هم عذاب آوره،  یکه گذشته، برا ییو آرزوم... جان جانانم... حرف زدن از روزها دیمن، ام ییایدر یپر

 کلمه... فقط کنارم باش و کنارت باشم. کی ی... حتمیزن یو خوب نشم، حرف نم یخوب نش تا

 اومدم. رونیب مایاز آغوش ن اطیدر ح کیت یصدا با

 موقع ظهر! نیا هیک مینیبب میدو به در بزرگ چشم دوخت هر

 شد. اطیوارد ح ریسر به ز ،یورزش یآب یبا کوله پشت یپسر

 دوباره در و بست. ریو سر به ز برگشت

 داشت. یقدم بر م گهیعالم د کیحواسش به دور و برش نبود. انگار تو  اصال

 که نامش رو فرا خواند. ماین

 !ستادیا قلبم

 حرکت به من چشم دوخته بود، ثابت موند. یکه االن ب یدر نگاه پسر نگاهم

 قدر بزرگ و آقا شده بود! نیا یعنی!.... ساالر.... ساالر

 اما قد بلند...  الغر

 ... انگار بغض کرد.افتی رییتغ یاز رنگ تعجب به غم و دلتنگ شیها چشم

 به جلو گذاشت. یدوشش افتاد و چند قدم یاش از رو کوله

 زده بلند شدم. رتیشده و ح مسخ
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 من...  یمن!... عمر من... خواهر زاده  ساالر

 شده! یچه مرد ایخدا 

 زد. یلرزان شد. صورت بورش به سرخ شیچشمها مردمک

 به سمتش گذاشتم که بدو بدو خودش رو بغلم انداخت. یقدم

 شد. یمن قاط یصدا یب یاش با اشک ها هیهق گر هق

 با خودت...  یکار کرد ی... چی... کجا بودایجون... خاله در خاله

 و خفه نشم زمیبر رونیام رو ب یالعقل ابراز دلتنگ دیچرخ ینم زبانم

 کنه... ن یداشت... آه داشت تا قلبت رو از کار نندازه... تا مغزت رو متالش ادیابراز داشت... فر یکه جا یدلتنگ

تا قلبت نه  یبگ راهی... اصال بد و بی... ناله کنیبزن ادیفر یش یخفه م یوقت ،یزبون رو گذاشته تا گاه نیخودش ا اصال

 .ستهیا

کردم... اما  هی... چند روز گرشتیپ ارنی... چه قدر اصرار کردم من و هم بنمتیبب امیچه قدر تالش کردم ب خاله

 نذاشتن... اجازه ندادن... 

 رو بدم. شیها یحرف با حرکات دستام، جواب دلتنگ یتا العقل ب دمیکش یو نوازش گونه به پشتش م دستم

 مداخله کرد و ساالر و به زور ازم جدا کرد. ماین

 ترسش از بدتر شدن حال من بود. دمیفهم یم

 کرد. یبود و ول نم دهیساالر صفت دست چپم رو چسب اما

 کنه؟... یم هینلرزد گفت: مرد هم گرداشت  یکه سع یگرفته ا یصدا با

گفت: مگه  یا دهیبر دهیگرفته و بر یرو پاک کرد و با صدا شیاز چشم ها یکیبا انگشت دست آزادش، اشک  ساالر

 ن؟یکن یم هینشد و... االن هم گر یکه... پنج سال اشک... کاف نیشما... زن بود
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و اشک تو چشمام  دمیکش ازهیگفت:  خم یمال مصنوعکا یو با خنده ا دیکش شیچشم ها یپشت دستش رو رو ماین

 .ستمیکردن بلد ن هیجمع شد، وگرنه من اصال گر

 برم داخل... ی... منم خاله ام رو منیخونه استراخت کن نیزد و گفت: پس شما بر یکج خند ساالر

 . دیدستم رو به سمت داخل خونه کش ساالر

 راستم رو گرفت، صداش و کلفت کرد. یبازو مایکنم، ن یکه حرکت نیا قبل

 ...یما دار الیکار به ع یکن... چ دایپ ی... بـچه جون... برو برا خودت هم بازیهو او

 دست به کمر شد. ساالر

 .میستیدختر بده ن ،یبنده ست تا هفت خان رستم و رد نکن یاز شما خاله  اول

خنده  یلبم برا یحت نکهیشد. بدون ا یاه انداخته مکه از سنگ شده بودم ر یمن یها فقط برا شینما نیا ی همه

 . ختمیکنه اشک ر دایانحنا پ

 شدن. یخواست و خال یم هیحال حاضر تمام وجودم فقط گر در
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 گذشت. شیها یهفته با تمام سخت کی
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ام  ییهوی یشدن ها ضیو مر گاهیگاه و ب یها هیاش با گر هیو ثان قهیدرسته هر دق ان،یشدنم با خونه و اطراف یعاد

 وجود گذشت. نیشد، اما با ا یسپر

 شد.  یبا سکوت سپر م،یروزها یهفته مثل همه  کی نیا

 درد آور بود. ماین یبرا شتریکه از من ب یسکوت

شدنم کنار  دارینشست، صبح قبل ب یسرم م یگذاشتم باال یهم نم یکه پلک رو یها تا نصف شب، تا موقع شب

 یموند و به خونه  یچند ساعت خواب رو چرا نم نیا دمیفهم یصبحانه، باز هم کنارم بود. من نم زیجمع و پشت م

 رفت. یخودشان م

 بود.  نیریش میرفت، اما باز هم حسش برا یخجالت م یاز رو دیشا

 گذاشت. عمو و خانواده اش که اصال. مارستانیو به تپاش ر دنمیبار عمه به د کیهمه سال، فقط  نیگذشت ا بعد

 .رمیخواست بم یما گذاشتند، دلم م یکه عمو و زن عمو، با پسر و عروس تازه عقد کرده اش پا به خونه  روزید

 کرد. یبه ترهم نشسته اشون، حالم رو خراب م ی. رنگ چشم هانمیبش ششونینتونستم پ یا قهیدق پنج

 .ختیر ینگاه شماتت بارش، آتش به قلبم م ش،یافاده ا عروس

 من، تو اتاقم بس نشستم. یهمدرد یما نشستند، مثال برا یکه خونه  یچند ساعت تا

 احترام حضورشون رو به عنوان مهمان، تحمل کردند. یدرکم کردند، چه بسا خودشون هم به زور و از رو همه

اومدند تا موقع رفتنشون،  دنمید یردند، خونه ما هم که براما غصه خو یپا به پا نا،یو دختراش برعکس عمو ا عمه

 چشم عمه پاک نشد. یاشک از گوشه 

 شده بودند. ریخودم، شکسته و پ یواقعا شوکه شدم... مثل مامان و بابا مایپدر و مادر ن دنید از

 کردند. یبستند و غذا درست م یصبح مامان و ترانه در حال تکاپو بودند. سبد مسافرت م از

 خوان برن...  ینا به سامان چرا مسافرت زده به سرشون، اصال کجا م یاوعضا نیبا ا دمیفهم ینم

 کرده بود. ریامروز د ماین
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 .دیکش یمن به در خشک شده انتظارش رو م چشم

 م.پلک ببندم و صبح به صورت پر مهرش چشم باز کن نش،یدلنش یو لبخند ها یکرده بودم شب، با حرف ها عادت

 رفتم و برگشتم. اطیر به حبا چند

 انگار امروز قصد اومدن نداشت.  نه

 رفت.  نییپا میاز گلو مایتمام، بدون وجود ن یلیم یصبحانه با ب امروز

 .رمیسراغش رو بگ دمیکش یمامان خجالت م از

اومدن  الیخ مایبود، امروز ن دهیفا یپا و اون پا کردم، اما انتظارم ب نیبار چهارم ا یبرا اط،یتو ح یا قهیدق چند

 دونم... یخودشون استراحت کنه؟ نم یتو خونه  یخسته شده و دلش خواسته کم ایکار داشته  دینداشت. شا

 به سمت داخل خونه قدم برداشتم. نیتخت برخاستم و غمگ یاز رو یحال یب با

 باز شد. فونیاز داخل با آ اطیح یاول نگذاشته، در اصل یپا به پله  

 .دمیو تنها ام ارمی دنید یگرد کردم، براعقب  یخوش حال با

 .ستادیضربان قلبم ا ما،یبرادر ن نا،یس دنیبا د اما

 !؟نجایا نایس

 کو!؟ ماین پس

 ما؟ یموقع روز اومده خونه  نیا نایس چرا

 بدنم. دنیرنگم هم زمان شد با لرز دنیپر

 شد با مرگم... یمصادف م د،یرو نداشتم. اتفاق جد دیاتفاق جد تحمل

 شدم. یبار قاتلش خودم م نیکه صد در صد ا یمرگ

 آهسته به من برسه، مردم و زنده شدم. یبا قدم ها نایس تا
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 موهام.  یلباسم مناسب بود و شال رو شکر

 کشونده بود. اطیمامان و ترانه رو از داخل خونه به ح نایس یمنتظره  ریغ اومدن
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 بود. یحس چیاز ه یمامان خال لحن

 !ی! نه استرس و نه سوالینگران نه

 پسرم بفرما داخل... یخان... خوش اومد نایس سالم

 داد یلب ریفقط سالم ز ترانه

 اظهار ادب کرد. یحس چیاز ه یعار یبا لحن نایس

  ن؟ی... ممنون شما خوب هستسالم

 به سمت من چرخاند. یسر

 ...؟یزنداداش بهتر 

 دینال دلم

 !ستمین گهیهم بهتر بودم، د اگر
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 دوباره!... ییاتفاق، ترس از جدا کیفقط ترس و دلهره تمام وجودم رو فرا گرفته، ترس از  االن

 اومدم. نییپله، رو پا نیباال رفته رو اول قدم

 که بتوانم حرف بزنم، لب گشودم. دیگنج یکه در فکر خودم هم نم ییصدا با

 ...ما...ین

 وا داشت. رتیرو به ه نایس یبر زبانم، مامان و حت مایشدن نام ن رانده

 .شگاهیدنبال عروس خوشگلش... رفته آرا ادیگفت: داره م ختنمیپر شد و قبل فرو ر نایس یها چشم

 رو برام نداد. گهیوار گفته شد که مجال فکر مزخرف د یکلماتش تند و طوط یقدر به

 پشت بغلم کرد. شده، از یقاط هیبا خنده و گر مامان

 ؟یدی... چرا از خودم نپرساط؟یتو ح یاومد یو مدام م یبگردم... نگران بود دورت

 رو گرفتم. میشدن اشک ها ریزور سراز به

 وزن بدنم رو نداشت . میپاها

 پله نشستم. یمامان گرفته، رو یرو به بازو دستم

 شد. کیبهم نزد نایرفت داخل و س ترانه

 زنداداش... یخوب

 بله تکون دادم. یرو به معن سرم

 یکه در ظاهر برا یکرد. خوب بودن یمنع م ،یدرونم من و از خوب بودن واقع یهرگز خوب نبودم. حال آشفته  اما

 بود انمیاطراف

 بودن مثل همه آدم ها...  لکسیروح، بدون ر ی... اما بدمیخواب یخوردم و م یداشتم. م یقدم بر م 

 رفت.کنارم نشست و بغلم گ مامان
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 باال دراز بکش.. می... پاشو برزمی... عزایدر

 شونه اش گذاشتم. یرو رو سرم

 خواست برم داخل... احساس تپش قلب داشتم. ینم دلم

 شده بود. نیکه با روح و روانم عج ییحس مبهم ترس. ترس ها کی

 یکردم، باورم نم یحاصل نم نانی... از سالم بودنش اطمدمید یرو نم مایرو باور نکردم... تا به چشمم ن نایس حرف

 شد.

 آب قند بخورم. دیزود تر از خود ترانه بهم فهموند، که باز هم با وان،یهم زدن قاشق داخل ل یپشت سر، صدا از

 .ادیبدم م نهیریش یبا مزه ها ،ییآب قنده و محلول ها یهر چ از

 رو سمتم گرفت که با دست پسش زدم. وانیل ترانه

 زد. مینگران صدا مامان

 ....ایدر

 بزنم. یممکن بود لب به آب قند و هر کوفت و زهره مار ریغ گهید نه

 و خالص شم. رمیاون قدر فشارم افت کنه که بم بزار

 معترض شد. نایس

 .مارستانیبرمش ب ی... اگه حالش بهتر نشه مستیقند الزم ن آب

زدنم و شکستن قفل  غیج یارو... منجرم شد برادکتر و سرم و د مارستان،یبه نام ب یرستان و هر مکان مایاز ب ترس

 زبانم... یچند ساله 

 .... نه... نه....نه

مامان بتونه در آغوشش محصورم کنه با  نکهیقبل ا د،یبه عقب گذاشت و رنگش پر یوحشت زده قدم نایس چارهیب

 برخاستم و به عقب هولش دادم. عیج
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 داد. یتو مشامم و مغزم جوالن م مارستانیخودم نبود. هنوز طعم تلخ ت دست

 .دیبه سمتم دو مهیسراس مایبه شدّت باز شد. ن مایتوسط ن اطیح در

 شدم. ریاس مایبازوان پر قدرت ن انینشان بدم در م یبتوانم واکنش تا

 اش فشرد. نهیتنگ، تنگ تر از قبل من و به س یلیخ

 .دیلرز یاز ترس م شیزد و صدا ینفس نفس م داشت

 شده!... یچ شده!... یچ

 و قصد آروم شدن نداشت. دیکوب یام م نهیس واریخودش رو به در و د ییباال تمیقلبم با ر 

 شد. یمغزم م دنیهم باعث ترک ادشی... یالکل ی... هر گونه بومارانیب انیم بت،یاون همه مص بعد

 درد من درد مند بود.  یدوا نیضربانش بهتر یو صدا ماین یها زمزمه

 عشق نبود و جنون بود. مایمن به ن عشق

 .دنمونیبهم رس یرو به باد دهد اونم برا یکه قادر بود، دود مان هر کس یجنون
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 و حسِ بودنش، آروم شدم. دنشید با

 اش مشت کردم. نهیس یرو رو میدستها
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 زد. یکردم، اما از درون تمام وجودم به عزا نشسته بود و زار م ینم هیگر 

در  یها، سع بیاومد.. چرا هنوز، با اون همه آس یمردم... چرا نفسم بند نم یقدر سگ جان بودم من... چرا نم چه

 خوب شدن داشتم... 

 خود و کنار خودم نگه دارم. شیرو پ مایتونستم ن یداغون، م یبا درون یطور چه

 ... می... تا کجا... تا چند سالگیک تا

 به حرف اومد و افکار مرموزم رو پاره کرد. نایس

 برم... دیمن با ماین

 گفت: ممنون داداش تو برو... من خودم اومدم... یگرفته، همراه با بغض خفه ا یکنه با صدا میرها نکهیبدون ا ماین

 شوکه ام کرد. نایس یسرسر یخداحافظ

 رفت! عیاومده بود! چه سر چرا

 من و از خودش جدا کرد. ماین

 اسپرتش، مات موند. یآراسته و لباس ها یشده، موها غیو شش ت زیبه صورت تم چشمم

 ... یغم داشت و نگران شیبشاش بودن، چشم ها یبه جا یو جوان... ول بایمثل همان روزها... ز درست

 از جنس عشق... ینگران

 میگونه ها یرو م،یچشم ها یصدا یب یباران ها دنیتازه متوجه بار  گونه ام ینشستن سر انگشتان سردش رو با

 شدم.

 ... بس کن...ریو... نفسم و نگ دیمروار یدونه ها نیا زینر

 کرد. زیدورگه و حسرت بارش، صبرم رو لبر یصدا

 راندم. میلب ها یرو به آغوشش پرت کردم و اسمش رو از اعماق وجودم رو خودم

 ...مای.... نمای...ما... نین
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 کنم. یزبانم جار یتونستم اسم کاملش رو دوباره رو بالخره

 تونستم از ته قلبم صداش بزنم. صداش بزنم و از تمام وجودم لذت نامش رو بچشم... بالخره

 شکستن پنج ساله، خوشحاله...  نیهم مثل من از ا مایاوج گرفتن ضربان قلبش، بهم فهموند ن ش،یشونه ها دنیلرز

 .میقدر گذشت که بالخره هر دو از وجود هم آروم شددونم چه  ینم

 از بغلش جدا شدم. لیم یب

 .دیسرخش رو ازم دزد یها چشم

 اطرافم چشم چرخاندم. به

 زده بود؟ بشیکجا غ مامان

تو رو تماشا  یعاشقونه  یپله ها و صحنه ها یرو نهیبش یخواست یو با خودم گفتم: نه م دمیگونه ام کش یرو یدست

 کنه... 

 یم مایحواسم به دور رو اطرافم باشه ،بغل ن نکهیوقت، بدون ا یبهتر شدم، وقت و ب ی... از وقتهیزیخوب چ خجالتم

 شه... ینم میپرم و اصال هم مامان و بابا حال

 .دیفکرم پر نیب ماین

 خوشحالم... یلی... خیدوباره اسمم رو صدا بزن یتونست نکهیاز ا ایدر

 شد... یقدر مزحک مخنده چه  ه،یاشک و گر انیم

 .دمیخند میها هیگر انیمن امروز م اما

 عشق تخس اول و آخرم. یبرا دمیخند

 شده بود آرزو... شیکه صدا زدنم برا یعشق یبرا دمیخند

 گره خورده دستم رو گرفت. یبا ابروها ماین

 ... یخند یو م یکن یمن و مسخره م یستادی... حاال انمیبب ایب
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 بخند. شمونیرو نصف عمر کن و بعد به ر همه

 کرد. دایپ دیکشوند، تشد یکه من و هم پشت سرش م مایام با باال رفتن تند ن خنده

 .رمیگ ی... بخند... به موقعش حالت و مایدر بخند
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 .ختیر یصدا اشک م یگرفته، بدستانش  نیمبل نشسته، سرش وب یپشت به ما رو مامان

 ظرف هاست.  یداد که هنوز مشغول جمع آور یم یشدن ظروف در آشپزخونه، خبر از ترانه ا دهیبهم کوب یصدا

 دونستم.  یبستند رو هنوز نم یم لیکجا داشتند بار و بند اما

 رو رها کرده کنار مامان قدم برداشتم. مایبزنم، دست ن شیآنکه صدا یب

 زانو زدم. نیزم یرو شیرو روبه

 زدم. شیمتوجه ام بشه، تمام عزمم رو جزم کرده صدا نکهیا قبل

 ... مامان...ما

 فرصت دوباره صدا زدنش رو با بغل کردنم، ازم گرفت. مامان

 شدم. یم یقبل عاد یایگذاشتم و مثل در یپشت سر م یبحران رو به نحو نیا دیبا

 که جانت به جانشان بنده، از مرگ هم عذاب آور و کشنده تره. یزانینزدن و صدا نزدن عز حرف
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نفس پر مهر و  د،یاش روحم را جال بخش یمادر یحل شدم و دوباره متولد شدم. بو شیآغوش پر مهر مادر انیم

 محبتش دوباره نفسم را تازه کرد.

 دورتر فقط نظاره گر بود. یکم ماین

 توانست حدس زد. یم یدرونش و به راحت یلبانش، خوشحال یبخشه رو تیاز لبخند رضا 

 معطوف شد. رونیفکر مامان و من به ب یتا در ورد رونیداد و غال حامد و احسان، از ب یصدا با

 .دمیکش سمیخ یگونه  یرو یبرخاسته، دست نیزم یرو از

روانش بند  یاشک ها دیتا شا دیکش یاش م دهیچروک یچشم ها یمدام پا ،یبا کاغذ دستمال ریسر به ز مامان

 .ندیایب

 با اخم و غرغر وارد شد. حامد

 چرخونه ... پدرم در اومد... یمن و سر انگشتش م یوجب می... بچه نمیقد یو چه به پدر شدن... پدر هم پدرا من

 مثل پنگوئن، پشت سر حامد داخل خونه شد. زونیآو یبا لب و لوچه  احسان

 سوهرت و جمعس کن... از بس غر زده، کلم رفته...  نیا ایب یمامان

 .دیبهش توپ حامد

 شوهرش رو جمع کنه... ادیافتادم...حاال ننه ات ب یام و از کار و زندگ یوجب میغر زدم.... من... از صبح عالف تو ن من

 باال انداخت. یبا مزه شونه ا یلیخ احسان

 ...نیر یکنم که سما مثل الکپست راه م کالیچ خوب

 ..رونیزد ب یما هم داشت از حدقه م یحامد، بلکه چشم ها یتنها چشم ها نه

 داشت... یچه زبون یفسقل نیا

 دنبال احسان گذاشت. ادیرها کرد و با فر نیزم یدستش رو رو یها سهیک حامد

 پرو حاال من الکپشتم... من.. یسوخته پدر
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 پشت سرم و سنگر گرفت... دیحامد بهش برسه دو نکهیقبل ا احسان

 ...ریرو بگ ییعمه بابا عمه

 پف کرده و سرخ شده ام افتاد. یچشمش به چشم ها دیتا به من رس حامد

 چشم دوخت... ریو به مامان سر به ز دیدر هم کش ابرو

 ...رهیزد و خواست احسان رو بگ یتفاوت ینگاهش غم گرفت و اما خودش و به ب رنگ

 ...یسوزوند یشیبلند گفت: احسان باز چه آت یج شد و با صدااز آشپزخونه خار ترانه

 سوزه... یو داله م لهیکه نتونسته من بگ ریسوهرت و بگ ایو گفت:  ب دیاز پشت سرم گردن کش احسان

 گونه اش زد. یبا دست رو ترانه

 ...یادب شد یب احسان

 ...نیسوزه... بب یداره م ییادب دالم... آخه بابا یمامان نه

 که احسان فرار کرد. ادیخواست دنباله احسان ب ترانه

 ...لهیگ یم سیآت یچه طور نیسوخت، بب ختمیفلفل ل ییبابا یتزایداخل پ یمامان

 و با بهت به حامد چشم دوخت. ستادیا ترانه

 کردن بچه ات... تیاز ترب نمی... نگاه کردن داره؟ اهیبلند گفت: چ حامد

 ...گهیم ی... بعد هم با چاپلوسدهیمن و از روش هم سس مال یتزایکرده رو پ یبرم دستام و بشورم کل فلفل و خال تا

 نسه... فیسس زدم تا دستات کث تزاتی... به پنیبب ییبابا 

اه دم و دستگ یو هر چ یو مر هیگرفتم... هنوز هم ر یم شیاحسان رو در آورد و دوباره گفت: داشتم آت یادا حامد

 سوزه.... یتو بدنمه... داره م
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 اتاخم... رمیدپرس سدم... م گهیمن د بابا

 .میدیخند یخورد و ما هم م یداشت حرص م حامد

 مبل ولو کرد. یخودش رو رو حامد

 سوزه... یداره م گرمی... جاریآب ب وانیل هی تران

 کنه... یچه کال م نیفلفل، بب ی... ملد گنده با کمیلوسس کلد ادیز یبرگشت و گفت: مامان یآخر یرو پله  احسان

 باال انداخت... یحامد، شونه ا یگشاد شده  یتوجه به چشم ها یب

 سم... آبلوم و ُبلد... یباهاس همراه نم گهی... من دواال

 بلند. یشد. اونم با صدا لیمن به قهقه تبد یصدا یب ی خنده

 من جلب شد. یخنده  یتوجه همه به صدا نباریا

 شد. یچشم هاشون اشک جار یگوشه  از

 شکستن سکوت من بدبخته... یبرا ،یاشک ای ختندیر یاشک م ادشانیز ینبود از خنده  معلوم

 داشت، دل همه شاد شد. یبود و هر معن یچ هر

 شد. دیناپد دیاز د یآخر یپله  یرو احسان

 .ارهیما فرستاد تا رنج ها و غم ها از پا درمون ن یرو برا طونیش یبچه  نیا ییاون باال دیشا

 ...نایو درنا و حامد ا ماین یاونم با خانواد م،یعازم مشهد هست دم،یبعد برگشتن بابا به خونه فهم ظهر
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 کار کنم. یدونستم چ ینم یخوشحال از

 کردم. یبه دو م یکیآشپزخونه و اتاقم رو  ریبزنم، مس دیو سف اهیکنم و دست به س یکار نکهیا بدون

 کردند. یم یها جاساز نیجمع شده رو داخل ماش یها لهیو حامد وس ماین

 کوچک من و هم مامان جمع کرد. یدست ساک

 رفتم. رونیو سرم کرده پشت سر مامان و ترانه ب چادرم

 ... مایهم با ن ایو در مییایندارم. حامد من و مامانت با شما م یگفت: من اعصاب رانندگ بابا

 گذاشت. شیچشم ها یدستش رو رو حامد

 تخم چشمام... امر امر شماست... یرو به

 کنار حامد رفت. احسان

 ...میبل نیلوس نسو... بلو بس ییبابا

 نثار احسان کرد، یپس گردن حامد

 ...نایا یکن جلو خیکم من و سنگ رو  بچه

 کن، خوب... یآبرو دار یکم

 پشت گردنش رو ماساژ داد... احسان

 .میدیخند یحرص خوردن حامد م یبرا 

 بود... یو شاد یمنبع انرژ یفسقل نیا

 رو گشودم. ییحرکت کردم و در جلو ماین نیخجالت سمت ماش یذره ا بدون

 خوب شدن و بهتر شدن. یکرد و مصمم برا یبابا من و شرمنده م تیو اهم توجه

 ودم مرده بود.در وج ییها یمثل هر خوش خجالت
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 سوار شد و قبل استارت زدن دستم و گرفت.  ماین

 دلت قدم زدن خواست بگو نگه دارم. ای یهر لحظه خسته شد ایدر

 بستم و لبخند زدم. چشم

 زدم. شیدستش رو گرفتم و صدا نه،یخواست راست بش تا

 ... ا...مین

 گرفت و قادر به تکلم کامل نبودم. یزبونم م هنوز

 رو کرد. رویعاشقانه اش دلم رو ز یحرف ها یقبل کلمه به کلمه  ما،ین یرقصان چشم ها نور

 ....مایوجود ن ی... همه مای.... عمر نمایدل ن جان

 زدن حرف دلم مصرم کرد. یش، برا ایر یعشق ب ابراز

 ...ت... دار...م...دوس

 زد. شیرو میعمر زندگ نیتر یبه طوالن یکرد و بوسه ا کیو به لبش نزد دستم
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 ... ستیخوشگلت ن یلب ها یشدن رو یبه جار ازیرو از دستم جدا کرد و گفت: ن لباش

 قلبش گذاشت. یو رو دیرو به سمت خودش کش دستم
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 تپه... یتو م یقلب برا نیا هیو هر ثان شهیکه دوست داشتنت و عاشق بودنم رو بهم ثابت کرده... هم نجاستیا

 . میاومد رونیب نیریو حس ش یخورد از حال و هوا شهیکه به ش یضربه ا با

 داد. نییسمت خودش رو پا ی شهیش ماین

 ...ستادهیا یچشم و گوش بسته ا یبچه  نجایا دینیب ینم د،یمردم و بکن تیگفت: لطفا رعا یدار یبا لبخند معن حامد

 تکون داد و استارت زد. یسر ماین

 صداش رو پس کله اش انداخت. حامد

 بدنش زده رو هشتاد.... یها دما ی... بعضنی... پس بزار برم بگم آقا خلوت کنومدیبه مزاجت خوش ن هیچ

 و به حرکت انداخت. نیرو باال داد و ماش شهیحامد رو بده، ش یها یجواب شوخ نکهیبدون ا ماین

 اومد. یم نی... حامد هنوز پشت سر ماشیهو یصدا

 . میخارج شده، سمت اتوبان تهران راند اطیدر بزرگ ح از

 منتظرمون بودند. نایو درنا ا مایتهران، پدر و مادر ن یچهار راه خروج سر

 .میتوسط حامد پشت سر هم حرکت کرد یبوق با

 کرد. یم یدستم و رها کنه رانندگ نکهیبدون ا ماین

 کرد.  یحس وجود گرمش، برام آرامش القا م دستاش و یگرم

 بود. یچشم داشت چیقرص حضورش در کنارم، بدون ه دلم

 اد؟یمن خوابش م عروسک

 داشت. یروحم رو به پرواز وا م نشیدلنش یصدا

 رو بشنوم.  شیخواست بارها و بارها صدا یلحظه دلم م هر

 بهانه، نگاهش کنم، بدون ترس و خجالت. یب
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 رخنه کرده بود. مایدر قلب و روح من و ن ،یاجبار یترس از دور افتادن ها ،ییترس از دور شدن، ترس از جدا 

رو که دلم با تمام نتوانستن ها خواستارش هست رو به زبون  یزیبار آب دهنم رو فرو فرستادم تا بتوانم اون چ چند

 .اورمیب

 .. ر... تو... خس... ته... بو... دن ... مع...نا... ند...اره...کنا

 دو سه کلمه بگم، جون کندم.  تا

 .نهیریعشقت، با مردن هم ش یکنار عشقت و حرف زدن برا اما

 شدم... در به درت شدم... یشدم... روان ونتیکه د نهیا یبه دستم داد و گفت: برا یفشار کوچک ماین

 و حفظ ظاهر نبود. یتو خال یها ابراز ها، ابراز نیا

و دور گشتند، اما باز هم به هم  ختندیبود که چند بار شکستند و از هم گس ییآتش عشق قلب ها دنیجوش از

 .دندیرس

 

 کنار هم صرف شد. ن،یباز و دلنش یبا فضا یو سنت کیرستوران ش کیتو  نهار

 به خواب رفتم. نیاشخوردم، داخل م یکه م یآرام بخش ینهار به علت دارو ها بعد

 شدند. یهم برداشته نم یهنوز از رو نمیسنگ یشدم، اما پلک ها داریب ،یحس نوازش دست با

 زد. یم میصورتم خم شده با نوازش گونه ام، صدا یبا لبخند پر از عشق رو ماین

 ...یش داریب یخوا ی... نممیمن... عشقم... زندگ ییایدر ی... پرایدر

 نشست. میلب ها یرو یحیمل لبخند

 پر از عشقش رو بشنوم. یخواست چشم باز نکنم و ساعت ها، صدا زدن ها یم دلم

 و چشم باز کردم ومدیدلم ن اما

 ؟یدی... خوب خواب ییایدر یخواب پر ساعت
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 نشستم. میگرفته در جا رهیرو از دستگ دستم

 رو خوابونده بود که من متوجه نشده بودم! یصندل یک ماین

 شام؟ یبرا یشیم ادهیا... پخانم ه خانم

 برگردوندم. شهیو به سمت ش سرم

 !دمیهمه خواب نیمن ا یعنیشده بود!  شب

 نشست. میبازو یرو ماین دست

 ؟یش ینم ادهیمن پ یزندگ

 به عالمت مثبت تکون دادم. یکردم و سر میلب ها یچاشن یلبخند

 وارد رستوران شدم. ماین کنار

 جمع نشسته بودند. یبزرگ زیدور م یهمگ نایا مامان

 خودش اشاره زد. یکنار یخانم به صندل سولماز

 عروس خوشگلم... نجایا نیبش ایب

 ...یبه دست و صورتت بزن، سرحال ش یآب هی یاگه خواست یگفت: آبج درنا

 گل کرد. شیزبون نیریباز هم ش حامد

و  ایهاست که ب رکایما از همه سرحال تره... از اون آب ز یکوچولو یآبج نیبزرگه، شما به فکر خودت باش ا خواهر

 ...نیبب

 کنم. فیتعر یخوا یکردم... مرگ خودم... م یریچند بار مچ گ من

 کرد که آخ آخش به هوا رفت. کاریدونم ترانه چ ینم

 ...گهیگم د ی... خوب راست میریگ یم شگونیترانه دستت بشکنه... چرا ن آخ
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 ...یلو ادب کلد ییبابا یگفت: مامان یزبون نیریبا ش احسان

 گرفتم. شیرو پ سیو منم شرم زده راه سرو دندیخند همه

 پشت سرم اومد. ماین

 کرد. یم یحامد شوخ الیخ یب ایدر

 شدم. یحال هیرم،  یم سیفکر کرده من ناراحت شدم و دارم به سمت سرو مایکه ن نیا از

 ننر. یادیز ایلوس شدم و  یادیز گهیکردم د احساس

 ... خو... ب...ی... لیاز بابت خوب بودنم گفتم: خو... بم... خ ،ینانیو با لبخند پر اطم برگشتم

 .افتی رییبه شور و شعف تغ یاز نگران شیچشم ها حالت

 برگشتنم. یو به زندگ میدواریو شوق حرف زدنم... بهتر شدنم... به دل نگرفتم... ام شور
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 .یشو یکه ناخواسته دچارش م یدر شب خطر خاموشه، خطر یمعتقد بود رانندگ بابا

 .میاجاره کرده شب و به صبح رسوند یراه نیب هتل

 .میدیجدا و زن ها جداگانه خواب مردها

 آورد. یگذشته رو به دست م یها یکم کم داشت دل خوش میروزها نیا
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 .دیبه اوج رس میتپش قلب ها ب،یشدن به مشهد مقدس و امام غر کینزد با

 کرد. یهم مشامم را نوازش م یحرم از صد فرسخ یو هوا بو

 .میسرمون، پابوس امام رضا آمده بود یبابا و قبل آوار شدن مشکالت رو یقبل ورشکستگ درست

به خدا بود و هست به  کینزد یبنده  نیبزرگ که بهتر یشدن به مرد کیحرم، حس نزد نیریخلع، حس ش حس

 رسونه... یاوج ام م

 .دمیجا به جا شده قد کش یصندل یرو

انداخت و پوستم به  یم یفیشد و بدنم رو به لرز خف یرو که کم کم از دور ظاهر م یرنگ ییداشتم گنبد طال دوست

 .نمیافتاد رو بب یگز گز م

 .دیگونه ام غلط یاز چشمم رو یقطره اشک یمقاومت چیه بدون

 مشت شده بود نشست. میزانو یکه رو یدست یرو ماین دست

 را به سمتش نچرخاندم.  نگاهم

 پاره شود. نیریحس ش نیخواست ا ینم دلم

 لب زمزمه کردم. ریز

 الرضا... یابن... موس یسار... اهلل... سلطان... خراسان... عل ای... کیالغربا... اسالم و عل بیغر ای... کیعل اسالم

 شدن به عظمت پر شکوهش بود.  کیطرف شدن لکنت زبانم فقط و فقط از عشق به امام رضا و نزد بر

 بود. جهینت یتالش خودم که بارها و بارها تالشم ب نه

 .دیدستم لرز یرو ماین دست

 بود. مایحس ن یلرزش بدن خودم، احساس وجودم مأورا اما

پنج ساله  یحال گمشده  فیقادر به توص یکلمه ا چیذت، هل دن،ید دن،ینجات، عشق، نفس کش ،یآزاد ،ییرها حس

 درونم نبود. ی
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 باور، آرامش. ،یشکر، خوشحال یاشک، اونم از رو جز

 دنشونیکرد و بار یاش مردمک چشمانم رو رقصان م ییگنبد که طال دنیچشمان من با د میشد یم کتریچه نزد هر

 گرفتم. یجان م عتر،یرو سر

 .دیکم، دور سر امام چرخ یلیخ یشلوغش با سرعت یها ابانیخ یدور حرم، تو ماین

 .میحواسم به دور اطرافم نبود و چشم و دلم با امام رضا بود و در دل ها اصال

هفت  نشیاز آفر میخودت از سرور و سادات کل جهان طلب بخشش من گناهکار رو بخواه... خودت برا بیامام غر ای

 میکن... عشق کنارم رو برا ییافتاده ام طلب رها ریکه گ یچاه نیه. من و از ابخوا میبرا یو خوشبخت یآسمان، زندگ

 سر راهم نزار... یحفظ کن... امتحان سخت

 .دنیزجر رو چش میکه تک تک استخوانها یرسوند، جنون یو عشقش، من و به جنون سخت مایتملک به ن حس

 

 .میارد شدکه از قبل رزرف شده بود، و یهتل هفت ستاره ا نگیپارک داخل

 مانعم شد. مایشوم، ن ادهیخواستم پ ده،یکش سمیخ یچشم ها یرو یدست

 ... ی... خوبایدر

 .دیسرخ شده اش رس یرو گرفته بود، به چشم ها میدست مردانه اش که  بازو یاز رو چشمم

 زد. یم رونیاش، ب نهیپشت قر یاز محفوظ شدن اشک ها و غم ها شیچشم ها یسرخ

گناه ما چه  یکه با وجود دل ب دندیغم و درد دلمان شدند، رفتند و ند ما،یمن و ن یکه سد راه خوشبخت ییها آدم

 کردند.

 منتظرش لب زدم. یو چشم ها مایجواب ن یمرگ مغزم رو، برا یکردم ناقوس ها پراکنده

 ... حرممی... خوبم... زود... بریلیخ

 .دیمباها به آغوشم کش یپروا و ب یب
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 و خلوت بود. کیتار کیپارکن شکر

 ترک بردارند.  میبود استخوان ها کیفشرد که نزد یمن و به خوش م یجور

 بکر و ناب بود. یآغوشش بهشت انیعاشق، حصار تنگ دستان و م یمن یبرا اما

 .ماستیمن ن یایو دن بهشت

 ...یبدون شراب، بدون سرخوش یکرد. مست یکرد. مست و مست ترم م یکننده اش سر مستم م وانهید عطر

 تابم کرد و دست دور گردنش حلقه زدم. یب شینفس ها یگرم

 پر حصرتش... ینبودنش، سالها یسالها ،یدور یسال ها ،یرفع دلتنگ یو فقط برا فقط

 شدند. یدادند  و باعث صفت و تنگ شدن، آغوشمان م یرو م یجدانشدن یندا مانیامان قلب ها یب یها تپش

 موندند.  یهم رو کردند و خال یسالها تمناکه  یآغوش

 رفت و بر گشت. ماین قیبا هر دم و باز دم عم نفسم

 .میافتی یهم، م یپرسش، فقط در کنار هم و وجود گمشده  یحرف و ب یرو ب دنمونیکدوم باور دوباره بهم رس هر
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 بزارم. رونیخواست از حرم قدم به ب یگذشت. دلم نم یدو روز به شاد 

 از صبح همه در تکاپو بودند. امروز
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 .ومدهیهم ن دنمیگرمه که از صبح د یدونم سرش به چ ینم دم،یرو اصال ند ماین

 کرد، گرفتم. یدر، چشم از مامان که داشت مانتوش رو به تن م یصدا با

 خودش و انداخت تو. یبا شاد درنا

 !؟یخانم هنوز آماده نشد عروس

 گرد شد! میتعجب چشم ها از

 خودش و به من رسوند و دستش رو پشتم گذاشت. مامان

 خانم. یشده، آبج داریخانم تازه ب عروس

 .دیدستاش رو دور گردنم حلقه زد و محکم گونه ام رو بوس درنا

 عروس خوشگلم برم... یفدا من

 .دمیخودم جداش کردم و پرس از

 فهمم... یدرنا... من نم یگیم یچ

 زنم. یحرف نم دهیبر دهیبر گهیشد. اما به لطف خدا د یآرام  از زبانم خارج م یلیکلماتم خ انیب درسته

 بغلم کرد. مامان

 .ادیدر ب مایآقا ن یو رسم یخوشگلم قراره تو حرم و حضور آقا امام رضا، به عقد دائم دختر

 ند.به چشمانم هجوم آورد یشوق و خوشحال اشک

 بود.  میاتفاق آرزو نیا

 .دیدستم رو گرفت و سمت اتاق کش درنا

 گلبافت نشوند. یها یبا رو تخت یتخت دو نفر یرو

 رسه. یم د،یسف زیباش به سر و صورتت برس االن شاهزاده سوار بر رون زود
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 لبانم نشست. یرو لبخند

 ...ماین دیسف نِیو ماش دیکرده درنا... اسب سف یهیتشب چه

 کنه که مچ دستش رو گرفتم. شمیآرا خواست

 ...رمیخوام وضو بگ یخوام.... م ینم شیآرا

 .مینرس ریاش برگردوند و گفت: پس بدو که د فیکرم پودر رو داخل ک دوباره

 کرده بود. شیآرا مل،یضد آفتاب و ر کیخودش هم فقط در حد  درنا

 و کنار در اتاق رفته وضو گفتم. رونیب سیسرو داخل

 .ستادمیتخت قرار داشت ا یشکل، رو به رو لیمستط زیرنگ با م یقهوه ا یچوب نهیآ یرو روبه

 صورتم گرفت. یرو  جلو یآب یها هیرنگ، با حاش دیسف یبستم که مامان روسر یموهام رو م داشتم

 بنداز سرت. مقنعه نپوش. نویا دخترم

 از مامان گرفتم. لیرو با کمال م یزده روسر تیاز سر رضا یلبخند

 مرتب بستم. میموها یرو دهیچرخ نهیسمت آ دوباره

 بودم. دهیخوش رنگ پوش یا روزهیرو هم به درخواست مامان، ف  مانتوم

 وارد شدند. اهویو ترانه و احسان و ساالر با ه حامد

 زد. یصداش رو پس کله اش انداخته بود و بشکن م حامد

 مبارک بادا... شاهللیبادا مبارک بادا، ا بادا

 زدند. یترانه و مامان و درنا کف م دند،یرقص یو ساالر مردانه دورش م احسان

 اتاق ما باز بود و پشت سرشون آقا شهرام و سولماز خانم و بابا وارد شدند. در

 گم عروس خوشگلم... یم کیگفت.تبر کیو تبر دیخنده قبل همه سولماز خانم به آغوشم کش با
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 گفت. کین که فقط باهام دست داد و تبربه نوبت بغلم کردند به جز آقا ساما همه

 .زیخواهر زن عز یخوشبخت بش دوارمیام

 ... ممنونم

 قابل هضم نبود. میها برا یخوش نیا تمام

 قابل باور بود. ریاومدنمون و عقدمون در حرم واقعا غ مشهد

 .میچهارم، گذشته داخل آسانسور شد یطبقه  دوریکنار هم اتاق رو ترک کرده از کر یهمگ

تا دوباره آسانسور بعد خروج ما باال  ستادندیمنتظر ا رونیب هیو ترانه و حامد کنار من داخل آسانسور شدند و بق درنا

 فرستاده بشه.

 سوار شدن خطرناک بود. شتریآسانسور پنج نفر، و ب تیظرف

 بود. ستادهیمنتظرمون ا د،یسف راهنیو پ یدست گل رز قرمز با کت و شلوار آب کیهتل با  یتو الب ماین

 قلبم به لرزه در اومد. دنشید از

هجوم آور  میاز درونم به چشم ها و لبها می... تمام خواستن هاشتریاز هفت ر شتریدر قلبم به پا شد، ب یا زلزله

 شدند.

 بهشون داده نشد. ختنیر یکه لبا لب پر از اشک شوق شدند اما اجازه  ییها چشم

 هولم داد. مایبه طرف ن یبا خنده کم حامد

 .فتادهیکوچولو برو جلو تا دامادمون پس ن خواهر

 

 رسه. یافتم، اصال فرصت به داماد نم یناالن گفت: خودم دارم پس م دلم

 جلو گذاشته، گلها رو بغلم رها کرد یقدم ماین

 من، رقصان و شفاف بودند. یمثل چشم ها شیچشم ها مردمک
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 ند.کرد یسودا م یقرار یهر دو مثل هم ساز ب دل

 مثل کوره اش گرفت. یدستها یهم دست من و همراه چادر تو مایرنگ عروسم رو با دست گرفتم و ن دیسف چادر

 بود. ستادهیمنتظرمون ا نیکنار ماش نایس

 بلند خودش رو به ما رسوند. یبا قدم ها ،یما با خوشحال دنید با

 .نیوقت تا آخر عمر، از هم جدا نش چیه دوارمیام زنداداش

 به زبون آوردم. نایس یرو، برا یریلب گفتم و تشکر عاقبت بخ ریز ینیآم

 قسمت شما... انشاهلل

در توان  یخوام... اصال عشق و عاشق یهمسفر ساده م ،یزن زندگ کیگفت: خدا نکنه زنداداش... من  یحالت خاص با

 .ستیمن ن

 زد اما من غم گرفتم. یلبخند  ماین

 کردم. یکردم با تمام وجودم درکش م یم درکش

 ما حرف و عالم شد و شهره شهر... یعاشق

 ضیبه من و مر دنشیتا رس ایعمدش اون ور دن ریو قتل غ مایبه خاطر ما عقب افتاد،  ن لشیاز تحص نایچاره س یب

و  یصبور نیا ینذاشت. اما در اعضا یکرد و پشتش رو خال یستادگیبرادر کوچکتر از خودش ا یشدنم، پا به پا

 .ومدین شیپ شیو ازدواج هم برا ییفرصت آشنا یعقب افتاد و حت لشیاش، تحص یبردبار

 کنار رفت. یلبخند مچهیبا ن نایس

 باز کرد و سوار شدم. میدر جلو رو برا ماین

 گرفتند. یها جا نیهم طبق حرکتمون از تهران، در ماش هیبق

تو لباس عروس پنج سال قبل هم  یحس رو حت نیگاه ا چیه جان،یداشتم، شور و ه یتو دلم نبود، احساس خاص دل

 نداشتم.
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کرده  ییو حضور آقا امام رضا...دلم رو بد جوره هوا مای... حرم کنار نیو باور نکردن ییایتو آسمان ها بودم.. رو انگار

 بود.

 اومد. ینم رونیبه اراده و خاص خودم ب میها دنینفس کش یحت

 گل رو لمس کرد. یه دست ریدستم ز ماین دست

 مشهد و در حضور خودش عقدت کنم، ارمتیب یاومد رونیب ییو از اون زندان کذا یخوب شد یکرده بودم وقت نظر

ما رو  یمون باشه. خودش کنار هم بودنمون رو امضا بزنه و از پروردگارش ضمانت خوشبخت یضامن خوشبخت تا

 بکنه...
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 در مسجد گوهر شاد منتظر مون نشسته بود. یعاقد

دستان به هم گره  یتوسط حامد باز شد و رو بایز یها هیبا آ میقرآن کر ما،یعاقد نشسته، دست در دست ن یرو روبه

 قرار گرفت. مایمن و ن یخورده 

 بود.  انیعالم و آدم یکه تنها مشکل گشا ییها هیدوختم به آ چشم

 و عمل صالح. مانیاز جنس ا ی. زندگیو زندگ دیو ام دیبخش یو کالمش قوت قلب م شیبایز

 گرفت.  یفیعاقد بدنم لرز خف یصدا با
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 تالوت کرد. ییبایبه ز میاز قرآن کر هیکردن عقد، چند آ یجار قبل

 ،یفَمِن رََقبت یو السنت النکاح

 ...ایدر زهیدوش

 عاقد گوشم رو پر کرده بود. یاز صدا شتریاما ضربان محکم قلبم ب دم،یشن یم

 شد. ختهیعقد به هم ر یبودم که پنج سال قبل، درست سر سفره  یبله دادن یو فقط در عجله  فقط

 ...مایمهم نبود جز ن میبرا زیچ چی... ههیو گفتن مهر هیبار و تلفظ آ نیکشنده شد تا سوم میها برا قهیها و دق هیثان

 ...ربهایو نه ش هیمهر نه

 ...گهیدونستم و نه کس د یم ماین یمهر و دل و جونم رو تمام و کمال برا من

 کرده، بله دادم. یاز ته قلبم اسم پروردگارم رو بر زبانم جار ،یبدون تعلل و نه ناز کردن عیبار سوم، سر یبرا

 خدا... بعد امام رضا... بله.... اول

 آورد. رونیب نیریش یجمع من و از خلصه  صلوات

 رو احساس کنم. یباشم و اوج خوشبخت رشیخواست هنوز گ یکه دلم م یا خلصه

 تر از عسل بود. نیریش میباز هم برا ما،یمکرر من و ن یها امضا

 ما رو ترک کرد. ،یخوشبخت یبا دعا عاقد

 کنارم اومد. مامان

 هتل. میگرد یبرم ارتیما هم بعد ز ارت،یز دیشما بر دخترم

 کردند. یو خوشبخت ریخ یته و از اعماق قلبشون دعارو بغل گرف مایمن و ن یکی یکی

 شدند. یازمون دور م یجانیکردند و با لبخند و نگاه پر ه یبه ما نگاه م یو زنان داخل حرم، هر کدام با مکث مردان

 .میرفت ارتیهم ز کنار
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 .میگنبد نشست ریامام رضا قبل اذان، در ز یها پوریش یصدا منتظر

 .دیام رو جوشان یاشک خوش یها بدنم رو به گز گز انداخت و چشمه  پوریش یصدا

 شدن، با سر انگشت گرفتمش. ریقبل سراز اما

 .مینماز با شکر و دعا، حرم و ترک کرد بعد

 شام دعوتم کرد. رونیب ماین

 برداشت و گرفت طرفم. نیعقب ماش یصندل یاز رو یاهیس چادر

 و سرت کن؟. نیا یستیاگه با اون چادر راحت ن م،ییایدر یپر

 که به فکرم بوده، چادر و گرفته سرم انداختم. یقدر دان یاز رو یتشکر و لبخند گشاد با

 هتل. میشام مجلل و شاهانه برگشت بعد

 اول و فشرد. یآسانسور طبقه  یدکمه  ماین

 تعجب بهش چشم دوختم. با

 صورتش نشست. یرو یپهن لبخند

 اتاق خودمون. میریم

 هجوم آور شدند.  میگونه ها یبدنم از خجالت به رو حرارت

 دستم و گرفت. مایکه ن نییرو انداختم پا سرم

 ...دهیخوشگل من خجالت کش عروس

 زور لب زدم. به

 ...هیبق اما

 کاره ام. چیمن ه دندیرا نصفه گذاشت و گفت: خودشون تدارک اتاق رو د حرفم
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 شدم...  یداشتم آب م گهید

جدا شده پشت سرش  ما،یدستم توسط ن دنیشده ام به کف آسانسور با کش دهیچسب یپاها توقف آسانسور، با

 شدم. دهیکش

 و باز کرد. یو طوالن کیبار دوریته کر در

 خجالت زده. ایدونستم خوشحال باشم  یشده نم نیاتاق تزئ یبزرگ دنید از

 کار، کار درنا و ترانه بود. حتما

 شد سرم رو بلند کردم. دهیکه به داخل کش دستم

 گره خورد. مایبا نگاه پر از برق و شور شعف ن نگاهم
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 شدم. اریزنگ، هوش یصدا با

 جا به جا شوم که نتونستم. خواستم

 دست و پاهاش قفل زده بود. انیمن و سفت در م یکس

 رو باز کردم. میدر، پلک ها یدوباره  یصدا با

 لبهام نشست. یرو قیعم یصورتم، لبخند  یسانت کیدرست در  ما،یصورت غرق در خواب ن دنید از

 ببرم. ادیخواب از  کیرو، با  یشب نیکم حافظه ام کرده بود که چن ،ییپنج سال کذا اون
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 شد. یتداع میبرا شبید یخاطره  ادی

 ...میهنگام شانه زدن موها ما،ین یعاشقونه  یها حرف

 .وستیما به وصال پ یکه با رنج ها ی. خاطراتدیکه به ناکجا آبادها کش یو گفتن عشق شیبازو یرو سر

 و پلک بستن من بعد از مدت ها، اونم با آرامش ناب و خواص. شیدست و پا انیشدن م محصور

 چشم باز کرد. مایزنگ در، ن یدوباره  یبار با صدا نیا

 داد. یگذشته اش رو م یروزها یخواب یو ب نیگخبر از خواب سن ش،یچشم ها یسرخ

 دستانش رها شوم. نیخوردم تا از قفل سنگ تکون

 گونه ام گذاشت. یرو رو شیبه خودش فشرد و لب ها شتریب

 آوردند. یخوشگلم، کاچ ییایدر یپر یزمزمه وار گفت: حتم دارم برا همزمان

 حرارت بدنم به صورتم هجوم آورد. کل

 ...یکاچ  یچ ینکرده بودم... برا یکار چیکه ه من

 . و سفت تر بغلم کرد.دیبلند خند ماین

 پزم... یم نیریش یمنو کشته... به وقتش خودم واست کاچ خجالتت

 بلند شدن. یو تقال کردم برا دمیاش کوب نهیرو س یمشت

 خنده دستاش رو از دورم باز کرد. با

 .دمیپر نییاز تخت پا عیسر

 .دمیو لباس خوابم کشآشفته  یموها یرو یدست

 در رفتن بود. یمناسب جلو لباسم

 ...یصورت یقرمز با گلها یشلوارک نخ تاب



 ییایدر یپر

407 
 

 .ستیکنارشون ن یمرد نمیبه پشت در انداختم تا بب ینگاه یچشم از

 .دندیخند یم زیر زیکردند و ر یفقط ترانه و درنا بودند که داشتند  پچ پچ م نه

 ...گهید زیداشت، نه چ تیاهم میو وجودش برا مایهستن... بعد اون همه مدت، فقط کنار ن الیچه خوش خ نایا نیبب

از  یخال یجا یپر کردن جا یبشه، برا رهیخواست کنارم حرف بزنه و به صورتم خ یهم فقط و فقط دلش م ماین یحت

 ...مونیمحبت قلب ها

 و در باز شد. دمیکش نییدر و پا ی رهیدستگ

 و درنا با هر هر و کر کر آروم پا به داخل گذاشتند. ترانه

 عروس خانم گل... روز نو مبارک... ریبخ ظهر

 ترانه گرفتم. یاز بازو یشگونین

 نکن ها.... یباف الیخ

 اپن گذاشت. یکوچک دستش رو رو یبا اوخ اوخ قابلمه  ترانه

 که... ینکرد دایپ یزور رو، اول صبح نیا یدستت بشکنه... الک آخ

 کرد. یام م یشده وارس زیر یداشت با چشم ها درنا

 ...یکن یم میبرس هیهمسا یمثل خاله زنک ها یدار درنا

 نه... ایبشه  دمیعا یزیچ دیکنم با کاریچ خوب

 که دستش رو باال برد. رمیبدتر از درنا بگ یشگونیرو جلو بردم تا ن دستم

 زدن مار درد آوره... شیاز ن شتریهات ب شگونیمرگ من، ن نه

 دست به در اشاره کردم. با

 سر وقت شوهراتون که خوابم نصفه مونده... دیبر پس
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 ...ایگفت: خوابت...  واشی ترانه

 داد و در رفت. حیفرار و بر قرار ترج عیسمتش پا تند کردم که سر به

 واقعا.... ای: دردیپرس اطیبار با احت نیا درنا

 .دمیکش یحرفش خجالت م یاز ادامه  دم،یحرف درنا پر انیهم م باز

... میداشت اجیدغدغه کنار هم، احت یخواب راحت و ب کی یفقط برا مایکنم... به جان مامان، من و ن یخواهش م درنا

 ....نیهم

 خواهرانه و پر محبتش لبالب از اشک پر شد و زود اتاق رو ترک کرده در و پشت سرش بست. یها چشم

 تعلل به اتاق خواب برگشتم. بدون

شده  رهیبهم خ ،یدار یداده با لبخند معن هیتخت، دست چپش رو پشت سرش تک یبه پشت هیطاق باز تک نباریا ماین

 بود.

 رفتم. نهیبراش نازک کردم و  سمت آ یچشم پشت

 تخت انداخت. یو از پشت بغلم کرد و رو دیپر نییتخت پا یجهش از رو کیبا  ماین

 و دست و پا زدم. دمیکش یخفه ا غیج

 کرد قلقلک دادنم. شروع

 ...یکن یبرا من ناز م حاال

 ..میبودم... مخصوصا پهلوها یقلقلک یلیخ

 بود دهیفا یو تمنا ب خواهش

 .دیدست کش مایافتادم که ن یاز نفس م داشتم

 ساخت. یکیاز عشق، نفسم را با نفسش  یبا بوسه ا اما
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رو که مامان فرستاده بود  یکاچ  ما،ین یها و سر به سر گذشتن ها یکه چه عرض کنم، لنگ ظهر، با شوخ صبحانه

 .میخورد

 .ستادیا نهیآ یجلو ش،یشونه زدن موها یست اسپرت زد و برا ماین

 .میمقنعه ام مرتب کرده، کنار هم از اتاق خارج شد یچادر شبم را رو منم

 هتل نبود. نییپا یتو لعاب یاز کس ینماز ظهر همه به حرم رفته بودند و خبر یشک برا یب

 گرفتن دستم جلو آورد. یدستش رو برا مایکه ن میگذاشت رونیهتل پا به ب یا شهیدر ش از

 اش قفل زدم. دهیچادر رد کرده انگشتانم رو داخل انگشتان کش ریو از ز دستم

 .میزوج خوشبخت کنار هم، هم قدم شد کی مثل

رنگا  یها، تسبح ها نیتریپشت و زانیباز و آو یسجاده ها دنیمغازه ها و د ینبات ها ییزعفران ها و رنگ طال یبو

کودکانه، همه و  ی... لباسهایمشک ینماز ها و چادر عرب ها ی... چادرهابایز یها ینقره ها و انگشتر یرنگ... حت

 آورند.... یم همه آدم و به وجد

 امروز پا به مشهد مقدس گذاشته بودم. نیهم انگار

 معنا نداشت. میتماشا کردن ها برا نیها و ا دنید نیسه روز، ا نیا

 به معبود عالم. کیکردن خودم کنار امام و نزد یدر دو دل کردن و خال یبرا دیکش یو فقط دلم پر م فقط

 کشوند. ینقره فروش نیتریدستم و به سمت و ماین



 ییایدر یپر

410 
 

 .دیخسته نباش سالم

 با لبخند جلو اومد. یانسالیم بایمرد تقر فروشنده

 .نیخوش اومد سالم

 گذاشت. روزهیف نیبا نگ فیست ظر یدست رو ماین

 .ن؟یکن یست رو محبت م نیا لطفا

 .دیکش رونیرو به سمت چپ راند و ست و ب ییکشو یا شهیش زیم ییبا خوشرو فروشنده

 .خدمت شما.. دییبفرما

 برق زد. میست چشم ها ییبایز از

 خوشگل بودن. یلیخ یلیخ

 .میبر یرو م ناینظرم، دوباره رو به فرشنده گفت: ا دنیبه من انداخت و بدون پرس ینگاه مین ماین

 زیتعارف کردن هم جا یخود یبودنم رو لو داده و ب ینگاهم، دوست داشتنم و راض دمیتعارف کنم، اما د خواستم

 .ستین

 جعبه اش قرار داد. یبا احترام و مبارک باش تو فروشنده

 ارزشش رو داشت. رش،یچشم گ ییبایگرون بود. اما واقعا با ز یلیخ

 پاکت کوچک رو سمتم گرفت. مایکه ن میاومد رونیمغازه ب از

 خودم... ییایدر یباشه، پر مبارکت

 ...بانیواقعا ز ممنونم

 و سجاده ام داخلش بود، گذاشتم. کوچکم که چادر نماز فیدستش گرفتم و داخل ک از

 کرد. تیدستش رو پشتم قرار داد و به سمت درخت کنار جدول هدا ماین
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 باز هم کمه. زمیرو هم به پات بر ایدن ست،یالزم ن تشکر

 شد، وسط راه متوقف شد. ینم یا هیو پر رفت و آمد زائران، ثان یشلوغ از

 و بستم. فمیک عیسر

 .میگذاشتم و به راه افتاد مایدست داخل دست ن دوباره

 .میداشت یتر قدم م عیسر نیهم یو برا میکرده بود رید ینماز جماعت کم یبرا

 .دندیدو یها هم م یداشتند و بعض یبه نماز جماعت با عجله قدم برم دنیرس یزائران برا ی همه

 شتافتن به نماز. یبرا دیبخش یم شتریب ی زهیخوبشان انگ یمردم وحس ها  نیا دنید

 

 اومدم. رونیب نیریش یاز خلصه  ما،یهمراه ن یزنگ گوش یصدا با

 داداش... جانم

 بود.  نایخط س پشت

 از نماز گذشت بود!  یدونم چند ساعت ینم

با خدا و  یزبان یبا زبان ب مانیو دل ها میفرو رفته بود یگوهر شاد به عالم هست اطیح واریبه د هیتک مایمن و ن اما

 کردند. یم ازیراز و ن زش،یامام عز

 حد شد. نیفقط در هم ماین ی مکالمه

 کنم. یبپرسم خبرت م ایداداش... بزار از در چشم

 یمن جلو ن،یریرفتن بازار رضا، شما هم اگه م یهمگ نایگفت مامان ا یبود، م نایشد و گفت: س لیسمتم متما ماین

 باب الرضا منتظرتون بمونم؟ یخروج

 کرد.  یام م یکردنم عصب انیب یو طوالن دهیحرف زدنم بهتر شده بود، اما کش یکم

 رسوندم. یرو در چند کلمه م میمنظور حرف ها نیهم یبرا
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 ..یتو بگ یچ هر

روزها، روز توعه...  نیکرد گفت: من قربون اون معرفتت بشم... ا یفوران م شیکه از چشم ها یبا لبخند پر مهر ماین

 خواد باش... یهر جا دلت م

 کش اومد. میعشقش، لب ها سرمست

 ...هیبق شیپ میبر

 رو گرفت و تند برخاست. دستم

 منتظرمونه... نایبلند شو که س پس

 .میملحق شد نایبه س یخروج یجلو

 باشه زندادش. قبول

 حق باشه داداش.... قبول

 تر ساخت. ضیرو برق انداخت و لبخندش رو عر شیچشم ها نا،یس یبار اول واسه  یداداش از زبان من، برا تلفظ

 کجان... نمیبدم بب امیبه حامد پ دیگفت: بزار نایکه س میداشت یبه سمت بازار امام رضا قدم برم میهم داشت همراه

 داشت. یدادن بود، کنار ما قدم برم امیمشغول پ شیهمان طور که با گوش نایس

 داشتند. یآرام قدم بر م یلیها هم خ یزدند و بعض یهمه ملت به هم تنه م یشلوغ از

 افتاد. نیزم یاز دستش رو نایس لیخورد و موبا نایس یبا عجله محکم به شونه  یدختر

 .میسه سر جامون متوقف شد هر

 خم بشه، داد زد. لشیجمع کردن موبا یبرا نکهیقبل ا نایس

 ...یکور مگه

 .دیکوب نایس ی نهیس یرو برداشت و رو لیو درب موبا یحرف دوال شد و باطر یب دختره
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 شدند!  یپخش و پال م نیزم یکرد، بازم هم رو یاش بلند نم یگوش یگرفتن تکه ها یدستش را برا عیسر نایس اگه

 ماس ماسکته... نیا یکه حواست پ یخودت کور

 !میما هم هنگ کرد نا،یتنها س نه

و  یها هم به عرب یو بعض نی... آقا سد راه شدنیانم حرکت کن... خنیستادیگفتم: آقا سر راه مردم وا یمدام م مردم

 گذشتند. یزدند و از کنارمون م یم ییحرف ها یبه ترک یبعض

 .دیناپد دمونیرد شد و از د تیجمع نیبود که بدو بدو از ب یمبهوت دختر نایس اما

 رو گرفت نایس یقبل ما بازو ماین

 ...میستادی... سر راه مردم افتیچرا ماتت برده راه ب داداش

 کرد! رییصد و هشتاد درجه تغ نایس یحال و هوا اما
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 رفت. یبازار رضا، حامد منتظرمون قدم رو م یدر ورود دم

 برامون تکون داد و جلوتر اومد. یدست د،یما رو از دور د تا

 عروس و داماد خوشبخت...  سالم

 دست داد. نایرو فشرد و با س ماین دست
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 غامتیچرا خاموش شد... چند بار، بعد پ لتیموبا نای... سستادمیمنتظرتون ا نجایساعته ا می..ـ ننییشما ها کجا پس

 زنگ بزنم.  مایتماس گرفتم و آخر سر مجبور شدم به ن

 خاموش شد...  ن،یگفت: از دستم افتاد زم نایس

 زده گفت: افتاد!... نشکسته؟... رتیه حامد

 کنه... یزد و گفت: نه هنوز کار م یشخندین نایس

 .دیفارغ شد و به من رس نایاز سوال و جواب کردن س حامد

 ...یریگ ینم لیمار رو تحو گهیخانم...  د یآبج احوال

 قبل من به حرف اومد. ماین

 ...کاریخواد چ یمو کنارش داشته باشه، شما رو  من

 زد و گفت: بر منکرش لعنت... ماین یسر شونه  یکوچک رو یچند ضربه  حامد

 ادامه حرفش رو بده که زنگ تلفن همراهش مانع شد. خواست

 که منتظر شمان... نیی... االنه که پوست از کلم بکنه... بدوالهیع یوا

 کرد جلوتر از ما، بدو بدو به راه افتاد. یاتصال رو برقرار م یطور که دکمه  همان

 انداخت. کهیحامد ت یتکون داد و برا یسر نایس

 ....لیزل زن

 ...یامروز یبود... چه برسه به مردها لیبا خنده گفت: هفت خان رستم هم زن زل ماین

 .دیگرفتم که سمت من چرخ ماین یآرام از بازو یشگونین

 ....ییی... آرزویفرشته ا ،یستیکه زن ن تو

 زدند. یبرق م شیچشم ها داخل
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 کرد زونیآو یلب و لوچه ا نایس

 ...یواه... اوقم گرفت.... تو که بدبخت تر واه

 به عقب برگشت. حامد

 زن مرد نما، آبرو واسمون نزاشته... نیقربون دهنت... ا یا

 عقب رفت. یحامد زد که با خنده قدم یپهلو یمشت ماین

 حامد نبود. یبرا یشتریفرار ب یبازار، جا یخاطر شلوغ به

 ....یبرات همون زن معمول شهیکه خرت از پل گذشت، م ی... حرف حق تلخه... چند روزه؟یچ

 دهنش رو بست ،یزعفران فروش یساالر، از مغازه  یخواست اعتراض کنه که با صدا ماین

 ...مییجا نیحامد، ما ا ییدا

 .میل شدخودشون، وارد هت دیخر یها یدست فیبا ک یکس هر

 حرم؟ میموافق بعد شام بر یها ک بچه

 گفتم: من داداش.... جانیهمه با ه قبل

 و درنا هم موافقتشون رو اعالم کردند. سامان

 تونم برگردم. ینم گهیکنه، د یجون گفت: من زانوهام درد م مادر

 زدم. یگفتم و مادر جون و پدر جون صداشون م یسولماز خانم نم گهید

 نموندم. بینص یلطف بزرگ خداونده که من ب کیشوهر، مادر شوهر مهربان داشتن  پدر

 حرکت ندارم. ینا گهیگفت: منم د مامان

 سر داد. یشوخ یخنده  بابا

 و هزار جور درد و مکافات... یریپ
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 شد. یمثال عصب مامان

 آقا.... میرس یشما نم یپا به

رم که دست از پا  یاز شما همراه جوانان م ابتیگفت: من به نداشت  یهمان طور که سمت آسانسور قدم برم نایس

 خطا نکن...

 برخورد کرد. نایمحکم با س یدر آسانسور به شدت باز شد و دختر نایزمان با اتمام حرف س هم

 گفت و به جلو خم شد. یآخ نایس

 .دیکش بیرو عق شیچشم ها یجلو اومده تا رو یو مقنعه  ستادیولو شه، راست ا نیبود رو زم کیهم که نزد دختره

 !... میهنگ کرد مایمن و ن ،یدختر سر ظهر دنید از

 !....رهیبگ شیبود از خشم آت کیکه نزد نایبرسه به س چه

 .دیهم سن و سال بابا از پله ها... رنگ دختر پر بایتقر یاومدن مرد نییپا با

 و رو به دختره داد زد... دیمرد و ند نایس

 از حاال.... نمیچه طرز راه رفتنه.... اون از ظهر، ا نیا

 .نایچشمش به س کیچشمش به مرده بود و  کی ده،یترس دختره

 غیصورت دختره زد که من و ترانه هم زمان، ج یرو یا دهیچنان کش ،یسوال و جواب چیجلوتر اومد و بدون ه مرده

 .میدیاز ترس کش یخفه ا

 .دیمن حلقه زد و سمت خودش کش یدست دور شونه  ماین

 مات و مبهوت سمت مرد برگشت. نایس

 جلو گذاشتند. یو پدر جون قدم بابا

 ...نیکن یم کاریچ آقا

 .دیچرخ نایدر مقابل جواب بابا، سمت س مرد
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 خوام. یدخترم، عذر م ییمن از شما بابت سر به هوا آقا

 احتتون کردم.که نار دی... ببخشدییرو به بابا گفت: لطفا بفرما بعد

 بود!... ستادهیا نییزد!. سرش پا یکرد، نه حرف هینه گر دختره

 شد!... یهم سن و سال من م بایتقر

 کوچک. یقلم ینیو ب یقلوه ا یبا لبها یو چشم مشک بایز

 انگشتانش گرفت که مچ دست من احساس خرد شدن کرد. نیمچ دست دختر و چنان ب مرد

 نباشه... تیکار یعنیزد که  یکنار بابا گذاشت، با سر اشاره ا یجون قدم پدر

 کرد. یزندان شیرو پشت لب ها شیو عصب قیچشم بست و نفس عم بابام

 و در مقابل چشمان نگران ما، در آسانسور بسته شد. دیدختر رو به سمت آسانسور کش مرد

 رها کرد. رونینفسش رو محکم ب بابا

 شن... یم دایپ ییآدما عجب

 قضاوت کرد. شهیکرده، نم ییکار خطا دیگفت: شا مامان

 ...هیکار اشتباه ح،یتنب یطور نیمردم و ا یجون گفت: خطا هم کرده باشه جلو پدر

 گفت با مشت بکوبم رو دهنش... یم طونهیگفت: ش دنیهم ساب یبا دندون رو حامد

 مداخله کرد. شونیتو کار خانواده گزد، چه برسه  یشه حرف ینم یدورو زمونه به کس نیگفت: داداش ا درنا

 باال... میبر ن؟یستادیجا چرا وا نیگفت: حاال ا ترانه
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 کی_و_چهل_پارت#

 

 .میو عزم رفتن به باال کرد میشده بود، شد میبه ترس احسان که پشت سرش قا یترانه، پ یو اشاره  مایا با

 از اون دختر نشد. یمنوال گذشت و خبر نیروز تمام به هم دو

 .نمشیخواست بب یدونم چرا دلم م یگشت، نم یاون دختر م یخود منم چشمم پ ییجورا کی

 نشسته بودم... مایمنتظر ن یلعاب

 ...میشب رو تو حرم به صبح برسون ییدو تا میداشت میتصم امروز

 توجهم رو جلب کرد!. یا هیگر یصدا

 کردم...  زیرو ت میگوشها یکم

 شد. یم دهیشن یبه غذا خور یمنته ،ی... صدا از ته لعاببله

 .دیمبل کند و سمت صدا کش یمن و از رو یا یانرژ

 کرد. یم زیها رو تم زیم یرو هیدختر دو روز قبل با گر همون

 احساس کرد. یدیضعف شد ش،یصدا یب یها هیدلم از گر ته

 و شکننده... فیموجود ظر کیدختر بود...  کیمثل من  اونم

 منم سوزناک تر بود. یها هیدختر، از گر نیا ی هیخودم افتادم. سوز گر گاهیگاه و ب یها هیگر ادی

 .دیمن و به سمت دختر کش میپاها

 .دیو از جا پر دیاز احساس حضورم درست پشت سرش، ترس یطفلک

 اجازه رو ازم سلب کرد. نیا میشدن اشک ها یتلب بخشش چرخاندم، اما جار یرو برا زبانم

 خودش و رها کرده و به من زل زده بود. ی هیشوکه شده مات و مبهوت، گر چارهیب دختر
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 نازکتر و شکننده تر شده بود. شهیرنج و غم رو نداشت و از ش دنیمن د یدل پاره  گهیها، د یقول بعض به

 حاالت دخترک به خودم مسلط شدم . دنیبا د یکم

 نشوند. میلب ها یخنده رو ز،یم یمات برده اش و دست خشک شده اش رو ی افهیق دنیبار د نیا

 ام...  وانهیفکر کرد د چارهیب

 خشک شده بودند. دند،یبار یکه م ییها چشم

 کرد. یمن رو رصد م ضیداشت موشکافانه حاالت ضد ونق ش،یچشم ها یشده  زیبا حالت ر 

 ..نیو بب ایبود که ب یعالم کی

 . دمیکش یهم از کار خودم داشتم خجالت م خودم

 خنده. ریکه دست خودم باشه، از مدل نگاه و تعجبش زدم ز نیبدون ا چون

 لب زمزمه کرد. ریقلبش گذاشت و ز یدست رو چارهیب

 اهلل... بسم اهلل بسم

 بخند... ینخند و ک حاال

 رفتم... یم سهیمن بودم که داشتم گاه گاه ر نیا

 قابل باور بود، چه برسه به مردم!... ریخودم هم غ یبرا

 کرد. یخال یوانیرو برداشت و داخل ل زیم یپارچ آب رو عیسر چارهیبب

 رو گرفت و آب رو به دستم داد. میبازو

 !....نیآب بخور یکنم کم ی!... خواهش منیخوب خانم

 .دمیمکث و فرو دادن خنده ام، چند جرعه نوش یاجبار آب رو از دستش گرفتم و با کم به

 .دیپر میصلوات آروم و فوت کردن اش به صورتم و دور و برش، آب به گلو با
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 ...دیو خنده همزمان امانم و بر سرفه

 .دندیچک یآب م میاز چشم ها شرشر

 صلوات بفرسته... ایدونست پشتم بزنه... بادم بزنه...  ینم دختره

 !...نیکن یم یطور نیشما چرا ا خانم

 امام هشتم... ای

 ....هیک گهید نیا

 ...زمیبه سرم بر یخاک چه

 نشستم. میروبه رو  یصندل ینداشتم و رو ستادنیا ییتوانا گهید

 ...دنیو شروع کرد سوال پرس ستادیرو به رو ا چارهیب دختره

 ...نیخانوادتون رو خبر کنم... بهتر برم

 .دمیکش میو گونه ها یچشم ها یرو یآروم شدم و دست یکم

 

 باهاش حرف بزنم و آشنا شوم. ما،یخواست قبل اومدن ن یم دلم

 معذب بشه و نخواد باهام حرف بزنه. مایخواستم با حضور ن ینم

 بامزه شده بود... یلیموقع تعجب... خ افتونی... آخه... قدیببخش

 بود. ادیز یاز خنده  م،یبودن حرف ها دهیبر دهیو بر دهیبار علت کش نیا

 فرستاد. رونیب یسر آسودگ نفسش رو محکم، از دختره

 خدا نکنه.... ی... فکر کردم... واشکر

 ام... وانهید ای... ی... جن و پرنیگفتم: فکر کرد زود



 ییایدر یپر

421 
 

 و تکون داد... سرش

 ... دمیبودم، فقط از کارهاتون ترس دهینکنه... من شما رو کنار خانوادتون د خدا

 برده دستش رو گرفتم. شیرو پ دستم

 زبر و پوست پوست و خشک بودند. شیمن، دست ها یدست ها برعکس

 شدم. دهیکش نجایاتون به ا هیگر یخوام... با صدا یم معذرت

 انداخت. نییرو پا سرش

 کنم... یهم نکنم دق م هیهام تنها مونس و همدم منن... اگه گر هیگر

 به دستش دادم. یفشار

... اما دمیاحساس تو رو چش نیه مونس و همدم... منم اش یم تیبرا ییدور و اطرافت، باز هم تنها  زانیبا عز یگاه

 نباشن...  هیمن شب یها هیوقت به گر چیتو، ه یصدا یب ی هیکنم گر یدعا م

 ...شتریها ب یها کمه و بعض یدوز بعض یو گرفته گفت: مشکالت با هم فرق دارند... گاه نیغمگ

 شود. یدردش نم نیشوند و اشک هم تسک یشکل ممکن گرفته م نیدل ها به بدتر یگاه

 ...هیحرفش آمدم... اسمت چ وسط

 ...ترسا

 ... خوشبختم...ایدر منم

 .دیکش رونیدستش رو از دستم ب نیغمگ

 اجازه رو ندارم... نیشم... چون ا یبرات نم یدوست خوب من

 برخاستم و راهش و گرفتم. یصندل یاز مقابلم بگذره که تند از رو خواست

 ...یدون یاز کجا م میبش دیشا
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 کرد.  میهم معلوم بود، قفل چشم ها یاش رو که از صد فرسخ یپر از غم و دلمردگ نگاه

 ...ریاس کیبرده ام...  کی... ستمینکن... من آزاد ن سهیگم... من و با خودت مقا یدونم که م یم

 

💘💘💘💞💞💞 

 

  ییایدر_یپر_دوم_فصل#

 دو_و_چهل_پارت#

 

 بود.  یبه حرف گرفتنش جد یانگار برا میتصم

 اش داشتم. ییبه آشنا یدونم چه اصرار ینم

نهفته در دلش که  شباهت  یهم به خاطر خودم و درد  دیشا ای  ن،یظاهر دلنش دنیاز د دیشا ایترهم...  یاز رو دیشا

 به من داشت، یادیز

 شدن بهش رو داشتم. کیبه نزد اسرار

 بود وادارم کرد سد راهش بشم. یچ هر

 دوست دارم...  کیبه  اجی... منم احتیکن یفرار م چرا

 .ستادیا م،یاز لکنت و کش دار بودن حرف ها ایاحساس کرد  یزیدونم از نگاهم چ ینم

 ...هیچ اسمت

 به دور و برش نگاه کرد. ترسان

 ...طناز

 نشست. میلبها یرو تیاز سر رضا یلبخند
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 ...ارتیز یبر یتون یو هر روز م یاهل تهرانم... خوش به حالت اهل مشهد من

 تر شد. نیغمگ نشیغمگ نگاه

 فرصت پاسخ از طناز گرفته شد مایورود ن با

 !...ییجا نیا ایدر

 رو ترک کرد. یو با عجله، سالن غذاخور عیسر طناز

 گذاشت.  میروبه رو یمتعجب قدم ماین

 ! اون همون دختره بود!...یواسه چ یجا اومد نیا

 به عالمت مثبت تکون دادم. یسر

 ترسه... یداره...  م ی... فکر کنم مشکلهیدختر خوب مای... ننجایاش اومدم ا هیگر یبند صدا پشت

 هر دو دست صورتم و قاب گرفت. با

 نکن عشقم... ری... خودت و درگیدار کاریمشکل دارن... تو با مشکالت مردم چ همه

 حرف بزنه... یداره با کس اجیکنم احت یمبه دلم نشسته... فکر  بیدختره عج ماین

 رو رها کرد و دستم و گرفت. صورتم

 ... ی یبشم که نازک و نارنج کتیقربون اون دل کوچ من

 ...یسرک بکش شونیاز مردم دوست ندارن به زندگ یعمرم، بعض اما

 ... فقط دلم خواست باهاش دوست شم.مایکشم ن ینم سرک

 تهران... میگرد یفردا برمچند روز خانمم... ما که  یدوست

 ... فردا...یو با تعجب گفتم: چ ستادمیا

 دستم رو محکم تر از قبل گرفت و راه افتاد... دوباره
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 .میبمون نجایا شهیهم میتون ی... ما که نمی... پس کادیم نی!... خوب ماشیستیا یمن، وسط راه چرا م عشق

 شد... زونیو لوچه ام آو لب

 ..میموند یده روز م کی العقل

 : به خاطر اون دختر...دیبا خنده پرس ماین

 نشدم... ریگفتم نه به جون خودم، از حرم س عیسر

 ...یش ینم ریس یکه صد سال هم بمون اون

 ...شهیبالخره که دلم آروم م خوب

 اون دلت بشه... یفدا مایبه دستم داد و گفت: آخ ن یکوچک فشار

 

 حاجت تمام مسلمانان.. یدل خودم، دل تمام دردمندان، دعا برا یبراصبح نماز خوندم و دعا کردم، دعا  تا

 .میکم کم رو به روشن شدن بود که از حرم خارج شد هوا

 .دیصبحانه خر کیداغ همراه با ک ریش میبرا ماین

 .مینوش جان کرد ،یصبحگاه میبا استشمام نس مینشست زیهم پشت م یرو روبه

 رو جلب کرد. مایتوجه من و ن ی. جرو بحث دو نفر در لعابمیهتل شد وارد

 و طناز شاخ در آوردم. نایس دنیآسانسور از د یجلوتر روبه رو یکم

 :دیغر نایبا خشم رو صورت س طناز

 شه... یبه تو چه... به تو مربوط نم اصال

 کنه.. یش رفت و آمد متو یجا صاحب نداره که هر کس و ناکس نیدر حال انفجار از خشم گفت: مگه ا نایس

 رو مخاطب قرار داد و به سمتش پا تند کرد. نایس مایرو بده که ن نایتا خواست جواب س طناز
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 داداش چه خبر شده!؟... نایس

 برافروخته سمت ما برگشت. یبا صورت نایس

 شد که راهش و سد کردم... یوارد هتل م یدختره داشت دزدک نیهست... ا یجا چه جور هتل نیفهمم ا ینم من

 فرصت نداد. طناز

 ..کهیو هفت جد و آبادت... مرت یخودت دزد

 خواست سمتش هجوم آرور بشه که راهش رو گرفتم... نایس

 صبر کن... نایس داداش

 شده؟... ی... چطناز

 دستم رو پس زد... طناز

 ...نیمثل هم دهیتازه به دوران رس یشما پولدار ها ی همه

 بود. نییپا یلیاما ولوم صدامون به خاطر مردم خ میزد یبا خشم با هم حرف م درسته

 ...میندار نیما قصد توه یکن یاشتباه م طناز

 ..دیباز هم غر نایس

 شم.. یندم آروم نم سی... من تو رو دست پلیفتیپس ن یگرفت شیپ دست

 ...نایمن و کنار زد و رفت تو صورت س طناز

 یپدر پولدارت... من امسال تو رو خوب م ای... عابر بانکت.. یناز یم تی... به چتیخاص یبچه سوسول ب نیبب

 ...نیش یآشغال خور م نیشناسم... اگه پشتتون گرم باباتون نباشه، رو زم

 راه موچ دستش رو گرفت. ی مهین ما،یاومدن رو صورت طناز که ن یفرو یدستش بلند شد برا نایس

 !؟..یکن یم کاریچ داداش
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 طناز هنگ کرده بودم. زیشد... منم از زبان تند و ت یم وانهیداشت د نایس

 خارج کرد. مایو پر قدرت از حصار دست ن دستش

 رفت. نییبه دو پا یکیرو گرفت و پله ها رو  نایبا نفرت از س طناز

 بود... اونجا چرا رفت!؟ نیزم ریکنم ز فکر

 زد. شیبه موها یچنگ نایس

کنم اعصابم داغون  یکه سر من نازل شده... هر دفعه باهاش برخورد م ی یآسمون یدختره کدوم بال نیدونم ا ینم

 ...شهیم

 رفت باال... یداشت م ن،یپاورچ نیپاور چ زیگشتم که مثل جن خم شده بود و از پشت م یاز نماز بر م داشتم

 رو گرفت. نایس یبازو ماین

 هتل باشه... نیاز کار کنان خود هم یکیفکر کنم  داداش

 کنه... یرفت و آمد م یچرا دزدک پس

 خوب. یداد ریبه ما چه... تو چرا بهش گ خوب

 شه... یبدم... خودش مثل اجل سر راه من سبز م ریدادم... به من چه گ ریگ من

 کردم مداخله

 ... فکر کنم خدمتکار...هیدختر خوب نایس داداش

 آسانسور رو فشرد... یتکون داد و دکمه  یسر نایس

 خستم... برم باال... یلیجهنم... من خ به

 .میگرفت شیراه پله ها رو در پ مایآسانسور که بسته شد من و ن در
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 داشتم... یخواهش کیجون  بابا

 جون بخواه دخترم... تو

... میهم بمون گه،یالعقل پنج، شش روز د یبا همه هماهنگ کن شهیگذاشتم و گفتم: م زیم یام رو رو یخال استکان

 نشدم. ریمن هنوز س

 ..یش ینم ریجا س نیوقت از ا چیشدنه که ه ریکرد و گفت: اگه به س یتبسم

 رفتم. یسه نفر بایمبل تقر یبرخاستم و کنارش رو یمبل تک یاز رو تند

 رو دور گردنش حلقه زدم. میدست ها میها یبچگ مثل

 خواهش... ییبابا

 و بغلم کرد. دیرنگش رو داخل  مشتش کش یا روزهیف تسبح

 ...میمون یعمر بابا... هر چند روز دلت خواست م ستیالزم ن خواهش

 شد... می.... حسودگایبه... پدر و دختر و ن به

 شدم. رهیانداخت خ یلک مدر مت یجلو دیخر یها سهیبابا جدا شدم و به سمت حامد که با ک از

 ...یبا لبخند پدرانه اش گفت: مرد گنده و حسود بابا

 از پشت سر حامد ظاهر شد ماین

 ...دهیخر یچ نیکنه... بب یم یها سپر یهنوز مغزش بزرگ نشده تو بچگ شونیجان ا پدر
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 بزرگ دستش رو باال گرفت. سهیک حامد

 ...یداشته باش یبهتر یحفظ کن تا زندگ شهیدرونت رو هم یکنند که حس کودک یم هیمعروف توص روانشناسان

 بزرگ حامد که باال گرفته بود پا تند کردم. سهیبلند شدم و سمت ک عیسر

 ...یدیخر یبرام چ یداداش نمیبب بده

 ...دیرو پس کش سهیک حامد

 کوچولو... شوهرت چشمش کور، دندش نرم، بره واست بخره... یآبج دمیخودم خر واسه

 به شکمش زدم و گفتم: خدا نکنه... یجون کم مشت

 ..ختنیرو بهم ر میدست مو ها کیقهقه اش به هوا رفت و شروع کرد با  حامد

 کنه... یازش دفاع م یچه طور نی... ببدهیند شوهر

 کرد. یگشتند، نگاه م یاش که کم کم داشتند بر م یزندگ یها یفقط با مهر و لبخند به شاد بابا

 رفت.. خچالیسمت  ریبا خنده، سر به ز ماین

 و احسان طبق معمول با دعوا مرافعه وارد شدند. ترانه

 بچه... خودت بچه... خدا به داد من بدبخت برسه... بابات

 گفت: زونیآو یبا لب و لوچه  احسان

 ...یکن یکال کنم... همس من و دعوا م یچ

 احسان زانو زدم. یتر رفتم و رو به رو جلو

 عمه فدات شه... شده یچ

 رو دورم حلقه زد کشیکوچ یها دست

 داداست اعصاب واسم نذاسته... نیا عمه
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 دورت بگردم؟ چرا

 ...مینذاستن داخل حلم بس سی... به خاطل اسباب بازدهیخل یواسه خودس چ نیگنده بب ملد

 ام فشردمش.. نهیو محکم به س دمیکش بغلش

 یبابات رو با خودمون نم گهیحرم... د میبر ییسه تا رونیب ادیحموم ب از زیاون زبونت رو بخورم... صبر کن عز من

 ... چه طوره؟...میبر

 ...دیپر رونیاز بغلم ب یشاد با

 ...میکن یجون... ادبس م آخ

 پدر سوخته... یکن یگفت: من و ادب م حامد

 ...یتموم نسد یهمه خودت و سوزوند نیتو ا ییگفت: بابا یبا چرب زبون احسان

 مبل پرت کرد. یسرش رو چپ و راست تکون داد و خودش رو رو ترانه

 ما خونه رو پر کرد.. ی قهقه

 به تأسف تکون داد.  ی!  بابا هم فقط سرمیشاخ در آورد دم،یحامد رو د کوپتریهل یوقت

 داد احسان بهش دست بزنه. یبود و اجازه نم دیخودش خر یبرا واقعا

 کند. ساعت از حمام دل کیبالخره بعد  مامان

 هم حرم بودند. نایرفته بودند مادر جون ا دیخر یبرا یخانوادگ درنا

 .میآورد یاز کارهاش سر در نم یچیزد و ه یهم مدام تو هتل پرسه م نایس

 و همه موافقت کردند. دیکش شیبحث شش روز موندن رو پ زیبعد نهار سر م بابا

 خوش طعم و داغ دم کنم. یزعفران ییچا کیباال، اتاق ما...براتون  میبر چطوره

 ام... هیهمه حامد گفت: اول از همه من پا قبل
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 ستکان آورد.اهم  ناینفر نبود، درنا از اتاق خودشون و مامان ا زدهیما س یبرا یاستکان در اتاق هتل به حد کاف چون

 از همه به بابا و باباجون تعارف کردم. اول

 مامان ها... بعد

 شده بود. رهیخ رونیکه پشت پنجره به ب نایکنار س بعد

 اما متوجه حضورم نشد. ستادمیا 

 .دییبفرما نایس داداش

 ... یییبرداشتن چا یو با عجله دست برد برا دیاز جا پر یا لحظه

 برادر شوهر ما رو مجذوب خودش کرده... نیا یزیچه چ نمینگاه کردم تا بب رونینا محسوس به ب یلیخ

 بند بود، شوکه شدم. یرو دیسف یطناز که مشغول پهن کردن مالفه ها دنید از

 نظر داشت ! ریطناز رو ز نایس یعنی

 گذشتم. نایبرداشتن قند، فورا از کنار س بعد

 نامحسوس زدم که پشت سرم وارد آشپزخونه شد. یچشمک ماین یبرا

 همه... دیرأس د ریو در ت کیهم چه عرض کنم، کوچ آشپزخونه

 کنه... ینظر گرفته، نکنه بخواد تالف ریداداشت پشت پنجره طناز رو ز ماینشنوه گفتم: ن یکه کس یطور آروم

 کنه...  یرو تالف یشده گفت: چ زیر یبا چشم ها ماین

 ....گهیرو د کارهاش

 کنه... ینکرده، که بخواد تالف ی... اون دختره هم که از عمد کارستین یآدم نیچن نای... فکر نکنم... سآها

 ترسم. یمن م ماین اما
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 .ارمیکار رو در م یبه دلت بد راه نده... من امروز ته تو تو

 کرد. یحامد خوشمزگ شهیهم مثل

داره جلز و  ماین دینیب یباال... نم نیو اومد نیگرفت یتعارف کرد که شما هم جد کیخواهر ما  نی... امیبر نیپاش آقا

 کنه... یولز م

 و ترک کرد و گفت.فورا آشپزخونه ر ماین

 ...یگن الل ینم یحرف نزن تو

 ...یقربون دهنت باجاناق... خوب گفت یگفت: ا سامان

 یاز پنجره چشم نم یبود که لحظه ا نایس یاما من تمام فکر و چشمم پ دند،یخند یکردند و م یداشتند بحث م اونا

 گرفت.

 ...مییای... ما هم بهیخبر رونیخان ب نایجون با لبخند گفت: س بابا

 ...یرو گم کرده برگشت و گفت: نه... چ شیدست و پا عیسر نایس

 مبل کنار پنجره زود نشست. یرو

 قفل شد. نایس یچشمها یو من مشکوک رو ماین نگاه

 همه آورد. یرو هم ترانه پر کرد و برا یییچا ینیس نیدوم

 ..هییکردم دختر پر رمز و راز یدونم چرا احساس م یو باهاش حرف بزنم... نم نمیتو دلم نبود تا دوباره طناز رو بب دل

 .ارمیدوست داشتم سر در ب ز،یشک برانگ یها زیاز چ شهیهم

 نمیکنم و نکنم که بتونم طناز رو دوباره بب کاریکه چ یمن دنبال فکر یول دند،یخند یگفتند و م یدور هم  م همه

 بودم.

 که هنوز تنم بود، واژگون کردم. میمانتو یدستم رو رو یسرد شده  ییچا یفکر آن کی با

 ... حواست کجاست...ایدر وا
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 بلند درنا، نگاه همه سمت من معطوف شد. یصدا با

 بلند شدم. تند

 خورد. زیاز دستم ل ستین یزیچ

 نشد؟... تیطور دخترم

 کنم. یرم عوضش م یبابا جون سرد بود... االن م نه

 تاق خواب رفتم.سمت ا ،یکس یبدون فرصت دادن به اعتراض ها عیسر

 رنگم عوض کردم. یکرم یرو با مانتو میمانتو زود

 زاشت. یبود و لک نم اهیس میخدا مانتو شکر

 ..رونیب رفتم

 و زود بشورم که رنگ زعفران روش نمونه. نیا من

 مادر جون، زود بشور. اره

 مانتو رو شستم.  عیسر

 کردم طناز نرفته باشه. یخدا خدا م فقط

 .امیپهن کنم ب نیا من

 ام؟یب یخوا یگفت: م ترانه

 گردم. ی... االن بر میایرو با کفش عوض کردم و گفتم: نه بابا... کجا ب میها ییوا کردن از سرم، دمپا یعجله برا با

 رفتم. نییبه دو پا یکیپله ها رو  تند

 نبود. اطیدل غافل طناز تو ح یا

 ه...شکل، فقط پر از بند لباس و مالف لیو مستط کیهم بار اطیح
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 به سنگ خورد. رمیت عجب

 بند پهن کردم و برگشتم. یرو رو میمانتو دمغ

 .دمیرو شن یمرد یرو کامال نبسته بودم که صدا اطیدر ح هنوز

 کنم.  یزنده به گورت م ،یرو که گفتم نکن یامروز کار از

 طناز بلند شد. یصدا

 دم... یاالن گورم رو بکن... من اصال تن به خواستت نم نیهم اصال

 رو لرزان. میکه نفسم رو حبس کرد و پاها یلیس یصدا

... رو حرفم حرف یش یمن شاخ م یها جمعت کردم... حاال برا ابونی... من بزرگت کردم... من از خیعوض ی دختره

 نشونمت.. یم اهی... به خاک س یزن یم

 طناز. یهم صدا باز

 شم... یشغال که راحت م یهتر... از دست توکشم... چه ب یاالن بکش... اصال خودم خودم و م نیهم

حکم  میبودم و شوک برا ضیاحساس ضعف کردم... سرم به دوران افتاد. من هنوز مر یسل نیدوم یصدا با

 دوباره رو داشت.. یمارستانیت

💘💘💘💞💞💞 
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 با شتاب در و باز کرد. یتا شدن که کس یرفت برا میها زانو
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 از دستم خارج شد و افتادم. رهیدستگ

 طناز به گوشم خورد. ی دهیترس یصدا

 ... ایدر

 گرفت و لب پله کشوند. میاز بازو عیسر

 خراب بود و قادر به بلند شدن نبودم. حالم

 .دیگونه ام کش یشونه اش گذاشت و دست رو یو رو سرم

 ...ا؟یدر یکن یم کاریچ نجایا

 ه...شد یچ

 تونستم لب از لب باز کنم. ینم

 کشوندم. یخارج شدم وحشتناک بود و تا لب مرز مرگ م مارستانیکه از ت یفشارم از وقت افت

 دست پاچه شد و دستم رو دور شونه اش حلقه زد و دوباره بلندم کرد. طناز

 کنم بلند شو... ی... پاشو برسونمت اتاقت... خواهش مپاشو

 کردم، اما قادر به بلند شدن نبودم. ینگران و پر بغضش رو کامال درک م یصدا

 برم به خانوادت خبر بدم. نی... بشایکنم... در کاریچ ایخدا

 ...ستمیپله ها و قادر به نشستن هم ن یشم رو یدارم ولو م دیدستم رو از گردنش باز کن که د خواست

 کنارم و تکونم داد. نشست

 شد... دهیپله ها و درست پشت سر ما شن یاز باال ماین یخدا خواسته صدا از

 ...ایدر

 تعجب کامال مشهود بود. ما،یطرز صدا زدن ن از
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 وحشت زده اش... یتندش همراه شد با صدا یقدم ها یصدا

 شده.. ی.... چای... درایدر

 بود...  اطیدونم چش شد... پشت در ح یبا تته پته گفت: آقا نم طناز

 .دیپاها و گردنم انداخت و بغلم کش ریدست ز عیسر ماین

 تند پله ها رو باال رفت تند

 اومد. یهم پشت سرم م طناز

 کردم. یاحساس م شیقدم ها و نفس نفس زدن ها یو از صدا نیا

 بغض آلودش جگرم رو کباب کرد. یو صدا ماین ادیفر

 ...اریداداش بجنب... سرمش رو ب نایس

 سوخت. ماین یبرا دلم

 خواست غصه بخوره و دم نزنه. ی. چند سال مادیمن کنار ب یضیخواست با مر یسال م چند

 خانواده به همهمه افتاده بودند. ی همه

 خوابوند. یاعصاب من م شتریمتشنج نشدن ب یحامد بود که داشت صداها رو برا تنها

 وم کن...نکن... ترانه، احسان و آر هیکنم گر ی... مامان خواهش منی... آروم حرف بزندیکن بس

 چند سال خوراک پوست و گوشت بدنم شده بود. نیشدم که ا یسوزش پوست دستم، متوجه سرم با

 یغم زده و به خون نشسته  یچشمها دم،یصورتم و نگاهم د یکه جلو یزیچ نیاز هم باز شد و اول میکم پلک ها کم

 بود. میعشقم و تمام زندگ

 شد. انیاز بغض نما شیگلو یبزرگ شده  بکیهمراه با س نشیغمگ لبخند

 عمرم... یبهتر
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 کردن دل پر غم عشقم... دواریو ام نیتسک یهم گذاشتم برا یرو پلک

 .دیرو بوس میشونیپ مامان

 ...ی... تو که خوب بودنمینازن یشد یچ

 زور لب زدم. به

 رفت.. جیسرم گ ی... کمخوبم

 از طناز بزنم و مسبب حال بدم رو طناز نشون بدم.  یحرف نخواستم

 بهانه بود. کیبودم، طناز فقط  ضیخودم مر چون

 طناز درست بغل دستم لبخند زدم. دنیچرخاندم و از د چشم

 ...ییجا نیا طناز

 کنارم اومد و دستم رو گرفت زود

 ... یخوب

 تر شد.  ضینگران نکردنش عر یبرا لبخندم

 ...بهترم

 همدرد داره.. کیبه  ازیست و ن دهیکردم درد کش یدونم چرا احساس م ینم

 .دمیخانواده ام رو د یاز کنارم بلند شد و همه  ماین

 نشوندند. یلب هاشون م یو نگران زل زده بودند به من و اما به اجبار لبخند رو یاشک یبا چشم ها همشون

 دل منه. یکه سال هاست برا زانمیعز یلبخند ها اجبار

 دستم رو گرفت. طناز

 من برم...با اجازه  یشدم که بهتر خوشحال



 ییایدر یپر

437 
 

 دستش رو گرفتم. عیگونه اش افتاد و سر یرو یبه کبود چشمم

 بمون... یکنم... کم یم خواهش

 .دیچشم دزد ازم

 .نمتیب یم نییپا ایزود برم... خوب شو ب دیتونم با ینم

 .دیکش رونیمخالفت برام نداد و تند دستش رو ب فرصت

 اتاق رو ترک کرد. فیضع یخداحافظ کی با

 

 بلند شدن رو بهم ندادند. یسه ساعت اجازه  دو

 هم از کنارم جم نخورد. مایبه خوردم دادند و ن یمقو یها زیو مادر جون چ مامان

 در رفتم. مایمراقب مامان و ن ینگاه ها ریزور از ز به

 خوبم... غمبریبه پ ریحرم... بابا... به پ میکن بر ی... جان من مامان و راضترانه

 انداخت.باال  یا شونه

 ببند. لیکنم به شوهرت دخ کاریچ من

 ازش گرفتم... یشگونین

 انداختم.. یکنم که به تو رو نم یتونستم اونو راض یقدر شوهرت شوهرت نکن... من اگه م نیا

 اوف اوف بازوش رو ماساژ داد. با

 ...یبشکنه دستت... تو که از منم سالم و پر زور تر یا

 و براش در آوردم. زبونم

 چشت درآد... تا
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 شده بود که دوباره نشست. بلند

 گم.. یمنم نم پس

 فرار کرد... غیدوباره به طرفش برم که با ج خواستم

 آورد... یبدبختم چ یسر بازو نیهار شده... بب دهی... نشسته خونه و خورده و خوابرونیبره ب نیبزار ا مامان

 حرم. میبر نیتر گلم بشم، حاضر شدخ یتکون داد و مامان گفت: من فدا یبا لبخند سر ماین

 تر از من بود. دهیباهوش و فهم یلیخ یلیخ ترانه

 شدم که طناز بدو بدو خودش رو بهم رسوند. یخارج م یا شهیداشتم از در ش یلعاب

 ..ایدر یخوب

 گرفتم... بغلش

 اراده و بدون قرض. یب

 حرم؟ میبر یایخوبم... م یلیخ

 طال... منتظرم باش. وانیا ریز امیگفت: تو برو من درست موقع اذان م واشیگوشم  ریز

 .دیدو یپله ها و طرف انبار ریتند سمت ز د،یکه ترس ییبغلم جدا شد و مثل کسا از

 که پشت سر طناز خشک شده بود، مواجه شدم. نایس یبروم که با چشمها رونیگرد کردم تا ب عقب

 کرد. یگمم مهنوز هم سر در  نایس ینگاه ها کشف

 هم قدم شدم. مایرفته و با ن جلوتر

 ..یدادشت رو بفهم ینگاه ها یتونست ماین

 دونم چشه... یممکنه... اما نم ریاگه بگم عاشق شده که غ ایدر

 خوام باهاش حرف بزنم. یحرم... م ادیقول داده ب طناز
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 کنم مراقب خودت باش... یتو هنوز حالت بهتر نشده... خواهش م زمیعز ایدر

 به سر شونم زد. یاز پشت مشت ترانه

 ...یکن یتو دل شوهر جونت و ما رو آدم حساب نم یریحرم... اون وقت م میبر یکن یمن خواهش و تمنا م از

 زد. یبود نفس نفس م دهیبس پشت سرم دو از

 راهش رو ادامه داد. مایاما ن ستادم،یا

 کشه.. یساعت طول م کی رونیب یایو تا ب یکنم تو مثل الکپشت کاریچ

 .دیرو گرفت کش دستم

 ...ینیب یکه ما رو نم یا دهیقدر شوهر ند نی... دوما تو اریراه مردم و نگ یو جلو ایراه ب اول

 حاال... احسان و داداش کجان... خوب

  دم،یکردم که د یها رو نگاه م یشما گذشتند... منم روسر یاز جلو ناینگو نه... اونا با مامان ا یا دهیشوهر ند گمیم

... ما رو هم آدم یریگیو گلوه م یدیو دل م مایتو دهن ن یرفت  دم،یپرس یانگار نه انگار که من داشتم نظر تورو هم م

 .یکن یحساب نم

 گرفت.  خندم

 اومد. یکنار من داشت م ،یگفت طفلک یم راست

 ...ارمیسرت در مرو  شیبخند بخند... تالف اره

 راه عقب برگشتم. مهین ادیرفتم و اما به خاطر تجمع ز ارتیترانه به ز همراه

 نکرد. میاری میزانوها قدرت

زدند تا دستشون به  یزور م یبه قدر ارتیز یجهان اومده بودند برا یعرب و ترک و فارس که از هر نقطه  یها خانم

 عقب برگشتم. دهینرس حیو دستم به ضر دیبرسه که من و کنار زدند و زورم نرس حیضر
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 منم کنارت باشم؟ یخوا یم ایدر

... اگه ناراحت یزدم و گفتم: فدات شم زنداداش یترانه لبخند یرا مرتب کردم و به نگاه و سوال دلسوزانه  چادرم

 باهام در دو دل نکنه... گهیناراحت بشه و د ترسم طناز یم شش؟یبرم پ ییتنها یش ینم

 .دیرس حیدستم به ضر نباریا دیبکنم، شا ارتیز یدوباره برا یرو فشرد و گفت: پس منم برم تالش بازوم

 هم گذاشتم تا از طرف من آسوده خاطر باشه. یرو پلک

 منم دعا کن... پس

 صد در صد... حتما

 . میحرکت هم نداشتقدم  کی یبه در آقا، اما جا میبود دهیچسب

 ..دی... حرکت کندیستیراه نه ا یدادند: خانم ها جلو یها  تذکر م خادم

 نبود. شتریحرکت ب یبودند که جا ادیز یازدهام و زائران به قدر اما

 طال حرکت کردم. وانیتنه بزنم، سمت ا یکه به کس نیبدون ا اطیو با احت آرام

 کنم. دایخانم ها رو از نظر گذراندم و بالخره تونستم طناز رو پ یکی یکی ت،یجمع نیب از

 به قبله دست به دعا نشسته بود. رو

 خالصانه خلوت کرده بود.  چه

 پا نشستم. کی یکرده به زور رو دایکوچک پ یجا کی کنارش
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 بسته اش قلبم رو فشرد. یچشم ها ش،یگونه ها یرو اشک

 من هم سوزنده تر بود. یدختر که از درد ها نیداشت ا یدرد چه

 دختر گرفت. نیاز درد نهفته، در قلب ا یفیلرز خف دلم

 خدا کردم. شیدختر و پ نیدل ا یتمام وجودم از آقا امام رضا تلب وساطتت حرف ها از

 رو باز کرد. شیو کم کم پلک ها دیکش سشیخ یچشم ها و گونه ها یرو یدست طناز

 من افتاد و تعجب کرد. یرو نگاهش

 نشست. میلب ها یکم رنگ رو یدلبخن

 قلبم گفتم: قبول باشه... میبه خون نشسته، از صم یچشم ها یرو نگاهم

 قرار داشت گذاشت. میزانو یدستم که رو یو رو دستش

 حق باشه... قبول

 کرد، هنوز هم آرام نشده ست. یشد و ثابت م یخارج م شیهنوز بغض دار از گلو شیصدا

 ؟یجا مهمان هست نیکه چند روز ا یدر حال ،یباهام دوست ش یدار یسع چرا

 و تو دار داشتم. نیدختر غمگ کیبرخورد رو از  نینشدم، چون انتظار ا شوکه

 باال انداختم. یانحنا دادم و شونه ا نییرو به حالت کمان پا لبانم

 هم با غم گفت: باز

 رو تحمل کنم. ییچند روز رو وابسته بشم و باز هم نتونم تنها نیترسم ا یم

 دستش خارج کرده دستش رو داخل دستم فشردم. ریدستم رو از ز عیسر

 کنم طناز...  یم خواهش

 گذاره... ریات تأث هیروح یرو یلیروز هم بتونم باهات همدرد باشم باز هم خ چند
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 انداخت. ریسرش رو ز نیغمگ

 ...ستین یدنیمن شن درد

 ...یبدون چیه ششیخودت رو پ یدرد ها دیشا ،ینودرد دارن طناز... اگه سر گذشت منو بش همه

 بودم... جون دادم تا سرپا شدم. مارستانیت یکی یسال به خاطر نامرد پنج

 .دیگونه اش چک یرو یاشک قطره

 ...دمیچش یمرگ آور رو نم یزندگ نیبودم و ا مارستانیکاش منم ت یا

 ...ی ینبرده، مرگ آوره... کشنده ست... درده... نابود تیاز انسان یکه بوئ یوجدان یاونم ب ،یدست ناپدر ریز

 .دمیرو باز کردم و سرش رو به آغوش کش میها دست

 کند. یو خودش رو خال زدیآغوش، اشک بر کیتو  هیگر یپر درد من که معتاد بودم برا یدادم مثل روزها اجازه

 دونم چه قدر هق زد و بالخره آروم گرفت. ینم

 رو مرتب کرد و راست نشست. دشیو چادر سف مقنعه

 کنم سه چهار سالم بود که بابام مرد... فکر

 ازدواج کرد... ،یو آوارگ یپول یدو سال نشده از سر ب مامانم

 سالم بود و داداشم نه ساله...  شش

 وجدانم(... یب یماه از ازدواج مامانم نگذشته بود اسد... )همون ناپدر چند

 ...شیدیهم د تو

 ...دیتو صورت طناز کوب دهیکش یچطور ،یهممون، تو لعاب یخوب خاطرمه که جلو یلیگفت، خ یم راست

 طناز کردم. یرو متمرکز حرف ها فکرم

 ..دیکش یآه
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 زن و مرد ثروتمند وارد خونه شد. کی با

 ... میشد یم میگذاشت ما تو اتاق قا یقدم به خونه م یکرده بود که وقت یخون آشام تو عرض چند ماه کار نامرد

 ... میکرد یدر اتاق به اون زن و مرد پولدار نگاه م یدادشم از گوشه  با

 ... دیکرد و هوار کش یکرد، خود زن هیرفتنشون مامانم گر بعد

 خون باال آورد. زیهمه چ یکتک اسد ب ریو مشت و لگد گرفتتش... ز ریاسد نامرد با هر زجه زدنش ز اما

 ما... یروز نشده اون زن و مرد دوباره اومدن خونه  دو

. اون طور هم ندشیب ینم گهیوقت د چیکه انگار ه ی...  طوردیصورتش رو بوس یجا یداداشم و بغل کرد و جا مامان

 شد.

 پدر، داداشم رو فروخته بود. یب اسد

 گهیگفت: د یم هشیتم، اسد با لبخند کرگرف یسراغ داداشم رو از مامانم م قهیو هر دق هیسال که هر ثان کیبعد  من

 ... فروختمش... شینیب ینم

 مشهد. میروز نشده همه دار و ندارمون رو فروخت و اومد چند

 هم گرفته.  گهیزن د کیو  دهیبا فروختن داداشم، خونه خر دمیتر که شدم. فهم بزرگ

 یده... اگه هم برم، م یکنم؟ طالقم نم کاریگفت چ یاز دستش ساخته نبود. همش م یزیچ نیو نفر هیجز گر مامانم

 بسوزم و بسازم. دی... بانیبدتر از ا یدست و پا ریمونم ز

 بود. یو خوش گذران یاشیع شیمن، فکرش پ یموقع چهار ده سالگ تا

 بود. دهیزده بود ته نکش بیکه از فروش داداشم به ج ییقول خودش هنوز پول ها به

 انگشت اشاره اش سمت من رفت.. بش،یزد به ج یپول یکم کم ب یوقت

 برد. یبار دست به خودکش نیا مامانم
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 کرد. تیاسد نداره، شکا یوانیمغز ح یرو یاثر چیخودش ه یخودکش دید یوقت

 کردم. دایشومش نجات پ یتر شد، اما من از نقشه  وانهیمامانم اسد د تیبا شکا درسته

وقت دستش  چینامه نوشته بود، رو سوزند که ه تیداخل دستش رو که باهاش شکا ی... طوردیزبون مامانم و بر نوک

 باز نشد، دستش مشت شده موند.

 داد هراسان بلند شد... یدانگ ساعت حرم که ساعت دوازده شب رو نشان م نگید با

 اومدند.که جلو و بغلش دستش نشسته بودند، به صدا در  یخانم

 ...واشیچه خبرته!...  خانم

 رد شد و رفت. تیاز کنار جمع یمعذرت خواه با

 موندم. رهیمثل مجسمه مات به رفتنش خ منم

 شد. دیناپد دمیمردم از د ینشده، ال قهیدق چند

 به عمق هزار متر پرتاب کرد. ،یمن و به چاه شیها حرف

 ... یسرگذشت چه

 شدم. مونیفکر و حرف خودم پش از

 ...چهیه ششیدرد خودت پ ینیب یم ،یمن و بشنو یگفتم: اگه دردها یهم بهش م الیخوش خ چه
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 .دینال دلم

 خودت از همه سخت تره. یزندگ یبگ یتون ینم ،یدیرو نفهم یتا سرگذشت کس پس

 شونه ام نشست. یرو یکس دست

 سرم رو باال گرفتم. یباران یچشم ها با

 .میمنتظرمون هستند، پاشو بر مایحامد و آقا ن ایدر

 در آن مشهود بود، چشم گرفتم. هیترانه که اثرات گر یپف کرده  یصورت مظلوم و چشم ها از

 حال و سست بود. یکوه کنده بودم. بدنم ب انگار

 حرم، حرکت کردم. یزور بلند شدم و آرام آرام کنار ترانه سمت در خروج به

 و زمان.  نیگرفته بود. از زم دلم

 ها آتش جهنم... یبعض یها باغ بهشت بود و برا یبعض یکه برا یزمانه ا از

 اعمالمون... رفتار و کردارمون... میاتفاقات تنها خودمون بود نیا باعث

 . دمیآفر کسانیدر قرآن فرمود: همه رو  خدا

 .میکرد لیتبد میبزرگ و عظ یبودن رو خودمون به فرق کسانی نیا

 .میقرارش داد طانیدر تصاحب ش یارادگ یکه با ب یو مغز خودمون

 .دمیبه هتل رس یو چه طور یک دمینفهم اصال

 بود! حامد بدون سوال و جواب فقط قدم برداشته بود! بیعج چه

 چشم باز کردم. یبا سردرد وحشتناک صبح

 توانستم حدس بزنم. یکنارم، تازه بلند شدنش رو م شیکنارم نبود. از گرم بودن جا ماین

 نار زدم. رو ک پتو
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 بالشت افتادم. یسرم آهم رو بلند کرد و دوباره رو یدر جمجمه  ینشده رعد و برق زیخ مین

 دستم، سرم رو فشار دادم. با

 به دست وارد اتاق شد. ینیس ماین

 بخور بعد... یزیچ هیسرم و صورت مچاله شده ام گفت: پاشو برات مسکن هم آوردم...  یدست رو دنید با

 گذاشت. یتختیپا یرو رو ینیزد و س یام، لبخند کم رنگ ینگاه سوال با

سرت  یچند بار به موها ،یداریخواب و ب انیالعقل دردت رو بدونم. صبح م ی... اما چشم باز نکردیصبح ناله کرد تا

 مشکل نبود. ادیز یکه سردرد دار نیا دنی... فهمیچنگ زد

 .نمیو بعد کمکم کرد تا بش دیام رو بوس یشونیپ اول

 مونه... یآدم چشم و سر نم یبرا گهید هیهمه گر ونا

 بار اول، دلم غنج رفت...  ینق زدنش برا از

 بهم دست داد... یبیغرور عج احساس

 .دمیچش یبار اول م ینق زدن شوهر رو برا طعم

 دادنش رو دوست داشتم. یو دلدار یو نگران تعصب

 داد. یم یاحساس آرامش و دلگرم بهم

 سوزش گوشت گونه ام، فکرم پراکنده شد. با

 انصاف گازم گرفته بود. یب

 یوقت اجازه  چیکه سوزشش ه رمیگ یگازت م یبه بعد طور نیزد و گفت : از ا یلبخند زونم،یآو یلب و لوچه  به

 رو هم بهت نده. یضرور یفکر کردن ها

 .دمیاش کوب نهیس یرو یکم جون مشت

 ...... گوشت صورتم کنده شدخودخواه
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 .ستادیقلبم ا شیکار ناگهان با

 رفت. گر گرفتم و الل شدم. ادمی سردردم

 گذاشت. میلبها یرو محکم و دلتنگ رو لبانش

 بود. انیبسته اش، نما یچشم ها یگوشه  زیر یاش از لرزش آغوش و قطره ها یدلتنگ

 باال رفت و دور گردنش حلقه شد. میاش خودم بودم، دستها یکه باعث و بان یاراده از رنج عشق یب

 اش کردم. یبه خودش فشرد. بدون آنکه بفهمم، همراه شتریو ب شتریو ب من

 و دلتنگ... پرعطش
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 شد، من بودم. دنیبه کنار کش لیکه تما یکس اول

 کردنش. یهمراه شتریکرد از ب یضعف ممانعت م احساس

 .دمیکش یکه دلتنگش بودم و عشقم بود، اما خجالت م نیا با

 .رونیزد ب یم شیآت میگونه ها از

 گرفت. میلبها یو جلو ریش وانیل ماین

 ...ختمیکنه، داخلش عسل ر یدلم... حالت و بهتر م زیعز بخور
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 تب دارم رو از هم فاصله دادم. یلبها

 بهتر کرد. یحالم رو کم ر،یش نیریش ی مزه

 .یخور یته م تا

 .دمیرو سر کش وانیباره ل کیخورد و چشمش به من بود، به  یکه از کنارم جم نم مایتحکم حرف ن از

 خنده اش باال رفت. ماین

 باال سرت باشه... دی.... زور و بازو باگهید یخودم یکوچولو دختر

 دستم رو گرفت. مایکه ن یبرداشتن کاغذ دستمال یرو جلو بردم برا دستم

 کنم... یپاکش م خودم

 بردم... یپ تشیملتهبش به ن یچشم ها از

 رو شکار کرد. مینشون بدم، لبها یبتونم عکس العمل تا

 .دیسرش رو کنار کش یطوالن یبا مکث مایزنگ در ن با

 خرمگس معرکه لعنت.... بر

 حرص خوردنش لبخند زدم. از

 کنم... ی... منم در و باز نمبخند

 لباش گذاشتم. یرو جلو آورد که تند انگشتانم رو رو صورتش

 ره... یکه آبرومون م ی... باز نکنهیچه کار نیا

 زد. یطونیباال انداخت و چشمک ش یا شونه

 خوان بکنن.... یم ی... بزار هر فکریزنم

 دادم. هولش
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 نکن... تی... اذمای... ناِ

 .دیرو کش میهر دو دست لپ ها با

 من... ی... عروسک خجالتآخ

 دادم که با خنده از کنارم بلند شد. هولش

 حامد لبخند زدم. یبلند و شاک یسر و صدا از

 تونست لبخند رو مهمون لبهام بکنه.  ادیز یحامد با انرژ شهیهم مثل

و من با احسان تا نصف شب دست و پنجه نرم کنم، آخر سر هم  نیو حال کن فیک ییام... چرا شما تنها یمن شاک آقا

 ...ادیدر ب ییدم که عمه اش هم از تنها یدو روز رو به عمه اش قرض م یکیخودم از فرط خواب از هوش برم... من 

 کیتونرنگم رو با  یآب ریحال بلند شدم و تند تند لباس خواب حر نیشدم... اما با ا یحامد داشتم آب م یحرف ها با

 رنگم، عوض کردم. یاسمنیشلوار 

 پره تو اتاق... یم ،یسیدونستم با سر، بدون رو در وا یم

 طور هم شد. نیهم

 تو اتاق... دیحامد پر ما،ین دادیبستم که با داد و ب یبلوزم رو م ییباال ی دکمه

 مردم لخت باشه... دیشا ن،ییپا ینداز یمثل االغ سرت و م ی... مرد حسابکجا

 خودمه... ی... به من چه... آبجیکرد یلختش نم خوب

 کرد. یآبم م گهیدوتا واقعا د نیا یها یشوخ

 نثارش کرد. یپس گردن ماین

 ...بتیتو ج یرو گذاشت ییایح یب

 گردنش رو ماساژ داد. حامد

 ..ی... چه طورمیآبج ی... طفلکنهی... چه قدر هم سنگمایاوخ... دستت بشکنه ن اوخ
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 حرفش شد. یدهن حامد گذاشت و مانع ادامه  یدستش رو جلو ماین

 ... حامد...یاله یش الل

 ولش کنه... مایزد تا ن یبا هر دو دست بال بال م ماین

 رفتم. رونیرو تکون دادم و از اتاق خواب ب سرم

 خودم رو گرفتم. یکردم که به زور جلو یبا ترانه تصادف م داشتم

 !دمیکش یبلند نیه

 !دیمتعجب پرس ترانه

 منم! یدونست ینم مگه

 باال انداختم یا شونه

 داشتم... بیعلم غ مگه

 که اومده!... در هم بازه؟... حامد

 رو تو هوا تکون دادم. دستم

 اومده... یگل کرده و فرصت نکرده بگه واسه چ شیاومده... اما هنوز دلقک باز اره

 پشت سرم ظاهر شد. حامد

 ... احسان کو؟...؟یاومد تران

 داد. هیپن تکبه اُ  ترانه

 خوابه... به مامان گفتم کنارش باشه. کار؟یچ یخوا یو م احسان

 دیترانه رفت و دستش رو کش سمت

 عمه اش... شیمونه پ یم میکن... از امروز تا هر چند روز که مشهد دارشیبدو تران... بدو ب بدو
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 شد. یم دهیکرد و سمت در کش یهاج و واج داشت حامد رو نگاه م ترانه

 حامد!... زده به سرت... یگ یم یارد یچ

 ولوم صداش رو برد باال. یکم حامد

مثل خرس هم بخوابه...  اره،یاز آب در ب یخروس، خوش خوشانش باشه و تا صبح دل یماین نیزده پس کلم... چرا ا اره

 اما من دق مرگ بشم...

 .ادیتا حساب کار دستش ب مایکنم سر ن یامروز احسان رو آوار م از

 شد و در هم پشت سرشون، توسط حامد بسته شد. دهیکش رونیترانه با دهن گشاد شده ب یطفلک
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 .نمیشب نتونستم طناز رو بب تا

 دونم چرا براش نگران بودم. یتو دلم نبود، نم دل

 مهینصف و ن نکهیتلخش، با ا یگذشته  دنیبا شن هم دیشا ایبارش،  نیدوم یبه خاطر کتک خوردن برا دیشا

 گذار بود. ریمن تأث فیظع ی هیروح یتوانست بازگو کند، اما باز برا

 رو تا تونستم طول دادم. شامم
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 ! ستیجان حالت خوب ن ایدر

 لبخند زدم. ماینگران ن یچشم ها به

 ?طور  چه

 به دور بر انداخت و گفت: ،یبودن غذاخور یمتوجه کردن من به خال یبرا ینگاه

 .یریبا غذات ور م یوقته رفتن، تو هنوز دار یلیغذاشون تموم شد و خ همه

 اشتهام. یب یکم خودم گفتم: هیتوج یبرا

 .میریگ یم رونیاز ب یزیچ کینشد، اما به زور لبخند زد: اشکال نداره، بزار کنار... اگه گشنت شد  قانع

 کرده بلند شدم. دور لبم رو پاک یدستمال کاغذ با

 .دمشید یشام، م ایطناز افتاده، العقل موقع نهار  یبرا یندارم اتفاق شک

 هم قدم شدم. مایو چشم به راه، با ن نگران

 شوهرش. بیداده بود، اونم مهمان ج یبستن یوعده  درنا

 .میمنتظر درنا و مامان بود یتو لعاب همه

 .گهید یکی بیچسبه، اونم با ج یعجب م یاالن بستن ایدر

 چشم هاش رو لوچ کرد سامان

 ...زیبشه باجاناق عز کوفتت

 قهقه زد حامد

 شه... یهنوز خرج نکرده داره جلز و ولز م نیبب

 رفت. نایس یپ یلحظه  حواسم

 .شدیم دهیکش ،یغذاخور ای اطینگاهش به سمت ح ریمس شتریبود و ب یبه دور و اطراف لعاب چشمش
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 گه. یدل داده، حسم بهم دروغ نم نایس بالشک

 یدل پاک و موئمن اریدختر بس دمیمدت زمان کمتر، فهم نیبا شناختش در ا ه،ییو خوش برو رو بایواقعا دختر ز طناز

 هم هست.

 گرفته به حامد دوختم. نایخورد، چشم از س یصورتم تکان م یکه جلو یدست با

 کند... یم ریگرام در هپروت س خواهر

 .دمینگاه کردم و به زور خند هیسوالش به بق از

 دادم... یبه نطق شما گوش م داشتم

 زد ماین یمحکم به سرشانه  حامد

 منم باور کردم... یشازده پسر.... تو گفت نیجان ا اره

 براش نازک کردم. یچشم پشت

 باال برد. میدستانش رو به صورت تسل حامد

 .....جان خودم.یکردم آبج یاوخ... شوخ اوخ

 به بعد حواست رو جمع کن...  نیرو گرفتم و با حرص گفتم: از ا ازش

 سمت ترانه که مشغول درست کردن  شالش بود حرکت کرد. حامد

 به ترانه زد. یتنه ا یپشت به شوخ از

 چه طرفدار شوهرشه...  نینصف توئه... بب ریبگ ادی

 مسخ شده گفت: باز هم که جو گرفتت... ترانه

 ترانه رو بامزه در آورد... یادا حامد

 هم که جو گرفتت.... باز
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 خانم... طوفان گرفتتم... تو همش به فکر بزک دوزکت باش، مرگ من... نه

 .میکه هر دو مثل هم چشم انتظار بود نایبه جز من و س دند،یادا و اطوار حامد همه خند به

 گفت. یرو م نیمجهول بود و فقط حدسم ا میهنوز برا نایس یانتظار چشم

 مامان و درنا از آسانسور خارج شدند. بالخره

 بهمون نده... یبستن کیشوهرت  نیتا ا یداد یمن طولش م خواهر

 قرمز کرده... یچه طور نیچاره شوهرم بب ی... بیتونستم اون باال تعلل کردم، اما برادر من از رو نرفت یتا م حامد

اومدند، اول با تعجب به خنده ما نگاه کردند  رونیکه از آسانسور ب یما به هوا رفت، خانواده ا یبار هتل از خنده  نیا

 .افتیانحنا  یکم کم لباشون به لبخند یول

 .میهم از هتل خارج شد کنار

 سرد یبستن کی یبرا دیچسب یمشهد واقعا م نیمطلوب دلنش یهوا

 خواستم. یبا بستن یفالوده سفارش دادند به جز من، آب طالب یهمگ

 ...یو خواستن نیریهات ش یبچگ مثل

 کنار گوشم مرا به وجد آورد  و قلبم رو به تپش انداخت. ماین ی زمزمه

 یگونه اش م یها رو ایبه عمق دل در یزدم و بوس یدستانم رو دور گردنش حلقه م نا  یقی مینبود یدر مکان عموم اگر

 کاشتم.

 ...دینک یم ییمردم و هوا الیخ یب بابا

 .مینگاه کرد دیخند یم زیر زیصورتمون خم شده بود و ر یحامد که رو به

 .مایشصت دست ن ناز

 نثار حامد کرد که دادش نگاه همه رو سمت ما کشوند. یپس گردن چنان

 کن... تیطفل معصوم ها رو کم اذ نیا حامد
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 به حرف بابا زد. یشخندین

 کنم. یم یفیکنه، چه ک یشه و فوران م یخان مثل لبو م ماین نیا یوقت نیدون ینم آخه

 داد. یعسل م نهیریش یمزه  یحامد بستن یها یشوخ با

 هممون شد. یبرا یو پر خاطره ا یماندن ادیبه  شب

 .دمیهتل سرک کش اطیاز پنجره به ح یصبح چند بار تا

 اومدن نداشت. رونیانگار طناز قصد ب نه

 بکنم. یفکر یصبح با تا

 

💘💘💘💞💞💞 
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 ...میفردا برگرد نیها اگه موافق باش بچه

 ..دیکوب زیم یاش رو رو ییاستکان چا نایهمه س قبل

 .میهفته بمون کی نیداد شنهادی... شما خودتون پمیبرگرد کجا

برگشتن گارد گرفته بود،  یبرا ماین شنهادیکه در مقابل پ نایس یبه صورت برافروخته  مانیمات شده، نگاه ها همه

 مات موند.

 تکون داد. نیبه طرف یزد و سر یلبخند ماین
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 از درخواست برگشتنش منم شوکه بودم، اما به حرکاتش چشم دوختم. درسته

 اش حلقه زد. یانداخت و دستش رو دور فنجان چا نییسرش رو پا نایس

 آورد. نییشرمنده ولوم صداش رو پا نایبار س نیا

 ...میبرگرد نیگ یرد کردم، اونوقت م یمرخص گهیهفته د کی یاز اداره برا من

 بود. صیکردن حرفش قابل تشخ یمال ماست

 زد. یبود فشرد و چشمک زیم یدستم رو که رو ماین

 رو مخاطب قرار داد. ماین بابا

 برگرد... ایاومده با در شیواست پ یجان اگه تو کار ماین

 نه اش رو خاروند.با انگشت سبابه اش چا ماین

 .میبمون ن،یندار یمشکل ،یکار یاگه همگ د،یکن یسیبا درخواست ما رو دروا دیندارم... فکر کردم شا یکار نه

 .میگرد یبرم میهم داشت یباهم... اگه کار می... تعارف ندارمیخانواده ا کی یهمگ گهیگفت: ما د باباجون

 رو ترک کرد. یکردن صبحانه اش غذاخور لیبدون تکم نایس

 کردم. یشک م نایکم داشتم به رفتار س کم

 ما تصرف کرده بود. یرو خانواده  یغذاخور زیم نیبزرگتر

 پنج نفره بودند. ایسه نفره  یمسافران هتل، خانواده ها اکثر

 هم مشغول خوردن صبحانه بود. گرید یجز ما دو خانواده  به

 بزنم. غیج یبود از خوشحال کیطناز نزد دنیدور با د از

 رفت. یپله ها م نییسمت پا ریسر به ز داشت

 .دمیمامان و حامد، سمت طناز دو یبلند شدم و بدون توجه به صدا کردن ها عیسر
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 ... طناز...طناز

 و اما برنگشت. ستادیا 

 .ستادمیو روبه روش ا دمیرس بهش

 .دیصورتش رنگم پر دنید از

 .ستادیا یرحم یهمه ب نیاز ا قلبم

 شد. یم انینما یبه خوب ش،یرو یلبش پاره شده بود و اثر خون مردگ کنار

 چشم چپش کبود شده بود. یپا

 نفوذ کرد، نامش رو بر زبان راندم. میکه راه نفسم رو بست و به چشم ها یبغض با

 ....طناز

 . دیشدن اسمش بر زبانم قطره اشکم چک یزبان با جار هم

 ...دمشیم کشدور و اطرافم به آغوش یمالحظه  بدون

 کا رو باهات کرده؟ نیا یطناز؟... ک یشد یچ

 به جا شد و ازم جدا شد. جا

 گفت: یگرفته و آروم یصدا با

 مرد پولدار فروخته بشم. ریپ کیبه  قرار

 قفل شد. یاز ناباور زبانم

 زنم از کنارم گذشت. ینم یو حرف ستادمیمثل مجسمه در مقابلش ا دیطناز د یکنم. وقت کاریدونستم چ ینم

 تکانم داد... یکردن حرفش نبودم که شخص یقادر به هج هنوز

 ...یستادیا نجایشده چرا ا ی... مادر... چایدر
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 نگران مامانم نگاه کردم. یچشم ها به

 ام رو گرفت. گهیجون دست د مادر

 ...زمیعز یخوب

 کرد. ینگران نگاهم م یگره کرده و چشم ها یبا ابروها ماین

 باال... مشیگفت: مامان، ببر درنا

 گفت: نکنه دوباره فشارش افتاده... حامد

 گرفته بودم. یگفت و منم الل مون یم یزیچ یکس هر

 شود هنگ کرده بودم. یکاال فروخته م کیهم مثل  یآدم نکهیفکر ا از

 .ختنمیبهم ر یخود داشت، برا یجا گریو سر صورتش که د طناز

 .میلب ها یزد استرسم جلو یبه خودم اومدم که داخل اتاق خودمون بودم و آب و دارو یوقت

 .دمیزور مامان، بعد خوردن دارو دراز کش به

 حال و هواش بهتر بشه. یخاله رو باز کن کم یگفت: مامان روسر ساالر

 ه.شده بود که به فکر دور و اطرافش باش ادیز یفهم و شعورش به قدر گهیبگردم د دورش

 منه و نگرانم. یحواسش پ شهیهم

 نشسته بود. ریدو ساله بغ کرده سر به ز یمثل بچه ها ماین

 ...ماین یاز همه شرمنده  شتریهمه خانواده ام بودم و ب ی شرمنده

 انمیخودم و اطراف یرو برا یخواستم زندگ یم به،یغر کی یزندگ تینبود وحاال هم با وضع یخودم کاف یها یضیمر

 کنم. یجهنم
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 .میبرگرد دیروز هست و با نیآخر فردا

 هفته رو هم به خاطر من قبول کردند. کی نیبرود، ا دیبا یرفتن بالخره

 زل زده بودم. ،یزرد زعفران یخوش رنگ و عطر و نبات ها یتوجه به اطرافم به زعفران ها یب

 .دیکش رونیکنار گوشم من و از هپروت ب ییصدا

 کنم. یزندادش طناز رو عقد م -

 شدم. رهیخ نایس یبه چشم ها یناباور با

 !یاما چرا! چه طور دم،یشن درست

 گفت: د،ید یمتعجبم رو طوالن نگاه

تونم  ینم تیوضع نیبا ا یکردم. ول دایدختر پ نیبه ا یحس کی... اما از همون روز اول یدم شوکه ش یبهت حق م -

وجدانش نجاتش بدم. اما به هر دو  یکنم تا از دست پدر ب یبه دلم رجوع کنم. عقدش م شتریدست دست کنم و ب

 .میو بشناس گریدم تا بهتر هم د یتامون زمان م

 چرخانم. یچشم م هیبه بق رو

 ...ماین یزعفران هستند، حت دیمشغول خر همه

 ؟یزن یزندادش؟ باهاش حرف م یگیم یچ -

 چشم دوختم. نشیغمگ یاو حالت چشم ه نایبه س دوباره

 ...یمطمئن -
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 .دیکش یقیرو بست و نفس عم شیها پلک

 دونم... اما فرصت فکر کردن هم ندارم. ینم -

 .یبعد ها پشمون ش دی... شارینگ میترحم تصم یعجوالنه و از رو نا،یداداش س -

 .دیکش شیموها یرو با استرس ال شیها انگشت

 کنم؟... کاریچ یگ یپس م -

 متوجه نشود. یآروم بود که کس یزدنمون به قدر حرف

 ...هینظر اون چ مینیبب م،یهم بگ مایصبر کن به ن -

 شد. لیسمت صورتم متما عیسر

 .ستمیبا دل و جرأت و صبور ن ماینفهمه که من مثل ن یزیمواظب باش مامانم چ -

 .ندینش یم میلب ها یبود، رو مایمادر ن شیگذشته که باعث و بان یروزها یآور ادیاز  یتلخ لبخند

 مواظبم... نگران نباش. -

 کند. یعبور م یکنارم با زهر خند از

 حرف بزنم. نایشود تا من با س یم ریوقت گ یدو ساعت یکی ل،یکل فام یزعفران ها دیخر

 .میبازار رضا خارج شد از

 بودند.  دنیخر یسوغات یبه فکر خودشون و در همهمه  همه

 .ن؟یگفت یم نیداشت یچ نایبا س یبه منم بگ یخوا ینم ایدر -

 و دلم غنج رفت. دیمن بود، داخل چشمانم خند شیپ د،یخر نیدر ه مایکه حواس ن نیا از

 در آوردن لجش گفتم: یبرا

 ..یدییپا یمن و م ای یکرد یم دیتو خر -
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 .دیکش ابانیرو گرفت و سمت خلوت خ دستم

 چشم و قلبم دنبال عشقمه... شهیمن هم -

 کردن کلمات، عاشقترم کنه. یتونست با باز یخوب م یلیبرعکس من، خ ماین

... فکر کنم دو دله... هم دلش به ستیطناز... اما از دوست داشتنش مطمعئن ن یخواستگار میبر گهیداداشت م -

 سوزه، هم دوسش داره. یحالش م

 در حرفش گفت: یتعلل چیه بدون

 دوست داشتنه. شتریب -

 برگشتم. مایتفاوت ن یب یسمت چهره  شوکه

 ...؟یدونیاز کجا م -

 حالش بدتر از تو خراب شد.  د،یطناز رو د یصورت کبود شده  ینظرش گرفتم... وقت ریچند روز ز -

 داداش خل منم دل داد. نیفکر کنم ا ایدر -

 ناراحت. ایدونم خوشحال شم  ینم

 ....ماین -

 جانم... -

 قبول کنن... آخه پدر طناز قرار اونو فقط به خاطر پول بفروشه... یکن یفکر م -

 ...شهیاز منم بدتر م نایقبول کنه... وگرنه عاقبت س دوارمیام

 .دمیرو شن زشیر یخنده  یکردم که صدا یم یحرفش رو تو مغزم هالج داشتم

 گم و گور شد. تیجمع انیو پا تند کرد و م دیفهم رم،یاز بازوش بگ یشگونیتا ن برگشتم

 جلوتر آمد و گفت: خانم ها از اون طرفه... یکه خادم دمیکش یحرم سرک م یبه در ورود کیمردم نزد نیب داشتم
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 کردم و به سمت قسمت زنانه رفتم. یتشکر دیسف یها بلیو س شیمرد مسن با ر نیدلنش یبه چهره  رو

 رفتم.  رونیقسمت زنانه ب میضخ یپشت پرده ها از

 بود. ستادهیمنتظرم ا هیخندون کنار بق یبا لب ماین

 به هم ملحق شدند. یک نایا

 حرکت کردند. دندیمن و د یوقت

 از بازوش گرفتم. یشگونیرفتم و ن ماین کنار

 گوشم خم شد. کنار

 ...امیشب از خجالتت در م ایدر

 نثارش کردم. ییهام گل انداخت و پررو گونه

 ...یخودم باش یخوام امشب تمام و کمال برا یم یزنم گهید

 شل شد... می... دست و پادیلرز دلم

 باشم... تا شب دلهره به جونم افتاد. ماین یبرا یتونستم زن عاد یم ایآ
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 ؟یخور یچرا غذات و نم ایدر -

 اشتهام ... یب یگفتم: کم مایبه ن رو
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 من چرا بغ کرده؟ یخانم کوچولو -

 کنم. ینازک م یچشم پشت

 سر به سرم نزار... ماین -

 چانه اش زد. ریگذاشته دست ز زیم یرو رو آرنجش

 اتاقمون... میپس بلند شو بر -

 دارش دستپاچه شدم یلحن معن از

 خواد... یم ی... هنوز سر شبه، من دلم بستنمیرو بر یچ یچ -

 کرد. دنیوقفه شروع به خند یبلند و ب ماین

 .دیها رو سمت ما کش بهیغر یتمام خانواده، حت حواس

 به ما نشسته بود گفت: کتریکه نزد حامد

 ...یرو آب بخند -

 باال برد. یرو به حالت عذر خواه گرشیدهنش گرفت و دست د یدستش رو جلو ماین

 از ماجرا باخبرن... هیمحو بشم... انگار بق هیبق دگانیخواست از د یو نگو، دلم م من

 ...م؟یما هم بخند نیهست، بگ یخنده دار زیاگه چ -

 ...ینکن یکنجکاو ادیکنم ز یم هیدرنا بهت توص یرو به درنا گفت: آبج حامد

 من و کردند. یقصد آبرو ناینه انگار ا دمید

 بلند شدم. زیپشت م از

 خواد بلند شه... یم یدلش بستن یهر ک -

 رو نگو... از خنده کبود شده بود. ماین
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 رو ترک کردم. یغذا خور جان،یپر تپش از ه یقلباعتنا با  یب

 زدم. یخودم رو باد م اهمیرفتم و با چادر س یهتل قدم رو م رونیب داشتم

 کنن؟ یفکر م یآبروم رفت... االن چ نایبابا ا شی... پماینکنه ن کارتیبگم چ خدا

 گرمت شده خوشگلم... -

 مواجه شدم... مایعقب برگشتم و با صورت خندان ن دهیترس

 گرفت.  یم میگر داشت

 ...مایبس کن ن -

 اش گذاشت. نهیس یدست رو میحالت تعظ به

 ...میهست هیما مخلص سر کار عل -

 .دیرو گرفتم که دستم و کش ازش

خودمون...  یکنم به خونه  یندارم، موکولش م تیباال کار میبر ایفرار از من... ب یبرا ،ینیخواد نقشه بچ یشما نم -

 ن بابا کارمون داره...اال

 زد. یبند حرفش، چشمک پشت

 ...رونیزد ب یم شیآت میگونه ها و گوش ها از

 ملتهب و خاص شد. صداش

 اتاق خودمون... می... بریشد یخوردن یلیمنصرف شدم... االن خ -

 رفتم... یبهش زدم و دندون قروچه ا یا تنه

 ...مااااین -

 سرم زمزمه کنان راه افتاد. پشت
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 ...رمیم یبغل... المصب دارم م کیفقط  ایافتم... در یاالن اگه بغلت نکنم پس م -

 آسانسور سمت راه پله ها حرکت کردم. یبه جا ماین یزده از حرف ها خجالت

 نکن... یبوس بده... نامرد هی الاعقل

 که بغلش افتادم. یطور د،یپا گرده طبقه اول، دستم رو از پشت کش نیاول

 لب هام گذاشت. یلب هاش رو رو صانهید و حربغلم کر محکم

 گرفته بود که انگار سالهاست، ازم دور بوده. یلبهام و به باز یطور

 از خودش... شتریدلتنگش بودم، ب منم

از حد عشق  شیب یکیشد از نزد یرفت. باعث م ینم رونیطاها، از روح و روان خسته ام ب ینامرد یخاطره  اما

 .رمیخودم، همسرم، محرمم، فاصله بگ

 رو کنار زدم. مایحامد وحشت زده ن یصدا با

 کرد. یم ونیچشم هاش گذاشته بود و ش یدستش رو رو حامد

 نی... چشم و گوش بسته... چرا اییآقا نیقدر بدشانسم... من به ا نیکنم... چرا من ا کاری... امام رضا.... من چیآ -

 ییترانه کجا ی... اگه دل منم خواست... وافتمیتو گناه ب یخوا یآخه... م یکن یراه من سبز م یرو جلو ایح یب یماین

 کوفتت بشه... مایخوام... ن یکه حامدت از دست رفت... منم بغل م

 رفت. یگازش رو گرفته بود و م زیر هیزد  یمعروفش رو نم یپس گردن ماین اگه

 شدم. میکه فورا  ج من

 حامد رو نداشتم. ینگاه کردن به چشم ها یاصال رو چون

 اومد. یهنوز صداشون م اما

 رو اوقاتمون... یشیمثل اجل آوار م شهیگندت بزنن حامد که هم -

 ...ستندیبه خودت مسلط باش... همه که مثل تو ن ی... کمیداداش من مگه اتاق ندار -
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  ییایدر_یپر_دوم_فصل#

 

 دو_و_پنجاه_پارت#

 

 خودمون شده در و بستم.داخل اتاق  عیسر

 رو باز کردم. میو روسر دمیبودم رو از سرم کش دهیخر یارتیز یکه مخصوص جاها ییدانشجو چادر

 سوختم. یداشتم م جان،یفرط خجالت و ه از

 به آشپزخونه رفتم. عیرو زدم و سر کولر

 .دمینفس سر کش کیپرش کرده،  ریبرداشتم و از ش یوانیل نتیکاب از

 رفته بود. برهیبدنم رو و کل

 برخاست. ماین یدر همزمان با صدا یصدا

 ...ییجا نیمن... ا ییایدر یپر -

 که به من افتاد خندان جلو اومد. چشمش

 اون صورت سرخ شده ات برم... یآخ که من فدا -

 .دمیکوب نکیس یرو رو وانیل

 ها... برو کنار. یآبروم رو برد ماین -

 رو از پشت دور کمرم حلقه زد و سرش رو تو گردنم فرو برد. دستاش

 ...ی... نفسمی... عشقمیخانمم -
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 کرد. شتریدستاش رو ب یکردم که حلقه  تقال

 چه قدر خوشحال بود... یدون ی... نمیکرد که بخند یم یحامد شوخ -

 .دمیدندون کش ریرو ز نمیریز لب

 .دیگوشم رو بوس یالله  -

 ... ی... همسرممیندار ییوآبر یخجالت و ب -

 از گردندم گرفت. یقیعم دم

 دیکوب یام م نهیس واریخودش رو به در و د یا انهیبه طرز وحش قلبم

 بود. نیریش ییلحظه ها نیچن ی تجربه

 دست هاش بلند شدم. یرو امیبه خودم ب تا

 مهار کردن خودم از افتادنم، دستانم رو دور گردنش حلقه زدم. یبرا

 اراده شدم.  یپشتم تخت را لمس کرد ب یوقت

 رو از دور گردنش باز نکردم. دستانم

 زد. مهیخ روم

 رو احساس کردم. یو طعم خوشبخت دمیعاشقانه اش به اوج رس یحرف ها و بوسه ها با

 به زور پلک گشودم. ما،ین یگوش ی برهیو یصدا با

 ناله کردم.رو بهم فشردم و  میکمرم نشست، چشم ها یکه رو یبا درد اما

 رو چنگ زدم. یخودم جمع شدم و رو تخت تو

 تماس رو قطع کرد. دهینکش هینزد که به ثان ایدونم با مخاطب پشت خط حرف زد  ینم ماین

 ...ی... درد دارایشده در یچ -
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 نشست، به زور لب زدم. میشونیپ یرو عرق

 کمرم... دلم... ماین -

 گونه ام چسبوند. یهاش رو رو لب

 تحمل کن فدات شم... برم مامانم و خبر کنم. یکم

 چشم باز کردم. تند

 .شمیرو مامانم و خبر کنم... االن خوب م یچ ی... چیوا یا -

 پزم. یم یصورتش زد و گفت: باشه پس خودم برات کاچ یبه پهنا یلبخند

 و از کنارم برخاست. دیرو بوس میشونیپ قیو عم محکم

 افتاد. یاتفاق م نیزود ا ای ریخودم رو جمع و جور کنم. د دیبا

 حمام شدم. یو راه دمیچیرو دور خودم پ مالفه

 حالم رو بهتر کرد. یگرم کم آب

 به دست داخل اتاق شد. ینیس مایکردم که ن یلباس تنم م داشتم

 برات پختم. یچه کاچ نیبب ایعروسکم... ب ایب -

 بستم. سمیخ یموها یسرم رو محکم رو حوله

 به دست نشسته بود . ینیلبه تخت س ماین

 رو بغلم گذاشت و ینینشستم، س کنارش

 ... ی: بهتردیپرس نگران

 زبونم، به عالمت بله تکون دادم. یرو به جا سرم

 نگاهش کنم. دمیکش یم خجالت
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 و بلند شد. دیدو انگشت لپم رو کش با

 ...یهمش رو خورد رمیگ یمن تا دوش م -

 قلبمه شد.قاشق نزده چشمام  کیرو برداشتم.  قاشق

 ...ری... سفت و خمیخورد تا کاچ یم مانیبه س شتریب

 بودنش رو لب هام نشست. یاز خود راض یلبخند

 ...یخور یکنه... همش رو م یم دیطور هم تأک چه

 کجاش قابل خوردنه آخه... نیا

 گذاشتم. زیم یرو رو ینیس

 کردم به شونه زدن موهام. شروع

 کمر درد، تحمل کنم. نیتا تهران، اونم با ا دیبا یکردم چه طور یم فکر

 .رونیب دیاز حمام پر مایربع نشده ن کی

 افتاد داد زد. یکه به کاچ چشمش

 ...ینخورد یزی... تو که هنوز چایدر -

 نگاه کردم. سشیخ یبرهنه و موها یتنه  میبه ن نهیداخل آ از

 رفتم که از پشت بغلم کرد. یو قد و قواره اش م کلیه یبود... در دلم داشتم قربون صدقه  یقدر خواستن چه

 خواد... یم طنتی... نکنه بازم دلت ش؟یکن ینگام م یطور نیو گفت: چرا ا دیگوشم رو آروم به دندون کش  ی الله

 ورجه کردم. ورجه

 کردم. یمن کجا به تو نگاه کردم... داشتم به دست پختت فکر م -

 ... گهید یکرد یت پختم فکر مام رو محکم گاز گرفت: پس به دس گونه
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 اره تکون دادم. یرو تند تند به معنا سرم

 حرکت من سمت خودش برگردوند و بغلم کرد. کی با

 

  ییایدر_یپر_دوم_فصل#

 

 سه_و_پنجاه_پارت#

 

 منه... یکردم همه نگاه ها رو یفکر م دم،یکش یام م یروسر ایلباسم  ی. مدام دستم رو رومیهم نشسته بود دور

 کردند. یاومده پچ پچ م شیحواسش به من نبود و همه داشتند در مورد بحث پ یکس چیبالعکس ه اما

 اش بود. یسرسر م،یو تصم نایس یهم سر خواستگار بحث

 کننده... ریطور غافلگ نیفهمم... چرا ا یآخه من نم -

 حرف مادرش اومد. انیم ماین

 شه... ینم شی... دوست داشتن و دل دادن که عجله و صبر حالکنمیمادر من، خواهش م -

 .دیجون پشت دستش کوب مادر

بزرگ شده  یخودش به قدر نایکنم... س ینم یدخالت چیدست داغ گذاشتم و ه نی... من پشت اینیبیدست و م نیا

 خودش باشه... ی رندهیگ میکه تصم

 به هم نگاه کردند. یجور خاص همه

 حق مخالفت نداشته باشه. یگذار بود که کس ریتأث یبه قدر مایمن و ن یها بتیمص

 به حرف اومد. نایس



 ییایدر یپر

471 
 

 .دیحرفم رو قبول کن نیاگه به من اعتماد دار -

 نیاونم تو ا ،ییآشنا چیو بدون ه دنی... با دو سه بار دی یعمر زندگ کی ست،یبحث اعتماد ن نایگفت: س باباجون

 کنه...  یکه به دختر خودش هم رحم نم یپدر نیسخته... اونم با چن یدوره و زمونه، قبولش کم

و با  میباش نجایدو روز هم ا نیباش لی... اگه مامیکنه خودمون هست یکه کارها رو سخت م یگفت: بابا کس ماین

 .میکن قیتحق میهم بتون نایمن و س م،یدختره حرف بزن یخانواده 

 خودم. تیخوشحال شدم، هم به خاطر طناز، هم وضع شنهادیپ نیمن بابت ا نایاز س شتریب

 به حرف اومد. بابا

... اما ستمین یخانوادگ ی...من اهل مداخله در مسائل خصوصیشناس یمن و م یشهرام خودت بهتر از هر کس -

دل  دیاز کنارش رد شد، با یپشت گوش انداخت و سرسر دیرو نبا یامروز یتجربه به من ثابت کرد، حرف جوون ها

 مشکل سازه... شتریبو  ستیزمانه کار ساز ن نیدر ا حتی... نصیکن تشونیو حما یبه دلش بد

 ... یبه خرج بد یو صبور یبزرگترت باش یها  هیو فحش ها و توص حت،یمورد توِپ نص قهیکه دم به دق ستین میقد

 دوست و همزبان... کیمثل  ،یفرزندت باش یکنه که کنار و هم پا یو ثابت م نیزمانه، ا نیا

 به فکر فرو رفت. باباجون

 گهیزاره، خدا خودش کمکمون کنه... د یبحث برام نم یتونم بگم... حرف حق جا یم یکه گفت: چ دیطول نکش ادیز

 رو ندارم.. گهید ی یاعصاب خورد کن کیواقعا کشش 

 مثل مرغ سرکنده بال بال زد. نایظهر، س تا

 گوشم آروم گفت: ریز ماین

 شما... یاز استراحت چند روزه  نمیس خانم اعرو -

 و به دورو برم چشم چرخوندم. دمیدندون کش ریرو ز نمیریز لب

 .ستیحواسش به ما ن ینترس همه در حال جنگ و جدل با حس درونشون هستند، کس -

 باباجون، توجه همه به صحبت بابا جلب شد. یصدا با
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 ...هیمزه دهن پدر دختره چ مینیجنجال به پا شه، ببخوام هنوز  یخونشون، نم میریم موریمن و ت -

 زد. ینه مخالفت کرد و نه حرف یکس

 به پا شد که نگو... ی... چنان همهمه ارونیکه بابا و باباجون پاشون رو گذاشتند ب یامان از موقع اما

 ...نایقرار س یخبر از دل ب یکرد و ب یم یاظهار نظر یکس هر

 تاول بزنند. شیو اتاق فکر کنم کف پاها رونیرفتن و برگشتنش به ب از

 

💘💘💘💞💞💞 

 

  ییایدر_یپر_دوم_فصل#

 

 چهار_و_پنجاه_پارت#

 

 

 از بابا جون نداشت. یزد... بابا هم دست کم یم یبرگشته بود که رنگش به کبود یطور باباجون

 بودمش. دهیند یشکل نیباورم بود... تا به حال ا یبابا جون فرا ی افهیق اما

 داد.  یجرأت سوال کردن رو به خودش نم یکس

 داد. یبود رو نشون م دهیکه شن ییزهایعمق فاجعه و چ قش،یعم یدر پ یپ یها نفس

 مادر جون... یطفلک

آب  وانیل کیبه آشپزخونه رفت و همراه با  عیاش قرص قلب باباجون رو برداشت سر یدست فیبلند شد و از ک عیسر

 برگشت.
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 داد. یپشت باباجون، درست سمت چپ به طرف قلبش رو ماساژ م بابا

 

 ...فتادهین یمرد به خودت مسلط باش... هنوز که اتفاق -

 

 لرزان سمتش گرفت. یجون آب رو با دستان مادر

 

 ..ستیآخه... واسه قلبت خوب ن یکن یم یطور نیو بخور... چرا ا نیا ایشهرام جان ب -

 

 تا مثل آتشفشان فوران کند.تلنگر الزم داشت  کی انگار

 .دیقلبش کوب یاش، درست رو نهیس یمشت رو با

 

 دوتا... مردم هم بچه بزرگ کردن... منم... نیو راحت شم... جون به لبم کردن ا ستهیبزار باا -

  ای... خدایک ی... من فرستاده خونه ستیجو عقل تو کله اش ن کیو دو سالشه،  یس

 شم... یو راحت نم رمیم ینم چرا

 

 مداخله کرد. بابا

 

 اون...  یکی یتو گفت یکینشده...  یبس کن شهرام... طور -
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 .دیگذاشت و عقب کش زیم یرو مقابلش رو وانیجون ل مادر

 

زنه انگار رفتم  یحرف م یمعتاد طور  زهیهمه چ یشرف رذل... ب یپولم کرد... ب یسکه  کینشده...  یطور موریت -

 ازش مواد بخرم...

 

 چنان کبود شده بود که گفتم االنه  نایس

 باباش، سکته کنه. قبل

 .دندید یها رو نم زیچ نیو بچه ها ا یرفته بودن پارک آب یخدا درنا و ترانه خانوادگ شکر

 

 گه... یم یفیدونست چه اراج یکه خمار بود و نم یدیشهرام بس کن... د -

 

 زد یصدا دار یجون پوزخند بابا

 

شروع  ر،یامر خ یبرا میگفتم اومد یکه... وقت یدیتر بود... د اری... اون از من و تو هم هوش موریت یخمار... چه خمار -

کارست؟ خونه  یکرد، که چ یعقل سوال م یب یپسره  نیاز ا یو سوال و جواب کردن... پس چرا وقت دنیکرد خند

 هست خمار شد... ینظرمون خواستگار دید ی... اما وقتدداره؟ کوفت و زهرمار داره... خمار نبو نیداره؟ ماش

 

 :دیشد و پرس زیجون باز هم صبرش لبر مادر

 

 داد و غال راه انداختن نداره... یطور نیکه ا نیکنن، ا یاز پسره سوال م دنیدختر م یخوب شهرام جان، همه وقت -
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 ناراحت شدم. دم،یو شن دمیباباجون رو سر مادر جون د دنیبار هوار کش نیاول یبرا

 

  ،یبه الالشون گذاشت یل یکشم از دست توعه... اونقدر ل یم ی... اصال هر چیکن یم حتمیکه نص یمگه تو اونجا بود -

 کن... کم نق بزن... حتی: شهرام کم نصیکنم، گفت حتشونی... هر وقت خواستم نصنیشدن ا

 

 گردن من.... یندازیم یاریمن... هر جا کم م ریحاال شد تقص -

 

 باباجون اوج گرفت. ادیفر

 

 ...یییفقط تو ه،یبق یجلو دنمیخفت کش نیا یاره... اره... باعث بان -

 

 بگه تا دعوا بخوابه... یزیکنار مادر جون رفت تا نزاره دوباره چ مامان

 در آروم کردن بابا جون رو داشت. یهم سع ماین

 

 به خودت مسلط باش... یکنم... کم یبابا خواهش م -

 

 کردم. یم یریشدن حالم جلوگ میاما با فشردن دستانم از وخ دم،یلز یاز درون م دیمثل ب منم

 بدبخت. ینایچه برسه به س ستاد،یا میبرا ایدن یحرف باباجون لحظه ا با
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 یم اریلیم کیبرا خودت،  ایهاست، ب یمال بچه قرت ی... خواستگارگهیبرگشته م وزیآروم باشم.... پف یچطور -

 فروشم.

 

 واژگون شد. نیزم یرو یوحشتناک یبا صدا یبرخاست که صندل یچوب یصندل یچنان از رو نایس

 پسر عاشقش... یسرخ شده  یجون صداش قطع شد و زل زد به چشم ها بابا

 کرد. یگفت و غرور پسرش رو خرد م یجمع م یحرف رو، الاعقل جلو نیا دیکرده و نبا یرو ادیکه ز دیفهم انگار

 

 

@romanlnd 

 

💞💞💘💘💘💞 

 

  ییایدر_یپر_دوم_فصل#

 

 پنج_و_پنجاه_پارت#

 

 رسوند. نایخودش رو به س عیسر ماین

 اتاق رو ترک کرد. یبا حال اسفناک نایس

 محافظت تنها برادرش شتافت. یبرا ماین
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 فرستادن.  نیموقع اش شروع کرد به لعن و نفر یحرف ب یجون برا بابا

 در آروم کردن بابا جون رو داشت. یسع بابا

 داد. یم یمادر جون رو دلدار مامان،

 . ستمین یلرزم و قادر به حرکت یبه خودم م دیوسط منم که مثل ب نیا

به وجودم غلبه کرده که از  یزده ام رو داخل مشتم بفشارم، اما استرس آن قدر خیکنم سر انگشتان  یم یسع

 فشردن مشتم عاجزم... ییتوانا

 شد.  دهیمن کش ینگاه مامان سو یا لحظه

 .دمیشن ینم یشد اما کلمه ا یباز و بسته م شیها لب

 نگران برخواست. یبا چشم ها هراسان

 توجه شان به من جلب شد. نایا بابا

 .ارمیتوانستم صحتم رو به زبون ب یاز حرکات تک تکشان مشهود بود. اما نم یو دست پاچگ ینگران

 چفت شده ام داخل دهنم گذاشت. یلبها انیو به زور از م دیکش رونیاز ورقش ب یقرص عیسر مامان

 

 ... بخور... بخور دورت بگردم...ای... درایدر -

 

 نشست. میلبها یلرزان بابا رو یتوسط دست ها یآب وانیل

 

 ... دخترم...ایدر -
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 رفت. نییپا میآب داخل دهنم روان شد و قرص با طعم تلخ و زهر آلودش از گلو یا جرعه

بغرنج درد آور که دچارشان کرده  نیبزنم و از ا یتوانم حرف یدر تمام حرکات تک تک شان مشهود بود، اما نم ترس

 .اورمیام در ب

 کرد. یم یمانیجون خودش ابراز ندامت و پش بابا

 

 زدم... تند رفتم... یم یحرف ایدر یجلو دیمن شد... نبا ریهمش تقص -

 

 ...ضهیمر یکم ای... درستیتو ن ریخودت رو مالمت نکن شهرام... تقص -

 

 هام. قهیبا دو انگشت اشاره و سبابه اش شروع کرد ماساژ دادن شق بابا

 باز شد. میبر گشت و راه گلو یبه حالت عاد دنمیکم نفس کش کم

 .دیو مامان سرم رو به آغوش کش دیرو عقب کش شیمامان، بابا دستها یسرشانه  یافتاد رو یکه کج شد برا گردنم

 فرستادم. میها هیرو به ر یپر مهر مادر یبو یقیدم عم با

 هم افتاد. یرو میها رفته رفته مبهم شد و پلک ها صدا

 

کند.  یزند و از سالم بودنش مطمعنمان م یحرف م یتلفن مایهتل برنگشته، فقط با ن نایو اون ماجراها، س روزید از

 دارد. هیو زمان گال نیکند و از زم یم هیمادرجون  فقط گر

 

بشه و بتونم  دایطناز سر کله اش پ دینظر گرفته بودم که شا ریکوچک هتل رو ز یپشت اطیاز پشت پنجره ح منم

 باهاش حرف بزنم.
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 ...دمشیشدم که د یم دیناام داشتم

 رفتم. نییبه دو پا یکیسرم انداختم و پله ها رو  یچادرم رو بدون مانتو و روسر شتابزده

 کرد. یبند پهن م یشسته شده رو رو یداشت مالفه ها  طناز

 شدم. کینزد بهش

 

 سالم...-

 

 خورد و سمتم برگشت. جا

 اومد. یکه کرم پودر زده بود اما باز هم به چشم م نیخورد با ا یصورتش به چشم م یکبود یجا هنوز

 متعجب نگاهم کرد و برگشت و مشغول کارش شد. یکم

 

 باهات حرف بزنم. دیطناز با -

 

 ...یندارم... چرا سر خود برام خواستگار فرستاد یعاد ی، زندگ ستمین یمقدمه گفت: من گفته بودم من آدم عاد یب

 

 کردم پنهان کنم. یبر خورد، اما سع بهم

 

 دهیتو رو د یکه تصادف یبرادر شوهرم چند بار نای... سیخواستگار ادیرو مجبور نکردم ب یخورم من کس یم قسم

 خاطر خواهت شده.
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 ...دیخند بلند

 

 بود.... یجک بامزه ا -

 

 رو گرفتم و مجبورش کردم سمت من برگردد. بازوش

 

 ینگفتم... چه برسه که بفرستم برا یزیچ یقسم بخورم تا باورت بشه... من به کس ی... به کیکن یچرا باور نم -

 ...یخواستگار

 

 .دیدر هم کش ابرو

 

ها هم  یباز نی... امیتو و امسال تو رو ندار ریترحم و تحق گهی... دمیشده ا دهییزا ریو امسال من، از مادر با تحق من

 دو نظر، دل داده ات شدم....  یکیداره که با  یواسه بچه پولدارها معن

 

 .دیاش کوب نهیبه س محکم

 

حاضر بشه نگاهم  یکه کس میبزرگ شده... ک یکه دوست داشته بشم... من که تو لجن... تو خفت و خار میک من

 کنه... چه برسه به دوست داشتن...
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 برود که راهش رو سد کردم. شیکه از دست من فرار کنه خواست بدون پهن کردن مالفه ها نیا یبرا

 

 دم به حرفام گوش کن. یجون مادرت رو قسم م -

 

 شل شد. شیپاها

 

... اما رمیم یم ر،یارزش داره که اگر قسمش بدهند بم یجونش هم برام اونقدرفقط مادرم رو دارم...  ایمن تو دار دن -

 یبه پول فروش من داره تا موادش رو برا ازیدونم بابام قصد فروش من و داره... چون ن یشم... م یمن خام حرفت نم

مرد فروخته بشم،  ریاون پرو به خوردت داده بگو، حاضرم به  فیاراج نیکه ا یکنه... اما برو به کس نیتأم یچند سال

 زجر کش نشوم. یچند هزار بار از خفت و خار یمن، روز یاما با پول تو در عضا

 

 راهش در آومد. یجلو نایقدم برنداشته، س چند

 گشاد شد.... شیتنها من، بلکه طناز هم چشم ها نه

 

@romanlnd 

 

  ییایدر_یپر_دوم_فصل#

 

 پنج _و_پنجاه_پارت#

 



 ییایدر یپر

482 
 

 ... نیو بدوز نیرو به نفع خودتون ببر زیهمه چ نیشما دخترا، عادت دار -

 ... نیکن ریتعب یرو ترحم و دلسوز یهر حرف نیعادت کرد ای

 ...نیو طرف رو دنبال خودتون بکش نیناز کن نیعادت کرد ای

 

د نبود، الاعقل دل طناز رو در  لحنش مشهو یانعطاف چیکرد... ه یبرافروخته ادا م یکلماتش رو با حرص و صورت نایس

 ببرد..

 قدم راهش رو گرفت. کیبا  نایکه س زد،یجواب خواست از کنارش بگر یو ب دیابرو در هم کش طناز

 

 یزندگ کی یخوام..ـ برا یبه چزوندن ما مردا... پس اشکال نداره... من تو رو م نیازت جواب خواستم... عادت کرد -

 یارینده... اگه نه ن شنهادیو پ رهینگ میبرام تصم یونقدر هم بزرگ شدم که کس... ایتنش چیبدون ه یمشترک و عاد

 کنم... یخودم بابات رو قانع م

 

 مردم... یکه من داشتم از استرس م یسکوت شد... سکوت یا لحظه

 رفتش باز کرد. یراه و برا ،یحرف چیه یب نایگام برداشت که س یجواب چیبدون ه طناز

 و قانعش کنم... رمیبردارم و دست طناز رو بگ زیخواست خ یم دلم

 خواست داد بزنم و مجابش کنم...  یم دلم

 چه طرز ابراز دوست داشتنه... نیبزنم و بگم، ا ادیفر نایخواست سر س یم دلم

 

 .دیو دور خودش چرخ دیصورت و گردن برافروخته اش کش یرو یدست نایس
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حالت  انشیکنه، طرز ب یقصد نداشت مثل برادرش دلدادگ نایگرفتم... س یکمک م مایاز ن دیشد با یطور نم نیا اما

 داشت، نه خواهش و تمنا... یمواخذه و دستور

 خواست به زور سر بار باشد... یدلش نم یدختر هر

 ...ختیر یهم از طرز برخوردش، از لحن صحبتش و حرکاتش، غرور م طناز

 رو ترک کرد. اطیح شانیبا همان حال پر نایس

 سست به اتاقمان برگشتم. یرمق با پاها یب

 

 خانم... ایبه به در -

 

 قلبم گذاشتم. یو دستم رو رو دمیاز ترس کش ینیه

 مبل برخاست... یتند از رو ماین

 

 ...یدید یترسوندمت!... فکرت کجا بود!... من و نم -

 

 و پشت سرم بستم و کفش هام رو در آوردم. در

 

 رشته کرده بودم پنبه کرد. یرفته بودم با طناز حرف بزنم... داداشت هر چ -

 با طناز حرف زد که انگار طلبکارشه... یطور د،یرس سر
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 هتل بود!... نایمگه س -

 

 مبل رها شدم. یو رو دمیحال چادرم و از سرم کش یچشم گرفتم، ب مایحالت تعجب ن از

  

 زد و رفت.بله ... اومد... چند تا حرف زور  -

 

 نشست و دستم رو گرفت. کنارم

 

 !...ایدر نمیدرست حرف بزن بب -

 

 کردن. فیکردم تعر شروع

 وقفه.... ی... بلند و بدنیشروع کرد خند ماین

 تعجب شاخ در آوردم... از

 بازوانش شدم. ریمشت افتادم به جانش که اس با

 خنده هاش گفت:  انیم دهیبر دهیبر

 

 داداش من... نیبود ا یعجب غد -

 

 کردم... تقال
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 ...م؟یکن کاری... بگو حاال چیخند یخوب چرا م -

 

 ...دیو گونه ام رو بوس دیبو کش قیرو عم میموها یرو

 

 ... یهم نش ریو س ینازشون رو بکش قهیکه دم به دق ستندیهمه که مثل تو ناز و مهربون ن -

 

 رو باال گرفتم تا از حالت صورتش متوجه حرف هاش بشم. سرم

 ...یچ یعنی نیو غچه کردم: خوب ا لبام

 

 تعلل لبام و شکار کرد. بدون

 .میرفت و در آغوش هم حل شد ادمونیحرف ها  تمام

 

 باباش... شیخوام امشب خودم برم پ یشما م یبابا با اجازه  -

 

 چشم نگاه کرد. نایمتعجب به س باباجون

 ...رینگ میگفت: عجوالنه تصم یلحن دوستانه ا با

 

 ...ستیعجوالنه ن -
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 کرد. رییبار رنگ حرف زدن بابا جون تغ نیا

 

 ...یبش خی یسنگ رو یخوا یپس م -

 

 .دیکش شیموها یانگشتانش رو به حالت شانه وار رو نایس

 

 بار... نیو آخر نیاول یفقط امروز و برا -

 

 .افتیدر مغزم جوالن  ماین یصحبت ها نا،یحرف س نیا با

 

 آدم ها دو دسته اند...  -

 رسه... یم ش،یندازه و به مراد دلش، عشق زندگ یم شیمثل من خودش رو تو آت یکی

تا آخر عمر  شهیپا نزاره، حاضر م ریبه خاطر عشقش نشکنه و ز یغرورش رو حت شهیحاضر م نا،یهم مثل س یکی

 سوال نره... ریببره اما خودش و غرورش ز نیعشقش، قلبش و وجودش و از ب

 

 شود یبابا بهفکرم پراکنده م یصدا با

 

 ...یبر مایبا ن یتون ی... میپس خود دان -
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 ...رمیبلند شد و با تحکم گفت: تنها م نایس

 

 ...مایعشقم ن میدل رئوف و ذات مال یمردم برا یبود، اما من م نیقابل تحس نایو اقتدار س ابهت

 

@romanlnd 

 

  ییایدر_یپر_دوم_فصل#

 

 شش_و_پنجاه_پارت#

 

 

 .دیکش گاریتو اتاق رژه رفت و باباجون س ماینصف شب ن تا

 حرم بودند. هیبق

 .میاتفاق از حرم هم موند نیا یصدقه سر از

 با پسراش حرف بزنه بهتره. ییباشم و معذبشون کنم، شهرام تنها شونیخوام تو جمع خانوادگ یگفت: نم یم بابا

 .دیجوش یوسرکه م ریمثل س دلم

پسر  یاز بابا که با حالت اخم و سوال ریبه غ م،یدیرس یبیبه آرامش عج یخندان، همگ یاونم با لب نایبا ورود س اما

 کرد. یارشدش رو نگاه م

 رو گرفت نایس یبازو مهیقبل همه سراس ماین
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 ... یکرد ریقدر د نیشد... چرا ا یخوب چ -

 .میکن یمحضر عقدش م میریفردا م یچیکه قصد در کنترلش رو نداشت گفت: ه یبا لبخند نایس

 

 راهش رو گرفت. نایمبل برخواست و سمت در رفت که س یبابا جون با خشم از رو -

 

 یکه تا سر حد مرگ، ازش م ییکردم به جا دشیکنم... فقط تهد یخودم و شما رو خرد نم تیوقت شخص چیبابا ه -

 .دیترس

 نشه...  داشیوقت دورو بر دختر خونده اش پ چیاتمام حجت کردم که ه باهاش

 

 شوکه شد. یلیاون مرد بود، خبر نداشت، چون خ یطناز دختر خونده  نکهیکه بابا جون از اصل ماجرا و ا نیا مثل

 

 !.ستیمگه دختر خودش ن -

 

 به غم نشست. نایس یصدا

 

 آورد. یبالها رو سرش نم نیاگه دختر خودش بود که ا -

 

 سمت مبل رفت ریسر به ز نایس
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 سوزناک دوباره نشست. یبرگشت و مادر جون با آه باباجون

 دم کنم. یزعفران یآروم کردن جو متشنج آشپزخونه رفتم تا چا یبرا

 شده بود.  جادیا یبد سکوت

 قصد شکستن سکوت رو نداشت. همه غرق در افکار خودشون بودند. یکس

 هم بلند شد. هیبلند شدن باباجون، بق با

 

 .ادیم شیپ یفردا چ نمیبب میبخواب مینصف شبه... بر -

 

 اتاق رو ترک کردند. یریشب بخ با

 

 .میمنتظر طناز و خانواده اش بود یتو لعاب یهمگ

 بود. دایپ یدلهره و نگران نایتمام رفتار س از

 داد، احسان بود. ینم تیکرد و به اطرفش اهم یم یخبر باز یب ایکه از دن یکس تنها

 مبل برخاستم. یاومد، از رو یپشت سر پدرش م ریطناز که سر به ز دنید با

 و ناراحت. نیغمگ افه،یو ق پیهمان ت با

 به حالش سوخت.  دلم

 رو از دست داده باشند. زشونیبود که عز ییکسا مثل

 دست دادن دراز کرد. یسمت باباجون رفت و دستش رو برا حانهیوق یبا لبخند ،یتفاوت یبا ب پدرش

 برد و باهاش دست داد. شیمرد کبود شد، اما بالاجبار دستش را پ نیا یشرم یهمه ب نیجون از ا بابا
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 شد. دهیهمه نگاه ها سمت مادر طناز کش ،یسالم آروم و نامفهوم یصدا با

 شد. کیساده به ما نزد یچادر مشک کیو با وقار با  نیمت

 .یبود ببر دهیبه حال که کش یپ یتوانست یشده اش، مو شکسته  دهیپر یرنگ و رو از

 به خودش وومد و سمت مادر طناز رفت. هیزودتر از بق مامان

 کرد. یجواب سالمش رو داد و باهاش روبوس یگرم به

 

 ...مینشده بر ریبهتره تا د -

 

 .میهتل حرکت کرد نگیبه احترام حرف باباجون سمت پارک همه

 ...نایس نیما نشستند و طناز و خانواده اش ماش نیجون و مادر جون ماش بابا

 .ختندیر یشدند، اما نم یم یپر و خال باشیز ینشست، چشم ها نییعقد، طناز بغ کرده سر پا انیپا تا

 . انگار مجلس، مجلس عزا بود، نه عقد....دندیو ترانه و درنا کل کش میآروم طناز همه کف زد یلیخ یبله  با

رو موقع دست دادن به  یکاغذ نایطناز رفت. س یناپدر یچشمم پ یو طناز، لحظه  نایبه س کیمحضر، بعد تبر رونیب

 پدرش داد.

 باج گرفته. زیهمه چ یشد که مردک ب لیتبد نیقیبه  شکم

 گذاشت رفت. یدربست کیبا  شیطناز با ما همراه شد، اما نا پدر مادر

 .میو طناز رو با پراکنده شدن از اطرافش، تنها گذاشت نای. سمیحرم رفت میمستق

 کرد. یزد اما باز هم کلمه به کلمه صحبت م یبا مامانم انس گرفت.  به خاطر زبونش سخت حرف م یلیطناز خ مادر

 .میازشون دور شد یرو گرفتم و کم ماین دست
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 ...ماین -

 

 جانم... -

 

 قانعش کرد. یداد، چطور یداداشت به پدر طناز چ یدون یم -

 

 فشرد. یرو کم دستم

 

 تا برگشتنمون... یتحمل کن یفضول خانم... نتونست -

 

 رو داخل دستش تکون دادم. دستم

 

 شد.... ی... بگو چومدهین یزود باش تا کس -

 

کنه به جرم شکنجه  یم تیشکا نکهیداره و ا یکه خونش مواد مخدر نگه م دهیکرده به پاسگاه خبر م دیتهد نایس -

 کنه. یو گرفتارش م تیآزار و اذ و

و مادر طناز  ادیبفهمه، ب یکس نکهیزنش رو بزنه... قرار فردا بدون ا یطناز و حت دیشده ق یراض ونیلیم ستیبا ب اونم

 تهران... میبر یرو هم طالق بده، هر دو رو با هم م
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 آوردم. یداشتم بال در م یخوشحال از

 

نصف شب ها تو  نای... سییکرده به گدا یطناز رو مجبور م ی... مردک عوضرهیگ ینظرش م ریچند روز ز نایس -

 بود. دهید ابونیخ

 شد. لیتبد یفیام به اخم ظر یخوشحال

 

گه که،  یطور م نیکنه، اونم ا یشناخت، پرس و جو م یوقت بود طناز و مادرش رو م یلیکه خ یاز کارکنان نایس -

 کنه یرو انتخاب م یینکنه، گدا یتن فروش نکهیا یطناز برا

 

 کنه. ییکه حاظر شده گدا دهیحد طناز زجر کش نیتا ا یعنیبزنم...  غیبود ج کینزد

 

کنار  نایتونه با ا ی...مادیبه سرش م یدونم چ یخراب بود. االن هم نم یلی... حالش خایداغون بود در یلیخ نایس -

 ...رهیعمر بپذ کی یتونه طناز رو برا یم ای ادیب

 

 شدم! یتم بگم! خودمم داشتم خفه منداش یزیچ

 

💘💘💘💞💞💞💞 

 

  ییایدر_یپر_دوم_فصل#
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 آخر_پارت#

 

 .وستندیقرمز شده به جمعمون پ یخندان و طناز با گونه ها یبا لب نایس

 .میرو مهمون، باباجون بود ینیریو ش نهار

 

  نیباش یراض یخدا، اگه همگ دیبه ام -

 .میبعد نهار حرکت کن فردا

 بابا استقبال کردند. شنهادینکرد و با لبخند از پ یمخالفت یکس

ما نشستند و طناز و  نیبه جمعمون اضافه شده بود، بابا جون و مامان جون ماش یزیعز یبرگشت که اعضا موقع

 .نایس نیمادرش ماش

 

 سالم تهران... -

 

 م؟یدی: رسدمیو پرس دمیکش یا ازهیخم مایبلند ن یصدا با

 یمثل تو، االن خوابم م یه خانم خواب آلو... شکر که بابا و مامانم و داشتم، وگرنه با کمک راننده او گفت: بل دیخند

 برد.

 و صافتر نشستم. دمیبه شالم کش یدست

 

 کو... هیحاال بق-

 رسن. یعقب افتادن االن م یکم -
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 در خونه اشون توقف کرد. یجلو ماین

 داخل... نییایدستت درد نکنه پسرم... نم-

 

 وقته... رید گهینه ممنون د-

 ... نیاستراحت کن نیکرد گفت: باشه بر یجون همان طور که در و باز م بابا

 کمک راننده کرد و عقب برگشت. یدستش رو حائل صندل ماین

 .یو مهموناش رو داشته باش نایس یمامان فدات شم هوا -

 نازک کرد...  ماین یبرا یپشت چشم مامان

 .یدیم یمن درس زندگ یبرو بچه برا -

 

 ...یوقت گربه رو دم حجله نکش کی: من نوکر شمام... گفتم دیبلند خند ماین

 زد. مایپشت سر ن واشیخم شد و  مامان

 برو پرو نشو... برو

 

 قرار کجا بره.. نمیکردم، بب یرو نگاه م مایداشتم برو بر ن یخداحافظ بعد

 

 ...یدیرو به کشتنمون م لومتریچند ک نیجون سالم به در بردم، االن ا نجایزل نزن بهم... از مشهد تا ا یاون طور -

 



 ییایدر یپر

495 
 

 لبخند به روبه رو چشم دوختم. با

 ...؟یبر یخوا یو تعارف کجا م یحاال با اون همه خداحافظ -

 

 خودمون. یخونه  -

 

 .میگشاد شده گفتم: مگه خودمون خونه دار یچشمها با

 رو تکون داد. سرش

 ...شهیخونه م یو شوهر ب ... مگه زنیپس که چ -

 

 سر به سرم نزار! ماین -

 

 .دیرو کش دماغم

 .دیکش رونیکتش ب بیاز داخل ج یموتیر د،یچیپ ینگیدر پارک یراهنما زد و جلو چراغ

 شد! یدهن منم باز م نگیباز شدن آرام در پارک با

 وقت کرد خونه بخره!. یک ماین یعنی

 .دمیو واج خودم رو تو طبقه دوم آپارتمان بزرگ و مجلل د هاج

 کمر خم کرد. میبه حالت تعظ نهیس یرو باز کرد و دست رو یدر واحد ماین

 .یخودت خوش اومد یبفرما شاهزاده خانم، به خونه  -

 هنگ بودم. هنوز
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 چند برابر شد!. رتمیکه به داخل گذاشتم! ه پا

 بود. دهیچیودنشون تو کل فضا پنو ب یو لوکس که بو یعال دمانیچ

 .وتریکامپ زیبا م یکی یسلطنت یبا تخت دونفره  یکیلوکس، دو تا اتاق،  یبزرگ، آشپزخونه  ییرایپذ

 اومد. یهم پشت سر من م مایگذاشتم، ن یکجا قدم م هر

 .دمیو گردنش رو چسب دمیکش غیدستاش بلندم کرد که از ترس، ج یرو یناگهان

 خل حموم برد و داخل وان گذاشت.طور با لباس دا همان

 دستش در برم. که متوجه شد. ریآب رو که باز کرد به خودم اومدم و خواستم از ز ریش

 .دیدوش آب گرم واقعا چسب کیراه،  یخستگ بعد

 بازوش جا به جا کردم. یو سرم رو رو دمیسمتش چرخ -

 ...ماین -

 بسته گفت: جان یچشم ها با

 

 بایز دمانیچ نیاونم با ا یخونه بخر یوقت کرد یسوال: حاال ک کی

 

 دهیرو به نام تو خر نجایوقت بود ا یلیخ م،یدیات رو چ هیزیقبل مشهد رفتن به کمک حامد و ترانه و درنا، جه -

 بودم.

 

 گونه اش زدم. یرو یو بوسه ا دمیرو باال کش خودم

 ن کرد.سمتم و محکم به خودش فشرد و سر و صورتم رو بوسه بارا دیچرخ
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 دکترت وقت گرفتم. شیپ میحاضر شو بر ایدر -

 !یچ یکه بهت زده گفتم: دکتر برا دمیکش یرو دستمال م یغذا خور زیم یرو

 

 .ادین شیپ یمشکل ،یاریب ایبه دن ین ین یکه بخوا یتعهد نظر باش دیبا گهیبا دکتر خودت حرف زدم، م -

 آشپزخونه رو طرفش پرت کردم که رو هوا گرفت. حوله

 ام... ین یشکمت رو صابون نزن... من خودم ن لطفا

 رو بهم رسوند و از پشت بغلم کرد، شروع کرد قلقلک دادن. خودش

 خودم برم. ین یمن قربون ن -

 

 کنه. یم ادترشیباز هم ز ایکنه،  یرو قطع م میکه بالخره دکترم داروها نیکل وجودم نشسته بود، از ا استرس

خواست بپرم و سر و صورت  یگفت: دوز داروهات رو کم کردم تا کم کم قطعش کنم بال درآورم. دلم م دمیشن یوقت

 دکتر رو بوسه بارون کنم.

 .یبار دار بش دیدخترم... حداقل دو سال نبا هیتوص کیاما  -

تند دستم رو گرفت و گفت: خانم دکتر ما هنوز خودمون بچه  مایرفت، ن نیاز ب میشدن چشم ها یبا باران میخوشحال

 ...کاریچ مییخوا یبچه م م،یا

 بشم. دنشونیرو فشردم تا مانع بار میانگشت چشم ها با

دو  نیکنه که نتون یم ی. بچه هم به وقتش کارنیو لذت ببر نیکن یجوون نیزد و گفت: تا فرصت دار یلبخند دکتر

 .نیکلمه با هم حرف بزن

 .میمادر جون رفت یخونه  ینیریجعبه ش کیبا  میو مستق میمطب رو ترک کرد یتشکر و قدردان با
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 ...نایدرنا ا یدو چندان شد. باباجون همه رو شام دعوت کرد، حت مونیو طناز خوشحال نایس یخبر عروس دنیشن از

 شد. یماندن ادیشب به  کی مایحامد و ن یسربه سر گذاشتن ها با

 

 نایس یباال رو برا یو طبقه  میمادر طناز آماده کرد یرو برا میاونجا داشت یادیو من خاطرات ز مایکه ن یپشت ی خونه

 و طناز.

 

 رو نکنه... ایدن یمن دستم بنده مراقب پسرت باش باز موها  طناز

 

 تو به کارت برس... ایدر مراقبم

 

 بدو بدو خودم رو داخل اتاق انداختم. ایدن غیج با

 .دیکش یرو گرفته بود و م ایدن یها یگوشسام خر ریام

 

 سام رو گرفتم و آروم بازش کردم. ریتپل ام دست

 

 ...یمراقب بود ینطوریا طناز

 .دیپشت دستش کوب طناز

 رو جمع کنم... نایلحظه برگشتم ا کیوا...  -

 دادم. ریآروم کردنش ش یر بغلم گرفتم و برا ایدن
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 کرد. یبا مزه من و نگاه م یلیبود و خ دهیابرو در هم کش زونیآو یسام هم مثل باباش، با لب و لوچه  ریام

 گفت. یبزرگتر بود و زور م ایسال و شش ماه از دن کیبراش غنج رفت.  دلم

 

 ...یکن یم تیعمو اون لبات رو بخوره... آخه چرا دخترک من و اذ زن

 خت.راه اندا یمام یو مام دیشد و با همان اخم پشت بلوز طناز رو کش بلند

 

 

 انیپا#

 

 

 ییایدر_یپر_رمان#

 

 

 

 

 

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

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

 

https://www.shop.romankade.com/
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

