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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 

 

 ۱پارت#

تخت بلندشدم ،بدون  یبازم مامان ظرف شکوند .کالفه از رو ی،چشام رو باز کردم .واا یزیشکسته شدن چ یباصدا

کشان از  ازهی،خم رونیوتاب وشلوارک کج وماوجم از اتاق زدم ب شونیپر یتوجه به سر ووضع نامرتبم ،با همون موها

 . دیکش یبلند نیاز ترس ع دنمیبا د نراست به سمت آشپزخونه رفتم ،ماما کیو نییپله ها اومدم پا

  نیییه-

 بهش کردم وگفتم: یمتعجب نگاه

 مامان؟ یدیمگه جن د-

  یصد رحمت به جن ،تواز جنم بدتر-

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 : گمیوم ندازمیبهش م یالیخیب نگاه

 ؟ یشکست یچ من باز یمادر دست وپا چلفت-

 :گهیادومیبه دست به سمتم م مالقه

 ؟یدست وپا چلفت یگیبه من م-

 : گمیوبا ترس م دمیدهنم رو قورت م آب

 مزاح فرمودم مادر-

 :گهیوم رهیم یغره ا چشم

 تکرار نشه  گهید-

 چشمم-

 :گمیبا به به وچه چه م  کنمیودونه دونه در قابلمه ها رو باز م رمیسمت اجاق م به

 اوممم ،چه کرده فرشته بانو ،چه خبره مامان ؟-

 دخترم  یخبر چیه-

 :گمیوم کنمیم زیرو ر چشمام

  یوسه ،چهارنوع غذا پخت ستین یخبر-

 انیم نایفرشاد ییدا-

 :گمیم یوصف رقابلیوبا ذوق غ کوبمیبچه ها دست بهم م مثه

 جوووون -

 :گهیوم رهیم یچشم غره ا مامان

  انیکه بمرض ،برو آماده شو االن -
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 .رونیب زنمیواز آشپزخونه م کنمیرو لوچ م چشمام

 

 ۲پارت#

 پوشمیرنگم رو م یمشک یبه همراه شلوار ساپورت یرنگ یاسی زیکنم ،شوم یصورتم ،کمد رو باز م بعدازشستن

کردن  یوبعداز خال زنمیم حالمیب یبه لبا ی،رژکمرنگ کنمیم سی،موهام رو به سمت چپ گ ستمیمیوا نهی،مقابل آ

 ری.تصو کنمیزنگ اف اف راهم رو به سمت اف اف کج م ی،با صدا رونیب زنمیلباسم از اتاق م یعطر مورد عالقه رو

 . میر یم اطیبه همراه مامان به استقبال اونا به سمت ح یمعطل چیبدون ه دمیرو که د ییدا

ناخودآگاه خنده  شهیلباش باعث م یرو یخنده  فتهی،نگاهم به ماهان م شنیم اطیجلو تر از همه وارد ح نایوم ماهان

 :گمیوبا خنده م شمیم کیمهمون صورتم بشه ،بهش نزد

 گل وبلبل خودم  ییوپسردا ییسالم ،سالم بر دختردا-

 .ادیکه صدام درم رهیگیاز دستم م یشگونین نایم

 چته ،دستم درد کرد  یوحش یآ-

 :گهیوم زنهیم یلبخند ماهان

  نیشروع کرد مدهویبازشما دوتا ن یوا-

 زنم،یگونه اش م یرو یبوسه ا رمیفرو م یی،تو آغوش گرم دا گذرمیتفاوت از کنارش م یوب رمیبهش م یغره ا چشم

 .. زنهیگونه ام م یرو یمارال بوسه ا ییزندا

 

 ۳پارت#

 جان هواسرده ییداخل دا دییبفرما-

 انداخت بهم وگفت : ینگاه
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 ،دخترمم یایتومگه نم-

 منتظر دوستتم  امیمن م دیشما بر-

 باش -

ن وقفه تکو یکرده بود کالفه بودم پام رو ب رید شهیبودم مثل هم ستادهیرفتن داخل خونه منم منتظر رها وا یهمگ

و نامزدش شهرام مقابلم  ایاون برسه بهم دن نکهیاما قبل از ا داشدیرها خانممم پ یسر و کله  نکهیتا ا دادمیم

 وگفتم : زدم یبودن لبخنذ ستاذهیا

  دی،سالم آقا شهرام خوب یسالمم اج-

 ممنون دالرام خانمم-

 روبه من گفت: ایدن یاج

  یستادیچراپه جلو در وا-

 ماهستن  یخونه  ناییداخل دا نیمنتظر رهام ،شمابر-

از بازوش گرفتم که صداش  یشگونیبزنه که ن یبهم وخواست حرف دیباز رس شیوشهرام رفتن خونه ،رها با ن ایدن

 دراومد

 کثافط  مونینکن م یآخ اااا-

 جلودر  یساعته منو کاشت میخفه شوو جوجه اردک زشت االن وقته اومدن ن-

 منوو یدست صاب مرده  نیتوام ول کن ا گهید رشدیببخش عشقم د-

 ول کردم ومنتظر چشم دوختم بهش.... دستشو

 

 ۴پارت#

 جزوه هارو رها داد بهم وگفت: همه
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 من برم  روقتید گهیخب،د-

 خونه  میابریکجاب-

  رشدیبرو توامم ببخش د نیمهمون دار نکهیمثل ا شمیمزاحم نم گهینه د-

  ستنین بهیغر نانیفرشادم ییدا ستیمهمون که ن-

 خونتون امیخونتون ،په منم م تیییعه پس دا-

 : گمیم باتعجب

 چرا اونوقت -

 گهید میایدرب یاز مجرد دیماهم با باالخره-

 :گمیوم زنمیاز بازوش م یمشت

 دراومده قصد گرفتن زن دومم نداره  یوقته از مجرد یلیمن خ ییدا-

  گهیم دهیکه دستش ماساژم یدرحال

 ونگفتم  تییمن که دا  یدالرام خرماهاتو خودم پخش کنم اله شااهللیا یریبم-

 دستتم داغون نکردم  یکیماهم نباش که صاحب داره حاال هم فلنگ ببند تا اون  ییببند دهنتو فکر پسردا-

 دکتر مراجعه کن  هیبه  یوقت کرد یسمیبدبخت ساد-

بود قلبم داشت  کیتار کیخونه خاموش شد تار یچراغ ها یهمه  کبارهیرفت در و بستم رفتم داخل که  غرغرکنان

 :دهنم رفتم داخل خونه وبا لرز گفتم ومدتویم

 چرا برقا رفت  شدیچ  یمامان ،اج-

 دوباره شروع کردم به حرف زدن  دمینشن یجواب

 ؟؟ دییمامان توروخدا کجا-
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 یوهمگ شدیم ختهیسرم ر یبود که رو سهیو ر یکه چراغا روشن شد برف شاد گرفتیم میکم کم داشت گر گهید

 خوندنیمثل گروه سرود م

 تولدت مبارک ،دالرام جاان-

 

 ۵پارت#

دا نقشه بوده حسابشو بع هیرفته بود پس معطل کردن ره هم  ادمیپاک تولدم  کردمیبه تک تکشون نگاه م باتعجب

 اشکام پاک کردم مامان به سمتم اومد وبغلم کردوگفت: شعوریب رسمیم

 یدیدختر نازم ترس-

  یاره حساب-

  نابودیدالرام همش نقشه ماهان وم گهیببخش د-

 وروبه مامان گفتم : دمینگاه کردم بانگاهم بهشون خط ونشون کش بهشون

 نره  ادمیحقمه من باشم تولدم -

 کردن بهشون ملحق شدم شیارا یصورتم شستم وبعداز کم رفتم

 گفت: ییرو اورد دا کیک ایدن

 ایزرنگ اخاانمیدن-

 کردوگفت: یا خنده

 جاان ییچرا دا-

 بهمون  یتا شام ند یاریرو م کیک-

 جاان اول شمع هارو فوت کنه بعد  یینه دا-



 ییکوله بارتنها

 
9 

 

 عالمه عکس انداخت هیگرفتن  یبه سلف یاونا شمع رو فوت کردم ماهان شروع کردن باگوش ینسشتم با صدا رومبل

 گفت: طنتیبا ش نایم

 براتولدش  نیاورد یچ نهیتا بب ستیهم که باشه نوبت کادوهاس که دل تو دل دالرام ن یخب نوبت-

 ماهان  یغرغر کنان نشست رومبل کنار ناهمیجمع باالبره م یتش گرفتم که باعث شد خنده ازدس یشگونین

  یوکبودم کرد اهیدستت بشکنه که س یدالرام اله یریبم ییاله-

 لبخند گفتم : با

 غرغرو رزنیپ گهیبسه د-

 

 اد؟یخوشتون م ییرمان کوله بار تنها از

 

 اش خالصه

از همه و  رمیکه با رفتنش دل منم باخودش برد ،دلگ یبود ،کس میتموم زندگ که یدرمقابل سنگ قبر کس زنمیم زانو

ه ک ییسنگ قبرعشقم گال یرو کنمیقرمز رو پرپر م یگل رزها شهیم دهیصورتم غلت یرو یهمه کس اشکام به آروم

سنگ  ی،عکس خندون ماهان رو شهیپرپر م هسنگ قبر داماد قص یحاال داره رو یول شدیم یدست گل عروس دیبا

 ...... زنمیو اسمش رو صدا م زنمیزارم کنمیو گله م زنمیحالم بده زارم کنهیم یقبر بهم دهن کج

 

 ۶پارت#

 یه ارومب کشهیکنار م دهیکادوش روبه دستم م کارهیگونم م یرو ادوبوسهیمامان به سمتم م زنهینم یحرف گهینادیم

 : گمیم یبا خوشحال زنهیکه اسم حک شده چشام برق م یگردنبند دنیبا د کنمیکادو روبازم

 دستت دردنکنه قربونت بشم  ی،مامان یواا-
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 : گهیوم کنهیصورتم روبوس م دوبلره

 خدانکنه دالراممم -

 روبهش مبگم: رهیهم دلم غنج م ییدا هیهد دنیازد دهیکادوش روم ییدا

  ییجون دستت دردنکنه زندا ییبه زحمتت نبودم دا یراض-

واره که گوش ایبعدشم دن دهیساعت خوشمل خر هی نابرامیبه م رسهی.نبوت م گنیم یکنمیخواهش م زننیم یلبخند

ت نوب کنمیدارم خداروشکر م یخوب نیخانواده به ا نکهیاز ا یهمه خوشبخت نیست گردنبندرو برام گرفتن از ا یها

  دارهیخونه رو برم غمیج یصدا کنمیم بازکادو رو که  رمیگیباضربان قلب باال کادو رو ازش م شهیماهان م

 غغغغفففی،ج ییییییییوا-

 

 دنیبه خند کننیافتاده  شروع م نیزم یزو یکیبه سوسک پالست شنیم رهیهمه خ کنمیپرت م نیزم یرو رو کادو

 : گمیم یبلند یشده روبهش باصدا نینگام به ماهان که ازشدت خنده پهن زم

  یخندیکه م-

 : گهیم یالیخیب با

 اره -

 نخندیبه ما م رهیهمه خ دنیبه دو کنهیشروع م فتهینگاهش به من که م دارمیبرم زی،به سمتش خ خندهیم دوباره

 :گهیوم نتیبه کاب خورهیوم رهیوجود نداره عقب عقب م یتو آشپزخونه خخخخخ راه فرار رهیم

 خوردم  زیکردم اصال چ جایخانم غلط کردم ب یدل-

 : گمیم یا ثانهیلبخند خب با

  یکه غلط کرد-

 اره -
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اعث ب خهیکه مملو از  یپراز اب وانینفر روش آب بپاشه متنفره  ل هی نکهیهههه ماهان از ا فتهیبه پشت سرش م نگام

 باال دستم رواز ندازهیوابروهاشو م کنهیماهان تعجب م ستمیمیوا شیدو قدم یتو شمیم کشیچشمام برق بزنه نزد

 : گهیتعجب م باماهان  دارمیرو برم وانیل یوبه اروم کنمیدستش رد م نیب

 دالرام  یکنیم کاریچ-

  کنمیم سیخودمو خ کشهیم یادیچنان فر زارمیوپا به فرارم کنمیم یپراز آب رو روش خال وانیل ادیبه خودش ب تا

 دستم بهت نرسه دالرامممممم نکهیمگه ا-

 

 هلرزیم جانیکه صدام از ه ی،درحال رمیگیناه موپشتش پ رمیم ییبه سمت دا رونیب زنمیدوان از آشپزخونه م دوان

 :گمیم ییبه دا

  هیداشته باشه مردنم حتم ینذارماهان باهام کار توروخدایی،دا یی،دا ییدا-

 وروجک یکرد کاریبکنه ،حاال چ تونهینم یکار چیجاان ماهان ه ییخدانکنه دا-

 :گهیماهان م دنیبا د ییکه دا کشمیم یغیاومدن ماهان ج با

  یکرد سشیدالرام ،خ-

 : گمیم باخنده

  ادیجان مگه گربه اس که از آب بدش م ییخب دا-

 :گمیدراوردم م رونیکه زبونمو براش،ب یدرحال شهیجمع بلند م یخنده  کیکه شل دارهیبرم زیبه سمتم خ ماهان

 به اون در  نیآقاماهان ا-

 .نمیشیمبل م یرو نایموکنار  کنمیم ،نازکیپشت چشم کشهیچشماش برام خط ونشون م با
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لند ب یباصدا مینیچیم قهیدونه دونه غذاهارو به همراه ساالدبا سل میندازیم نیزم یسفره رو رو ایدن ناویکمک م با

 :گمیم

 غذاحاضره  دیایب-

 ییمشغول شستن ظرفا به تنها کنمی،سفره رو جمع م شهیخرده م یشام با خنده وشاد شننیسر سفره م یهمگ

 :پرسمیازش م یهست با ناراحت یابروهاش گره ا نیهنوزم ب ادیکه ماهان به آشپزخونه م شمیم

  ی،ازدستم ناراحت شد یماهان-

 : گمیم یباناراحت یدیرو نم جوابم

 کردم  یشوخ دیماهان خووو ببخش-

ماهان  چکهیصورتم م یلجوجانه رو یقطره اشک دهی،عشقم از دستم ناراحته عشقم جوابمو نم زنهینم یحرف بازم

 :گهیوم ادیوبه سمتم م شهیمتوجه م

  زهیری؟؟عه عه نگاش،کن مثه بچه کوشولوها داره اشک م یکنیم هیگر یدالرام!!دار-

 :گمیبغض م با

 ناراحتت کردم  داگهیببخش-

 :گهیوم شهیکه باعث سرخ شدن گونه ام م کشهیبه سرم م یدست

 بهت بدم  خامیم یزیچ هی یکرد هیکردم باهات کوشولو ،حاال که گر یشوخ-

 :گمیدمیترد با

 منوو یدیبخش یعنی-

 بود یشوخ هیناراحت نبودم که ببخشم اون فقط -

 :گنیبخنده مثه بچه کوچولوها با ذوق م شهیکه باعث م زنمیبه بازوش م یمشت

 بهم  یبد یخاستیم یچ-
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 رمیگیم دازشیبا ترس وترد دهیبه دستم م ادیشده م چیکادو پ یبسته  هیبا  قهیبعداز چند دق رهیم کنهیم ینگاه

 :گمیوم

 توش  ستیسوسک که ن-

 نه  گهیوم خندهیم

که  نمکیماهان م یبوس از گونه  هیو زنمیم یاز خوشحال یغیبسته ج یمحتوا دنیبا د کنمیبا ترس ولرز باز م بسته

از  گوجه با دو هیبه  شمیم لیتبد شهیقرمز م کبارهیرنگم به  شمیکه انجام دادم م یکار شه،متوجهیچشماش گرد م

 .....کنمیآشپزخونه فرار م

 

 ناییاد ومدیمبل نشستم وصدام درن یسرصدا رو یوب بیدختر نج هیکه تو آشپز خونه زدم ،مثل  یاز اون گندکار بعد

 شب عزم رفتن کردن ....۱۲:۳۵گپ زدن بالخره ساعت  یکم کیبعد خوردن ک

 یوتختم ولو شدم وغرق شدم ت یبدست از پلها باال رفتم ،تو ا،کادویه کمک دنکردن خونه ب زیتم یاونا بعد کم بارفتن

صورت ماهان رو لمس کرده بود من عاشق بود اره  شیپ قهیکه چند دق ییلبا دمیبه لبام کش ی،دست شیپ قهیچند دق

 بهش چوقتینه نگاه من ه یول کردیلطف و محبت م درانهکنارم بود وبرا شهیهم مییماهان پسر دا ی وونهیعاشق د

 ......کردمیگاه بهش نگاه م هیتک هیبه عنوان  شهیوهم شهیخواهرانه نبود هم

 

شروع ۱۰بود.خداروشکرکه کالس ساعت ۹به ساعت انداختم ،ساعت  ی.نگاهداشدمیخواب ،ب رازید شهیهم مثل

 یخی یبه همراه شلوار ل یمشک یرفتم شونه رو برداشتم ومشغول شونه زدن موهام شدم .مانتو نهی.به سمت آ شدیم

به  یا رهیرنگ ت یانداختم .رژقهوه ا دنمدور گر یرنگ یرنگ رو سرم کردم وشال اب یرنگم رو تنم کردم ،مقنعه مشک

.مامان تو آشپزخونه مشغول  نییاومدم پا یکی،پله هارو دوتا  رونی،بعداز زدن عطر از اتاق رفتم ب زنمیام م رهیت یلبا

 دمیدادم کنارش نشستم وازش پرس ییخوردن صبحانه بود ،سالم بلندوباال

 ؟؟؟یاحوال مامان ،چطور-

 ریصبحت بخ یخوبم دخترم ،توخوب-
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 رفته  ای،دن ریصبح مامان جون خودم بخ-

 شهرام اومد دنبالش رفتن. شیپ قهیآره ،ده دق-

  نطوریکه ا-

از خونه  یمامان زدم وبعدازخداحافظ یگونه  یرو یخوردن صبحانه شدم ،بعداز خوردن صبحانه  بوسه ا مشغول

 .رونیاومدم ب

 

 ی،اتفاق االمیانداخت .غرق شدم توفکروخ یدلم رو به لرزه م یزییپا یزنان به سمت دانشگاه حرکت کردم ،هوا قدم

از ته سرحسرت  یکه بهم داد ،آه یا هیاهان زدم .هدم یگونه  یرو طنتیکه ازسر ش یافتاد ،بوسه ا شبیکه د

چون حس من بهش خواهرانه نبود ،من  د،کاش ماهان دوستم داشت ،کاش عالقه اش بهم برادرانه نبو دمیکش

 چه خبره ...... ایدن نیتوا دمیکه فهم یاز وقت ادیم ادمیکه  یعاشقش بودم از وقت

به دانشگاه نشدم ،وارد محوطه شدم به سمت سالن رفتم  دنیغرق خاطرات گذشته شده بودم که متوجه رس نقدریا

 صورتم کردم وگفتم : یچاشن یوارد کالس شدم کنار رها نشستم که روش رو ازم برگردوند .لبخند

 باهام قهرکرده  یخانم خوشگل هی:فک کنم دالرام

 :گمیگردونم وم یبه سمات خودم برش م رمیگیچونش رو م، دهینسبت به حرفم نشون نم یالعمل عکس

 :جوجه اردک زشت من چرا قهرکرده دالرام

 :ولم کن دالرام حوصلت رو ندارم رها

  یخانم رو ندار یبد چرا حوصله دل ی:عه عه دختردالرام

 خانم  گهیچه به خودشم م ششی:اگهیم رلبیز

 اااایگفت یچ دمی:شندالرام

  ی:گفتم که بشنورها
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 تخس  ی:اه اه حالم خراب شد دختره رتمدال

 :گهیوم نهیچیرو برام ورم لباش

 :باهات قهلم رها

 باهات قهرباشم  نه تو دیبشم من ،من با دتیورچ ی:قربون لبادالرام

 :چرا اونوقت؟؟رها

 ،تا کتوجه نشم تولدم  نیتو بعد زهره ترکم کن ینگه دار رونمیکه ب نیکشی:برام نقشه م دالرام

 گفت  ای:خب دنرها

  شعوری:سکته کردم بدالرام

 شد من نبودم  فی:اه حرها

 :گهیکه م رمیگ یاز دستش م یشگونین

  یوکبودم کرد اهیدستت بشکنه که س ی:الهرها

 هم نزن  یکه هست زر اضاف نی:همدالرام

 .......میریگ یوتا اخر کالس خفه خون م سهیزده نم یحرف گهیاومدن استاد د با

 

ازسر غصه  ی،ناخودآگاه آه میشدم به همراه رها وارد محوطه شد لمیاستاد ،مشفول جمع کردن وسا دیخسته نباش با

 که رها گفت : دمیکش

 هات غرق شده . ی،انگار کشت یکشیچنان آه م شده؟دالرامیچ-

 :گمیوم زنمیم یپوزخند

 . شدیهام غرق م ی،کاش کشت یییه-
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 : گهیبه چشمام م رهی،خ گردونهیومتو به سمت خودش برم کنهیمکث م رها

 افتاده؟ یدالرام،اتفاق-

 : گمیوم کشمیم یآه دچباره

 چوقتیخسته شدم ،کاش ه رسهیاش به کجا مته دونمیکه نم یعشق نیاز ا کطرفهیعشق  نیخسته شدم رها ،از ا-

 ! شدمیماهان نم یعاشق چشما

 :گهیم نیغمگ ی،رهابالحن ندازمیم نییپا روسرم

  یقربونت بشم من،مگه دست خودت بوده که عاشق شد-

 :گمیوم زنمیم یپوزخند

 نه دست دلم بود -

 ریگردم با خودم ز ی،به عقب برم شمیم یاسمم توسط شخص یدر پ یپ ی،متوجه صدازدن ها میدیراهمون ادامه م به

وازم  کنهیم یسرسر ی،رها خداحافظ هستیمیومقابلم وا شهیم کیپسره اس که ،نزد نیاه اه ا زنمیلب غر م

 ....شهیدورم

 

نم ک ی.به چهره اش نگاه م ادیچرا ازش اصال خوشم نم دونمینم یول ستین ی،پسربد ندازمیم یبه شکور یکل نگاه

 جذاب یکه صورتش رو مردونه تر کرده ،ازمعدود پسرا یشیبا ته ر یودماغ قلم دیسف یرنگ با پوست یآب ی،چشما

 :گهیکه م ندازمیبهش م ی،نگاه کالفه ا شهیدانشگاه حساب م

 ،شرمنده مزاحم شدم. یسالم خانم محمد-

 :گمیسردوخشک م یوبالحن زنمیبه اجبار م یلبخند

 دی،امرتون رو بفرما دیشما مراحم هست یشکور یسال آقا-

 :گهیمکث م یکم با
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  مریبگ یتاازش کپ دیوجزوتون روبد دیلطف کن شهیاگه م-

 :دهیکه ادامه م کنمیبا تعجب بهش نگاه م پرهیناخودآگاه باال م ابروم

 جزوتون رو . دیلطف کن ستین یکه جزوتون کامل اگه مشکل گنیها م یلیاوممم خ-

 :گمیوم رمیگیجزوه رو به سمتش م دی،باترد کنمیکوله ام روبازم پیوز کشمیم یپوف

 . نیبد لیفردا بهم تحو شهیاگه م-

روم  ینگاه هی دمیبه راهم ادامه م یالیخی،با ب شهیوازم دور م زارهیچشم ،رو چشمش م یبه رو یرو به معن دستش

ماهان وخودش که به  نیماش دنیباد نکهیتا ا شمینم یمتوجه کس کنمیبه اطرافم نگاه م یهرچ کنهیم ینیسنگ

ولرز  تند با ترس یبه کوبش ها کنهیشروع م موقلب پرهی،رنگم م کنهینگام م رهیخ رهیداده وخ هیکاپوت ماشبن تک

 .....ستادمیشدم ومقابلش وا کیبهش نزد

 

قورت دادم با  یمشت شده اش افتاد،بزاغ دهنم رو به سخت ی،نگاهم به دست ها زدیم یچشماش به قرمز یدیسف

 لرزون روبهش گفتم: یصدا

 دنبالم  یایم ی،نگفته بود ییسالم پسردا-

رو محکم بست،چشمام از شدت تعجب  نیپشت رل نشست ودر ماش یحرف چیوبدون ه دیکش تیازسر عصبان ینفس

 یدابا ص یشدم ،دستم و به سمت پخش بردم تا روشنش کنم ول نیوترس سوار ماش یجیوترس درشت شده بود با گ

 ماهان ناخواسته دستم رو برگردوندم  یعصب

 روشنش نکن -

 تعجب وترس گفتم: با

 ماهان؟؟ شدیچ یبگ شهیم-

 که بهم انداخت قلبم به تپش افتاد ،با ترس گفتم : ینیسمتم برگشت با نگاه خشمگ به

  یهست یهمه عصبان نی؟چرا ا شدهیماهان چ-
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 گفتم: یبلند یشدم باصدا ینزد ،عصبان یحرف

 چه مرگته ؟ یبگ شهیم-

 بود که هنوز یکار اتفاق نیدهنم احساس کردم انقدر ا یضربه که به صورتم خورد ،صورتم کج شد طعم خون رو تو با

هق  کردم یم ی،سع دمیشکستن قلبم رو به وضوح شن ی،صدا شدیم ختهیصورتم ر یرو یبودم ،اشکام به آروم جیگ

 گفت: یوبلند نیخشمگ یاصداکردم که ماهان ب یهق هق م یبه آروم شدینم یهقم رو خفه کنم ول

 خفه شو دالرام-

 

 :گمیم یبلند یصدا با

 نگه دار  گمیبشم ،م ادهیپ خامیرو نگه دار م نیماش،کثافط  شمینم خفه

 کنمیخودم رو پرت م یرو نگه ندار نی:به روح بابام آگه ماش گمی،دوباره م دهیادامه م شیتوجه به من به رانندگ بدون

 . نییپا

 ادهیرو باز کردم تا پ نیدر ماش تیرو نگه داشت با عصبان نیکه راهنما زدوماش برمیم رهیرو به سمت دستگ دستم

بود ،اشکام همچنان  دهیفا یب یمچ دستم رو گرفت تقال کردم تا دستم رو از دستش آزاد کنم ول  یبشم ،به تند

شدم با  رهیرنگ عسلش خ یبه چشما یچ حرفیبه سمت ماهان برگشتم ،بدون ه یبودن با ناراحت ختنیدرحال ر

 گفت: یمونیلحن پش

 شدم  یعصب ییهویخودم نبود ،دست  خامیدالرام معذرت م-

 :گمیم یلحن سردوخشک با

  یشکسته اش رو بهم بندبزن یها کهیت کهیت یودوباه بتون یظرف رو بشکن هیهـــه،ماهان تاحاالشده -

 گفت: یجیگ با

 نه -

 :دمیهمون لحن ادامه م با
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  یبند بزن یرو که شکست ینکن دل یپس شع-

 :گمیبزنه که م یحرف خوادی،م رهیگیچشماش رو م یبیاحساس کرد غم عج شهیچشماش رو م ینشسته شده تو نم

وجاش  رهینم نیاز ب یکه رو دلم زد یموقع زخم چیه یکارت از ذهنم پاک بشه ول نیا دینگو ،شا یچینه ماهان ،ه-

 شهیم یشگیهم

 

 :گهیماهان م دوباره

 دالرام-

 ماهان حرف نزن -

  شدیچ دمینفهم  دمیاون پسره رو د ی،وقت خامیمعذرت م-

 دنبالم  یاومد یبرا چ-

 ،اومدم ببرمت اونجا همه منتظرتن  نایم یامشب مراسم خواستگار-

  شهیمهمون لبم م یلبخند

 خوشحال شدم -

 :گهیم دیوبا ترد ندازهیبهم م ینگاه مین

  نیفقط هم-

 :گمیم یالیخیباب

  شمیدار ممنونت م رو نگه نیماش ی،اگه لطف کن یهم داشت یا گهید زیهـــه توقع چ-

 :گمیکه م کنهینگاهم م ینگران با

 کنم  یرو مخف یدیصورتم کش یرو ،کهی،با کرم پودر ،نقاش خامینترس،م-
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که داخل  یآب یبا بطر ی،کنار جو شمیم ادهیپ نی،از ماش زنهیوراهنما م کشهیموهاش م یالبه ال یبار دست کالفه

 یگاهن نهی،به آ دمیوبه کارم ادامه م دمینم یتیاهم کنهینگاهم م رهیخ رهی.ماهان خ زنمیبه صورتم م یهست ،آب فمیک

زم هنو یرد انگشتاش ول ستی،معلوم ن زنمیبه صورتم م روصورتم داغون شده ،احمق کثافط ،کرم پودر  یواا کنمیم

 ی،رژقهوه ا زنمیبه صورتم م یرنگ یآجر یصورتم رو احساس کرد ،روژگونه  یرو یبرجستگ شهیدقت م یباکم

 یبه ماهان م ینگاه می.ن دمیشدبازدن مداد چشم به کارم خاتمه م ی،اومم عال زنمیرنگم م یب یهم به لبا یرنگ

 : گمیخشک م یناندازم وبالح

 کارم تموم شد  یفتیراه ب یتونیاا،میعالف شد دیببخش-

 .. فتهیوبه راه م کنهیم یوپوف شهیچشمام م ی رهیخ

 

،اف اف رو  فتمیراه م نایا یی،به سمت ساختمون دا شمیم ادهیپ نیاز ماش یحرف چیبدون ه نیتوقف کردن ماش با

 گفت: یاومد که با لحن مضطرب نایم یصدا هیبعداز چندثان زنمیم

 بله-

 به لب اوردم وگفتم: یلبخند

 منم عروس خانم -

ر به د نکهیگذشتم تا ا نایا ییسرسبز دا اطی،لباسم رو مرتب کردم وداخل شدم ،از ح شهیبازم یکیت یباصدا در

 یمهمون لبام کردم وبوسه ا یبود ،لبخند ستادهیمنتظر من ا نهیس هیکه جلو در دست  نایم دنیبا د دمیرس یورود

 رو گونه اش کاشته ام وسر خوشانه گفتم :

 سالم بر عشق خودم -

 باال رفته گفتم: یرو برگردوند که با ابروها ازم

 نا؟؟یوا چته م-

 وگفت: دیکش رو درهم ابروهاش
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 االن آخه وقته اومدنه؟-

 خشک گفتم: یلحن با

 یلو امیقصد نداشتم ب خدای یزنیپرو پرو با من حرف م یستادیوا یکشیوقت اومدنه ،تو خجالت نم یپس چه وقت-

 ات اومده بود دنبالم  ونهیداداشه د

 گره شده وحق به جانب گفت: یابروها با

 ؟یایمثال چرا ن-

 :گمیوم زنمیم یپوزخند

 تیمراسم خواستگار یتو بهیغر هی یاونوقت توقع دار یکنی،وپنهون م یگیحرفات رو نم یدونیتوکه مارو نامحرم م-

 حضور داشته باشه 

 :گهیوم زنهیرو گونه ام م یوبوسه ا زنهیم یلبخند

 عشقم کنمیجبران م یدل دیببخش-

 :گمیم یوبا تخس زنمیم یچشمک

 فرصت واسه بخشش هست  هی تیشب زندگ نیاومم چون امشب بهتر-

 ... میشیو واردخونه م میزنیم یسرخوشانه ا قهقه

 

 :گمیم یبلند یوبا صدا شمیخونه م وارد

 سالم براهل خانه ،عشقتون اومد -

 زنمیم یکه پوزخند شهیمهمون لباش م یلم داده بود لبخند یی،ماهان کتار دا دنیجوابم رو م ییبا خوشرو یهمگ

مدام  نایم ادی،از استرس و اضطراب ز میوارد اتاقش شد نایاف اف به همراه م ی.با صدا گردونمیبهش و روم رو برم

 گفتم: تی،باحرص وعصبان رفتیاتاق راه م یتو
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  یهمه هم رژه نرو که رو مخم نیمن ا شیبتمرگ پ ایب نایاه م-

 :گمیو م رمیم یبه تکون دادن پاش ،دندون قرچه ا کنهیوشروع م شنهیوکنارم م رهیگیرو به دندون م لبش

 تو ؟ یکه اومده خواستگار یکدوم چلمنگ یحاال نگفت-

 :گهیوم رهیبهم م یغره ا چشم

  یچلمنگ خودت-

 تازه به دورون الگوزی هیبه  یدل آزار ،خجالت بکش منو فروخت شهینوچ نوچ ،خوشم باشه تازه اومد به بازار کهنه م-

  دهیرس

 :گهیوم رهیگیاز بازوم م یشگونین

  یمونده که بهش نسبت ند یالفاظ چه گهید-

 :گمیم زارمیرو به بازوم م دستم

 ،دستم داغون شد  یاله یریبم-

 حقته -

 :گمیوم رمیم یغره ا چشم

  ارهیدر ب یدگیکه اومده تورو از ترش هیبخت برگشته ک یپسره  نیکه ا ینگفت-

 :گهیم تیعصبان با

  رسهیاه دالرام ،خب نوبت توام م-

 :گهیدهنم وم یرو زارهیکه دستش رو م دمیسر م یا قهقه

 برام  ونهی،آبرو نم رونیب رهیبلند نخند صدات م وونهید-

 : گهیوم دارهیدهنم برم یکه دستش رو از رو رمیگیاز دستش م یگاز
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 ؟ یمگه سگ-

 ؟ هیک نمیبگو بب ی،اه مردم از فضول شعوریب-

 گفت: یحوصلگ یب با

 پسر خالم ،محسن -

 :گمیو  م زنمیونه اش مگ یرو یشوق بوسه ا با

 اووو مبارک باشه عشقم-

 

 رمیمنم از اتاق م نای،با رفتن م رهیم رونیوچادر به سر از اتاق ب شهیدستپاچه م نای،م نایتوسط م نایصدازدن اسم م ای

به  ینگاه کل کنمیباز م یاتاق باهم حرف بزنن  مزاحمشون نباشم ،در اتاق ماهان رو به آروم ی،تا اگه اومدن تو رونیب

مشامم  یتلخ وسردش تو یبو کنمیم کینزد مینیعطرش رو به ب ی شهیش، رمیتوالت م زی،به سمت م ندازمیاتاق م

 کنمیومدام مچ دستم و بو م نمیشیتخت ماهان م ی.رو زنمیم ی،به مچ دستم وگردنم کم شهیرو م روی،دلم ز چهیپیم

 دنیبا د متخت بلند شد ینفر وارد اتاق شد ،باترس از رو هیغرق شده بودم که  یقابل وصف ریوغ نیریش الیخ ی.تو

 زدوبه سمتم اومد وگفت : ی،لبخند دمیکش یماهان نفس آسوده ا

 . کنهیاستفاده نم یکس یشخص ی لهیاجازه از وس یآدم ب-

 :گمیم یبا لحن نه چندان دوستانه ا دمیرو ورچ لبام

 نداره  یربط یکنم به کس ،دوست دارم استفاده ادیخوشم م-

ت بند انگس هیفاصلمون اندازه  نکهیتا ا شهیتر م کینزد کی،بهم نزد کنهیزمزمه م یزیلب چ ریوز زنهیم یلبخند

،بووووم فاصله تموم  کنهیتر م کی،سرش رو به صورتم نزد کنمیباترس بهش نگاه م لرزهی،مردمک چشمام م شهیم

 نهی،قلبم محکم خودش رو به س کنمیداغ م نهیشیلبام م یداغش که رو یلبا شهیام جمع م نهیشد نفس تو س

ش به صورت یمحکم یلیوس شمیکنم ازش جدا م ی،به احساساتم غلبه م رهیگیاز لبام م یبوسه ا ی،به آروم کوبهیم

 . رونیب زنمیواز اتاق م کشمیبه لبام م ی،دست زنمیم
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 کشمیم به لبام یدست نهیالتهابم کم بشه،مقابل آ نیاز ا یا کمت زنمیبه صورتم م ی،آب شمیم یبهداشت سیسرو وارد

 لزونم یضرب گرفته ،دستا ی،هنوزم قلبم به تند شمیم وونهیبود که ماهان کرد ،دارم د یچه کار نیمن ا یخدا یواا

با اومدن  شمیوارد آشپزخونه م یحرف چیشه .بدون هیم یصورتم جار یرو ی،قطره اشک رمیگیرو مقابل چشمام م

 نمیشی،کنار مامان م دمیروبه جمع م یسالم آروم رونیب زنمی،از آشپزخونه م نهیشیرو لبم م یدست لبخند یصدا

 کنهینگاهم م یچشم رینشسته ز یی.ماهان کنار دا ادیب رونیب یتا از نگران زنمیم یلبخند ندازهیبهم م ی،نگاه سوال

تو گلوم نشسته .بعد از رفتن مهمونا با  یبیچشماش خوند  ،بغض عج ین یاز ن شهیرو م یمونیپش دمینم یتی،اهم

 چیبدون ه کنهیمامان تشکر م نی،با توقف ماش شهیزده نم نمونیب یحرف چیه رسونهیاصرارفراوان ماهان ،مارو م

 . میشی،واردخونه م شمیم ادهیپ نیاز ماش یحرف

 

 یکیشلوغ  یلیخ ییخونه دا دمیماهان رو ند گهید یگارخوشحالم بعد از مراسم خواست یلیخ یلی،خ نایعقد م امروز

تاالر خونه برگزار  یمراسم عقد به جا نایخود م ی تهی،بنا به خوا کنهیسفره عقدرو درست م  یکی بنده،یم سهیر

 پوشمیرنگم رو م یمشک یماروهم سه فاز برق .مانتو رهیگیاخه بگو عقل کم تاالر که بهتره مردم رو برق م شهیم

 رونیب زنمیواز خونه م کنمیم یخوشگل کردن ،ازجمع حاضر مشغول کار خداحافظ یبرا شگاهیآرا یبه سو شیوپ

با خودم  کنمینگاه م شگاهی،به سردر آرا شمیم ادهیوپ کنمیپول حساب م نیبا توقف کردن ماش شمیم ی.سوار تاکس

 یانی.م میاومده بود شگاهیآرا نیفقط من وخودش تو ا نای،خدارو شکر به لطف م شمیم شگاهی.وارد آرا  زنمیم یسوت

،پوووف  دادمیداشتم جون م شگریدست آرا ری.ز کنمیدارم دق م یمرده رو بردن به اتاق مخصوص از فضول لیذل

صورت بدبخت من دست بکشه  ازداد که  تیگذشت باالخره خانم رضا یکه به سخت یبعد از لحظات دیحوصلم پوک

 بودم من ؟ یگرکیگاد ،ج ی،او ما تهفیچشمم به خودم م

 زیصورتم کار کرد خوشمان آمد .بنابه درخواست خودم موهام رو فر ر یرو یتیوال حیمل شیخوشمل شدم ،آرا چقدر

 یبه رنگ آب ی،لباس دمیبلند شدم لباس رو از کاورش در اوردم وپوش یصندل یکردن با تموم شد کار موهام از رو

 دمیرو پوش میرنگ ورن یآب ی،کفشا یقیقا ی قهیداشت با  یطرح ساده ا دیرس یزانو م یتارو شیکه بلند ینفت

 .ناشدمی،کارم تموم شد ،مانتو رو تن زدم وآماده ،منتظر اومدن م

 

از  یفیخف غیکرده بود ج شهیتر از هم نیکه چهره اش دل نش یشیرنگوآرا یاون لباس نبات ی،تو نایم دنید با

موهاش هم به  یسرش بود ،جلو یرو یجمع کرده بودن وتاج فرح یرو به حالت گوجه ا،موهاش  دمیکش یخوشحال
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ا جد نایدوماد اومده ومنتظر از م نکهیا فتن،با گ دمیبه آغوش کش نارویبرق زد م یبود .چشمام از شاد یحالت خامه ا

هر دوتاشون  یمحسن چشماش برق عشق رو از چشما دنیبا د نای.م ستادمیوا یبستم وکنار نارویشده ام.شنل م

رنگم رو سرم  ینفت یشدم شال آب شگاهیو وارد آرا دمیاز ته دل کش یعاشقا بهم برسن ،آه یخوند کاش همه  شدیم

 یغرق شده بودم که با صدا المیخ یتو نهیبه آ رهیبه دست منتظر اومدن آژانس شدم .خ یوگوش فیکردم  و ک

 دم.خودم اوم شگربهیآرا

 ؟ دیشما دالرام خانم هست-

 زدم وگفتم: یلبخند

 افتاده؟ یبله ،چطور اتفاق-

 :دهیجواب م یالیخ یب با

 آقا اومدن منتظر شما هستن ! هی-

 :گمیتعجب م با

 ؟ نینگفتن ک-

 نه-

 نویاه ا زنمیغر م خوره،باخودمیماهان ابروهام بهم گره م نیماش دنیگردونم باد یچشم م رونیب زنمیم شگاهیآرا از

 یدست ها دنی.باد شمیسوار م یحرف چیوبدون ه کنمیدرهم در عقب رو باز م یدلم بزارم .بااخم ها یکجا گهید

 .شمیبهش م رهیوخ دمیقورت م یبه سخت وبزاق دهنم  تشیماهان و صورتم قرمز شده از عصبان یمشت شده 

 

 گفت: تیچفت شده از عصبان یصورت قرمز شده از خشم ودندونا با

 من  تمیشخص یراننده -

 لرزون گفتم: یوصدا یجیباگ

 نه -
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 وناخودآگاه گفتم: دمیکش ینیبه سمت برگشت از ترس ه یحرکت ناگهان هیبا

 افتاده؟ یاتفاق-

 :گهیوم کشهیم یتند ینفسا

 جلو  نیبش ایدالرام ب-

 یسرسر ینگاه دمیجو یناخونام رو م ادیشدم ونشستم کنارش ،ازشدت استرس ز ادهیپ یتامل چیترسم بدون ه از

 اتداخت بهم وگفت:

  یزد هیچه رژ نیا-

 شدم وآمپر چسبوندم یعصبان ناخودآگاه

 دنبال من  یایگفت بهت ب ی،ک امیمن اصال باتو نم گمینم یچیه یهرچ یبه تو چه مگه فضول من-

چم بشم که م هادیپ نیرو گرفتم تا از ماش نیماش رهیودستگ دمی،نفس آسوده کش زدیم یچشماش به سرخ یدیسف

 افتاد . ریتو حصار دست ماهان گ

 ؟ یکجا به سالمت-

 که نم اشک توش جمع شده بود روبه ماهان گفتم: یبا چشما شدیم شتریبه لحظه فشار دستش ب لحظه

 . شهیم دتیعا یکردن من چ تیماهان ،از اذ یکنیم تمیچرا اذ-

رو روشن کرد وبه راه  نی،ماش  یحرف چیباالخره مچم رو رها کرد بدون ه نکهیدست ماهان کمتر وکمتر شد تا ا فشار

 نایا ییشدم ولباسام رو برداشتم وبه سمت خونه دا ادهیپ نیاز ماش یحرف چیبدون ه نیافتاد .با توقف کردن ماش

ارش نشستم به سمتش رفتم وکن ایدن دنیشدم با د ونهمهمون حضور داشتن وارد خ یاومده بود  وهمه  نایرفتم .م

 به صورتم انداخت وگفت: ینگاه کل ای.دن

 دالرام یچه نازشد یواا-

 زد کم کم لبخندم جمع شد  ایکه دن یشد با حرف فیرد دیبه رنگ صدفم مثل مروار یزدم که دندون ها یلبخند
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 چشمش به تو افتاد تورو به پسرش گرفت  چارهیب هی دینمه خانومانه رفتار کن شا هیرو ، شتیخوبه خوبه ببند ن-

 به بازوش زدم ،بهش گفتم: یمشت

  میباال عکس بنداز میبر هینظرت چ ایدن-

 :دوگفتیرو بهم کوب دستاش

  ومدهیتا عاقد ن میبدو بر هی،عال هیعال-

 تیزد از عصبان ایکه دن یبا حرف یبهش رفتم ،ول یدوباره ماهان چشم غره ا دنیبا د میاز پله ها باال رفت یخوشحال با

 دندون قرچه رفتم.

 

 با لبخند رو به ماهان گفت: ایدن

  یریازمن ودالرام عکس بگ یایم یماهان-

 زدو  گفت: ییلبخند دندون نما ماهان

 چشم ،چراکه نه -

 دوباره گفت: ایکردن ماهان وا رفتم ،دن باقبول

  میریاتاق تو عکس بگ میماهان بر-

 

 گفت: ماهان

  میبر-

 واستاد وگفت: ی،ماهان درو باز کرد وکنار میسمت اتاق ماهان رفت به

 خانوما مقدم ترن -
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 گفتم: ضیدهنم در رفت وبا غ از

 تووو؟؟ یبود یجنتلمن ک-

 زدرگفت : ییدندون نما لبخند

 عشقم -

رو  دنیگلوم نفس کش یوغم عالم تودلم نشست ،بغض نشسته تو ختیقلبم فر ر یدر آن یکرد ول یشوخ نکهیا با

ماهان ازش عکس گرفت.گوشه  یمختلف یژشست ها یاتاق نشست و تو یگوشه  یکاناپه  یرو ایبرام سخت کرد .دن

 حوصله گفتم: یب ایدن یبا صدا زدنا کردمیبهش نگاه م رهیبودم و خ ستادهیوا یا

 ؟ ایدن یگیم یچ-

 میریعکس بگ ییدو تا نیبش ای،ب ییکجا کنمیساعته دارم صدات م هی گمیم کوفت

 گفتم: یابرو هام رو تنگ تر کردم و با ناراحت نیب یا گره

  ایحوصله دار-

 حالت خوب بود  شیبه تو ،توکه تا چند لحظه پ شدیعه چ-

 حوصله ندارم  ایولم کن دن-

  میریدو سه تا عکس دپش وباحال بگ ایهاا اون اخماتم وا کن ب شهیسرم نم نایحوصله ندارم ا-

ندتا چ هیماهان ازمون عکس گرفت  ییکه رو لبم نشسته بود چندتا یمصنوع یلبخنداوبا ستادنیرمق کنارش ا یب

برم که ماهان ،مچ  رونیاز در ب خواستمیدنبالش م رونیاز اتاق زد ب ایماهان انداخت ،دن ییسه تا یهم عکس سلف

 :گفتم یتنومند ماهان شد به سمتش برگشتم وبا بدعنق یدستا ریدستم اس

  هیچ-

 گفت : یلحن مظلوم با

 یندازیازم عکس م-
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 گفتم: یباتند

 ازت بندازه  ایدن یچرا نگفت-

  یآخه دوست دارم تو ازم عکس بنداز-

که گرفت تو دلم برلش قربون صدقه رفتم،موش  یرو ازش گرفت با ژشت شیلرزون گوش یضرب گرفت با دستا قلبم

 من فدات بشم ..... یبخوره تورو پسر اله

گنج لبم نشست ،از اتاق  یانداخت ،لبخند یکه ازش گرفتم ،کنارم اومد ودوسه تا عکس سلف یچندتا عکس بعداز

 و وارد سالن شدم... رونیزدم ب

 

 حسم رو براتون بگم ،با ذوق تونمیخوشحال بودم که نم نایم یاز خوشبخت یلبام نشسته بودن ،انقدر یرو یلبخند

عقد  غهی،با خونده شدن ص کردمیم یخوشبخت یبراشون آرزودلم  یوتو زمیسابیم نایسر محسن و م یقندهارو رو

 کیوبهشون تبر ومدیومحسن م مبنابه نوبت خودش به سمت  یکردن ،هرکس یهمه دست زدن وابراز خوشحال

دختر قدبلند بور اخم تو  هیماهان    دنی،سرم رو بلند کردم با د کردمیبودم با رها چت م ستادهیوا ی.کنار گفتنیم

و  نای،م شدیم زیر زیودلم ر کردمیبهشون نگاه م رهیخ رهینکنه همون عشقش باشه ،خ گهید هیک نیهم رفت ا

شدن  دنیومحسن رفتن ومشغول رقص نایمشغول رقص بودن ماهان اون دختره هم به سمت م گهیمحسن باهم د

 یارزش چیــــه من هشد هـ نیوسنگ نی،بغض لحظه به لحظه سنگ وستنیهم به جمع اونا پ ای،شهرام به همراه دن

 ارمتنهام و د نجایخدا همه کنار عشقشونن اونوقت من ا ییی.ه ستیکس مهم ن چیندارم بودن ونبود من برا ه

ب آ وانیچند ل شمیوارد آشپزخونه م یبدون توجه به کس پوشونمی،با دستام صورتم رو م خورمیحسرت ماهانم رو م

 ارهیدو شمیبدترم م چیه شمینداره بهترکه نم دهینه فا یهمه بغض و التهاب خالص بشم ول نیاز ا دیتا شا خورمیم خی

 یحرفا دنیباشن یول شمیماهان واون دختره رد م کنارهه رقصشون تموم شده .بدون توجه از  شمیوارد سالن م

 یه گفتم چقدر قشنگ شدمن ماهان من به اون دختر ینه خدا یوااا فتهیگونه ام م یلجوجانه رو یماهان قطره اشک

حسرت بخورم ،حسرت داشتن پدر  شهیهم دیآخه چرا ،چرا با اای،خدا یشد شهیبهش گفت چقدر جذاب تراز هم

 خوشه ،آخه چرا من... یگریبشه پشت وپناهم حاالهم که تنها عشقم کنار د یحسرت داشتن برادر
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در اتاق ماهان رو  برمیواز پله ها باال م رمیگیفاصله م زیاز م یبه کس یوتوجه یحرف چیصرف شدن شام بدون ه با

 ی،تو شهیوچشمام بسته م شمیوار روتخت جمع م نیتخت جن ی،رو بلعمیعطرش رو م یباتمام وجودم بو کنمیبازم

 . رمیپراز درد فرو م یقیخواب عم

 شهیماهان چشمام گردم .با ورود کنمیبه اطراف نگاه م یجیباگ کنمیمتعددکوبش در با ترس چشمام رو باز م یباصدا

من،  یخدا شهیغرق خونش قفل م یچشمام توچشما ستهیمیمقابلم وا ادی.م شمیوناخودآگاه باترس از رو تخت بلندم

 :گمیوباترس م کنمیاش نگاه م شدهبه مشت قفل  شهیم دهیکش نییشده چشمام به پا یشکل نیچرا ا

  شدهیماهان چ-

 گهیقفل شده م یبادندونا

 مینگران شد یخودیما ب یدارن اونوقت همه  غی،خانم تو خواب ناز تشر یچیه-

  

  زنمیم یپوزخند

  ینگران شد یمثال براچ-

 :گهیم تیعصبان با

 دالرام -

 گمیوم پرمیحرفش م ونیم

 چرت ومضخرفت رو ندارم  یحرفا یخفه شوماهان که حوصله -

 :گهیباالرفته م یابروها با

  یگفت یچ-

 وازاتاق رمیوبه سمت در م کنمیموهام رو باصورتم مرتب م ستمیمیوا نهییومقابل آ زنمیرش مکنا دمینم یتیاهم

 . رونیب زنمیم
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 :گهیادومیبه سمتم م دنیمامانم باد رونیب زنمیاتاق م از

 دالرام نگران شدم  یکجابود-

 حرص گفتم با

،سرم داره از  رهیگیسرم درم ادیز یسروصدا یدارم تو گرنیمن م یدونیمامان جان تو مگه نم یچه نگران-

 خوب بشه که نشد وبدترم شد  دیاستراحت کنم شا یرفتم باال تاکم ترکهیدردم

 گردشده گفت یبا چشما مامان

  یدختر قرمز شد رینفس بگ-

 گمیملتمس م یبالحن

 مامان جان -

 : گهیم ییخوشرو با

 جانم دخترم -

  کنهیسرم دردم م،یبر شهیم-

  میدخترم زشته االن تازه ساعت ده ون-

 زنگ بزن آژانس هیفقط  رمیپس من م-

 برسونتت  گمی،برو باال حاضرشو به ماهان م یریوقت شب تنها کجام نیا-

 گمیوم رمیم یقروچه ا دندون

 بازم ماهان  یواا-

 :گهیم مامان
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 مگه؟ شدهیچ-

 ده بشم کنم وبرم باال تا آما یخداحافظ نای،پس من برم با م یچیه-

 : گهیوم زنهیگونه ام م یرو یا بوسه

 برو دخترم -

 دنمیبه محض د نای،م رمیعروس ودوماد م گاهیبه سمت جا شهیلبم مهمون م یرو ی،لبخند الک کنمیرو مرتب م لباسم

ونه گ یرو ی،بوسه ا شنیمبل بلند م یومحسن از رو نایم ستمیمیمقابلشون وا کشهیبا چشماش برام خط ونشون م

 :گمیروبهش م زنمیم نایم ی

  دیانشااهلل خوشبخت بش ناجانیم گمیم کیتبر-

 :گمیمحسن م روبه

 خل ما باشه  ییدختردا نی،حواستون به ا گمیم کیآقامحسن تبر-

 :گمیتو هم وبدون توجه به محسن م رهیاخم م رهیگیاز بازوم م نایکه م یشگونیبا ن زنهیم یلبخند

 مونیم یبود دهیمحسن اومدگرفتت وگرنه ترش نی،بدبخت خوبه ا یشدهم آدم ن یشوهرکرد یاله یچالق بش-

 دستم کبود شد 

وبدون  شمی،قرمز م خندنیاز حضارکه همه دارن م یوجمع ییوماهان وزندا یینگاهم به دا ناومحسنیزدن م باقهقه

تخت برداشتم بعداز مرتب کردن شالم از  یفرار کردم ،وارد اتاق ماهان شدم ولبام رو از رو  یتوجه دِ برو که رفت

 نییرفتم باسر پا رونیبا تالش فراوان از اتاق ب االخرهرو نداشتم ب رونیاز اتاق برم ب نکهیاسترس وخجالت جرئت ا

 رفتم . ییوزندا ییافتاده به سمت دا

  ییدا دیببخش-

 :گهیوم زنهیسرم م یرو یبوسه ا رمیفرخاد فرو م ییآغوش گرم دا یتو

  یکشیم یخجالت براچ ییونت بشم داقرب-

 جون  ییخدانکنه دا-
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 : گمیوم کنمیرو بغل م ییزندا

 جان خوشبخت بشه  نایانشا اهلل که م ییو زندا ییدا گمیم کیتبر-

 :گهیم ییبا خوشرو ییزندا

 انشا اهلل قسمت تو دخترم -

 ممنون -

 :گهیم ییزندا

  یریم یدار یبراچ ستیزود ن-

شرمنده ام بخدا  شهیکم کم حالت تهوع هم داره شروع م ترکهیباز گرفته سرم داره از درد م گرنمیجاان م ییزندا-

  کنمیجبران م شیانشا اهلل عروس

 با ماهان برو دکتر  یخوایبرو به سالمت دخترم ،اگه م-

  شمینه مسکن بخورم بهتر م-

 .رمیم نیبدون توجه بهش به سمت ماش ادی،ماهان هم همراهم م رونیب زنمیسالن م از

 

از درد سرم  یکم دیتاشا بندمیدرحال پخش،شدن ،چشمام رو م یودلنواز می،آهنگ مال شهیم نیسوار ماش ماهان

 کنمیبهش نگاه م یوبه حالت سوال کنمیبازم یچشمام رو به آروم کنمیدستم خس م یکم بشه ،دست ماهان رو رو

 : گهیوم کنهیبهم م یا رهینگاه خ

 همه رفتارت تندشده نیبهت چرا ا شدهیدالرام چ-

 :گمیوم زنمیم یپوزخند

،بعد حق به جانب هم  یکنینداره دخالت م یکه به تو ربط یمسائل یتو یهه رفتار من تند شده ،از خودت خبر ندار-

  یکنیصحبت م
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  تیسادگ نیبا ا یاریسرخودت ن ییدخالت کنم تا بال دیکنم،بایکه دخالت م یچ یعنی-

  ارنینم گرونید یاریسرمن ن ییتازه تو بال یوجه حق دخالت ندار چیدت  تو به هبراخو یگیم یچ-

 :گمیم یحوصلگ یحرف بزنه که با ب خوادیم

  کنهینزن سرم درد م یحرف کنمیماهان خواهش م-

 دنیدبا دمشیکش رونیب فمیکالفه بار سرم رو تکون دادم واز ک میروش رو ازم برگردون ،با زنگ گوش تیعصبان با

 زدم وجواب دادم یاسم رها لبخند

 سالم رها-

 ؟یسالم دالرام خوب-

  یاالن زنگ زد شدهیچ یدیازما پرس یاحوال هیخوبم ،چه عجب -

  یزنیحرف م زیر هی سایوا-

 کردم وگفتم: یزیر ی خنده

  سمیوا شمینشستم ،خسته م-

 گفت : یلحن جد با

 گرفته هاا  تیشوخ ینصف شب-

  ینصف شب یگیخوبه خودتم م-

 خب ساکت شو شوکوالت -

 ؟ هیکارت چ نمیبگو ب یاوک-

  رازیقراره از طرف دانشگاه ببرن ش نکهیاز ا  یدالرام خبر دار-

 :گمیتعجب م با



 ییکوله بارتنها

 
35 

 

 ؟یچ یبرا-

  دیباز یبرا-

  امیمن که نم-

  رهیاز دست م می، نصف نمره اگه نر میبد لیوتحو میسیمقاله هم بنو هی دیبا  یاجبار-

 گمیوم زنمیم میشونیبه پ یا ضربه

 هست؟ یحاال ک-

  گهیدو هفته د-

 گمیم یناراحت با

 نه -

  شدیاره،چ-

  ناستیم یعروس یواا-

 چه زود مگه امروز عقدشون نبود -

 نامزد بمونن  سیاره ،قرار ن-

 پس  میکن کاریچ-

  امیم-

 واقعا -

  گهیاره ،مجبورم د-

  یندار یخب کار-

  نمتیبینه ،فردا م-
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 خداحافظ -

  یخداسعد-

ان ،ماه میدیبا تعجب به خونمون نگاه کردم ،چه زود رس نیگذاشتم با توقف ماش فمیرو داخل ک یغر کنان گوش غر

الزم ندارم رفت ومنو تنها گذاشت  یزیمطمئن شد چ نکهیبعداز ا میرو پارک کردوبه همراهش وارد خونه شد نیماش

 هم افتاد. یو پلکام رو  دمیکش یازه ایمبل وا رفتم ،خم یکه از عشقش سوختم ،با رفتنش رو دیرفت ند

 

 بد  دوهفته

 

 

من  اونوقت یعروس یبرا یزی،وسط برنامه ر نمیبب ویک دیبا رازبرمیشدم اه آخه من نخوام ش داریاز خواب ب یسخت به

قط خونه ف ادیهم که م یکردوقت داشیتو خونه پ شهیکه باهام قهرکرده اونم از مامان که نم نایاون از م رازیبرم ش دیبا

 شدم یبهداشت سیتخت بلند شدم وارد سرو یازشانس گند من .غرغر کنان از رو نمیا خوابهیم رهیوم کنهیغرغر م

شدم آخه ،موهام رو  یشکل نیمن چرا ا ایابولهول خدا ای یچشمام شد اندازه نلبک نهیخودم تو آ دنیباد

وباخودم گفتم به به چه صبح  دمیکش یقیباز کردم وآه عم گهیزهمددستام رو ا رونیاومدم ب یینگا.ازدستشو

 یرنگم که دکمه ها یسورمه ا یوزم رو باهزار آخ واوخ وغرغر شونه کردم مانتو یگره خورده  ی،موها یمزخرف

 نهیرنگم رو هم تن زدم، مقابل آ یخیپاچه گشاد  یانتخاب کردم ،سوار ل دنیپوش یداشتن رو برا یرنگ بزرگ ییطال

،به به  دمیکردم از چشام  (خط چشم کش یفیبه سبزم )خخخخ چه توص لیرنگ ما یطوس یوبه چشما ستادمیوا

.موهام  یدونیرو نم یچشم خوشگل نیدوبرابر شد چه سگ دارشدن لعنت بهت ماهان که قدر منه به ا تشونیجذاب

آماده کرده بودم رو  شبیکه از د یله اکو یشگیرو فرق باز کردم مقنعه ام سرکردم وبعداز دوش گرفتن با عطر هم

داد که رفع زحمت  تیزد بعداز هزارتا سفارش باالخره رضا یرو گونه ا یا ه.مامان بوس رونیبرداشتم واز اتاق زدم ب

 کنم .

 زدم وگفتم: یمحض خارج شدن از خونه  رها جلوم ظاهر شد لبخند به

  اایمونیجن م نیع-



 ییکوله بارتنها

 
37 

 

 نازک کردوگفت: یچشم پشت

  یسالمت رو خورد-

 زدم وگفتم : یچشمک

  بایز یبانو یسالم برتوا-

 درود خداوندگار مصر برشما -

  ایخوبه خوبه از خودت در ن-

 رفت وگفت: یغره ا چشم

 نه ؟ یشیتوآدم نم-

  شنینه ،مگه فرشته ها هم آدم م-

 دالرام -

 جانم -

 ندارمااا ینش کش یحوصله ،من  یدانشگاه رو دونه دونه بکش یپسرا یخوایم یزد یپیچه ت-

  یکن یگفت که تو اونارو نش کش یحاال ک-

 

 خودم -

 دارم  یخاص یدلشوره  هیاز صبح  رازیش امیب ستیرها اصال حسش ن گمایم-

  شهینم یچینترس ه-

 رو عقب انداخت  یهفته عروس هیبخاطر من  ییدا میبر دیاخه چرا االن با-

 واقعا-



 ییکوله بارتنها

 
38 

 

 آخه؟ هیچ یدونیم یاره ،بدبخت-

 ؟؟ هیچ-

 نکردم  یعروس یبرا یدیخر چیهنوز ه-

  دیبرا خر میرینداره اونجا م بیع-

  میهم بر دیخر یتوفع دار میکه مادار یتو ،با اون استاد نکبت یدار یچه دل خوش-

 نکبت موافقم اه اه چندش ازش متنفرم  نیبا ا-

 ما زده نشد . نیب یبه دانشگاه حرف میوتا برس میشد یتکون دادم سوار تاکس یتاکس یبرا یدست

 

 درهم گفت: یرها زدم ،بااخما یبه پهلو یسوگورمه ا میرازشدیش یشدن اتوبوس ،راه لیتکم با

 هان -

  میماهان رو امتحان کن هیرها نظرت چ گمیدرد ،م-

 گفت: یلحن مرموزانه ا با

 ؟یچطور-

 بده تو واتس آپ  امیاوممم بهش پ-

 بچه ها دستاش رو بهم زدو گفت: مثل

  هیعال-

 باشه  نیفقط خداکنه آنال-

 کنم  ویآره ،زود باش شماره ردکن تا س-

  یاوک-
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 گفت: یبا لحن متفکرانه ا رها

 بهتره  میبهش زنگ بزن دهیدالرام واتس آپ حال نم گمایم-

 ترس گفتم : با

  فهمهینه ،نه م-

 ود آخه خره ،ردکن شماره رو ز فهمهیازکجا م-

  ایتوروخدا لو ند-

 نه  ای دهیعشق شما آقا ماهان پا م نیا مینینه نترس ،بب-

 . شمیدلم نشست خداکنه که پا نده وگرنه نابود م یتو یبیعج غم

شماره رو به رها گفتم ،دکمه تماس رو لمس کرد به محض  یحواسش به ما نبود ،به آروم یاطرافم نگا کرد کس به

 طع کرد با تعجب به رها نگا کردم وگفتم:تماس ،تماس رو ق یبرقرار

  یوا چرا قطع کرد-

 زدوگفت: ثانهیخب لبخند

  زنهیمگه شارژه اضافه دارم ،خودش االن زنگ م-

گوشم  یرو من گذاشتم تو شیکیرو وصل کرد  یرو من زدو هندزفر یرها زنگ زد ،رها لبخند یگوش یقیاز دقا بعد

  دیماهان به گوشم رس یجد یهم رها صدا شیکی

  دیزنگ زد یداشت یالو ،کار-

 گفت: یبا لحن دوستانه ا رها

 اشتباه شده بود  دیببخش-

 گفت: ماهان
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 خدانگهدار  کنمیخواهش م-

 گفت: عیسر رها

  یستی،مگه تو ماهان ن یکنیاوا چرا قطع م-

 :گفت یبا لحن متعجب ماهان

 ،خودم هستم شما؟بله -

  زمی،ماهان جان عز شناسمیخوب تورو م یلیمن خ یول یشناسیشما منو نم-

 گفت: ماهان

  شهیخانوم چه زود هم دختر خاله م یگیم یچ-

 برخورد یمیدارم باهات صم لیدل نیکه به تو دارم به هم ی،من فقط بخاطر عالقه ا یزنیحرف م ینجوریچرا ا زمیعز-

  کنمیم

  یبه من عالقه دار ،یچ-

 خنده هاش قلبم ضرب گرفت ولبخند مهمون لبام شد. یصدا دنیسرداد ،با شن یخنده ا ماهان

 گفت: یبا لحن شاک رها

 وا مگه عالقه مندبودن من به تو خنده داره-

 به خودگرفت وگفت: یدوباره لحن جد ماهان

 خجالت بکش ،من نامزد دارم -

 با تعجب گفت: رها

 من خبر ندارم  ینامزد،کرد یتوک-

  یهم مزاحمم نشو با گهیاونش به خودم مربوطه ،د-
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 صورتش کرد وگفت: یچاشن یزدم رها غرغر کنان اخم یلبخند

  شهیهم م فیچه خرک شعوریببند ب شتوین-

 هم ارزش قائل نداست برات  یکه ماهان جونم برات به اندازه پشز یاره پس چ-

 به بازوم زدوگفت؛ یمشت

 کارو  کردم  نیخاک توسرت خره من بخاطر تو ا-

 من فدات بشم عشقم یاله-

 بسته  یماهانت بش یتوهمون فدا خوادینم-

 فرو رفتم. یقیخواب عم یهم افتاد وتو یبه جاده چشمام رو رهیدادم وخ هیاتوبوس تک ی شهیزدم وبه ش یلبخند

 

 به اطرافم نگاه یجیچشمام رو باز کردم با گ یبه آهستگ دادیکه به دستم م ییاسمم توسط رها وتکونا باصدازدن

 کردم و رو به رها گفتم:

 شده؟یهان چ-

 زد و گفت: یا ثانهیخب لبخند

 حوصلم سر رفته  یچیه-

 :گمیوم زنمیاز پهلوش م یا سوگورمه

دوباره اود کنه فاتحت  گرنمیم دمی،ترس کنهیسر تخته بشورمت احمق سرم درد م یرو ببند سر نره ،اله رشیز-

 خوندس 

 : گهیو غرغر کنان م هکشیرو درهم م ابروهاش

 بگم بهت  خواستمیهم م گهید یچ هیخره -
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 ؟یبگ یخواستیم یچ-

 پشمون شدم  یکه تو گرفته ا یپاچه ا نیبا ا-

 شدم وگفتم : رهیبهش خ یعصب

 نه  ای یگیم-

  گمینکن االن م یباسه باشه چشمات اونطور-

 بگو ،زود -

 داده بود  امیماهان پ-

 :گمیم یبلند ومتعجب یباصدا

 واقعا!!؟-

 :گمیوم ارمیم نییاشاره رها تن صدام رو پا با

 که رها  یکنینم یشوخ-

 نه بخدا به جون مامانم اس ام اس داده بود -

 : گمیم یجیگ با

 راه مونده؟ گهی،چقدر د میاالن کجا یراست-

  یبود دهیخرس کپ نی،خوشبحالت توکه نصف راه رو ع میرسیم گهیدوساعت د-

 :گمیم یوبا لحن خشک وجد رمیبهش م یغره ا چسم

 داده بود؟ یامیماهان چه پ-

  دونهیم شتریکه از من تو ب نیخاک توسرت دالرام ا-

 شده؟یمگه چ-
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 نه  ای دیدی؟رس دییکجا یاس ام اس داده گفته دالرام خوب-

 : گمیوم زنمیبه سرم م یا ضربه

 من آخه از کجا شناخت  یوا یا-

 :گهیم یالیخیب با

 داره  بیغ علم دیشا دونمینم-

 :گمیولکنت م باترس

 رها ؟ یگیدروغ که نم-

 :گهیم یلحن تند با

  شهیبه جون مامانم چرا باورت نم گمیاحمق م-

من ماهان آخه منو ازکجا شناخت ،من  یخدا کنمیشده نگاه م افتیدر امیبا ترس به پ رهیگیرو به سمتم م یگوش

 دنیدستش دادم بالرز یبزرگ یچه بهونه  یدنبال بهونس به سادگ شمیجور نیهم نیتو سرم ا زمیبر یحاال چه خاک

 ماهان .... نکهیامن  یخدا  یوا شمیم رهیخ یگوش یدستم با ترس به صفحه  یتو یگوش

 

کردم به محض  نشیگزیخودم رو جا مکارتیدراوردم .س یکارت رو از گوش میولرزتماس وقطع کردم وس باترس

 دمیکش قینقش بست چند تا نفس عم میصفحه گوش یو اسم ماهان رو دیلرز دستم یتو یروشن شدن دوباره گوش

 : رسهیماهان به گوشم م یعصب یودکمه سبز رو لمس کردم .صدا

 خاموش بود  تیدالرام ،چرا گوش-

 وگفتم: دمیکش یدر پ یپ ینفسا

 تموم شده بود  یشارژه باطر دیببخش-

 گفت: زنهیکه معلوم بود خنده توش موج م یلحن با
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 خاموش شده بود ! تیکه گوش-

 بحث رو عوض کنم با خنده گفتم: نکهیا یبرا

  یرفت سالم کن ادتیسالم ،بازم  یعه راست-

 خنده گفتم : با

 ؟یخانم احوال شما،خوب یسالم بر دل-

  یاوبم ،شوما خوب-

  یبله اگه شما بزار-

  کنمیم کاریوا مگه من چ-

  رازیش امیم شمیخانوش نشه که اگه بشه پام تیحواست باشه دوباره گوش ی،دالرام من برم کار دارم ول یچیه-

 چشم به همه سالم برسون -

 مراقب خودت باش خداحافظ -

 خداحافظ -

دلم حس کردم ابروهام تو هم رفت  ریز ییهویکه  یگذاشتم. بادرد فمیرو داخل ک یوگوش دمی،کشیآسوده ا نفس

 یذهنم مشغول حالج یشدم تو نیخدا چرا من همچ یشد ،واا یاز پشتم جار یوصورتم از درد جمع شد عرق سرد

 شتریلحظه به لحظه دردش ب کنهیهمه درد م نیشکمم ا ریچرا پس ز ستیامم ن انهیوماه شدم عه وقت ماه خیتار

 بهم انداخت وبا ترس گفت: یرها نگاه شدمیومنم تو خودم جمع م شدیم

 ده؟یدالرام چرا رنگت پر شدهیچ-

 زمزمه وار گفتم : یسخت به

 شدم  ینجوریا ییهوی دونمینم-

 باال رفته گفت: یابروها با
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 ات ؟ انهیوقت ماه-

 نه -

 ؟ یمطمئن-

 اره -

 گفتم: یسخت با

 راه هست  گهیچقدر د-

 هست  کساعتیهنوز -

 بغض گفتم : با

  رمیمیمن که تا اونموقع م یواا-

شد که اتوبوس رو نگه داره  یمعدم قل زد وباال اومد رها باترس به سمت راننده رفت وبا هزار اصرار راض یتو یزیچ

 یخورده ونخورده بودم باال اوردم دستام م ی،هرچ رونیبه محض نگه داشته شدن به کمک رها از اتوبوس زدم ب

 بلند شدم..... نیزم یاز رو یزارحال  وبا دیرو گونه ام چک یوبه شدت ضعف کرده بودم .قطره اشک دیلرز

 

تموم وجودم رو  یکه همراهش داشت صورتم و دستام رو شستم لرز بد یآب یبه کمک رها با بطر یحال زار با

 کهنینشستم رها کنارم جا گرفت با ا یصندل یرو میفراگرفت.بزاق دهانم رو قورت دادم با خجالت سوار اتوبوس  شد

 یرو دراورد تا روم بندازه بادستم مانعش شدم ول شرها پالتو خوردیرما دندونام بهم مهنوزم از س یپالتو تنم بود ول

رها بهم دادبا هزار زور  یقو یلیقرص مسکن خ دمیچیپ یداشتم از درد به خودم م چهینکردهنوزم دل پ یتوجه

نمه  هی یگفت ول شهیخواب که نم یدادم تو هیاتوبوس تک ی شهیقرص رو انداختم چشمام بستم وسرم رو به ش

 رهیاتوبوس چشمام رو باز کردم حالت تهوع ودرد معده هر لحظه ممکن بود که جونم رو بگ قفچشمام رو بستم.با تو

تاق ا نکهیشدم دوال دوال وارد خوابگاه شدم پس از ا ادهیزدم به همراه رها ازاتوبوس پ یجونیخوابگاه لبخند ب دنیبا د

 ..... میاتاق شد یدادن راه لیرو تحو
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 ادی،صورتم از درد ز شدیم شتریوب شتریخودم جمع شدم لحظه به لحظه دردش ب یوار تو نیتخت خواب جن یرو

تخت بلند شدم وبه سمت  یمعدم قل زد از رو یکه تو یزیشد و چ یکه از پشتم جار یجمع شده بود با عرق سرد

حبس  نمیس ینفس تو ادیکه باال ب ودنب یزیچ یول زدمی،باال اوردم اوعق م دنیرفتم به محض رس یبهداشت سیسرو

از  رونیاومدم ب یبهداست سیاز سرو واریبه د هیزدم وبا تک یبه صورتم آب رفتیم جیسرم گ ادیشده بود از ضعف ز

 تمگرفیلبم رو گاز م ادینشسته بودم از درد ز یصندا یسالن بود وا رفتم دوال رو یکه تو یصندل یضعف فراوون رو

لحظه به لحظه دردش  کردمیشکم سمت راست احساس م ریکه ز یدرد شدیم یجار صورتم یرو یواشکام به آروم

دندونام بهم  دویچیبدنم پ یتو یولرز بد دمیمتصل بهم دراز کش یها یصندل یوار رو نیجن شدیطاقت فرساتر م

 چشمام رو بازکردم رها باترس کنارم زانو زد ........ یکس یشتاب زده  یقدما یبا صدا خوردیم

 

 رمق زمزمه کردم  یتکون بخورم ب دونستمینم یحالیبا ترس کنار زانو زد ،از ب رها

 ازدرد  رمیمیرها دارم م-

 گفتم: نگران

  شدهیمن فدات بشم چ یاله-

به سرعت از کنار بلند شد ودوان دوان  دیکش یغیاز حال رفتم رها ج شدیشکمم احساس م یکه تو یشدت درد از

 رهابه همراه لباسام کنار اومد لباسارو تنم کردو با ترس گفت: دمیچیپ یوار به خودم م نیبه سمت اتاق رفت جن

 جلو در خوابگاه  میتا برس ایراه ب یفقط کم ادیبه آژانس گفتم ب زمیعز-

 حال گفتم: یب

  رونیب میموقع شب از خوابگاه بر نیکه ا زارنینم-

 حرف نزن تو، اطالع دادم -

داده بودم وبه  هیبه رها تک دیآژانس رس رونیب میاز خوابگاه زد نکهیبه محض ا شهیم دتریبه لحظه درد شد لحظه

حس شده بودم باتوقف  یهم افتاد از درد ب یخودم جمع شدم چشمام رو یشدم ،تو نیسوار ماش دمیچیپ یخودم م

 ینشستم و ازدرد به خودم م یصندل یرو هچه خلوت میشد مارستانیشدم وارد سالن ب ادهیبه کمک رها پ نیماش
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 یجون یباب شیهمه نگران نیا یزدم برا یرمق یبرگشت لبخندب لچریو هیرها به سمت بخش اورژانس رفت وبا چدمیپ

 گفتم:

  نمیبش نیا یرو دیاالن با-

 صورتش کرد وگفت: یچاشن یاخم

 اره -

 بود ...... دهیشکمم امونم رو بر رینشستم درد ز لچریو یرو

 

ا ب یجیباز کردم،با گ یوسخت یشده ام رو به آروم نیسنگ یپلکا شدیشکمم احساس م ریکه ز یسوزش ودرد با

شکمم اخمم  ریخوابش برده بود از درد و سوزش ز یکنار یصندل یانداختم نگاهم به رها افتاد که رو یاطرافم نگاه

باز  یچشما دنیشد باد داریخورد وب یکه کردم رها تکون یآروم یت تکون خوردن نداشتم با ناله تو هم رفت جرئ

 گفت : یو پرانرژ دیبه صورتم کش یارمد دست کمیمهمون لباش شد به نزد یمن لبخند

 یدارشدیمن ب یجون یسالم دوست-

 گفتم: یحالیب با

 سالم رها-

 گفت: ینگران با

  کنهیدرد م تییجا-

  سوزهیشکمم م ریز-

 مشکل  نیا هیعینداره طب بیع-

 گفتم: ینگران با

 رها مامانم زنگ نزده -
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 باور نکرد یدست به سرش کردم ول یجور هیبود  قرارینگران ب یلیچرا نزده هزار بار فقط به من زنگ زده خ-

  یاریم فمیرو از داخل ک میگوش-

 اره -

رو ازش  یگوش یحال ینشست با ب یصندل ی،کنارم رو دیکش رونیرو ب میگشتن گوش یرفت بعد کم فمیسمت ک به

 یخدا یشد وا ریبود که به گوشبم سراز یرد یو تماس ها امیپ لیس یگرفتم وروشنش کردم با روشن شدن گوش

که بود باهام تماس گرفته بود  یسهرک ییوماهان و دا ایدفعه فقط مامان زنگ زده بود ،دن ستیکه دو شتریمن ب

 چقدر منو دوس داشتن خبر نداشتم .

ودن ب یو عصبان یمحتواش نگران امایداده تمام پ ییامایماهان چه پ نمیکه باز کردم فقط مشتاق بردم بب امارویپ

 ین توماها ادیو رو  شد با ترس صفحه رو لمس کردم وفر ریدستم قلبم ز یتو یگوش دنیکردن بود با لرز دیوتهد

 ....دیچیگوشم پ

 

 لرزون یبا صدا دادمیوتند تند بزاغ دهنم رو قورت م زدمیبغض مهمون گلوم شد، نفس نفس م ادشیفر دنیشن با

 گفتم : یوآروم

  یزنیم غیج یماهان چرا دار-

 یرو ی.قطره اشک دیرسیبه گوشم م ینفس نفس زدناش از پشت گوش یسکوت کرد صدا ییهویصدام  دنیباشن

 گفتم : یلرزان یباصدا دیلغز یصورتم به آروم

 مامانم اونجاست -

 گفت: یجیبا گ دیفهم شدیتعجب رو از صداش م نیکرده بود وا تعجب

 میوزنده شد میمرد یهممون از نگران یدونیم یدادیچرا جواب نم ینگران بود کجا بود یلیخودتون خ یخونه -

 ؟ ستمی،دالرام مگه باتو ن

 خداحافظ  قطع کنم دیمن با-
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 یگرفتم بعداز چند بوق صدا ارویرو قطع کردم ،شماره دن یبدون توجه گوش یول زدیاسمم رو صدام یدر پ یپ

  دیچیگوشم پ ینگرانش تو

 ؟ی،خوب یدالرام خودت-

  ایسالم دن-

 دالرام حالت خوبه ؟-

 دور شو  یمامان شیاگه پ ایدن-

 تو اتاقم بگو -

  امیتونستم ب دیشا نایم یاگه بتونم روز عروس امیزودتر ب تونمیاومده نم شیپ یمشکل هیمن برام  ایدن-

 ونگران گفتم: یعقب یلحن با

  یدار ی؟چه مشکل شدهیچ-

 به مامان با مامان حرف بزنم  یرو بد یگوش شهیم یفهمیبگم اومدم م تونمینم-

 رو نگه دار یباشه گوش-

 شدیم ختهیصورتم ر یرو یدر پ یاشکام نداشتم پ یبرا یکنترل گهیددیچیپ یمامان تو گوش یبعد صدا یلحظات

 گفتم: یلرزون یبا صدا کردیبغض داشت خفه ام م

 یمامان-

دختر من  یدیرو جواب نم تیبهت چرا گوش شدهی؟چییمن قربونت بشم کجا یفدات بشم اله یدخترن دالرام اله-

 مردم وزنده شدم آخه  یصدبار از نگران روزیاز د

 فدات بشم  ینکن اله هیمامان گر-

 خاموش شده بود  میگوش

 دختر  یالیخیچقدر تو ب-
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 به وجود اومده  یمشکل هیبرسونم،  نایم یعروس یخودم رو زودتر برا تونمیمامان جان من نم-

 اخه یچه مشکل-

  شهینم یبگم ول تونمیمامان جان نم-

  یگیوغ مدر یتو دار لرزهیافتاده نه ،چرا صدات داره م یاتفاق هیدالرام -

  زنمیقطع کنم بازم زنگ م دینه مامان من با-

  ایزنگ بزن-

  یندار یچشم کار-

 نه مراقب خودت باش -

 خداحافظ مامان جان -

 خداحافظ -

 یهمه تر یهه من دالرام ناز ناز کردمیوگله م زدمیزار م دیرها منو به بغلش کش هیگر ریزدم ز یقطع شدن گوش با

عشقم  دمیکشیکنارم نبرد تا از دردام بهش بگم من درد م یخبر نداشت کس یعمل شده بودم وکس بیشهر غر

 ..... یرحم زندگ یچه ب یبه راست کردیم یخبر از من داشت زندگ یماهان ب

 

 عدلحظات ب زرنیاز اتاق زد ب یمعطل چیرها بدون ه کردمیشد از درد ناله م شتریزدم ب ،کهییشکمم با زارا ریز سوزش

بهم انداخت ودر آخر  یونگاه بد دیعمل اخماش رو در هم کش یجا دنیوارد اتاق شد پرستار با د یبه همراه پرستار

 بهم  دیوتوپ اوردیطاقت ن

و ر یجرئت زدن حرف دیکن یم هیوگر دیتخت نشست یاونوقت رو دیعمل کرد ستیخانم محترم شما سه ساعت ن-

اب خو یشدن پلکام تو نیبا سنگ رونیبه سرمم از اتاق زد ب یمسکن قو هیکرد وبعداز زدن  ینداشتم  ضدو عفون

 فرو رفتم ..... یقیعم
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اه به اطرافم نگ یجیپلکام رو از هم جداشدن چشمام رو باز کردم با گ یبه سخت کردمیکه اطرافم حس م ییباسروصدا

مهمون لبام شد  یلبخند یچه مالقات که به به نجانیکالس ماهستن ا یکه تو ییاونا ینگاه همه  نجارویا یکردم واا

 تخت یداشتم رو یتک تکشون زدم سع یبه رو یدومرتبش کردم لبخن دمیبه شالم کش یو رو شد دست ریدلم ز

 گرفته شده ام گفتم : یکه رها مانعم شد.با صدا نمیبش

 سالم بچه ها -

 گروه سرودا باهم گفتن : نیا نیع

 سالمممم-

 رمق گفتم : یندلدم وب یتیشکمم احساس شد صورتم جمع شد اهم ریکه ز یکردم ،با درد یا خنده

 دیرسیبه زحمت نبودم بچه ها به کاراتون م یراض-

 گفت: ییاز بچه ها با خوشرو یکی صبا

 بعد از ما اومد مالقاتت  دیتازه استادهم نگرانت بود شا فمونهیدالرام جون وض یچه زحمت-

 گفتم : ناباورانه

 نه !!-

 گفتن : یهمگ

 آره -

 نیا یخانواده ام تو یدلم گرفت دلم تنگ شد برا رفتنیکاش نم رونیاز اتاق زدن ب یشدن وقت مالقات همگ باتموم

 ینگاه ییچه حور یقفل شده بود واا تیهمه جذاب نیا یوارد اتاق شد نگاهم تو ی.دکتر خوش قدوقامت بیشهر غر

 بهم انداخت وگفت : ینگاع میکرد ن یبه پرونده پزشک

 ؟ دیندار یدرد-

 نه -
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 از اتاق بره که گغتم : خواستیم

 مرخص بشم  تونمیم یک دیببخش-

 زدوگفت : یپوزخند

  نکهیمثل ا یعجله دار یلیخ-

 اوممم بله -

 حاال در خدمتتون  میعجله نداشته باش هست-

  یتا ک دیبگ شهیدکتر م یآقا-

  دیسه روز هست-

 زدم وبا افسوس گفتم : میشونیبه پ یا ضربه

  یواا-

 افتاده  یاتفاق-

 نه -

 رونیبه موهام که از شال زده بود ب یگرفته من ناراحت شده بود دست یچهره  دنیرها که باد رونیاتاق رفت ب از

 وگفت: دیکش

  میکنیم یکار هیرها فدات بشه ناراحت نباش  یاله-

 غرق شدم ...... االمیخ یوتو دمیاز ته دل کش یآه

 

با هزار خواهش رها فرستادم بره تا به کاراش  ییاخه دق کردم از تنها هیچ نجایا دمی،پوک مارستانیاه متنفرم از ب اه

رو برداشتم به محض  یحداقل  اون برسه ،پوووف اه از کنار تخت گوش دمیاستاد نرس یبرسه من که به کالسا

 یزیچ هیماهان االن فقط دلم  رو ندارم آقا حوصلتاسم ماهان رد تماس دادم االن  دنیرفت باد برهیبرداشتن و
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از دهنش دراومد  یزنگ زد هرچ نایم روزید ی.وا شمیکه سرگرمم کنه خداروشکر فردا باالخره مرخص م خوادیم

 نایهه ندونسته دلم رو شکست اون از مامات که لحنش سرد شده اون م گهیدو روز د شهیگفت انگار نه انگار عروس م

 یس دیهاش با هیبخ کنهیشکم درد م ریبود آخه هنوزم  ز سیاالن وقت عمل آپاند خدا بده شانس اخه ناز ماها نمیا

 دمیشا ساعت شیمن فقط ش یول نمیبش دینبا یلیمواظب باشم تا باز نشه دکار گفته خ یلیخ دیباشه با گهیروز د

بگم  به مامانم یحاال چه جور ومیمیم دهیسسالم بمونم من از درد نر یتو راه چطور یوا نمیتو اتوبوس بش دیبا شتریب

 دمیگند عرق م یبهم، بو دهیمامان منم که حساس و هوله .اه کالفه شدم چها روزه حموم نرفتم موهام چسب شدهیچ

 یوارد اتاق شد لبخند ییکه پرستار جذاب و خوشرو کردمیلب غرغر م ریز خورهیحالم از خودم داره بهم م فیپ فیپ

 به روم زد وگفت :

 سر رفته حوصله ات -

 اوهم -

 گفت : ییمقابلم گرفت وباخوشرو یکرد وکتاب یا خنده

  یبرات کتاب اوردم بخون تاسرگرم بش ایب-

 گفتم : یو با خوشحال دیدستام رو بهم کوب ادیمثل بچه ها از شوق و ذوق ز  

 ازت ممنونم  یواااا-

 کرد وگفت: یا خنده

  یاوردیسر خودت ن ییآروم باش تا بال-

 به روش زدم که گفت: یلبخند

  خچالیبدم از  یخوریم یزیچ--

 کتاب رو بخونم  نیا خوادینه االن فقط دلم م-

 تو راحت باش بخون  رمیباشه پس من م-

  یبازم مرس-
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 لب زمزمه کردم  ریبه جلد کتاب نگاه کردم ،اسمش رو ز یبا خوشحال رونیاتاق رفت ب از

  نیاسمی-

 با شوق شروع کردم به خوندن ..... دمیشن یلیخ ایرو از دن فشیباشه تعر یفک کنم رمان خوب اومم

 

شده بود اوعق  کیغرق خوندن رمان بودم که متوجه گذر زمان نشدم ،شب شده برد البته شبم که نه هوا تار اونقدر

چشم از کتاب برداشتم  میگوش یبا زنگ دوباره  مارستانیب یغذا یاز هرچ خورهیحالم بهم م مارستانیب یبازم غذا

 میاز تصم نکهیقبل از ا کردیم ییخودنما یشگو یصفحه  یگذاشتم اسمم ماهان رو یکنار زیم ی،کتاب رو رو

 منصرف بشم  صفحه رو لمس کردم وتماس برقرار شد .

 سالم -

 گفت : یلحن خشک وجد با

 سالم  کیعل-

 ؟ یخوب-

 نه -

 چرا ؟-

  رازیتو ش یکنیم یبپرسم چه غلط تونمیدالرام م-

 زدم ومثل خودش گفتم : یچشه باز ،پوزخند نی،وا ا دیکه زد ابروهام از شدت تعجب باال پر یحرف با

 ؟! یفهمینداره م یربط چیبه تو ه-

 الگوزی یبچه ام واال اخه به تو چه پشره  یطفل یجوابش رو بدم ،اوخ ینجوریلحنم جاخورد هه توقع نداست ا از

خسته اش  یبه چهره  یوارد اتاق شد لبخند زورک یرو قطع کردم پرستار یگوش یا گهید یحرف اضافه  چیبدون ه

از سوپ  یبرداشتم و چشمام رو بستم کم وقاشق ر کردمیبه سوپ نگاه م یزدم با حالت چندش وصورت جمع شده ا

تخت درازکش  ی.غذارو دست نخورده همون جا گذاشتم رو شهینم نیافتضاحه بدتراز ا یرو داخل دهنم گذاشتم ،وا
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به اتاق شدم از گوشه چشم نگاه کردم  یبودم که متوجه اومدن کس یداریخواب وب نیشدم و پلکام رو بستم ب

که  یکه داشتم به حالت نشسته دراومدم بادرد یشخص مقابلم چشمام رو تند باز کردم بدون توجه به عمل دنیباد

 دمیکشیرها خط و نشون م ی،باچشمام برا کنهیدرد موحشتناک  یشکمم پخش شد ناله ام به هوا رفت واااا یتر

 استاد دست پاچه شد وگفت : کردینم یاون توجه یول

 دخترم قصد ترسوندت رو نداشتم  یوا یا-

 آخه االن چه وقت مالقات اومدن کهیبخوره سرت قلبم اومد تو دهنم مرد دخترمت

 گفتم: دیلرز یرد مکه از د یبه صورت جمع شده ام نشوندم و با صدا یزورک لبخند

 دیخوش اومد هیچه حرف نینه بابا ا-

 نشست وگفت: یصندل یدستش بود رو به رها داد کنار رو یکه تو یودسته گل وهیرو جمع وجور کردم آب م خودم

 درس بچه ها بود  ریبود درگ ادیشرمنده کار ز یمالقاتت ول ومدمیم دیها با نیخدابد نده دخترم زودتر از ا-

من  هیکه با  یهمون سیسابق ن یقاسم یانگار همون آقا نیتو ؟ چه مهربون شد ا یبود یگاد جنتلمن ک یما اووو

 صورتم کردو با خجالت گفتم: یچاشن یخوردش لبخند شدیعسل هم نم

 شرمنده نتونستم سر کالس ها حاضر بشم -

 بهت چه بشه  خواستیم یتو خودتم که خبر نداشت ادیم شیپ گهینداره دخترم مشکل د یاشکال-

به به مبارک زنش باشه خدا برا بچه هاش نگهش داره  هینیچه مرده نارن فهممیم کنمی،حاالکه فک م میحرف زد یکم

رفت به  رونیبدرقه به همراهش از اتاق ب یکرد ورفت رها برا یعذر خواست وخداحافظ شی،با زنگ خوردن گوش

 محض رفتنش دوباره رو تخت ولو شدم.....

 

بدبخت به دستش  رمیبه کمک رها را م کنهیشکمم دردم ریمسخره مرخص شدم هنوزم ز مارستانیازاون ب باالخره

 یدبختب میشد نیگرفت سوار ماش یآژانس مارستانیدستش هم مواظب من بود ،کنار ب هیرو نگه داشته بود با لیوسا

 دستم یتو یها طیبل تیفته بود با عصبانقبل ر زرو هیچون بچه ها  میگشتیبرم ییخودمون به تنها دیبود که با نیا

به  دنیبارس رونیب دیرو کش طیقفل شدم بل یمشت ها نیبهم انداخت و ازب یرو مچاله کردم رها نگاه مهربون
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 جابه جا شدم یکم میجامون نشست یاتوبوس باال رفتم  تو  یبه کمک رهااز پله ها میشد ادهیپ نیاز ماش نالیترم

خواب  یکه تازه عمل کرده بودم ،چشمام رو بستم وقبل از حرکت اتوبوس تو یمن ینشستن برا دسخت بو یلیخ یول

به اطرافم  یجیشدم با گ داریاز خراب ب دیچیکمر م وشکمم پ یکه تو یخوردم با درد یفرو رفتم .تکون یقیعم

من  یعنیتعجب چشمام گردشداز  یبه ساعتم انداختم وا یفرو رفته بود ،نگاه یقیخواب عم یانداختم رها تو ینگاه

وصل کردم به آهنگ  یرو به گوش یتهران  هندزفر میرسیم گهید میساعت ون هیباشه  نطوریا دمیچهارساعته خواب

 مورد عالقه ام که شادمهر خواننده که طرفدارش بودم گوش سپردم .....

 

 یرها نگاه میشد ی،سوار تاکس میگرفت لیهارو تحو لیشدم وسا ادهیتوقف اتوبوس به کمک رها از اتوبوس پ با

 انداخت بهم وگفت :

  کنهیدالرام شکمت که درد نم-

  کنهیذره درد م هیچرا -

 برات  رممیبم-

 خدانکنه  ریزبونتو گاز بگ-

 عشقم  یاوک-

  هید رسونهیم یتوبرو خونتون منم تاکس ریمس یشما تو ی،رها خونه  گمایم-

 رفت وگفت: یغره ا چشم

 رو ول کنم برم خونمون  ضیمر یمن تو-

 بگم به مامانم هول نکنه  یرها چطور یحاال ؟وا شدهیها انگار چ ضهیمر گهیچنان م-

 بگم  امیمن ب یخوایم-

  گهیبه مامان م یجور هیاون  گمیم اینه باوا، اول به دن-
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کنم  ارکیچ دونستمیبا استرس لبم  رو به دندون گرفته بودم نم میبعد جلو در بود قهیرو به مرده گفتم ده دق آدرس

شدم به کمک رها  ادهیپ نیوبا بسم اهلل از ماش دمیکش ینفس آسوده ا ومدیهمه اضطراب داشت بند م نینفسم از ا

ر باز شد رها بعد از مطمئن شدن سوا یکیت یبا صدا رواف اف رو زدم  د ستادمیرو برداشتم ،مقابل در وا لیوسا

 اطیصورتم جمع شد لخ لخ کنان از ح ادیرو برداشتم از درد ز میساک و کوله پشت یشدو رفت ،به سخت یتاکس

آغوش  یتو دیرها کرد مامان منو تو آغوش کش نیزم یرو رو لمیو مامان به استقبال اومدن وسا ایگذاشتم دن

 یاومد با دلخور رونیاز آغوش مامان ب گرفتمیاز درد شکمم لبم رو گاز م دادیکه بهم م یفشار امهربونش غرق شدم ب

 بهم گفت :

  شمیجون به لب م یمن از نگران یدختر نگفت یاومد رید نهمهیچرا ا-

 کنم  فیرو تعر یخونه تا همه چ میخدانکنه مامان بر-

،با   ادیبگفتم که دنبالم  انهیزدم ومخف ایبه دن یچشمک میکمکم کرد و ساک لباسام رو برداشت وارد خونه شد ایدن

 ..... میابروش رو باال انداخت وبه همراهش از پله ها باال رفت ینگران

 

 هیخب یجا دیبود با دهیدرد شکمم امونم رو بر رفتمیاتاق راه م یاتاق رو بازکردم وپا توش گذاشتم با استرس تو درو

 گفت: یهربوندستاش گرفت وبا م یدستام رو تو ای،دل تو دلم نبود،دن کردیم یضدعفون یکیهارو 

  یخبر گذاشت یچندروز رو مارو ب نی،چرا ا یهمه مضطرب نیچرا ا یخواهر شدهیچ-

 افتاده  یاتفاق هیبرا من  ایدن یدونیم-

 :گهیم ینگران با

 دالرام؟ شدهیچ-

  اریدرن یباز عیهم ضا یلیفقط نگران نشو خب ،خ گمیم-

 عه -

 حاال دیببخش-
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وغصه اشک به چشماش هجوم  یخبرش گذاشتم گفتم از ناراحت یکه افتاده بود گفتم ودعوام کرد که چرا ب یاتفاق از

کرد و چند تا پنس گذاشت روش  یضدغون نیبرام با بتاد یعمل نگاه وکرد وبا ناراحت یاورد گفتم و بغض کرد .به جا

 وگفتم : دمیاز دستش کش ینگران بگه با انکه افتاده رو به مام یاتفاق ییجورا هی،بلند شد تابره و

 واشی واشی رهیگیواسترس م شهیکه قلبش ناراحته زود نگران م یدونیتوروخدا حواست به مامان باشه ها م ایدن-

 ناراحت نشه  یلیبهش بگو تا خ

 طیمن نه لباس دارم نه شرا یول ناستیم هیدارم من، فردا عروس ی،اه چه شانس رونیب رهیواتاق م دهیتکون م یسر

دوش  ریلباسام رو در اوردم و وارد حموم شدم ز یدارما با ناراحت ییدونه دختر دا هیرو دارم اه  شگاهیبرم آرا نکهیا

 رو به دست  اوردم...... یا یحموم آرامش نسب

 

رنگم رو به همراه  یوصورت یهارو بستم گرمگن مشک هیبخ یاز استرسم کم شده ،دوباره جا رونیب زنمیحموم م از

 از پله یبه آروم رونیاز اتاق اومدم ب یرنگ یموهام رو به حالت کج بستم وبعد زدن رژ قهوه ا دمیر ستش پوششلوا

 گفته به مامان خد منو ایحتما دن یکردم وا زید گوش تیمامان به گوشم رس یها هیگر زیر یکه صدا رفتمیم نییها پا

رمق به  یمهمونش شده بود ب یونگران یکه ناراحت یودردسر خانواده امم با صورت یبکشه که همش باعث ناراحت

 هیطور که گر نیاز جاش بلند شد وهم دنمینشسته بودن رفتن مامان با د یو یت یمبل رو یکه رو ایسمت مامان ودن

 آغوش مهربونش غرق شد . یبه سمتم اومد ومن تو کردیم

طور من چ یکنارت اخه ته تغار امیب یچرا نگفت شدهیچ یمن قربونت بشم چرا نگفت یفدات بشم اله یدخترم اله-

  زمیپرستارت بشم عز امیب یچرا نگفت یخبر بزار یدلت اومد منو ب

،از آغوشش جدا شدم با دستام دوطرف صورتش رو  ختیریآغوشم اشک م  یوتو رفتمیطور قربون صدقم م نیهم

 که مهمون گلوم شده بود گفتم : یحصار کرد وبا بغض

 مامان  یزنیم هیحرفا چ نیشرمنده نکن ا نیاز ا شتریمنو ب نارویا زیاشکات بشه نر یدالرام فدا-

که  ایزد دن میشونیپ یرو یمامان بزنم که مانعم شد وبوسه ا یبه دستا یخم سدم تا بوسه ا میکردیم هیهردو گر حاال

 گفت : یاشکاش رون شده بود با لحن طلبکارانه ا

  اکننیم کاریچ کیعمل کوچ هیبرا  نیبب شهینم الشیخ نیمامان ع رممیاال بمشدا ح یباز یچه هند هیاه بسه د-
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 وگفت : دیرو به آغوشش کش ایهردومون شد مامان دن یمهمون لبا یا خنده

 حسود خانم غرغر نکن -

 که بهش کردم . یکه جوابش شد زبون دراز ایبهم رفت دن یغره ا چشم

که من  یمورد عالقه ام رو پخته بود وا یشام سنگ تموم گذاشته بود برام سوپ جو وبهمراه غذا یبرا مامان

 یبرا یبیما خورده شد ،دلشوره عج کیکوچ یکنار خانواده  یفسنجون شام اونشب با خنده وشاد یبرا رممیمیم

عمل رو فقط وفقط به  هیودم که قضا خواسته بیبود داشتم با اصرار فراوون از مامان ودن نایم یفردا که مراسم عروس

ه ن یآماده نکردم نه لباس یچیه مونیینزنن پووف عروسب تک دخار دا یحرف نایبگن و به ماهان وم ییو زندا ییدا

 ...... ینه زهرمار یکوفت

 

ب ،صورتم رو شستم  با خوا کنهیشکم المصب من درد م نیشدم اه امروز چرا ا داریبا غرغر فراوون از خواب ب صبح

گل خانوم خوش نایم یعروس یاه رفتن خودشون رو برا ستین یتو خونه کس نکهیمثل ا نییاز پله ها رفتم پا یآلودگ

 نشستم زیصبحونه هم که آماده اس،پشت م وفرشته بان دهیکش یمشگل کنن و به من نگفتن ،به به چه زحمت

کردن خونه شدم  زیوحوصله مشغول خوردن صبحانه شدم ،صبحونه رو که خوردم سفره رو جمع کردم ومشغول تم

فلش زدم بخونه قر تو کمرم فراون شد ،اوه حاال  یکه رو یرو روشن کردم و با آهنگ یو یبعد از تموم شدن  کارام ت

کنم اونوقت  یریجلوگ ادیز یاز تحرک ها دیکردم وبا شدم که من خاک برسر تازه عمل وجهمت چهیوسط به دل پ ایب

ا شدم ب نترنتیا یبه دست مشغول کشتن تو یکاناپه نشستم وگوش ی،رو کنمیم یتو کمرم رو خال یاومدم قرها

فرستاده شده اش رو  امیماهان با دقت تمام پ نکهیا یتلم رو باز کردم واا یکه به تلگرامم اومد با کنجکاو یامیپ

 . شدیوکامم تلخ م اهیبرام س ایلحظه به لحظه دن امشیخوندم و با خوندن متن پ باجون ودل

،اه کاش زودتر  یبرگرد یکه قصد ندار گذرهیخوش م یلیخ نکهیمثل ا رازیش یدختر عمه تو یی:هه کجاهاماهان

 یریاز دختر مورد عالقه ام جواب بله رو بگ یخواستگار یبرام بر نایم یبه جا خامیم یکن یخواهر یبرام کم یایب

 نایم یتاهم به عروس ایب عتریدارم ،خواهشا سر تومنم تورو مثل خواهرم دوست یخواهر من یجا نایاخه تو هم مثل م

  یو منو هم به عشقم برسون یبرس

ل و دوباره مث دنیصورتم غلت یرو یرفت وبغض مهمون گلوم شد،اشکام به آروم نیحال خوشم از ب امیمتن پ دنید با

 قلبم سرشار ازغم شد...ـ شهیهم
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بافتم تابه حالت فر  زیر زیرو ر سمیخ یدوش مختصر گرفتم موها هیپر وارد حموم شدم  یگرفته چشمان یدل با

خوشه  التیهه خ شهیزهرمارم م یدرد شکمم عروس نیرو ندارم با ا شگاهیرفتن به آرا یمن که حال وحوصله  ادیدرب

 چیه یکمد شدم ول یلباس مناسب تو شتناالنشم برات زهرمارشده .با بغض مشغول ک یا دالرام خانم عروسه

 ادیلباس فوق العاده بهم م نیبه همراه شلوار ستش چشمام برق زد ا  نیکت ج  دنیبا د کردینم میراض یلباس

لباس رو  دیناام رهیگیشکمم درد م شلوارش تنگه پوشممینم نوینه ا یاومم ول دهیخوب نشون م یلیواندامم رو خ

باره  نیبهتره هم اول نیا رونیب دمیرنگم رو از کاور کش یزرشک راهنیپ شدمسرجاش گذاشتم ومشغول گشتن 

 راهنیپ نییپا پورهیبه حالت ک ناشیداره و آست یرنگ ی،دور کمرش نوار مشک یکیوهم لباس راحت وش پوشمشیم

 قعمو چیشدم ،ه شینشستم مشغول آرا نهیمهمون چهره بغض گرقته ام شد جلو آ  ی.لبخند نهیچ نیبه حالت چ

 یتونیز یلنز بزارم نه باوا چشما سیمهمون صورتم کردم اوممم بهتر ن تیال شیآرا هیدوست نداشتم  ادیز شیآرا

رو با هزار مکافات گذاشتم تو چشمام  یمشک یکردن خوبه لنزا رییتغ ینه برا یخودم بهتره ها ول یبه عسل لیما

ول .مشغ دیرنگم رنگ بخش یب یهم به لبا رهیرنگ ت یکشده ام رژ زرش گهینفر د هیشد خخخ انگار  یاومم حاال عال

با  شهیمثل هم ایاومدن ،دن ایکه مامان ودن دادینشون م ومدیم نییکه از پا ییموهام شدم با صداها زیر یباز کردن فرا

 :گفتیوغرغر کنان م ومدیوون از پله باال مفرا یسرو صدا

  کشتتیم نایدالرام م ی،واا تییدختر دا یسرت عروس رهیپس خ شگاهیآرا یومدیدالرام چرا ن-

 یپلک زدن چیبه من بدون ه رهیساکت شد خ هوی دمیبا د ایدن رونیاز اتاق اومدم ب رفتمیطور که با موهام ور م نیهم

 کرده ونینیشدم ،موهام رو به صورت کج ش زشیزدم ومشغول آنال یزیآم طنتیلبخند ش کردیبا دهن باز نگاهم م

 یلیساده ومدل مو خ شیآرا نیا یبود ول دهنکر یآنچنان رییصورتش نشسته بود تغ یرو یحیمل شیبود وآرا

 مقابل چشماش زدم وگفتم: یجذابترش کرده بود ،بشکت

  یگفتیم ی؟داشت ییالوو کجا-

 گفت: یجیگ با

 ؟ یچ-

  یچیخخ ه-

 دراومد وگفت: یجیحالت گ از
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  یچغله بچه منو دست انداخت یتو یهوو-

 صورتم شد وگفت: رهیرو براش باز کردم دوباره خ شمین

 ،چه سگ دار شده  کنهیرنگ چشات رو ملوس تر م یمشک یچقدر چشا یعرض  یدالران چقدر عوض شد یواا-

  رهیههههه بپا پاچتو نگ-

  کشهیمن خجالتم نم یجلو سادهیوا لیپرو نشو حاال لخت وپت-

 ستیخوب ن مینقاش-

شونه زدم  یچقدر قشنگ شده با آروم یزد واز کنارم رد شد دوباره وارد اتاق شدم موهام رو باز کردم وااا یلبخند

 ینگر یوساپورت مشک دمیرو پوش راهنیقشنگ شده بودم ،پ یلیرو بند موهام کردم خ یشونی،فرق باز کردم وتاج پ

 یرشکو شال ز دمیرنگم رو پوش یمشک یمانتو وشمرنگم رو کنار گذاشتم تا بپ یبدون پاشنه مشک یتن زدم کفشا

 ادمیبا  یچه ناز شدم موش بخورتم موش چرا ماهان فدام بشه ول یبود واا لیتکم یهم سرم کردم همه چ یرنگ

 شد.... دهیصورتم پاش یرو یکه داده بود دوباره گرده ناراحت یامیاومدنه پ

 

 یتو ییقرار بود مارو ببره نگاه گذرا ایشهرام نامزد دن میبود یرفتن به عروس یکرده آماده  کیوپ کیش یهمگ

 شدیتاالر برگزار م یتو نایم یعروس رونیب میاز خونه زد ایبه همراه مامان ودن یبه خودم انداختم وبه آروم نهییآ

 به شهرام گفتم : ییوبا خوشر میشد نیود سوار ماشمهمون قلبم ب یبی.دلشوره عج

 سالم آقا شهرام -

 ناراحت شدم  یلیبراتون افتاده بود خ یچه اتفاق دمی؟شن یسالم دالرام جان خوب-

به تاالر مورد نظر  یقیدر حال پخش شدن بود .بعد از دقا  ینبود آهنگ نسبتا شاد یاتفاق خاص دیشما لطف دار-

از وسط راه  یبود چشمه آب یاطراف ورود یبایز یلیسرو خ یقشنگ بود درختا یلیتاالر خ یورود یوا دمیرس

قشنگ وجذاب  یو درختا بود همه چ اطیداخل ح یفراوون یها قیکرده بود آالچ میراه رو به دو قسمت تقس رفتیم

گره  یداد با ابروها یظیماهان لبخند جاش رو به اخم غل ی رهینگاه خ دنیاطراف بودم که باد دزدنیبود مشغول د

 کت رهیهم ز یمسک راهنیپ هیو  دمیپوش یرنگ یکرده کت وشلوار مشک پیشده بود،گ.چه خوشت رهیشده بهم خ
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 یبپوش رو تیانشااهلل لباس دوماد یواا میبود خخ ست کرد یبسته بود البته زرشک نشدوره گرد یقرمز رنگ ونی،پاپ

تو  ومدیم ادیماشد قلبم داشت از تپش ز کینزد یمحکم یازش چشم برداشتم با همون چهره با قدما یبه سخت

 کنه امشب رو ..... ریدهنم خدا به خ

 

 یچرا به من ب ستادیمشامم پرشد وقلبم از حرکت ا یتو شیشگیعطر تلخ هم یاز کنارم گذشت بو یمحل یب با

به من انداخت با  ییبرخورد کرد نگاه گذرا مانهیصم یلیخ ایبا دن کرد ،مردونه با شهرام ومادرم دست داد یمحل

 صورتش جا خوش کرده بود رو به من گفت: یکه رو یپوزخند

 احوال شما چطوره دالرام بانو؟-

 گفتم : یدهنم رو قورت دادم با لحن ناراحت بزاق

 خوبم -

 ؟ رسهینظر نم نطوربهیا-

 ن گفت:جوابش رو بدم که مامان رو به ماها خواستم

  ینگه دار یوسط ورود یمارو تا آخر عروس یخوایپسرجان م-

 زدوگفت: یلبخند

 طرف  نیاز ا دییبفرما دینه عمه جان ببخش-

م به یکه تنه ا رفتمیراه م یوارد سالن شد به آروم ایبرخالف عقد جداگونه بود مامان ودن یشکر مراسم عروس خدارو

شکمم احساس کردم سرم و که بلند کردم با پوزخند ماهان روبه رو شدم  ریز یوفوق العاده بد حیزد شد درد فج

گذشتم وارد سالن شدم وچضم گردوندم مامان رو  شکه ازدرد شکمم خم شده بود از کنار یبدون توجه بهش با کمر

 یبا لحن ییزندا دمیکه مهمون صورتم شده بود به سمتشون رفتم به کنارشون رس یالک یبا لبخند دمید ییکنار زندا

 نیا خواستمیبه درد اومد اخه من مگه خودم م یرحم یهمه قضاوت وب نیدلم از ا کردیسرد وخشک باهام صحبت م

 بهم انداخت وگفت: ینرسم مامان نگاه نایفته تا به مراسم وکمک به میاتفاق برام ب

 افتاده؟ یدالرام اتفاق-
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 گفتم: یجیگ با

 نه،چطور؟-

 گچ  نیرنگت شده ع-

 بهش زدم وگفتم: یچشمک

 حیتوض ییبه زندا شهیودلخورن اگه م ریماهان خان از دست من دلگ نیجان وهمچن ییزندا نکهیمامان جان مثل ا-

  دمیم حیخودم براش توض دمیافتاده بود منم اگه ماهان خان رو د یبده که چه اتفاق

 

 میبه سمت سالن پروف رفت ایبه همراه دنزدم وازشون جدا شدم .و یلبخند کردیگرد شده نگاهم م یبا چشما ییزندا

 ..... میتا لباسامون رو عوض کن

 

ا ب ایرو نداشتم دن چکسیه یحوصله  رونیب میاومد ایبه همراه دن یلباس با حال زار ضیوتعو شیآرا دیاز تجد بعد

 یی.جا شدیلحظه به لحظه حالم بدتر م شدمیم دهیمتحرک پشتش کش یمرده  هیو منم مثل  کردیآشناها صحبت م

 انداخت وگفت: همب یکنارم جا گرفت نگاه سرسر ایدن میعروس نشست گاهیبه جا کینزد

 حالت خوبه؟-

 خوبم -

  رسهینظر نم نجوربهیا یول-

 حوصله ام  یب ینه خوبم فقط کم-

  میبرقص میبر یایپس نم-

 برقصمم  امیوضعم ب نیبا ا ایزنیخخ چه حرفا م-

 باش -
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تن که رفتم با قرار گرف یعروس نیاه اه بدتر وستیبود پ دنیکه مشغول رقص ییرقص رفت با دخترا گاهیسمت جا به

و  نیشرمگ یبلند بشم که مانعم شد کنارم جاگرفت با لحن خواستمیم یصندل یمقابلم از رو یینگران زندا یچهره 

 ناراحت گفت:

چقدر هممون از دستت ناراحت  یدونیبرات افتاده م یچه اتفاق یدالرام جاان حالت االن خوبه ؟دختر چرا نگفت-

  ارمیبرات ب یندار ازین یزیچ میبود یوعصبان

 :گمیم یحال یب با

  یچینه ه-

 هشیو ازم دور م شهیاز کنار پام یهول هولک ییباالخره اومده زندا نایکه م شهیمعلوم م ادیم رونیکه از ب ییصدا با

محشر شده چقدر  نایم یواااا شنیبه همراه محسن وارد تاالر م نایته مهمه جارو گرف غیوج یهلهله و شاد یصدا

 ..میکه منم به عشقم بر یروز رسهیم یعنی ایهمم خدا یچه برازنده  یخوشگلتر شده چه زوج خوشبخت

 

بهش  یلبخند دنمیبا د شدیم کینزد گاهیلبخند به لب دست تو دست عشقش به جا نایمهمون لبام شد م یلبخند

شدن عجب  ریکرد همه بامن درگ نیروش رو ازم برگردوند وا چرا همچ ییزدم وبراش دست تکون دادم که  با ترشرو

دوباره سرجام  یتوجه به کس یقرار گرفتم ب دیاه من االن مورد ظلم شد ادیها ،هر لحظه ممکن بود اشکم در ب هیکار

رو  یگوش یحوصلگ یروشن کردم و وارد تل شدم با ب نت رو دمیکش رونیب میدست فیک یرو از تو ینشستم گوش

ه رو چ تهیدختره عفر نیخلوت شده بود وهمه جاشون نشسته بودن.اه اه ا گاهیدوباره سرجاش گذاشتم به نسبت جا

بودن ومن با افسوس وحسرت  دنیمشغول رقص نایم یاییدختر خاله ودختر دا دهیهم م یچه قر دهیهم پوش یلباس

به اون  رهیخ رهیزشتوو خ کردمیبرقصم وگرنه روتو کم م تونمیکه نم فیح یییشده بودم ه رهیکامل بهشون خ

 دستاش گرفت وگفت: نیزل زده بودم که مامانم کنارم نشست دستم و ب تهیعفر

 گل دخترم پکر باشه  نمینب-

 زدم وگفتم: یلبخند

 مامان جاان  ستمیپکرن-

 معلومه  زونتیآو یلب ولوچه  نایاره از ا-
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 خ خ-

 حرف بزن وبهش تبربک بگو  نای،بام میبر-

 :گمیم ییترشرو با

  امینم-

 نیا یافتاده بوده از دستت ناراحته بهش حق بده دوست داست تو یکه چه اتفاق دونهیزشته دخترم نم ایچرا ب-

 باهم  دیمثال دوست یلحظه ها کنارش باش

  امیوجه نم چیمامان به ه-

  یباش خود دان-

 .....شمیام م وهیومشغول خوردن م زنمیم یلبخند

 

خه چه آ مهییدختر دا یانگار نه انگار که عروس رمیتو خودم فروم شتریومن ب شهیم شتریبه لحظه درد شکمم ب لحظه

خودم جمع شده بودم که توقف  یعمل کردم تو شیکه من سه روز پ یهمه درد کنه درحال نیداره شکمم ا یلیدل

بود با درد از جام بلند شدم  نایلبام شد م ونلباس لبخند مهم دیسف یدنباله  دنیدرو کنارم احساس کرد با  یکس

حصار دستاش قفل کرد انقدر محکم  یشد منو محکم تو کینمناک و ناراحت نگاهم کرد بهم نزد ییبا چشما نایم

د ازم جداش نایکردم م یزیر یبا درد دوباره دلم ناخودآگاه ناله   شدیم دهیاستخونام هم شن یبغلم کرده بود که صدا

 بهم انداخت وگفت: یگاهن یوبانگران

 کنه؟یدرد م تییجا شدهیبرات افتاده ،چ یاتفاق نیهمچ دونستمیدالرام بخدا نم دیببخش-

 گفتم: یالک ینگران نشه با لبخند شتریب نکهیا یبرا

 کناره عشقت  یخوشبخت بش یخوبم عررس خانوم  ،عروس شدنت هم مبارک اله-

 بانو  یانشا اهلل قسمت تو دل یسیم-

 :گمیوم کنمیم یزیر اخم
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 |بانو: یبه من نگو دل-

  گهید گمیخخ باشه لب ولوچه ات رو جمع کن نم-

 تکون دادم واومد کنارم با درد گفتم: یدست ایعروس رفت به دن گاهیصحبت ازم جدا شد وبه جا یاز کم بعد

  هکنیدرد م یلیمسکن هام رو بردارم دلم خ نین برم از تو ماشبعد م میعکس بنداز نایچندتا با م هی میبر ایدن-

 :گهیم ینگران با

 چراپس؟-

  دونمینم-

داز بع میندازیم ییومامان و زندا نایوم ایوچندنفره به همراه دن یتک یعکسا میریعروس م گاعیبه جا ایکمک دن به

عد از ب ندازمیسرم ن یو شالم رو رو پوشمیمانتوم رو م شمیم کیخودم نزد زیبه م شمیم ریاز عکس انداختن س نکهیا

جوون حاال من  یبه شدت شلوغه پره پسرا یورود یواا رونیب زنمیواز تاالر م دمیبه مامان اطالع م چیبرداشتن سو

به  یزیبا برخورد محکم چ شمیرد م تیانبوه جمع نیاز ب ریوسر به ز کنمیبه اطرافم نگا م یجیبرم با گ یچه جور

 ریرو ز یگرم زیو چ شهیدهانم خشک م رهیم یاهیوچشمامم س شهیکامم تلخ م رهیگیشکمم درد کل بدنم رو م

خودم احساس  یچند نفر رو رو ی رهینگاه خ کنمیبه اطراف نگاه م شمیخم م یدرد کم کنم،ازیشکمم احساس م

بازوم  یرو یکه دست نیزم فتمیب خامیو م رهیم جیسرم گ شهیتار م امیدن شهیم شتریدرد لحظه به لحظه ب کنمیم

رف بامن ح اهمی زنهیحرف م خودشلب با  ریوز کنهیبهم نگاه م یماهان با نگران ندازمیم ینگاه یجیبا گ شهیقفل م

 یواا شهیآه از نهاده ام بلند م میدست خون دنیبا د کشمیشکمم م ریبه ز یدست شنومینم ییمن صدا یول زنهیم

 ......کشهیم رونیومنو از محوطه ب کنهیکمکم م چرخهیم میمن ودست خون نیب رونشیوح جیماهان نگاه گ  شدهیچ

 

ه ک یمن یصحنه برا نیا باستیو چه ز ایبرم به اون دن ایدن نیبه ماهان لحظه به لحظه امکانش هست که از ا هیتک

 نیبر ماهانم رخت برا هیتمام شود من تک میلحظه برا نیهم یکاش زندگ یا دهمیوار در آغوش ماهانم جان م وانهید

 نیمن که درا یول شودیاحوالم م یایوجو کندیرو صدا م منام یعشق .با نگران نیباالتر از ا یببندم وچه عشق ایدن

 خواباندیم نیو مرا در پشت ماش کندیرو باز م نشی.در ماششودیغرق در درد حل شده ام زبانم به حرف باز نم یخوش

 آورد . یرا به حرکت در م نیوار ماش وانهیود ندینشیپشت رل م ییجادو یرفرهوخود مانند ف
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 :گمیلب و دردمندانه م ریوز کنمیوحشت م نیماش ادیسرعت ز از

 ماهان توروخدا  واشیتروخدا -

م ک نشیاز سرعت ماش یوکم دیگویلعنت م رلبیوز کندیشده ام م تیبه صورت رنگ م نیماش نهیگذرا از آ ینگاه

ق ومن در هوا معل کشدیم رونیب نیمرا از ماش کندیدر را باز م دهمیبه بدن پراز دردم م یتکان نیبا توقف ماش شودیم

 دیوبا ندکیم یباز وانتیوقلبم د کشمیبه نفس م رواست عطر تلخش  نیسنگ اریبس میهضم آغوش ماهانم برا مانمیم

 ومن سپاردیم یمرا به دستان پرستار شودیوجذاب تر شده است امروز .وارد اورژانس م پیاعتراف کنم که چه خوشت

 .....شودیم یاساس یشکمم دوخت ودوز گریوباره د شومیم یدوباره مهمان آن اتاق عمل لعنت

 

از  چشمام رو باز کردم به محض باز کردن چشمام نور چراغ چشمام رو زد دست رو چشمام گذاشتم بعد یزیناله ر با

 ضیمر یلعنت به هرچ مارستانیبازم ب یبه اطرافم نگاه کردم ،واا یجیبا گ ییکه عادت کرد چشمام به روشنا یکم

شده گوزباالگوزا باز من فاز غرغر کردنم گرفته  نمم سیآپاند نیداشت اه ا یبیخونه اس واال بازم شکمم سوزش عج

شور  کردمیم یآخر من در آغوش ماهان جان سپر لحظات ستیمنه فلک زده ن شیکس پ چیخدا رحم کنه .چرا ه

باز شدن در به سمت در برگشتم که با ماهان خان  یزدم که با صدا یزیشد .لبخند ر ریقلبم سراز یتو ینیریش

موهاش دستاش رو فرو  یبود درست معلوم بود بارها تو دهیمواجه شدم ،چشماش رنگ خون شده بود موهاش ژول

 یندلص یصورتش نشست به کنار تختم نزدبک شد رو یرو یانداختم لبخند خسته ا نییکرده با خجالت سرم رو پا

 جا گرفت وگفت:

 خانم؟ یحالت خوبه دل-

 گفتم: یآروم یصدا با

 خوبم -

 کنه؟یدرد نم تییجا-

 نه -

  یانداخت نییحاال چرا سرت رو پا-
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 که مهمون گلوم شده بود گفتم : یبغض با

 ینه کنار منه بال یشدیم نایدر کنار م دیتنها خواهرت رو خراب کردم تو با یماهان من شرمندتم بخدا ،عروس-

 جون....

نگاهش درحال  رهیشده بود بهم ز رهیبهش نگاه کردم خ ری.ز دیقل خوردوخوردافتاد به کنار لبم رس یاشک قطره

 باالخره سکوتش رو شکست وگفت: کردیم یباز وانتیذوب شدن بودم قلبم دوباره د

 ینعیشما نره ، یپا یخار تو یحاضرم جونمم براتون بدم ول یزیبرام عز نایتو مثل م زنهیم هییچه حرفا نیدالرام ا-

 المیبودم همش فکروخ یمدت چقدر من عصبان نیتو ا یدونیبرات افتاده م یچه اتفاق ینگفت میبود بهیما غر نقدریا

 فکر کردم دختر آخه زیتو بودم به هزارتا چ شیپ

  دیفهم روزیمامانم د یاجازه ندادم دوستم به کسب بگه حت چکسیکس خبر نداشت ه چیبخدا ه-

 !وونه؟ی،د گهید یا ونهید-

 شده؟یخبر داره چ یکس-

 سرت زنیقوم تاتار قرار بود بر نیبزارم همه خبر دارن ع یکه مردم رو تو خمار ستمیبله خانم خانما من مثل شما ن-

 دالرام  مردمیداشتم م  یاز نگران دیرو بهم نزن یسشب ،من نذاشتم گفتم عرو

  رنی،بدخواهات بم یریخدانکنه بم-

با  ختیدلم فرو ر یتو یزیدستم زد چ یرو یبزرگ وگرمش گرفت وبوسه ا یدستا یزد و دستم  و تو یلبخند

 گفتم: یولحن آروم دمیکش رونیخجالت دستم رو از دستش ب

 آخه  هیچه کار گهید نیعه ماهان ا-

 شمیچشماش غرق م ین ینگاهش ومن تو ن یتو شهیچشمام قفل م کنهیبهم نگاه م رهیخ رهیخ کنمیرو بلند م سرم

..... 
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 رهیوبا تعجب به اطرافم که پراز آشناست خ کنمیچشم رو باز م یبه آروم رسهیکه از اطرافم به گوشم م ییسرو صدا با

از درد  یوناله ا شمیم زیخ میو ن کشمیم میبه روسر یو دست شمیهم اومده .هول م نایم یحت نجانیهمه ا یواا شمیم

 :گمیوبا خنده م کنمیبه تک تکشون م ینگاه نهیشیوکنارم م شهیکه مامان مانعم م کشمیم

به من  یبا ترحم ودلسوز دیو دار نیهمه ساکت نیاومد جمتون جمع هااا حاال چرا ا یبال سرم م نیخخ کاش زودتر ا-

 از همتون سالم ترمم  بخدا من دیکنینگاه م

 رفت وگفت: یچشم غره ا مامان

 معلومه -

 کردم وگفتم: یا خنده

  رهیگیدلم م گهیقهر نکن د تیعه مامان فرشته با ته تغار-

 بهم کردوگفت: ینگاه

 خوبه خوبه خودت رو لوس نکن -

 گفتم : ییرو به دا یوبا لحن مثال بغض آلود دمیرو ورچ لبام

 بخدا شرمندتم  ییدا-

 گفت: یصورتش کردو با مهربون یچاشن یاخم ییدا

 ست؟ین نطوریمگه ا گهید یتو دختر من هیمثال چ یعه توام مثل دختر من-

 چرا هستمم -

بودن کنارم با اومدن نگهبان و هشدار  یحواله اش کردم بعد از کم یبه روش زدم و چشمک یماهان لبخند دنید با

 ذره وا منم چه پرو ولوس شدما.... هیرفتنشون دلم گرفت  دادن همه به جز مامان عزم رفتن کرد با

 جواب داد . شیمامانم با تعجب بهش نگاه کردم که به گوش یزنگ گوش یصدا با

 من قربونت بشم داداش جاان دلم برات تنگ شده بود  یاله ی:سالم داداش جانم خوبمامان
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....... 

........ 

 ناخوش احواله  کمی ی،دالرام خوبه ول شییهم خوبه دا ایدن-

........... 

........... 

 شده بود  ضیمر ینشده نه کم یچینگران نشو داداش جان ه-

......... 

.......... 

 رو ازش گرفتم یمامان تکون دادم وگوش یبرا یدست-

  دیفرهادم خوب ییسالم دا-

 سالم بر دختر ناز خودم خوبم تو حالت خوبه؟-

 خوبه؟بچه ها خوبن ؟ ییجون ،زندا ییخوبم دا-

  رسوننیهمه خوبن دالرام جان سالم م-

 سالمت باشن ،شما هم سالم برسون -

 یبه دست کنار نشست با خوشحال یحرف زدو گوش یرو به مامان دادم و مامان مدت یحرف زدن گوش یاز کم بعد

 :دمیبهم نگاه کرد که ازش پرس

 مامان ؟ شدیچ-

  نایمدت دلمون براتون تنگ شده وا هیرا ب خیمون دییایب گفتیم تییدا یچیه-

 حاال  یبراچ-
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 عروسش حاملس براش مراسم گرفتن وبه هم دعوت نامه فرستاده   نکهیمثل ا-

 دستام رو بهم زدم وگفتم: یخوش حال با

 مامان  میریم-

  میریم ادیهم ب دتیفرش ییدر موردش فک کنم اگه دا دیحاال با جمیدختزم گ دونمینم-

  دیدلم پوس یوااا انیاش بآخ جووون ک-

  ایخوبه تواما دنبال فرستاد بود-

 خخ آره -

 رو نگاه کردم......  میگرفته  بود روزیکه د ییو عکسا یرو برداشتم و رفتم گالر میگوش یخوشحال با

 

 دمیبرام اورده بود پوش ایرو که دن ییبوگندو راحت شدم ،پووف خسته شدما لباسا مارستانیاز دست اون ب باالخره

 .دمیگند م یبرم حموم بو دیفرصت با نیخونه در اول میدیاه اه رس خوردیحالم از خودم داشت بهم م

 ندیمنزل ،بارون نم نم در حال بار یبه سو شیپشت رل نشست و پ نایم رونیب میزد مارستانیاومدن مامان از ب با

رو  ربارونیقدم زدن ز یاجازه  دونمیم دیکه من دارم بع یاوضاعوضع و نیبا ا یبود دلم پر زد واسه قدم زدن ول

ومن  میشیوارد خونه م میشیم ادهیپ یهمگ نیماش توقفبا  کنمیآهنگ بارون نم نم  رو زمزمه م رلبیداشته باشم .ز

و وارد حموم  کنمیولباسام رو ازتنم م کشمیم یاز سرآسودگ ینفس شمیوارد اتاق م رمیباال م یاز پله ها به آروم

 ..............................................................................................شمیم

 تیاونشب نها نکهیبا ا شمیمانعش م یول کشهیماهان پر م یمرخص شدم دلم برا مارستانیکه از ب شهیم یچندروز

ماهان منو دوست  یعنیلخورم هنوز  دلم از دستش شکسته من هنوز از دستش د یرو بهم نشون داد ول شیمردونگ

 یقیمهمون قلبم شکست آه عم ینیسنگموضوع غم  نیدوباره با فکر کردن به ا یا گهیعاشق کس د یعنینداره 

نار پرده اتاق رو ک فتهیصورتم م یرو یاشکام به آروم سپارمیگوش م یسچیطل رضایوبه آهنگ  قرار نبود عل دمیکش

ماهان  اسم کنمیو صدام رو صاف م کشمیبه صورتم م یدست میگوش برهیبا و دوزمیچشم م رونیواز پنجره به ب زنمیم

 . کنمیرو لمس م یصفحه گوش ینیلبخند غمگ بانقش بسته  یرو صفحه گوش
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 سالم -

 ؟ یسالم دالرام خوب-

 ؟یخوبم تو خوب-

 ،چه خبرا؟ گذرهیشکر م-

  دیسالمت-

  رونیب میبر یایب یوقت دار-

  یبراچ-

 باهات حرف بزنم  یدرمورد موضوع خوامیاومم م-

 ساعت چند  امیباشه م-

 دنبالت  امی،آماده شو م گهیساعت د مین-

  یندار یباشه کار-

 نه ،مواظب خودت باش -

  شهیمهمون لبام م یلبخند

 طور  نیتوام هم-

 تابد -

 تابد -

 کنمیوتن م کشمیم رونیرنگم رو از تو کاور ب یزرشک یو پالتو زنمیم یبه صورتم آب زارمیم یپا تخت یرو رو یگوش

 یمشک فیبا زدن عطر ک دمیروحم رنگ م یب یبه چهره  یرنگ یزدن رژ صورت کنموبایشال همرنگش رو هم سر م

 یبا عجله بوت ها میوبا زنگ خوردن گوش کنمیم یاز مامان خداحافظ رونیب زنمیواز اتاق م دارمیرنگم رو برم

 ... رونیب زنمیو از خونه م پوشمیو مر میمشک
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 :گمیو م کنمیلبخندد مهمون لبام م شمیماهان م نیماش سوار

 سالم سالم ماهان خان چطوره؟-

 بهتر شدم دمیشمارو که د-

که ماهان پخش رو روشن کرد  دمیبه صورتم کش یدراورد دوباره .دست یجنبه باز یمن ب ی وانهیگرفتم وقلب د کر

 مهمون لبام کردم وروبه ماهان گفتم: یوبه راه افتادلبخند الک

 بود  یچ یکه فرستاده بود یاون اس ام اس انیجر  یماهان-

 باالرفته گفت: یابروها با

 کدوم اس ام اس ؟!-

 .... بشم ریگیت بپرسم وپرفت از ادمیاومد  شیکه پ ییانایبا جر یسفر بودم برام فرستاده بود یکه تو یهمون-

  میتا باهم آشنا بش یصحبت کن یدختر هیبا  یکه گفته بودم بر ی،همون یگیاومم اون اس ام اس رو م-

 بود گفتم: یکه در حال ددوانه باز یدل با

 که دل تک پسر مارو برده  هیاره همون ،خوب اون خانم خوشگل و خوشبخت ک-

رابطه  یبرا دادیشدم که جون م یکردم که متوجه پارک خلوت یرو نگه داشت به اطراف نگاه نیزد و ماش یپوزخند

 خدا کاش ماهان عاشقم بود ..... ییسکوت وابراز عالقه کردن..ه نیا یعاشقونه وقدم زدن تو یها

 

 میدن شدکنار هم مشغول قدم ز دیرنگش رو به تن کش یمشک یشد پالتو ادهیشدم ماهان هم پ ادهیپ نیماش از

دوتا  نیکه  ب یمکتین یرو میرو نداشت نیریسکوت ش نیقصد شکستن ا چکدومونیه میسکوت گرفته بود ی.روزه 

 درخت بود نشستم ماهان کنار جا گرفت به سمش برگشتم وگفتم:

 ماهان -
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 جانم -

 مهمون قلبم شد . ینیریرفت وشور ش یلیو یلیکه گفتم دلم ق یجانم با

 زدم وگفتم : یلبخند

  هیدختره ک نیا نمیبگو ب-

 عشق رو بگم  هی یقصه  خوامیم هیبگم ک نکهیقبل از ا-

 شدم که شروع کرد  رشیتو دلم نشست  با غم خ یبیعج ترس

و انگار ت یشد،کسیحواسم بهش م دیبود که با یکی یشگیدرو اطرافم چه خبره ،هم دمیبزرگ شدم و فهم یاز وقت-

که  یدختر شهیهم م یعسل یکه گاه ییچشا یتونیز ییدختر با چشا هیشده بود  ایهم تموم دن میهمون بچگ

 شدیبزرگتر م یبودم .هرچ ردخت نیا ی ونهیبست من د یم یخرگوش شهیرنگه که اونارو هم ییموهاش خرما

بزرگتر بزرگتر که شد ترس تو دلم  کردیعاشق م شهیجنبه رو بدتراز هم یودل منه ب شدیخوشگلترو جذاب تر م

بودنش برام حسرت بشه  یروز هیبشه  یا گهیواسه کس د یروز هیاز دست بدمش  یروز هی نکهینشست ترس از ا

 عاشقشم دالرام ...... یلیمن خ

شکستن  یتمون وجودم رو گرفته بود صدا یحس پوچ هیسمتم برگشت قدرت حرف زدنم رو از دست داده بودم  به

 رهیبهم خ دید شدیتو گلوم جا خوش کرده بود نم اشک رو تو چشمام م یقی.بغض عم دادیگوشم صدا م قلبم تو

 با بغض گفتم : میشد

 ه؟یک یگینم-

 شد بود گفت: رهیطور که خ نیهم

 حاال نه  یبهت ول گمی،م گمیم-

 رو تکون دادم از جا بلند شدم و گفتم : سرم

  میبر شهیماهان م-

 تعجب بهم نگاه کردو گفت: با
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  میماکه تازه اومد-

 داغونم سرو سامون بدم  یبه زندگ یاز درس ودانشگاه افتادم برم کم یدوهفته اس دانشگاه نرفتم حساب-

  میبر یهر طور تو بخوا-

را چآخه  ایکنم ،خدا هیگر یها یوهااا نمیگوشه بش هیشدم دوست داشتم  دهیاز من راه افتاد پشت سرش کش جلوتر

 ..... یزندگ شودیگفت ،وگاه چه نامرد م یا گهیمن عشقم تو چشام نگاه کرد و از عشقش نسبت به کس د

دوست داشتم  کردیدادم وچشمام رو هم گذاشتم بغض گلوم رو زخم م هیتک شهیسرم رو به ش میشد نیماش سوار

امرد ن یایدن نیخودت خسته شدم از ا شیخودت بابا جونم منو ببر پ شیخدا جونمم منو ببر پ رمیکاش بم یا رمیبم

 نداره . یپوچ برام خوش یزندگ نیخسته شدم از ا

 

ر پوچم غوطه و یاهایرو یتو یبغض لعنت  نیاز ا شمیدارم خفه م میرسیپس چرا نم گذشتیبرام م یبه سخت لحظات

 مکث گفت: یبا کم مدیجدا کردم ونگاهم رو ازش دزد شهیماهان به خودم اومدم سرم رو از ش یبودم که با صدا

 ؟یاومم دالرام از دست من ناراحت-

 گفتم: یبالحن سرد ناخواسته

 که از دستت ناراحت باشم  نمیبینم یلیدل-

  دهیرو نشون نم نیرفتارت ا یول-

 دوشم انداختم با لحن سرد یرو رو فمینکیبا توقف ماش کشمیم یقیآه عم شمیم رهیخ ابونیوبه خ زنمیم یپوزخند

 گفتم:

 خونه ؟ میبر یاینم-

  شمینه مزاحم نم-

 بابت رفتن به پارک ممنونم ازت  یمراحم-
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  یازت ممنون باشم که به حرفام گوش داد دیمن با سیبه تشکر ن یازین-

 بهش انداختم وگفتم: ییشدم ونگاه گذرا ادهیپ نیماش از

 به همه سالم برسون ،مواظب خودت باش -

 توام سالم برسون -

  یبا-

 خداحافظ -

کردم متوجه نگاه متعجب ماهان شدم  یخال نیوخشمم رو سر در ماش تیضرب بستم وتمام عصبان کیرو  نیماش در

خودم رو  یاز پله ها باال رفتم پالتوم رو ازتن کندم ورو یحرف چیتوجه در رو باز کردم و وارد خونه شدم بدون ه یوب

لب  ریکردم وز یپل یهارو از رو گوش هیثان یبان نی.آهنگ ام شدیتر م نیتروسنگ نیتخت انداختم بغض سنگ یرو

 ....شدیو اشکام مهمون صورتم م کردمیزمزمه م

 

  نهیبیخوابت رو م هیهست که هر ثان یکی نجایا

  نهیشیبا نبض ساعت منتظر م میچشم تقو تو

 خونهیاون که غرق سکوت، دستت رو م شهیهم

  مونهیکه منتظر م فهمهیم یلحظه رو کس درد

  دیشب حالم رو پرس یتو رفت یوقت از

 

  دینترس یزیبشه از چ یاگه تو برگرد دیشا

  دیهارو کنار تو فهم هیثان نیقدر ا بشه

 دینترس یزیبشه از چ یاگه تو برگرد دیشا
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 دیهارو کنار تو فهم هیثان نیقدر ا بشه

 

 دمیبکویقلبم م یبا مشت رو ینفسم تنگ شده بود رو کردیم نیدلم سنگ یتو یزیچ هی ختیر یرو گونه م اشکام

و گله  کردمیدوباره آهنگ رو زمزمه م ارممیب نییتا صدام رو پا کردمینم یتالش چیو ه زدمیبلند زار م ی.باصدا

 همه شکست وحسرت...... نیاز خدا بابت ا کردمیم

 

 برام لحن جاده ها صادقانه تر بود  بعدتو

 خبر بود  یتو ب دازیکه از راه رس یمسافر هر

  نمینکردم خوابت رو بب داریساعت هارو ب من

  نمیلحظه هارو روشن گذاشتم منتظر بش نیا

  دیشب حالم رو پرس  یتو رفت یوقت از

  دینترس یبشه از چ یاگه تو برگرد دیشا

  دیهارو کناره تو فهم هیثان نیقدر ا بشه

خوند  شدیکه ترس رو از چهرش م ایدندر و وارد شدن  ییهویبا باز شدن  رفتیلحظه به لحظه باالتر م میگر یصدا

 وگفت: دیبه سمتم اومد و منو تو آغوشش کش مهیمقابل چظام ظاهر شد سراس

 فدات بشه ،آروم باشه آروم  یخواهر شدهیچ یآبج شدهیآروم باشه دالرام چ شییه-

 گرفته وبغض گفتم : ینداشت ،با صدا یاشکام تموم یشده بود ول زیهقام ر هق

  ایدن-

 منو دراورده ؟ کهیاشک خواهر کوچ یک ایجان دن-
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اس اون امروز از  گهید یکی،اون عاشق  یفراموشش کنم آبج تونمی،من عاشقشمممم من دوستش دارمم نم ایدن-

رورم غ دکهیشد ند زیر زیکه قلبم ر دی،ند دینامرد شکستنم رو ند یمن اعتراف کرد ول شیپ گهید یکیعشقش به 

ورگام نفوذ کرده فراموش کنم  خونعشف رو که تو پوست و نیبودم چدور من ا عاشقش یمن از بچگ یشکست آبج

 چطور

 وبا دستاش صورتم رو قاب گرفت وگفت: دیبه صورتم کش یدست ختمیر یواشک م دمینالیعجز م با

 ؟ یشد یعاشق ک-

 انداختم وگفتم: نییرو پا سرم

 ماهان-

 

 انداختم وگفتم : نییرو پا سرم

 ماهان -

 شد وگفت: رهیچونه ام وسرم رو بلند کرد به چشمام خ ریرو گذاشت ز دستش

  یاوک میباهم دوست میباهم خواهر باش نکهیکه خجالت نداره منو قبل از ا نیدالرام ا-

 رو تکون دادم که گفت: سرم

 !یتو ماهان رو دوست دار دونمیوقته که م یلیمن خ-

 :گمیتعجب م با

 ؟؟ یدونیازکجا م-

 افتاده؟ ی؟امروز چه اتفاق شدهیچشمات ،چ یاز عشق تواز رفتارات -
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وشدم ،وشروع کردم به گفتن  رهیخ رونیدوباره مهمون گلوم شد،سرم رو به طرف پنجره بگردوندم وبه ب بغض

 نیا یول دادیم یآغوش گرفته بود ودلدار یمنو تو ایدن کردمیم هیبار گر ونهیکه ماهان زده بود .دوباره د ییحرفا

 من نبودن..... یمرحم دل زخم خورده  ها یدلدار

 یوچشما نیغمگ یبخورم لباسام رو عوض کردم وصورتم رو شستم با دل یشام نکهیاز اتاقم بدون ا ایرفتن دن با

فرو رفتم اونم چه  یقیخواب عم یهم افتاده تو یخسته ام رو یدرهم چشما ی.با فکر دمیپتو خز ریبه ز یاشک

 از اول تا آخرش کابوس بود وبس ..... یخواب

تم صور یجی.با گ سوختیچشمام پف کرده و بود م شبید یها هیچشمام رو باز کرد بخاطر گر میآالرم گوش یصدا با

 دیروز بود که با نیکه از دانشگاه گرفته بودم امروز اول یبعد از دوهفته مرخص یبه موهام زدم ،وا یرو شستم وشونه ا

و هم ر یرنگ ینفت نیوج دمیرنگم رو پوش یسرمه ا یدانشگاه رو ندارم .مانتو یدانشگاه اصال حال وحوصله  رفتمیم

حالم رنگ  یبه همراه خط چشم به چهره ب یرنگم رو سرم کردم وباز زدن رژ کمرنگ ی،مقنعه مشک دمیبه تن کش

 مامان گفتم: یلبام رو یرو نیوارد آشپزخونه شدم وبا لبخند دروغ رونیولعاب دادم واز اتاق زدم ب

  ریسالم مامان فرشته صبح بخ-

 گفت: ییخوشرو با

  ریسالم دختر گلم صبح توام بخ-

 به صورتم انداخت وگفت: یقیدق نگاه

 حالت خوبه ؟-

 خوبم -

 گه؟یرو نم نیات ا افهیق یول-

 زدن ومشغول خوردن صبحونه شدم  یلبخند-

 فت:دستاش گرفت وگ نینشست ودستام رو ب کنارم

 نییاپ یومدیبرا شامم ن شبید سیحالت خوش ن یبرگشت رونیب یکه با ماهان رفت روزیافتاده ؟ازد یدخترم اتفاق-

 افتاده؟ یاتفاق شدهیچ
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  فتادهین ینگران نباش مامان جانم اتفاق-

 دنیدرو باز کردم با د رونیکنان از خونه زدم ب یمامان کاشتم وخداحافظ یگونه  یبوسه رو میزنگ خوردن گوش با

 زدم وگفتم: یلبخند شیعصب یرها به چهره 

 خودم یسالم سالم صدتا سالم بر رها بانووو-

 

 رها کردم وگفتم: روبه

 ؟چه خبرا؟ یخوب-

 مگه حالت خوب نشده بود  یومدیهفته هم  ن هیتوعه ،چرا پس  شیخبرا پ-

  یاریافتادا بگم شاخ در م ییاتفاقا هیپووف -

 گفت: جانیواز شدت ه دیبهم کوبرو  دستاش

 بگو بگو زود باش -

 نیا یوکه ت ییکردن اتفاقا فیشروع کردم به تعر نیطور که مشغول رفتن به سمت دانشگاه بود نیوهم دمیکش یآه

 :شد وگفت رهیبهم خ نیآخرمم غمگ یبا گفتن حرفا شدیم شتریمدت کوتاه افتاده لحظه به لحظه رها تعجبش ب

 بون دلت بشم منقر یدالرام اله-

  یخدا نکنه عشق-

وارد محوطه دانشگاه  میبه دانشگاه نشد دنیکه  متوجه رس میزدم وانقدر مشغول حرف زدن بود یلبخند

که نبودم رو جبران کنم با همه تالشام  یمدت زمان نی.سرکالس تمام حواسم به درس و نوشتن جزوه بود تا امیشد

 یاز شدت خستگ یاستاد نفس دیشبا خسته نبا بستیماهان تو ذهنم نقش م یحفظ تمرکزوفکرم بازم گاه یبرا

 و روبه رها گفتم : دمیکش

 به بدن  میبزن کیو ک ریش هیسلف  می،بر ییرها-
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 اتم به شدت  هیپا-

.مشغول حرف زدن به همراه رها و چندتا رونیب میو از کالس زد میو دفتروکتابمون رو جمع کرد میهم لبخند زد روبه

چقدر  بود اه کیتا  ازدهیساعت  یکالس بعد میرو به بدن زد ریوش کیوک میدیبه سلف رس میبود گهیبرو بکس د از

 میگوش یصفحه  یاسم ماهان رو دنیباعث شد تا از حرف زدن دست بکشم  باد میزنگ گوش یخسته شدم .با صدا

 واه می.وارد کالس شد فمیک یرو انداختم تو یکردم وگوش جکتیر یمعطل چیمهمون صورتم شد بدون ه یپوزخند

ا ب  رونیب میزد یبه شدت کتکم زده.از وررد یکیرو گذروندم انقدر خسته بودم که انگار  یاه کالس خسته کننده ا

مهمون صورتش شد  یبه ماهان اخم دیرها رو محکم فشار دادم نگاهم رو دنبال کردو رس ستماهان د نیماش دنید

 روبه من گفت:

 ؟ نجایا کنهیم کاریچ نیا-

  دونمینم-

 به سمتش برگشتم وگفتم: تیشدن دستم باعصبان دهیتوجه بهش راهم رو کج کردم و به راهم ادامه دادم با کش یب

  ابونیتو خ هیچه کار نیا--

 قفل شده اش گفت: یبه خون نشستش نگاهم کردو با دندونا یچشما با

  سین یحرف چیدالرام ه-

تموم  تیپرت کرد عصبان نیمن رو تو ماش بایرو باز کردو تقر نیشدم درو ماش دهیوبه دنبالش کش دیرو کش دستم

 بلند گفتم: یوجودم رو گرفته بود.پشت فرمون نشست با صدا

  یکنیم یرفتار نیبامن همچ ی،تو به چه حق یمگه دزد گرفت-

 گفتم: ادیفر با

  یکنیم ینطوریا یکه دار یمن ی کارهیتو  چ یلعنت ستمیمگه باتو ن-

 چیکه به صورتم خورد نفسم قطع شد طعم خون رو تو دهنم خس کرد اشک مهمون چشمام شد بدون ه یضربه ا با

م مهمون صورت ،کهییبا اشکا ادشیتوجه به صدازدناش و فر یوب دمیکوب یشدم ودرو به محکم ادهیپ نیاز ماش یحرف

 ......زدممیپرسه م ابونایهدف تو خ یشده بود ب
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بود .خرد شده بودم قلبم  یعصف بار تیوضع ختیر یصورتم م یاشکام دونه دونه رو گرونید ینگاه ها الیخ یب

خودت کمکم کن من  ایخدا دممیکه دارم پس م یچه امتحان نیا ایشکسته بود غرورم له شده بود آخه چرا من خدا

ته کاناپه نشس یکه کالفه رو ایدن دنیبا د دمیسه بود که به خونه رس یکایندارم .ساعت نزد رویهمه تحق نیطاقت ا

 شنکیشد هه امروز انقدر دستم رو م دهیتوجه بهش به سمت پله ها رفتم که دستم کش یب دادیبود وپاش رو تکون م

ربه ض دویکش یشده بود آه یماهان روش نقاش یانگشتا یصورتم که جا دنی.به سمتش برگشتم باد ادیآخر کش م

 به صورتش زدوگفت:

 زده؟ یلیبهت س یک شدهیمن،دالرام چ یواا-

  ستیکس مهم ن چیه-

 بالرو سر صورتت اورده  نیا یکدوم احمق نمیبگو ب ستیرو مهم ن یچ یچ-

 که از شدت یگرفته ا یبه اطرافم نگاه کردم تا مبادا مامان متوجه بهش دستم رو گذاشتم رو دهنش و با صدا باترس

 دو رگه شده بود گفتم : هیگر

  نییپا اریصدات رو ب شنوهیان م،مام سیه-

 دهنش برداشت وگفت: یرو از رو دستم

 خودم دست به کار بشم  ایزده تو دهنت  یک یگیم میندار سیم سیه-

 گفتم: باتعجب

 !ایدن-

 انه؟ی یگیدالرام م-

 وار گفتم: زمزمه

 ماهان -

 زده؟ یک ی؟گفت یچ-
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 قبل گفتم: بلندتراز

 ماهان -

 نهکیکه روت دست بلند م کارتیکنه ؟اصال اون چ تونهیبخواد م یفکر کرده هرکار شعوریب ی کهیغلط،کرده مرد-

روت دست بلند  ارویتا مبادا دل شکستت ناراحت بشه اونوقت اون  میگیمنو ومامان به تو از برگ گل نازک تر نم

 ذهنشم نرسه ... هب گهیکارا د نیتا فکر ا رسمیحسابش رو م رمیکرده ،بزار االن م

 ش نگاه کردم وگفتم:به باترس

 توروخدا  ایآرومم باشه دن-

 و آررم باشم  یچ یچ-

 گفتم : یدستش گرفتم وبا لحن ملتسم از

  نییپا اریصدلت رو ب ایدن-

 رو بارش کنم  ادیاز دهنم م یول کن دستمو تا برم هر چ-

  میهست ییدا ونیماعه ما مد ییرفته اون پسر دا ادتی-

 ؟ یگوشت کن ،اوک ی زهیرو آو نیا میستین چکسیه ونیهست که هست به جهنم ،ما مد ییپسردا-

  هیچ یبرا تیانیهمه عص نیباشه ،باشه ا-

 گفت: یتند بالحن

 دالراممم-

 کاناپه نشوندمش وگفتم: یزور رو به

 ؟ینفهمه، متوجه یزیچ یامروز کس یلیس ی هیاز قض ایدن کنمیتوروخدا ازت خواهش م-

 قت؟چرا ،اونو-
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 ازت خواهش کردم -

 لیدل هیبه -

 ؟ یلیچه دل-

 ،باشه! فتهیتوجه نکن باهاش سرد برخورد کن تا به غلط کردن ب لدیبهش ز-

 باشه -

 بشه  دهیبزار خودش به سمتت کش-

  یا گهیبشه اون که عاشق کس د دهیهه به سمتم کش-

  شهیم ونتیماهان د یهمه با حسرت حرف نزن تو اگه بخوا نیا-

 وغصه هام پناه بردم..... امییبه چشاش کردو ازش جدا شدم ،از پله ها باال رفتم وبه اتاق تنها ینگاه

 

اطرافم  یایمکرر سخت مشغول نوشتن جزوه بودم فارغ از دن یتوجه به تماس ها یزنگ زد ب میبارها گوش بارها

 میریبعد از امتحانا هم م شهیشروع مترم  یدو روز بعد امتحان ها یدرس و جزوه غرق شده بودم .وا یودردوغمام تو

 . خیمون

 

سخت وآسون باالخره  ی،امتحانا نهیریش یلیکه گاه تلخ وگاه خ ییروزا گذرهیم میچه ما نخوا میچه ما بخواه روزا

چه  ،آه زنهیدلم براش داره پرپر م دمشیند گهیبهم زد د یلیو اونم س میتموم شد بعداز اون روز که باماهان بحث کرد

عشق، حسرت تو دلت  یجا هیباشه و کطرفهی عشقت نکهیوچه سخت تر ا ییوجدا یچه سخته دور یلتنگبده د

ک اش شد بال جهینت یام داد ول یتل بهم پ یباشه بعدازاون اتفاق بارها وبارها باهم تماس گرفت تو یشگیمهمون هم

و ماهان خان  ییو زندا ییآماده اس من و مامان به همراه دا خیسفربه مون یها تیکردن خخ چه دلم خنک شد .بل

رو در انتظار دارم .کمد رو باز کرد و مشغول جمع  یکه سفر مزخرف دونمینرفته م یول میسفر بش نیقراره عازم ا

ان .اه اه ماهان ماه شدیاش به ماهان ختم مکه ته ییفکرا یفکرام غرق بودم تو یچمدان شدم تو یکردن لباسام تو

 هفتین یسفر اتفاق نیا یکن تو کمکمخودت  اایجنون دوست داشتن خدا نیخسته شدم از ا گهیماهان همش ماهان د
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قشنگتره هه من  یلیاز من خ یعنیکه دل ماهان رو برده  هیه؟کیتا بدونم عشق ماهانشون ک یاز فضول رمیمیدارم م

بشه .اون فقط،من رو به چشم  یا گهیعاشق کس د نکهی،نه ا شدیندارم اگه داشتم ماهان عاشقم م یتیکه اصال جذاب

 خدا شکر...... یییخواهر نه به چشم دختر عمه ه الاص دمیشا نهیبیخواهر م

 

 ؟ یدان یم

 خورم؟ یرا م ییزهایحسرت چه چ یدان یم

خورند ،من  یوآنها ازآن دانه ها م یختیر یآنها دانه م یاست؟توبادستان خود برا ادتیخانه تان  اطیح یپرنده  آن

 خورم.... یحسرت آن پرنده هارا م

اوتو را  یزنیخانه قدم م اطیدر ح ای یرو یم رونی!چون هرگاه که تو ب شودیم میحسود تانیبه مردفضول همسا من

 خورمیرو م تانی.من حسرت مرد همساکندینگاه م یرچشمیز

داغ وتلخ در دستان توست  یچا وانیل کیودرهمان زمان  یدهیم هیوارتکیهروقت که در بالکن خانه به د چون

جوان  دیگویزندومیو سرت غرم ردیگینظر م ریکارات رو ز هیمرد همسا یدهیم یگوش میمال یقیموس کیوآرام به 

 ! میقد یهم جوان ها

 یآوریآرام به لب م یولبخند یشویوآرزو م الیوتو غرق خ زندیبوسه م تیباران که آرام بر گونه ها یبه قطره  من

 ....کنمیحسادت م

 یزنیدرآن قدم م شودیوغرور مردانه ات خدشه دار م یشویناراحت م یکه وقت تیخلوت گاه ها یبه جاده ها من

 ..... شودیم میحسود یکشیم تیموها یبه البه ال یدست یوهراز چندگاه

 ..... کنمیاست حسادت م کیکه به تو نزد مانیفاصله ها انیپا یبه نقطه  یحت من

 میمن!!حرف ها ی،ول یدهیآنهارا گوش م یهمه  یچون تو حرف ها شودیم میمردانه ات حسود یها یبه دورهم من

 یخواس پرت لیآن را بخواند وبفهمد دل یسوزانم تا مبادا کس یکه بعداز نوشتن هم آن را م سمینویم یرادر کاغذ

 ست؟؟یاز چ ممدت و چشم به در دوختن یطوالن یوسکوت ها یناگهان یهاوبغض ها
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اشق که من چه ع یتو وتو بدان یرا باخودبرداردوبکشاندبه سو میبرگه دل نوشته ها ریتقد میسوزانم تا مبادا نس یم

 هستم ..... یحسود

 من یبدان توبرا یخود ازآن استفاده کن زترکردنیعز یبرا یاز حسادت من وبخواه یباخبر شو یدل مبادا روز زیعز

  ینیزتریعز

 دل..... زیدوستت دارم عز یلیکه خ میگویته دل م از

#maryam 

@romanzahranabi lou 

 

 لهیکه از بابت وس المیرو که قرار بود فردا بپوشم رو کنار گذاشتم خ ییچمدون جمع کردم ،لباسا یرو که تو لباسام

 شدمیم داریاز ساعت پنج ب دیومن با میپرواز داشت شی.ساعت ش دمیپتو خز ریها راحت شد ،مسواکم رو زدم وبه ز

 یبودم که باصدا زدنا ینیریخواب ش یرفتم .تو فرو یقیبه خواب عم هیچندثان یهم گذاشتم وتو یچشمام رو رو

 دادم که از تیباالخره رضا هیاول یشدم بعد انجام کارها ییوارد دستشو دمیبه صورتم کش یشدم دست داریمامان ب

 لب ریز یدرحال ستین نیریبه اندازه خواب صبح ش یچیهنوزم چشمام خمار خواب بود اه ه رونیب مایب ییدستشو

ولباسم از اتاق زدم  ختیکردم و بدون توجه به ر سیمشغول شونه زدن موهام شدم .موهام رو گ کردمیغرغر م

سالن کپ کردم ،آب  یجمع حاضر تو دنیشدم باد ییرایکنان وارد پذ غیج غیاز نرده پله ها سر خوردم وج رونیب

تاپ شلوارک  دنیتن کردم باد یبه لباسا یبلندشون به خودم اومدم ونگاه یخنده  یدهنم رو قورت دادم با صدا

کنان از پله باال رفتم  غیج غیماهان مواجه شدم ج ی رهیتنم بود سربلند کردم که بانگاه خ یکه تو یرنگ یمشک

 ییاه لباسا شهینم نطورینه ا دمیجویو ناخونام رو م رفتمیاتاق راه م ی.کالفه بار تواتاق حبس کردم  یوخودم رو تو

 حیترج رونیصورتم از اتاق زدم ب شیموهام انداختم بعداز آرا یرو یرنگ یشال مشک مکه قرار بود،بپوشم رو تن زد

 بلند گفتم: یرو به جمع حاضر باصدا یالیخیبرم خودم رو زدم به ب نییخانونه از پله ها پا نباریدادم ا

 سالم -

بهم انداخت  ینگاه یینشستم ،دا ییتوجه بهش کنار دا یبه ماهام انداختم ب یدست دادم نگاه ییوزندا ییدا با

 گفت:
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 احوال دختر من چطوره؟-

 جان حال شما خوبه؟ ییخوبم دا-

 دخترم خوب باشه و من خوب نباشم  شهیمگه م-

 کردم که دوباره گفت:صورتم  یچاشن یلبخند

  شهیبرات تنگ م ریدل منه پ یگینم نایبعد از رفتن م ایایما نم یخونه  چیه-

 شما بشم  یمن فدا یاله دیستین ریترم بودم ،شما که پ یامتحانا ریجون درگ ییبخدا دا-

 کردوگفت: یخنده ا ییزندا

 اصال  میوجود ندار نجایکه ا نا،ماهمیدیو خواهر زاده باهم دل و قلوه م ییخوب دا-

 گونه اش کاشتم و گفتم : یرو یشدم وبوسه ا کینزد ییزندا به

 گلم بشم که  ییزندا یفدا-

 زمیخدا نکنه عز-

 

 یلیبهش خ گهید ی.خفه شو دالرام تو حق ندار ادیماهان نه که هم بدم م نیکنار ا مایهواپ یتو دیبخت گند من با از

 یرو تو گوشم گذاشتم و آهنگ ینشستم ،هندزفر مایهواپ کیکوچ یبهش رفتم کنار پنجره  یچشم غره ا یتوجه کن

واز آسمونا به پر یتو مانیهواپ میفالن نکن میکن نکه زنه حرف زدو گفت فال یکساعتیکردم باالخره بعد از  یپل

 یخواب با لمس شدن دستم توسط کس نیخواب فرو رفتم ،ب یهم افتاد وتو یبه آسمون چشمام رو رهیدراومد خ

 و دمیکش رونیدستش،ب نی،دستم رو ازب دمیهم کش یدستم اخم رو تو یماهان رو یدستا دنیچشم باز کردم با د

 بهم یتوجه چیه گهینکبت خخ انگار ازدستم دلخور شده بود چون د کنهیم ینجوریچرا ا نیررم رو برگردوندم اه ا

 ..نکرد به درک که ناراحت شد ....
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شد،مامان به سمت  یهمگ یمهموت لب ها یوخانوده اش که به استقبال اومده بودن لبخند دیفرش ییدا دنیباد

برادر  هیبغض گلوم رو گرفته بود کاش منم  ختیریاشک بودکه م ییآغوش گرم دا یپرواز کردوتو ییدا

 نگاه روناک رو نسبت به ماهان ینیسنگها  هیبود از همون ثان نیریش یلیکه با اشک وخنده گذشت خ یقیداشتم.دقا

 نیزم دمیکوبیپام رو م یحوصلگ یتوجه به اطرافم با ب یبود تو هم ب دهیناخودآگاه اخم رو کش کردمیاحساس م

 به من انداخت وگفت: ینگاه دیفرش ییدا

 دالرام خانوم ما چه بزرگ شده ماشاهلل -

 شده بود دوباره ادامه داد: قیکه رو صورت دق ینگاه با

 ؟ ادیتو هم نکنه از شهر ما خوشت نم یدیحاال چرا اخمات رو کش-

 کردم و گفتم : یزیر ی خنده

 جون  ییخستم دا یفقط کم  دمیرو ند ییمن که هنوز جز فرودگاه جا-

 ی،با خوشحال میشد ییداخونه  یروناک راه نیرفتن و منو ماهان با ماش دیوفرش ییبه همراه دا ییفرهاد و زندا ییدا

یو باماهان گپ م کردیم یرانندگ ی،ماهان کنار روناک نشسته بود وبا ژشت خاص کردمیشهر نگاه م یابونایبه خ

نگاه خودش رو چه برا  ادیچرا ازش اصال خوشم نم دونمینم یول مهییدختر دا نکهیبا ا یریکبیا یدختره  ششی. ازدن

بهم  ینگاه نیماش یجلو ی نهی.از آجومیزشتوو غلط کرده بخواد مخ بزنه خودمم خرخرش رو م کنه،یماهان لوس م

 انداخت وگفت:

  یدختر عمه حوصله ندار هیچ-

  ادیخوابم م-

 زدو رو به روناک گفت : یپوزخند ماهان

  ادیبودا بازم خوابش م دهیخرس گرفته بود خواب نی،ع گهیبود اونه د دارینه که کل راه رو ب-

 بهش کردم وگفتم : یوحشتناک اخم

  خوابمینداره که من چقدر م یربط یبه کس-
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 گفت: روناک

 ؟یدار تییبا پسر دا یچه رفتار-

 گفت: ماهان

 یدیناآرامه ،اونو ولش کن از خودت بگو درست رو ادامه م شهیولش کن روناک جان دالرام برخالف اسمش هم-

 ؟ نجاهایا یکنیم کارای؟چ

 :گمیم تیعصبان با

  یخودت رو دست باال گرفت یلیچه خبره ؟خ یفک کرد یدیماهان خان چته دختر عموت رو د یهوو-

 فراوون ناخونم تیگلوم نشسته بود از عصبان یتو یزدو مشغول حرف زدن با روناک شد .بغض وحشتناک یپوزخند

 کردم،بایکف دستم احساس مکه فرو رفتم ناخونام رو به  دادمیمحکم فشار م یفشردم به قدر یرو به کف دستم م

 دادم..... هیتک کاپوتشدم و به  ادهیپ نیاز ماش مونیتوجه به اون دوتا م یب نیتوقف ماش

 

چشماش  ندازه،ازیبهم م ی.ماهان نگاه شنیم ادهیپ نی.روناک وماهان از ماشدمیم نیام رو به کاپوت ماش هیتک

 :گمیبه روناک م یبار هیبهت ماهان لعنت .بالحن تندوکنا شدخوند،لعنتیخباثت رو م

 باز بشه !! یصندوق عقب رو بزن شهیم-

 کنهیزمزمه م یزیچ یل ریوز گهیبرام نازک م یروش انجام داده بود ،پشت چشم شیکه هفت قلم آرا ییباچشما

 یابگذرم که تنه خواستمیمن چه آدم شده.از کنارماهان م یبرا دهیتازه به دوران رس ششی،ا زنمیبهش م ی.پوزخند

 شدم وگفتم : رهیبهش خ وخشم تیبا عصبان دمیکشیشونه ام م یکه دستم رو رو یبهم زد در حال

 آخه؟! یمگه کور-

 که مهمون لباش شده بود گفت: یشد وبا پوزخند رهیچشمام خ یتو

 زبونت دراز شده ها،حواست هست؟ بپا برات نبرمش ! یلیخ-

 گفتم: یتخس با
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 یبکن یتونینم یغلط چیهه ،ه-

با صدا زدن  رفتمیشده بودم ودندون قرچه م رهیتنفر بهش خ تیبا نها دادیبه بازوم م یبازوم گرفت وفشار محکم از

.از کنارش  دادیمخشمش رو نشون  تینها نیکه ا دیکشیم یتند یاسمم توسط روناک دستم رو ول کرد ،نفسا

 هریبهم خ تیبا عصبان فتهیکردم هولش دادم که کم مونده بود ب یرو سر روناک خال تمیعصبان یگذشتم وهمه 

 شدوگفت:

  یشد وونهید ومدهیچته ن-

  یخودت ونهید-

 ؟ یرم کرد هیچ-

 برداشتم وگفتم: زیطرفش خ به

  شعوریحرف دهنت رو بفهم ب یهوو-

به روناک رفتم و  یروناک ،نفس نفس زنان چشم غره ا نیکنار ماش ییدا نیجوابم رو بده که با توقف ماش خواست

حال و روزش رو  توستیم یبه دقت کم یکه هرکس یا افهیچمدون رو از صندوق عقب برداشتم .لخ لخ کنان با ق

 . ستادمیده بود وااده شیپ نیکنار مامان که تازه از ماش یتوجه به کس یبفهمه ،غرغر کنان ب

 بهم انداخت وگفت: ینگاه مامان

 ؟ یرو برداشت ینیسنگ نیچرا تو پس چمدون به ا-

 دوباره ادامه داد: یمکث با

 ماهان چرا پس کمکت نکرد؟-

 گفتم : یلحن تند با

 مگه خودم چالقم که ماهان بهم کمک کنه -

 گفت: مامان
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 ها  رهیگیهم م یچنان جبهه ا یخوب حاال مگه سر اورد-

 :گمیم یمونیلحن پش با

  میاومدیکاش نم یمامان خسته ام ،ا-

 برس بعد غرغرات رو شروع کن دختر  هی-

 پووف -

لباش بود  یهم رو یو لبخند ژکوند زدیاز همه وارد خونه شدم اون ماهان احمق هم با روناک داشت حرف م آهر

که هردو  ی.کنار هم در حال میباهم تا از آسانسور باال بر انیمنتظرشون بودم تا از دل وقلوه دادن دست بکشم و ب

انداختم  نیی.سرم رو پا ستادیشدم ماهان کنار وا رتوجه به اون دوتا سوار آسانسو یمن شدن ب کینزد زدنیقهقه م

 نگریم نیبه اونا نداشتم دوباره سردردم شروع شده بود خدا به دادم برسه با ا یبد بود که توجه یحالم اونقدر

چمدون رو  کردیمورد نظر رو اعالم م یبه طبقه  دنیزن که رس ی.با صدا دمیکش میشونیپ یالمصب .دستم رو رو

 گفتم: یبهش کردم با لحن خسته ا یدستم قرار گرفت نگاه یکنم که دست ماهان رو لندب خواستمیم

  برمیخودم م-

پسر قد بلند و  هی دنیبا د رونیمقابل چشماش کم اوردم از آسانسور زدم ب شهیشده بود مثل هم رهیچشمام خ به

 بهم انداخت گفت: یشدم ،پسره نگاه کیبهشون نزد یبود با مکث ستادهیکه برا استقبال ا ینقش زیدختر ر

 درسته؟ ،یدالرام باش دیسالم ،فک کنم تو با-

 بله -

  بستیم یموهاش رو خرگوش شهیکه هم یهست یی،انگار نه انگار که همون دختر کوچولو یچقدر بزرگ شد یوا-

 زدم وبا تعجب گفتم: یلبخند

 ؟ دیباش نیآر ییپسر دا دیشما با-

 گرویهمد ستادمیداشت وا یبلوند یرنگ و موها یآب یکه چشما یتکون داد باهاش دست دادم ومقابل دختر یسر

 :گفت ییو با خوشرو میبغل کرد
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  نیهستم خانوم آر نیمنم نازن-

 جان  نیآر ی،منم دالرامم دخترعمه  یدار یخوش رنگ یچه چشما زمیخوشوقتم عز-

 گفت: یمهربون با

  یحال جذاب هست نیو در ع بایز یلیتوام خ یلطف دار زمیعز-

اس تو  قهیکه پنج دق کردنیم یچه غلط دونهیشد خدا م دایروناک وماهان پ یکردم که سرو کله  یزیر ی خنده

 :|آسانسورن 

 

داشت  حانهیر ییمارال وزندا ییبود همه مشغول حرف زدن باهم بودن .مامان با زندا یوخوب یمیصم یلیخ جمع

خودسون بود فقط  یحال وهوا یهم تو نیوآر یو ناز زدیروناک با ماهان حرف م زدنیها باهم گپ م ییدا زدیحرف م

شده بودم نامرد فقط بامن نامهربون  رهیخ ناکود من بودم .با حسرت به ماهان و روکه تو جمع اضافه ب یانگار کس

همش بلده دل من رو بشکنه .از جام بلند شدم،با بلندشدنم نگاه ها متوجه من شد  رهیفقط دستش واسه من هرز م

 گفت: ییبا خوشرو حانهیر ییزندا

 ؟ یریم ییدالرام جان جا-

 استراحت کنم،سردردام باز شروع شده  ییجا هیمن برم  شهیاگه م-

 گفت: یبا نگران ییدا

 دکتر  میبر یخوایچرا دخترم م-

 عادت کردم  گرنیم نیبه ا گهیجان من د یینه دا-

 روبه روناک گفت: ییزندا

 روناک جان اتاق باال رو به دالرام نشون بده تابره استراحت کنه -

رد رو باز ک یراه افتاد به رمق پشت سرش از پله ها باال رفتم در اتاق از جاش بلند شدوجلو تر از من به ییترش رو با

نداشت جوون  یخاص ییروشنا چیرنگ بود ه یتم اتاق مشک رونیرفت ب یحرف چیبه روش زدم بدون ه یلبخند
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م رو با شال محکم بست میشونیرو عوض کردم پ سام.بعداز انداختن دوتا مسکن لبا  یبخواب یریبگ نجایا دهیحال م

 جام غلت خوردم وبه ماهان فکر کردم که چشمام گرم خواب شد .... یتخت پرت کردم انقدر تو یوخودم رو رو

 

انداختم درک اطرافم برام سخت بود دستم رو  یبه اطرافم نگاه یجیچشمام رو باز کردم با گ یسر درد وحشتناک با

 ی.به موهام دست دمیکش ازهیمطلق فرو رفته بود خم یکیتار یتخت بلند شدم اتاق تو یسرم گذاشتم واز رو یرو

چشمان گذاشتم   یبود چشمام رو زد .دستم رو رو رونیکه ب یبه محض باز کردن در نور رونیواز اتاق رفتم ب دمیکش

ل مث اومدینم ییطبقه بود سه تا اتاق هم باالتر از سالن قرار داشت به راهرو نگاه مردم صدا نیآخر نایی.چون خونه دا

سر  یحیومعدم به طرز فج رفتیم جیکنم سرم گ کاریچ دونستمیهمه در حال استراحت بودن .از سردرد نم نکهیا

 یوت چکسیرفتم بر خالف تصورم ه نییبود .دست به نرده از پله ها پا گرنمیبخاطر م نایا یداشت وهمه  یگارناساز

رو  ییمامان و زندا یه دوباره از پله ها باال رفتم چندبارمنو نبردن بغض کردم و بغ کرد رونیخونه نبود،نامردا رفتن ب

من  یقدم بزنم ،اومم ول یکه لباس بپوشم و برم کم فتمگر مینبود که پاسخگوم باشه .تصم چکسیه یصدا زدمن ول

 یبلند ل راهنیپ هیرنگم رو با  یخی یدور واطرافم .شلوار ل نیهم شمینداره دور نم بی. عستمیرو بلد ن ییکه جا

بستم تا راحت تر کاله بزارم .بعد از آماده شدن با  یرنگم رو تنم کردم وموهام رو دم اسب یمشک یپالتو دمیپوش

 یبودمم سوز بد ستادهیوا یورود یجلو جی.ساعت پنج بود ومن گرونیدر بود از خونه زدم ب یکه رو یدیکل داشتنبر

داشت هدفون  دنیبار یش مثل من گرفته بود انگار هوا.آسمون دل دمیکشیگوشم م یرو شتریو من کاله رو ب ومدیم

با ترس  ییپارک ناآشنا دنیگوش سپردم ،با د ممورد عالقه ا یگوشم گذاشتم و فارغ از اطراف به آهنگا یرو رو

هم که همراهم  یمن ،من چقدر از خونه دور شدم گوش یخدا یهدفون رو از گوشم برداشتم وبه خودم اومدم واا

 یکتمین یرو یدارم با حاال زار یحرف بزنم ونه آدرس یسیانگل تونمیم ینه درست وحساب کارکنمیحاال من چ ستین

گم شده بودم با  بیشهر غر نیا یومن تو شدی.هوا سردتر و سردتر م دادمیاد پام رو تکون مینشستم واز استرس ز

 یپناه یب یبچه  کیکرده بود ومن مثل  دنیبارشد بارون شروع به  شتریصورتم ترسم ب یرو یبارون یافتادن قطره 

لرز . زدیهم پر نم یبود وپرنده ا هشد کیتار کیشده بود هوا تار سیخودم مچاله شده بودم تمام تنم خ یزانو بغل تو

یدور خودم م جیبلند شدم گ مکتین یکنه از رو دایمنو پ یکه کس خوندمیدعا م ریوجودم نشسته بود ز یتو یبد

که بهم لحظه به لحظه  یمرد دنید کردبایم یوبارون هم باهام همراه شدیم ختهیگونه ام ر ی.اشکام رو دمیچرخ

شد با صدا زدن اسمم توسط مرد  یاز پشتم جار یرو قورت دادم و عرق سرد نمبا ترس آب ده شدیتر م کینزد

 یبا خوشحال دیرس میبه دو قدم شد که کیتموم وجودم رو فرا گرفته بود اونقدر نزد یکه ماهان خوشحال دمیفهم
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 سجاش رو دوباره به تر یمشت شدش خوشحال یبه خونه نشسته ودستا یچشما دنیباد یاسمش رو صدا زدم ول

 و...... مدیکش ادیافتادمم چشمام رو بستم وبا تمام توانم فر نیزم یبه صورت خورد رو گهیکه بار د یلیداد .با س هیهد

 

 یکه رو یی،انقدر بلند که احساس کردم هر لحظه ممکن حنجره ام پاره بشه با اشکا دمیکش ادیتوانم فر باتمام

ض بغ ی.با صدا زدیبه تن و بدن هردومون م انهیبود بارون مثل تاز یبیعج تیشدم وضع رهیبهش خ ختیریصورتم م

 بلند گفتم: یآلود ول

عادت کرده سخت  نوریطرفم بزن نه که ا نیا ایب ای،ب یخوبه ها شد سوم یلیماهان ،دست بزنت خ زادیدست مر-

 کنهیاحساس نم یدرد گهیشده د

 نفس زنان ادامه دادم: نفس

 یکه پناه ی؟من یدل من رو بشکن یخوایهم م گهی،چندبار د یزنیبامن ؟که همش به دل من زخم م هیتو چ یدشمن-

 که پدر ندارم تا پشتوانه ام باشه  یگاهم باشه من هیندارم تا تک یکه برادر یندارم من

دستاش گرفت .ملتمسانه نگاه  یمقابلم زانو زدو دستام رو تو دمیکوبیصورتم م یرو یمحکم یها یلیوس زدمیم زار

 :گفتیلب م ریز ومدیوصداش درنم دمیکوبیستبرش م یها نهیس یدستام رو مشت کردم و رو کردینگاه م

و ر ییکه جا ییمردم و زنده شدم.آخه تو یه دلت رو ببخشم آخه دختر از نگرانبزن دالرامم بزن ،خدا منو ببخشه ک-

 ،همه دل نگرونت ان  بیشهر غر یتو یکجا راه افتاد یستیبلد ن

 

سرم بوسه  یآغوشش .رو ونیبازوهاش گرفت و من غرق شدم م ونیمنو م شدیم شترمیکه ب شدیهام کمتر نم هیگر

و غافل از زمان  میشده بود رهیهم خ یبودم تو چشما ستادهیبلند بشم مقابلش وا نیزم یزدو کمکم کرد تا از رو

 هم . یچشما ین ین یتو میومکان غرق شده بود

 گفت: نیغمگ یصورتم گرفت با لحن یصورتم ونم اشک رو با انگشتاش  از رو یرو دیکش ی،دست شدیم ختهیر اشکام

 من فدات بشم  یاشکارو دالرامم اله نیا زینر-

 گفت: یشدم که با مکث رهیبهش خ یجیکرد با گ ریبه قلبم سراز یبیآخر اسمم شور عج تیمالک میم
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 دالرام من دوستت دارم ،من عاشقتم دالرام -

باشه،حالم  نیریوش بیخواب عج هیانگار که  کردمیام حبس شده بود باور نم نهیس یضرب گرفته بود نفس تو قلبم

 پرت شده باشه .... یقیعم یلیخ یدره  هیبود که به  یمثل حال کس

دستاش  یحس شدو رو یبدنم ب ششیآت یکوره  یسردم با لبا یچشماش بودم که با داغ شدن لبا یتو رهیخ

 افتادمم.....

 

دوست  شهیهم م نیعاشقانه، مگه بهتر از ا یبارون با نگاه ریبود ،من وماهان ز یعاشقونه ا یمن چه لحظه  یخدا

بغلش گرفت دستام رو  یپام انداختم من رو تو ریه آسمونا پرواز کنم ماهان دستش رو زب یدارم از شدت خوشحال

حال رو پشت  یب یجنبه  یرو بازکرد ومنه ب نیماشبهتر از آغوش ماهانم در  ییدور گردنش حلقه کرده بود .چه جا

خخ  میآب بود سیماهان رو نداشتم .هر دومون خ ینگاه کردن به چشما یو رو دمیکشیخوابوند .خجالت م نیکاش

 رمق اسم ماهان رو صدا زدم: یشده بود .ب شتریجانانه باشم سردردم ب یسرما خوردگ هیمنتظر  دیبا

 ماهان -

 که مهمون لباش بود گفت: ینگاهم کرد وبا لبخند نیماش یجلو ی نهیآ از

 جانم -

 چرا ؟ یکردیاون همه عاشقونه بهش نگاه م یدیخالت رقصچرا با دختر  یهمه گرفت نیچرا،چرا با روناک ا-

 زدو گفت: یا قهقه

مطمئن بشم تو من رو  نکهیا ینقشه برا هینقشه بود  هیمن با روناک  یمن ،دالرام رابطه  یدوست داشتن ی ونهید-

 ! یدوست دار

 تعجب گفتم: با

 واقعا؟-

 بله ،حسود خانم -
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 رفتم و گفتم : یغره ا چشم

  هیدختر خالت چ ی هیکه بهش ندادم ،پس قض ییچه فحشا-

 ،آره؟ یکنیمحاکمه م یواا-

 :گمیخباثت م با

  یزد شیآت یلیاولشه ،تو دل من رو خ نایآره حاال که ا-

 :گهیم یشرمندگ با

 نوکرتم  ای،تا آخر دن یتا من رو ببخش کنمیبرات م یبخوا یمنو ببخش دالرام دستم بشکنه که روت بلند شد ،هرکار-

 :گمیوم کنمیصورتم م یچاشن یاخم

  ادیحرفا نزن خوشم نم نیعه از ا-

 چرا -

 دختر خالت رو؟ ایغرور داشته باشه ،ماهان بدون غرور رو ندوس ،نگفت دیماهان با-

  اایستیههه ول کن ن-

 نه -

 اون خواهرمه -

 :گمیم غیج با

 ؟یچ-

 نزن ناآرام تا بگم غیج-

 و گفتم: دمیرو ورچ لبام

 به من نگو ناآرام -
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 دالرامم  گمینم گهیبغضت بشم ،باشه د یفدا-

 حاال پرو نشو -

 .مشکلت حل شد؟ نیمنه ،هم یریواون خواهر ش میریبه ش ریاز دست تو دختر ، من و دختر خالم ش-

 نه هنوز -

 چرا ؟ گهید-

 گفتم: یآروم یکه ناخواسته به سراغم اومده بود با صدا یوبا شرم نییرو انداختم پا سرم

 عاشقتم ماهان -

که نم اشک توش نشسته بود مواجه شدم انگار  ییترمز کرد از ترس سرم رو بلند کردم که با چشما ییهویرو  نیماش

عارف در  یآهنگ عاشقونه  یعاشقانه درحال یلحظه  هی یتو خیمون یهر دومون شده بود.من تو یبغض مهمون گلو

 ات دو طرفه کطرفهیعشق  یبفهم نکهیا نیریشلم اعتراف عشق کردم وچه د زیحال پخش شدن بود به ماهان ،به عز

 باشه .....

 

دادم  یسالم رلبیشرم کردم .ز رشونینگاه ها به سمت ما برگشت از نگاه خ یهمه  میکه شد ییدا ی وارد،خونه

رفتم تو حموم لحظه  یمعطل چیمامان به سمتم اومد که ماهان مانعش شد از پله ها باال دوان دوان باال رفتم .بدون ه

تخت با فکر کردن به ماهان و  یرو انداختم رو ودمدوتا مسکن انداختم و خ شدیبه لحظه سر دردم وحشتناک تر م

 یعنیواقعا ماهان عاشق من بود ، یعنیاون لحظه ام  جیممنونم هنوزم گ ایخدا یوا رفتیکه افتاد، دلم غنج م یاتفاق

 یقیخواب عم یجام غلت وخوردم وفکر کردم که تو یمن بودم انقدر تو کردیم فیکه ازش باعشق تعر یاون دختر

 فرو رفتم .

 یشدم آب ییخواب بودم وارد دستشو جیکه هنوز گ یدر حال دمیکش یا ازهیچشم بازکردم ،خم یآالرم گوش یصدا با

من  یوا دمیده بود رو پوشکه روش کروات کار ش یقرمز رنگ راهنیبه موهام زدم ،پ یبه دست و صورتم زدم،شونه ا

 دهستایدر اتاق وا یماهان که جلو دنیباد رونیب زدمو از اتاق  دمیرو پوش میخی یهستم ،شلوار ل راهنمیپ نیعاشق ا

 لب گفتم: ریبود ،هول شدم ودست وپام رو گم کردم ز
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 سالمم -

 خودم  یسالم به خانم خوابالو-

 ام پنهون کردم که گفت: قهی یتو شتریرو ب سرم

  کشهیجونم خانمم خجالت م یا-

 بهم انداخت وگفت: یقیدق نگاه

  یکن یدل بر یخوای،م یکرد پیچه خوشت-

 نکن  تمیعه ماهان اذ-

 جان  یا-

 گفتم: یجد یلحن با

 فهمنایماهان توروخدا همه م-

 بفهمن  خوانیزود که م ای رید-

 تعجب بهش نگاه کردم که گفت: با

 بشه  یرسم یهمه چ یخواستگار امیتا ب گمیبه بابا م رانیا میبرگرد-

 واقعا ؟-

 همه انتظار  نیبستع ا گهیاره عشقم ،د-

 ....یچه خوبه حس عاشق یوا امیبال در ب خواستمیم یخوشحال از

 ماهان -

 جانم -

 بال  یجانت ب-



 ییکوله بارتنها

 
99 

 

  دونمیبشه نم یبود امروز چ هیکه کتک و گر روزیدور دور د میبر یهمگ میصبحونه بخور میبر-

 رام دال-

 شدم که ادامه داد: رهیقلبم گرفت به چشماش خ شیلحن جد از

 که بهت زدم ببخش ییها یلیمنو ببخش بخاطر س-

 ماهان تمومش کن -

 ؟یبخشیم-

 آدم عشقش رو نبخشه  شهیمگه م-

 تو  یمن به فدا یا-

  یاز گرسنگ رمیمیدارم م گهید نییپا میخدا نکنه بر-

بود  دهیپوش یقرمز رنگ یچهارخونه  راهنی.پ میانداختم خخ ندونسته چه ست کرده بود ینگاه پشیزد به ت یلبخند

 .....میو باهم سالم داد میرفت نییرنگ از پله ها پا ینفت یبا شلوار ل

 

یشهر قرار گرفته بودن نگاه م یجا یکه جا یبزرگ وباشکوه یساهایهست ،با شوق به کل ییبایشهر پراز ز نیا یوا

هم جلوتر از ما حرکت  یوناز نیبود دست تو دست ماهان به همراه روناک و آر یشلوغ و قشنگ چه شهر کردم

و  زدیهام لبخند م یباز ونهید نیا هیماهان  ودپر شده ب یکه گوش اندختمیو اونور عکس م نوری.انقدر از ا کردنیم

 تو لبخنداش چشم روهم گذاشتم وگفتم: شدمیمن غرق م

  یماهان-

 ؟ یجان،ماهان-

 :دمیوادامه م زنمیم ییدندون نما لبخند

  زاریمارو ببره رودخانه ا یگیاومم به روناک م-
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  یشناسیتو اون جارو از کجا م-

 گفتیدوستم رها م-

 آهان رها خانم گفته -

 م؟یبر یگیم-

 شکاره انگار  یلیروناک از دستت خ یول گمیچشم م-

 به مال من چشم داره  کنمیاحساس م-

 :گهیتعجب م با

 مالِ تو !-

 :گمیم یالیخیبا ب-

 اره -

  یدار یتو چه مال-

 :گمیو م کنمیدستم بهش اشاره م با

  دمشیکس نم چیماهان ماله منه سهم منه عشق منه به ه-

 : گهیو با شوق م کنهیم بغلم

 جون خودمم  یدل یمن به قربونت برممم فدات بشم خانوم-

 نگاهش کردم. رهیخ رهیروناک به خودم اومدم ازش جدا شدم وخ یکه با صدا میهم غرق شده بود یتو

  میقهوه بخور هی میبر نیفتیتموم شد راه ب تونی:عشق بازروناک

 گفتم: ییپرو با

  میآره تموم شد بر-
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 روش رو برگردوند وبه راهش ادامه داد ..... ییبهم زد خندم رو پنهون کردم وروناک با تروشرو یچشمک ماهان

 یخیب زارویچ نیبپوشم حاال ا ی.اوم چ نیوآر یجشن به مناسبت بچه دار شدن ناز هین بزرگ بود جش هی امشب

 ..... زاریا یرودخانه  یبه سو شیپ

 دهیانقدر دست ماهان رو کش گرفتمیرودخانه قراز گرفته بود به همراه ماه چلک چلک عکس م یکه باال یپل یرو

 تازه عشقم رو به دست اوردممم...... هیخخ خوب چ ادیبودم که کم مونده بود دستش کش ب

و  ییبایهمه ز نیغرق ا دمیکش یآب م یداده بودم و دستم رو تو هیماهان تک یسرم رو به شونه  میشد قیقا سوار

ن وم گفتیوعاشقانه م ریکرده باشه ماهان برام حرف دلپذ یخوشگل بود انگار که خدا نقاش یلیعشق شده بود خ

 یباشه ول یعشق کم نباشه و ابد نیعمر ا که خواستمیواز خدا م شدمیپراز عشق م یو عاشق یشحالخو نهمهیا یتو

 ......میهست خیمون یکه تو ییروزا نیهم یهه اونموقع خبر نداشتم که عشقم فقط برا

 

 دمیم امیماهان تو تل پ یبپوشم .برا یچ دونمیشدم نم جیاصال گ ستیاه حس جشن ن چرخمیبار دور خودم م کالفه

.... 

  یچه رنگ یپوشیکه م ی:ماهان لباسدالرام

 ام داد یاز چند لحظه پ بعد

  دمیکت اسپرت پوش هی دمیبا شلوار کتان شا پوشمیکمرنگ م یصورت راهنی:عشقم من پیماهان

 کنم بپوشم  دایپ تونمیم یچ نمی:باش من برم ببدالرام

 جون ی:باشه دلیماهان

. رونیچمدونم رو رختم ب یلباسا دمیکه تو ذهنم زده شد از جا پر یبپوشم خدا با جرقه ا یکردم ،اوم چ یمکث

 هیبود .روش  یپوریکه دستاش به حالت ک راهنیپ هی دمیکش رونیکمونگم رو ب یصورت راهنیکردم.پ دایخودشه پ

چه پار یکه رو یزیر یداشت گال یکیکوچداشت دور کمرش هم کمر بند  یجالب یها نیچ نشییوپا خوردیکت م مین

 یرو رو یشگیصورتم مهمون کردم عطر هم یرو یساده ا شیآرا نهی.مقابل آ کردیلباس رو صدبرابر م ییبایبود ز
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اومد ساپورت کلفت  یم دمیرنگ لباس به پوست سف دمیرو پوش راهنیمهمون لبام شد .پ یمچ و گردنم زدم لبخند

 تنوع به خرج بدم مثال ..... یکمموهام رو صاف کردم تا  دمیرنگم رو پوش یمشک

باز  کبارهیبدون در زدن در اتاق ماهان رو به  رونیبه دست از اتاق زدم ب یوگوش ختمیصورتم ر یهام رو رر یچتر

 زدم و گفتم: ییشد لبخند دندون نما رهیکردم با ترس بهم خ

  یدیترس دیببخش-

 به غب غب انداخت و گفت : یباد

 هه منو ترس ،برو بچه -

  ستمیمن بچه ن-

 کوشولو یبچه ا-

 آره اصال بچه ام ،بچه بودن خوبه -

 به چشمام گفت: رهیسمتم اومد با دستاش صورتم رو قاب گرفت خ به

  یچه خوشگل شد-

 خوشگل بودم -

  یبر منکرش لعنت خوشگلتر شد-

  یتوام جذاب تر شد-

 تش کردوگفت:صور یچاشن یبه لباسام انداخت و اخم یکل یفاصله گرفت ،نگاه ازم

  یدیپوش هیچه لباس نیا-

 بغض آلود گفتم: یانداختم با لحن یبه لباسم نگاه یناراحت با

 (: ادیزشته ،بهم نم-
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 آخه ...... یدیپوش یکوتاهه. ساپورت برا چ یلیخ یول ادیهم م یلیخ ادیبهت م-

 ماهان توروخدا -

 حرف نباشه برو عوص کن -

 بغض گفتم: با

 باشه -

 انداختم و به طرف در حرکت کردم که با صداش متوقف شدم . نییسرم رو پا یناراحت با

  دمیاجازه م نبارویحاال ا-

 :گمیوبا شوق م گردمیبه سمتش برم یخوشحال با

 واقعا-

 اره -

 یماهان مرس یمرس-

 خخ چه خوشحاله -

 میعکس بنداز یایم-

 چرا که نه -

  میبازم ست کرد-

 انداخت و گفت: یلباساش نگاه به

 آره -

 دمیکش ینفس دیکوبیم نهیدستاش رو دور شکمم حلقه کرد داغ کردم ،قلبم تندتند به س میستادیوا یقد نهیآ مقابل

 میکه از اتاق بر میداد تیوباالخره رضا میانداخت یسلف ییهم شد دو سه تا یو عکس انداختم .چه عکس قشنگ
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به چشمام  رهیبهم انداخت و خ یبا نفرت نگاه نا.دراومدن ما از اتاق همانا اومدن روناک از اتاقش هم هما رونیب

 زدوگفت: یپوزخند

  یهه  چه زود وا داد-

 به خودم مربوطه -

  یلیخ یساده ا یلیخ-

 بهش انداخت وگفت: ینگاه ماعان

 افتاده دختر عمو ؟ یاتفاق-

 به ماهان گفت: رهیخ

 نه -

 بهم رفت واز مقابل چشمام دور شد...... یره اغ چشم

 

مهربون بودند البته اگه  یلیخ ییدا یبودند .خانواده  دهینحوه تدارک د تیبود وبه بهتر یباشکوه یلیخ جشن

 دیبهم خوش گذشت شا یلیخ میبود خیمون یتو ییدا یکه خونه  یدوهفته ا ی. توشهیبهترم م میروناک رو کنار بزار

،مامان  دونستمیم شتریقدر اون روزام رو ب اششد .ک یعمرم همون روزا بود که کنار ماهانم سپر یروزا نیبهتر

پووف باالخره  دیپرسینم یزیو چ اوردیبه روم نم یلیخ یکرده بود ول ییشک ها هیمن و ماهان  ینسبت به رابطه 

 حتما برم دانشگاه ..... دیترم منم تموم شده فردا با انیم التیتعط میشیم رانیا یامروز راه

از  رانیا انیب خواستیو ازشون م کردیم هیگر  ییآغوش دا یکردن ما به فرودگاه اومده بود مامان تو یراه یبرا همه

 د،گرمیآغوشش کش یمهمون لبام شد با اکراه منو تو یلبخند دمیکردم به روناک که رس یتک تکشون خداحافظ

 م:گوشش زمزمه وارگفت یبغلش کردم و تو

 بود که به ماهان داشتم ..... یادیمدت باهات بد رفتار کردم ،دست خودم نبود از عشق ز نیببخش روناک توا-

 به اشک نشسته گفت: یگونه ام کاشت ازش جدا شدم با چشما یرو یا بوسه
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  شهی،دلم برات تنگ م یمنو ببخش دیتوبا-

 طور نیمنم هم-

  یومدیکه ن ینامرد یلیسالمم برسون وبهش بگو خ ایدن هیاز طرف من  ایبه دن-

 چشم حتما -

کردن وکاش قدر  یخداحافظ شهیچه بد م یوگاه دیو وقت رفتن رس دنیو ماهان مردونه هم رو به آغوش،کش نیآر

کنار هم  یغم چیبود که همه بدون ه ینیریش یدورهم نیاخر نیا میدونستیباهم بودن رو م یتک تک لحظه ها

 .....میبود

 دادم وگفتم: هیمثل موقع اومدن کنار ماهان نشسته بودم سرم رو به شونش تک مایهواپ یتو

 لحظه ها تموم نشه نیماهان کاش ا-

  شهیم شتریلحظه ها ب نیبه بعد ازا نیعشقم از ا-

 :گمیوبا حسرت م زنمیم یلبخند

 خدا کنه -

 بهم انداخت وگفت: یا رهینگاه خ ماهان

 دالرام -

 جانمم-

 ؟یعاشق من شد یتوک-

 گفتم: یانداختم وبا مکث نییرو پا سرم

 سالم بود۱۵که  یاومم از وقت-

 واقعا-
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 آره -

  یچطور عاشقم شد یکنیم فیبرام تعر-

 تا مغزت رو بخورم با حرفام  یچشمام آماده ا یبه رو-

 آماده ام  یآماده -

 کردن...... فیکردم به تعر شروع موینوجوان نیریش یاهایو من غرق شدم تو رو میدیخند هردو

 

 کردن: فیماهان شروع کردم به تعر ینگاه به چشما با

 یباعث تلخ یوگاه نیریش یکه گاه یاتفاق هی افتهیم ییاتفاقا هیقلبم  یپونزده سالم بودکه حس کردم که تو قایدق

. درسته  یشد بهش وابسته بشم تو بود یکه اطراف من بود وباعث م یاون دوره حساس تنها پسر یشدن . تو یم

. شدیگاهم باشه حس م هیکه پشتوانه وتک  یرادرپدر و ب یخال یجا میزندگ یتو شهیهم ینداشتم ول یکمبود محبت

 . زدیلنگ م میزندگ یجا هی شهیهم

 خوشحال شده بود یلیخ ای،دن دیکرده بود زیواون رو سورپرا نیگرفت یتولد ایدن یتو برا میبه تصم ادمهی درست

 یم یبود . من احمق به خواهر خودم حسود اینگاه ها وتوجه ها فقط و فقط به دن ی. همه  شناختیوسر از پا نم

 شد. یم میکنارم بود حسود شهیکه هم یکردم به خواهر

 هی یبراش به عنوان کادو دستبند نقره داد یوقت کردمیاحساس حقارت م داد،یاضافه بودن بهم دست م احساس

 زهیم زهیر یبرام عروسک ومجسمه ها یکردیمنو بچه فرض م شهیماهان تو هم یدون یدلم شکست آخه م ییجورا

 یو من رو تو جمعتون راه نم دیبود مه کیتو ج کیج ایودن نایزدن.  تو و م ی. همه اونشب باهم گپ میدیخریم

 بده. مینبود تا دلدار یکس یکردم ول هیمن اونشب تا صبح گر دیداد

 ییبرام معنا یشده بود تو ... زندگ المیفکرو خ ی. همه شدمیو ازت دور تر و دور تر م شدیتر م یمن قو یحسا

 نداشت همش شده بود ماهان وماهان وماهان ...
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که کمکت کنم من همون لحظه  یکرد و ازم خواست یکه بهم اعتراف عشق از دختر یوقت یول یدیتو نفهم ماهان

 که عاشقش یاز عشقت نسبت به دختر یو ادامه داد یدیافتادم تو ند یبلند کیر تو مردم انگار که از ،همون جا کنا

 . یبود

 یاز ماهانم بود ،توچ هیهد نیتر نیریبرام ش یکه بهم داد، ول یدردش و حقارت یباهمه  یکه بهم زد ییها یلیس

 قرارتم پسر... یهمه ب نیکه من ا یدار

 

بغض آلود زمزمه  ییرنگش نم اشک مهمون شده بود ،با صدا یعسل یچشما یچشم هاش غرق شده بودم ،تو یتو

 وار گفت:

 یکه زنده ام زندگ یخورم از االن تا وقت یهمه باعث عذاب عشقم شدم ،قسم م نیدالرام شرمندتم که ندونسته ا-

 کنم عشقم نیریرو برات ش

 

کنه و بعداز اون  نیریرو بهم ش یزندگ یفقط تونست چند ماه فیداشت وح ینامرده ،ماهان عمرکوتاه یزندگ چقدر

 تلخ تلخ شد ... میتموم زندگ

 

 هفته بعد  کی

. 

که با  نییپا دمیتخت پر یضرب باز شد. از رو کیتخت مشغول چت کردن باماهان بودم که در اتاق  یرو درازکش

 رهیبرداشت با ترس بهش خ زیگاه کردم که به سمتم خبهش ن یروبه رو شدم . سوال ایدن یوآشفته  یعصب یچهره 

گونه ام کاشت  یرو یتر کرد بوسه ا جیگ وتر  جیقهقه اش منو گ ی،صدا دیمن رو به آغوش کش یشده بودم که تند

 که باعث شد صورتم خودبه خود جمع بشه هلش دادم وگفتم:

 ا؟یدن یشد وونهیوا چته د -

 کردم وادامه دادم  یمکث
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 بغل و بوس کردنت .چه خبر شده؟ نیاومدنت نه به ا ینه به اون عصب-

 صورتش کرد و گفت: یچاشن یلبخند

 فدات بشه ایدن یاله -

 هن -

  یزهر،باالخره مخ ماهان رو زد-

  یگیم یچ -

 افتاد؟ یچه اتفاقات خیتو مون شدیچ نمیکن بب فیزود باش برام تعر -

 پوف -

 بگو بگو زود باش -

  گهیخوب د -

 رو بستم روگفتم: چشمام

  یلیبد بود خ یلیدو روز اول برام اونجا جهنم بود خ یزد وا یلی.ماهان باز بهم سشدیکه چ یدونینم ایدن یوا-

 :گهیوم پرهیحرفم م ونیم ایادامه بدم که دن خوامیم

 نمه دستش رو قلم کنم هی دیزد با یلیبهت س القید یباز اون پسره -

 ،خخ خودم قلم کردم دستش رو  القیبه عشق من نگو د یاو - 

 رو  شیخوب بگو بق -

تک که گفتنش برابر با ک ییکردم البته با سانسور قسمت ها فیکه افتاده بود مو به مو براش تعر ییاتفاق ها ی همه

 بود.... ایخوردن از دست دن

 زش دور شدممم.....زدم وا ایبه دن یدم،چشمکیدست از حرف زدن کش میزنگ گوش یصدا با
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 .دیچیگوشم پ یماهان تو یسبز رو لمس کردم که صدا ی،دکمه  رونیزدم ب ازاتاق

  یجانم ماهان-

 خانم  یسالم دل کیعل -

 کردم وگفتم : یزیر ی خنده

 سالم بر ماهان خان خودم -

 ؟یآف شد یپس بدون خداحافظ هویچرا  -

 کنم یفرصت نداد تا ازت خداحافظ گهیاومد د ایدن -

 ؟یکن یم کارای،چیاوک-

 زدم. یحرف م ایکردم بعداز اونم با دن یچت م یکه با جنابعال شیساعت پ میتا ن -

 باش مواظب خودت باش عشقم من برم کار دارم  -

 ؟یریکجا م -

 باش  شمیم نیکوچولو هست انجام بدم بازآنال یچندتا کارا هی رمیم-

 باشه مواظب خودت باش ،خداحافظ عشقم -

 خداحافظ دالرامم  -

 باشه. یقلبم گذاشتم واز خدا خواستم که عمرعشقم طوالن یرو رو یگوش

 گفتم : یوالس یبا لحن رونشیب پیت دنیبه سرتا پاش انداختم با د یچشم تو چشم شدم نگاه کل ایکه با دن برگشتم

 ؟ یو کاله کرد ،شالیکجا به سالمت-

 نازک کرد وگفت: یچشم پشت
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  رونیب رمیبا آقامون م-

  گهیچه آقامونم م ششیا -

  ادیچشت در ب -

 منم بشه . یخندش باعث شد خنده مهمون لب ها کیرو جمع کردم وشل صورتم

که  یبه گردنم دادمو در حال یوقر دمیکنم ،کاله بار دور خودم چرخ کاریدونستم چ ینم یکاریاز ب ایرفتن دن با

 وهیکه جز م نجایرو کردم اه ا رویرو ز خچالیرفتم .درو  نییپا خوندم از پله ها یرو بلند بلند با خودم م یآهنگ

 ونیزیجلو تلو یکاناپه  یو خودم رو  رو رونیب زدماز آشپزخونه  زونیآو یخوردن .با لب و لوچه  یبرا یزیچ

از  شدیپخش مpmcکه از   یماهواره شدم.با آهنگ شاد یرو کردن کاناال رویرو برداشتم و مشغول ز موتیانداختم ر

 یرلب غرغ ریز میدوباره گوش یکردم با صدا هیتخل یچه انرژ شیکردم.آخ دنیکاناپه بلند شدم وشروع به رقص یرو

 کردم:

  هیک گهید نیا -

 کردم وگفتم: کیبه گوشم نزد یگوش

  یبل -

 کارت دارم  رونیب میدنبالت بر امیبپوش ب یدل -

 مشغول آماده شدن شدم..... یندادتا جوابش رو بدم و قطع کرد، رقص کنان از پله ها باال رفتم وبا خوشحال مجال

 

واز  دمیرنگم رو پوش یآل استار مشک یکفش ها رونیدم وا اتاق زدم ب تیاز رضا یبه لباسام انداختم. لبخند ینگاه

ماهان مقابلم ترمز  نیرو باز کردم به محض باز کردن در، ماش اطیگذشتم در ح اطیقدم زنان از ح رونیخونه زدم ب

 . تمشدم به سمت ماهان برگش نیزد و سوار ماش یشد.چشمام برق

 سالم-

 سالم خانم گل -
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 زد یکردم که لبخند یدستام گذاشت شوک زده بهش نگاه م ونیرو م یبهم انداخت و گل رز سرخ رنگ ینگاه ماهان

 ت:شدو گف رهیوعاشقانه بهم خ

 خانم گل  یگل برا -

 ،من عاشق گل رزم  یماهان مرس یوا -

 : دمیدستم گرفتم وکش ونیکرد دلم براش ضعف رفت گونه اش رو م زونیتخس آو یرو مثل پسر بچه ها لباش

 من فدات بشم  یاله -

 وگفت: دیگونه اش کش یرو یدست

  ایقابل کنترل ریخخ غ -

 که هستم  نمیمن هم -

  گهیشدم د اتیباز ونهید نیمنم عاشق هم -

 گفتم : اریاخت یب

 شدم اتیتخس باز نیمنم عاشق هم -

 کرد و به راه افتاد . یرو پل یمهمون لب هامون شد دستش به سمت پخش رفت وآهنگ یلبخند هردو

آهنگ سفر  یکلمه به کلمه  ندازه،بایهام م یبچگ ادیآهنگ منو  نیا یوا میشروع شدن آهنگ هردو سکوت کرد با

 ......یبه دوران بچگ کردمیم

 

 نره دوستت  دارم  ادتی

 دلم تنگه برات  یلیخ

  ریندارم روبگ دارو
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 خودت مال چشات  مال

 شو بخاطرم یآفتاب اریو بردار و ب دیخورش

 منتظرم ینکن رینره د ادتی قرارمون

 نره  ادتینره دوستت دارم  ادتی قرارمون

 ساعت عشق  قرارمون

  ومدنیوقت ن هیو ترس  یدلواپسدلشوره زدن ،کنار  کنار

 ترم    ونهیو عاشق تو از همه د عاشقم

 منتظرم ینکن رینره د ادتیقرارمون  

 نره  ادتینره دوستت دارم  ادتی قرارمون

 عطر توست  ریقرارمون کنار گل که سر به ز 

 شست  شهیکه هزار تا بغض رو م یدامن نیچ نیچ تو

 شو بخاطرم یآفتاب اریبردار و ب دویخورش

 منتظرم ینکن رینره د ادتی قرارمون

 :زنمیماهان رو صدام یبغض آلود یبا صدا شهیمهمون گلوم م بغض

 ماهان -

 :گهیم یوبا نگران دارهیرو نگه م نی،ماش شهیم رهیتعجب بهم خ با

 تو صدات بغض باشه  نمیدالرام نب شدهیچ -

گاهم کنارم بود چه زود بابام  هیکه تک ییروزا ادهیکه بابام بود  ییوقتا ادهی ندازهیها م یبچگ ادیآهنگ منو  نیا-

 پدر شدم........ یتنهام گذاشت چه زود ب
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صورتم.ماهان من رو  یاشکام رو ختنیر یبرا شهیم یشروع نیوا شهیم دهیصورتم غلت یلجوجانه رو یاشک قطره

 دهیم یو اون دلدار کنمیهق هق م شتریبآغوش مردانه اش و  نیا یتو شمیغرق م کنهیحصار دستاش پنهون م یتو

 :گمیم رلبیوز شمی.با آروم شدنم ازش جدامزنهیموهام م یرو یزیر یوبوسه ها

  دیببخش -

دورگه شده ازش  هیکه از شدت گر یی.با صداکنهیو دوباره حرکت م کنهیرو روشن م نیماش ندازهیبهم م ینگاه

 :پرسمیم

 ماهان؟ میریم میکجادار -

 خوب یلیخ یجا هی -

 انداختم وگفتم : یبه اطرام نگاه نیتوقف ماش با

 پارک  نیبازم ا -

 گهید یجا میبر یدوست ندار -

 نه دوست دارم -

 ییایپارک رو گذاشتم پارک رو نیدالرام من اسم ا یدونیم -

 ؟ییایحاال چرا رو-

 دنج وآروم یلیخ -

 :گمیشوق م با

 ییایپارک رو یبه سو شیپس پ -

 زنهیچشمام برق م رهیگیوتنقالت کنارم قرار م یپراز خوراک ی.ماهان با دست شمیم ادهیپ نیاز ماش زنه،یم یلبخند

 :گمیوم

 ؟ یدیخر یک نارویا -
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  دمیدنبالت خر امیب خواستمیم -

 باوا دستت طال -

وقت  چیلحظه ها ه نی.کاش ا میکرد ینثار هم م یعاشقونه ا یوحرفا میزدیپارک قدم م یتو دست هم تو دست

 لحظه کنار عشقم جون بدم ....ولعنت به کاش وکاش وکاش..... نیجا هم نی.کاش هم شدیتموم نم

 

ت روبه سم یکه پفک ی.درحالمینیها بش مکتیاز ن یکی یتا رو میداد تیو رضا میدیدست از قدم زدن کش باالخره

 بردم روبه ماهان گفتم: یدهنم م

 ماهان  -

 جان ماهان  -

  یبگ ییبه دا یخوایم یک گمیبال ،م یجانت ب -

 رو؟ یچ -

  گهیرابطمون رو د -

 گفتم  -

 افتاد  نیزم یدستام رو ونیشوک زده پفک از م 

 نه  -

 آره  -

 کارکنم؟یمن حاال من از خجالت چ یوا ی؟ا یچه زود؟ چرا به من نگفت ؟یگفت یک -

 از بازوش گرفتم وگفتم: یشگونیسر داد ،ن یا خنده

 درد نخند  یا -
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 جمع شده از درد گفت: یبا صورت دویبازوش  کش یرو رو شدست

   خوامیکه دست بزن داره نم یشدم، من زن مونیاصال پش -

 تر کردوگفت: کیکردم که ماهان  خودش رو بهم نزد یلب غرغر م ریز  

 نداره گلم  یهمه نگران نیا نکهیمن ا زیعز-

 ؟یاسترس گرفتم ،به مامان من که نگفت ستیدست خودم ن -

 ممیتصم نیطور مامانم از ا نیخوشحال شدو ذوق کرد هم یلیروکه  به بابا گفتم بابا خ هیاتفاقا چرا من که قض -

 استقبال کرد .باباهام همون موقع زنگ زدوبه عمه گفت 

 من همه خبر دارن جز خودم یوا یا-

 :دمیاز ماهان پرس یفکر کردم سوال یکم

 زد؟ساعت چند به مامان زنگ  قایدق ییدا -

 امروز گفتم چه طور؟ -

 کردیم ممیج نیاومده بود س ایچرا دن گمیم -

 زیچ هی مونهیفقط م-

 ؟ یچ -

  یخواستگار میایما فردا شب م-

 به ماهان نگاه کردم وگفتم: دیکنم مردمک چشامم لغز یشوک دوم من امروز قطعا سکته م نمیا

  گنیآخه پسر خوب االن م یدیتو منو امروز به کشتن م -

 گهید مینیما ا -

 بگو  یبگ یخواستیم یخوب چ-
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 دوستم برم شمال  یمراسم عروس یبرا دیراستش دالرام من با -

 ؟ یریم یک-

  میکن یاز اونجا اومدم عقد م یخواستگار یفردا -

 :گمیم یناراحت با

  ینر شهیم -

 نمجبران ک شیتو عروس دیها کرده با یخوب یلیبه من خ رینرم، ام شهینم یبرم ول خوادیدالرام بخدا خودمم دلم نم -

 باش -

تا مبادا  دادمیرنگش بغضم رو قورت م یعسل یبه چشما رهیچونه ام گذاشت وسرم رو بلند کرد خ ریرو ز  دستش

 صورتم و رسوا بشم..... یرو زهیاشکام بر

 به موهاش و گفت: یچنگ

 دالرام مرگ من ناراحت نشو -

 یلیفقط ،فقط دلم برات خ ستمیمن از دستت ناراحت ن رممیمیمنم م یری،تو بم یریخدانکنه بم ریزبونت رو گاز بگ-

  شهیتنگ م یلیخ

ماه  میشمال باهم بر یانشا اهلل سفر بعد گردمیبرم رمیعشقم دو روزه م شهیجان من منم دلم برات تنگ م یا -

 عسلمون 

پارک  نیکه دست از ا میدیم تیالخره رضاشدن هوا با کی.با تارکنهیو گونه هام داغ م رهیگیوجودم رو فرا م شرم

 ......میشیم کینزد نی.دست تو دست هم قدم زنان به ماشمیبکش ییایرو

 

 یدرحال شمی. وارد خونه مشهیوازم دور م دمیبراش تکون م یدست ،یبعد از زدن بوق کنهیم ادهیجلو در منو پ ماهان

 . شمیکنم واردآشپزخونه م یلباسم رو باز م یکه دکمه ها
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 خودم یسالم بر مامان فرشته -

 :گهیکه مشغول درست کردن غذاس م یودرحال ندازهیبهم م ینگاه

  یسالم ،کجا رفته بود-

  رونیبا ماهان رفته بودم ب -

 و گفت: دیرو درهم کش اخماش

  رونیب یمن بهت اجازه دادم که با ماهان بر -

 تعجب ،تته پته کنان روبه مامان گفتم: با

 افتاده مامان؟ یاتفاق -

  فتهیب ینه مگه قراره اتفاق -

 : گهیتندو محکم م یکه با لحن رونیاز آشپزخونه بزنم ب خوامیم

 کارت دارم سایوا -

  امیبرم لباسام رو عوض کنم ب -

 پس  ایزود ب -

داره  کاریچ یعنی. شمیباال.وارد اتاق م رمیدلم نشسته از پله ها م یتو یبیعج یکه دلشوره  یکنم،درحال یم یمکث

 ینجوریچرا پس االن ا رونیمشکل نداشت من با ماهان برم ب چوقتیشد مامان که ه یعصب هویمامان باهام چرا 

کاناپه نشسته راهم رو کج  یمامان که رو دنیبا د رونیاز اتاق زدم ب یقرار یجبهه گرفت.لباسام رو عوض کردم با ب

صورتش کرد دستام رو  یچاشن یلرزونم انداخت خنده ا یدستابه  یکردم به سمتش رفتم .کنارش جا گرفتم نگاه

 دستاش گرفت وگفت: نیب

  رینگ یآشپزخونه بهت زدم رو جد یکه تو یی،نترس بابا حرفا لرزهیدالرام چرا دستات م هیچ-

 به چشماش منتظر بودم... رهیوخ دمیکش یاز سر آسودگ یدهنم رو قورت دادم ،نفس آب
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 که بهت بگم  دونستمیخودم م ی فهیرو وظ نیمن ا یول یارکه خبر د دونمیدالرام م-

 د؟یروبگ یرو خبر دارم؟چ یچ -

 به پشتم زد وگفت: یوضربه ا دیخند

 کرده  یکه ماهان دوستت داره  و ازت خواستگار دونمینکن دختر ، م اهیمنو س-

م گونه ها ادی.از شرم زهیچ یکارا برا نیا گهید یخبر دار هیآروم باش دختر تو که از قض ختیقلبم فرو ر کبارهی به

 انداختم که مامان ادامه داد: نییگلگون شده بود سرم رو پا نایمطم

 گوجه  نیع یخوبه حاال دختر خجالت نکش واسه من، شد-

 :دیچونه ام قرار دادو سرم رو بلند کرد وپرس ریدستش رو ز   

  یخواستگار انیفردا ب یهست یراض -

 رفتم که دوباره گفت : یازم گرفته بودند قدرت حرف زدن نداشتم با لباسم ور مقدرت تکلم رو  انگار

 چرا؟ یسکوت گرفت یبگو دختر هزار تا کار دارم ،روزه  -

 با جون کندن گفتم :  

  انیب دیبگ میراض -

آغوش  نیا یآغوش گرمش گرفت و من حل شدم تو یمنو تو دیکش یکل م یکه با شاد یکرد و در حال یا خنده

 مادرانه ...

 

 فتهیقرار براشون ب یچه اتفاق بد ندهیدرآ نکهیما فارغ از ا یو خنده خورده شد .خانواده  یاونشب با خوشحال شام

 یاونروزا تموم نم چوقتیمن بود کاش ه یلبا یلبخند رو نیآخر نیا دیشا کردنیم یکنار هم جمع بودن و خوشحال

 شد.

 . میکرد یعالمه شلوغ کار هیو میظرفارو شست ایکه خورده شد به همراه دن شام
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هشت بود از جا  یساعت که رو یعقربه ها دنیدانشگاه دارم، با د یمامان چشمام باز کردم. وا یصبح با صدازدن ها 

 یاز درسا عقبم. با عجله وکالفک ینگرفتم کل یمدت دانشگاه رو جد نیساعت بعد کالس دارم اه ا کیمن  یوا دمیپر

 اومدم یم نییو تن زدم.از پله ها  دون دوان پا دمیکش رونیمانتو هام ب نیمانتو از ب هی یصورتم رو شستم وسرسر

 گفتم: یوم

 خونه ام  خداحافظ  میون کیشده ساعت  رمید رمیمامان من م -

 تکون دادم .با نگه داشتنش یتاکس یبرا یدست دمیفقط دو ابونیتا سر خ رونیجوابش نشدم واز خونه زدم ب منتظر

به  و رونیب دمیرو از کوله ام کش یو گوش دمیبه صورتم کش یدست زدمیبودم نفس نفس م دهیسوار شدم از بس دو

ا دانشگاه ب یحساب کردم و تاورود یپول رو سرسر یساعت کالسم.با توقف تاکس کیدادم که تا ساعت  امیماهان پ

 دنیراحت وارد دانشگاه شدم.با د یالیوبا خ دمیکش یاز سرآسودگ ینفس دمیعجله راه رفتم به دانشگاه که رس

 بزنم. یمن استاد هم وارد کالس شد و فرصت نشد با رها حرف دنیرهاکنارش جا گرفتم به محض رس

 دادم ،خودش رو ازم جدا کرد و گفت: هیشونه رها تک یرو یتموم شدن کالس با خستگ با

 زندم ایمردم  ینیبب اینزن نایمدت زنگ ا نیا یبود یگور ،کدوم نمیتن لشت رو جمع کن بب -

 کردم وگفتم: یا خنده

  رهیجون من بم قیخدانکنه رف -

 مدت ؟ نیا یافتاده تو یچه اتفاقات نمیکن بب فیتعر-

 ماهان قلبم پره شوق شد وگفتم:  ی هیاوردن قض ادیبه  با

 کنم  یم فیجمع کن تو راه برات تعر -

 باشه  -

به سمت رها برگشتم وبا  میقدم زنان در حال حرکت بود رونیب میام رو برداشتم وبه همراه رها از دانشگاه زد کوله

 گفتم: یخوشحال

 ! یخواستگار انیامروزم-



 ییکوله بارتنها

 
120 

 

 : گهیتعجب م با

 ؟یک-

 ماهان -

 گفت : یلب م ریتونست حرف بزنه و ز یبهم بود نم رهیهنگ کرد ،خ بدبخت

 نه_

 آره-

 گرفت وگفت:از بازوم  یشگونین

 کن  فیزود باش همش رو برام بدون سانسور تعر -

 یبا ناراحت دادیرو نشون م میساعت که دو ن دنیکردم با د فیکه افتاده بود براش تعر ییهمه راه رو براش از اتفاقا   

 گفتم :

 توعه ها  ریشده همش تقص ریمن چقدر د یوا -

 کنم  کاریعه من چ -

  ادیم خواستگار ببرا خوادیسرم امروزم ریخ -

 یخر کار کن نیع یوقت دار انیکه ب ینداره از االن  تاوقت بیخخ ع -

 :گمیم تیعصبان با

 رها ،آدم شو  -

  یمونیآدم بشم تو تنها م -

 گمشو  -
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در ،با عجله درو باز کردم و وارو  یبه جلو دنیبا رس رمیبا عجله کوچه رو را م شهیودور م دهیبرام تکون م یدست

 گفتم: یخونه شدم بازم بدون معطل

 کمکت  امیشد لباسام رو عوض کنم ب ریسالم مامان ببخش د -

 رونیب زنمیکشم و از اتاق م یبه صورتم م ی.دست کنمیولباسام رو عوض م شمیدوان وارد اتاق م دوان

 

 .رونیب زنمیکشم و از اتاق م یبه صورتم م یدست. کنمیولباسام رو عوض م شمیدوان وارد اتاق م دوان

 :گمیوم ستمیمیمامان وا مقابل

 شد  رید م،شرمندهیایب ینذاشت با تاکس شعوریب یرها نیمامان ا دیببخش-

 :گهیوم کشهیصورتم م یرو یدست

 که ستنین بهیغر نایا تییدا میهمه کاراو کرد ای،با دن یهمه هول نیدختر چرا ا -

 :گمیاندازم وم یم نییرو پا سرم

  ستیدست خودم ن-

 :گهیوم زنهیم یلبخند

  یاستراحت کن رنگ به رو ندار یناهارت رو بخوربرو کم نیبش-

 یکه مامان پخته.ظرف هارو م شمیم ییو مشغول خوردن کتلت ها نمیش یم یغذاخور زیوپشت م دمیتکون م یسر

 نیاز ا دیکشم شا یم ینفس زنهیبرق م یزیبهت مامان خونه از تم ولیا یاندازم. وا یبه خونه م یاجمال یشورم نگاه

 نداره که نداره.... دهیفا چیپووف ه یدلهره کم بشه ول

 یکنم .با لذت آهنگ رو زمزمه م یم یرو پل یلیکنم آهنگ دوستت دارم از سامان جل یتخت پرت م یخودم رو رو  

 ماهان وعشقش ..... یتو شمیکنم وغرق م
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مثل عادت  شمی.وارد حموم م شمیتخت بلند م یاز رو دهیساعت که ،ساعت پنج رو نشون م یبه هاعقر دنید با

 شدیاه حاال نم رونیب زنمیاسترس و دلشوره اس.از حموم م یاه لعنت به هرچ ستمیا یدوش آب سرد م ریز یشگیهم

 یابه لباس یجی.با گ ستیحساب شده ن انکار مام چیکرد،ه یومامان شام دعوتشون نم انیب یخواستگار یفقط برا

خودم  دور شتریباز شدن در اتاقم حوله رو ب یبپوشم. با صدا ینگرفتم که چ یمیتصم چیهنوز ه یشدم ول رهیکمد خ

 :گهیوم زنهیم یلبخند شهیم کیبهم نزد ایدن چونمیپ یم

 ؟ یشونیهمه پر نیدالرام چرا ا شدهیچ -

 : گمیاندازم وم یم نییرو پا سرم

 کاش بابا زنده بود االن کنارمون بود ایدن -

 زنهیم میشونیبه پ یبوسه ا رهیگ یچشمم رو م ریبا انگشتش نم اشک ز ایدن شهیم دهیصورتم غلت یرو یاشک قطره

 :گهیوم

  کنهیدالرام بابا االنشم کناره ماست،داره با لبخند نگاهمون م -

 :گهیکه م دمیبراش تکون م  یسر

 ؟ ینکردلباس انتخاب  هیچ -

 :گمیم یدیناام با

 نه -

رنگم که دور گردنش   یاسی ریحر راهنیکشتن پ یبعد از کم کشهیلباسا سرک م نیاونور وخودش ب دهیم هولم

 یرنگ یمشک ده،ساپورتیرو هم کنارش قرار م شهیم دهیسارافن که روش پوش کشهیم رونیکار شده رو ب ونیپاپ

 :گهیوم زنهیم یلبخند زارهیکنار لباسا م

 ؟ یبپوش نارویا هینظرت چ -

 اومم خوبه  -

 رنگ هم سرت کن  دیسف یروسر ایشال  -
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 سرکنم  دیمگه چه خبره حاال سف -

 : گهیوم کنهیترش م رو

 سر کن خب  اهیس  -

 رو کج وکله نکن افتیخب بابا ق -

تضاد  رنگ یاسیلباس  ستمیمیوا یقد نهیمقابل آ پوشمیلباسارو دونه دونه م رونیب زنهیاز اتاق م دهیتکون م یسر

 یکنم وشونه ا ی.موهام رو خوش م کنهیلبام جاخوش م یرو یکرده لبخند ادهیرنگ پ یبا پوست گندم یجالب

بندمش به ساعت که حاال  یم یکنم و گل سر رنگارنگ یم سیبلندم رو گ یموها یشگیمثل عادت هم زنمیبهشون م

به  یحیساده ومل شی.آرارهیگ یکشم و استرس دوباره تموم وجودم رو فرا م یم یغیج دهیرو نشون م میشش و ن

را پله با مامان رو درو  یکه تو رونیب زنمیشدن از چهره ام ولباسام از اتاق م نیکنم بعد از مطم یصورتم اضافه م

 :گهیوم دهیجا م آغوشش ی.باشوق منو تو شمیم

 دالرام  یچه ناز شد یواا -

 به سمتم گرفت وگفت: یخوش طرح دیسف چادر

 سر کن  نمیا -

 :گمیدوزم وم یتعجب به چادر چشم م با

 شمایعالم م یرسوا نیزم فتمیم کنهیم ریگ نایبه پام ا یاوردن یتوروخدا چا -

 نترس  یوفتینم -

از  رو چاد رهیگیم یقلبم ضرب تند فونیآ یبا صدا شمیم رهیبه چادر خ ی.با زاررهیم نییتوجه بهم از پله ها پا یب

 .....فتهیم نیزم یدستام رو نیب

 

 یلب اسم خدارو زمزمه م ریپام برداشتم ز ی. دوال شدم چادر رواز روکردیم یباز ونهیکه د یلرزون وقلب یبادستا

 .غیدر یمهمون بشه ول  یتو قلبم آرامش یکردم بلکه کم
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تاده اف نییکه از شدت شرم پا یبا خجالت و سر شمیو همسرش روبه رو م نایوم ییو زندا ییبا دا رمیم نییها پا ازپله

 :گمیلرزون م یبا صدا زنهیم یلبخند ییدا رمیم ییبه سمت دا

 سالم -

 ییوهمسرش خوش آمدگو نایو م یی.به زنداشمیجدا م زنه،ازشیچادر م یرو یبوسه ا رمیگ یجا م ییآغوش دا یتو

 یبا تمتم وجود عطرشون رو م رهیگیکه مقابل چشمام قرار م یبا دست گل قرمز شنیم ییرایهمه وارد پذ گمیم

 :گمیلب م ریز دوزمیبه ماهانم چشم م  رمیگ یبلعم.سرم رو باال م

 سالم-

  یسالم بر چادر گل -

 :گهیوم کنهیم یزیر ی،خنده  شهیهام از شدت شرم گلگون م گونه

 بشم  دنتیقربون خجالت کش -

 خدانکنه  -

 فشارم.                             یام م نهیوبه س رمیگیکنم و دست گل رو ازش م یم یخنده ا زنهیم مینیب یبا انگشتش رو یا ضربه

 یرو تو ی.چا شمیکشم و وارد آشپزخونه م یم یقینفس عم زارمیاپن م یهارو رو شه،گلیاز کنارم رد م ماهان

کنم وارد  یسرم مرتب م یلرزون چادر رو رو ی.با دستازمیر یکه مامان کنار گذاشته م یکیکمر بار یفنجون ها

 یکه مهمون لب هاش، نگاه یبا لبخند رمیگیم ییرو مقابل دا یچا ینیس دمیم یلب سالم ریدوباره ز شمیم ییرایپذ

 شمیم کیبا استرس بهش نزد  شهیگردونم ونوبت ماهان م یرو دور تا دور م یداره،چا یرو برم یو چا ندازهیبهم م

هم به دور از  یبه چشما رهیهر دو خ دارهیرو بر م ییو فنجون چا شهیم رهیبا عشق بهم خ رمیگ یمرو مقابلش  یچا

 .رمیگیوازهم چشم م میشیهردو هول م ییدا یبا صدا میشیحل م معشق ه یاطرف تو

          ی:پسر بپا که خودت رو نسوزونییدا

 کارات . نیخدا نکشتت ماهان با ا نیتو زم رمیم شمیخجالت آب م از

 : گهیم ستادمیمقابل ماهان وا رونیکه ح یبه من یبا مهربون ییزندا
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  نیمن بش شیپ ایعروس گلم ب -

تو دلم راه  یخخ خر ذوق شدم انگار که کارخونه قندساز شهیبره دلم پره از شوق م یکه به کار م یلفظ عروسم از

به  ینگاه ییشالم بودم .دا یها شیبا ر یافتاده مشغول باز نییپا یمارال جا گرفتم با سر ییافتاده باشه.کنار زندا

 : گهیوروبه جمع م ندازهیمن وماهان م

رو  میپس بهتره زودتر تصم ستین زیهم هستن و تعلل هم جا یدوتا بدجور دلباخته  نیطور که معلومه ا نیواال ا -

  میریبگ

 :گهیاندازه و روبهش م یبه مامان م ینگاه

 فرشته؟ هینظر تو چ-

  یشما بگ یموافقم  هر چ -

 رو به من وماهان گفت: ییدا

 دیایب دیمثال باهم حرف بزن دیشما بر میزنیگپ م هیو میخور یم یخب ماتا چا -

جلوتر از ماهان از پله ها باال  دهیتکون م یکه سر شمیم رهی.به مامان خ کنهیماهان جاخوش م یلب ها یرو یلبخند

 :گمیلرزون م یبا صدا  دمیگرمش قرارم یدستا یدستم رو ارمیبا حلقه شدن دستاش دور کمرم نفس کم م رمیم

 زشته  ننیب یماهان تورو خدا م -

 :گهیم یبا تخس  

 گهید یخانومم ،یچه زشت -

 پروو -

 : گمیوم مستمیوا یکنم کنار ی.در اتاق رو باز م کنهیرو ازکمرم جدا م دستاش

 اول بزرگتر  -

 :گهیو م کشهیام رو م نهگو
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 خانوما مقدم ترن  -

 تو؟ یبود یواوو جنتلمن ک -

 تو ، عشقم -

 یبه چادرم م یودست ستهیمی.مقابلم وابندهیتو اتاق و درو م ادی،پشت سرم م شمیکنم و وارد اتاق م یم یا خنده

 :گهیکشه وم

  ادیچقدر چادر بهت م -

 :گمیلب قصه مانند م ریاندازم وز یبه سرتاپاش م ینگاه

 یول ستیکه گرچه شاهزاده ن ی.شاهزاده ا دیمن از راه رس یرنگش برا ینقره ا شیوش ستیبادو یامروز شاهزاده ا-

 نیکه به تن داره برا  من جذاب تر دیسف راهنیو پ یسلطان قلب من عاشقه .عشق من امروز با کت و شلوار مشک

 باشه .... من یشاهزاده ام فقط برا  شهیکاش هم یا نیزم یمرد رو نیباتریوز

 : گهیو م زنهیم میشویپ یرو یا ره،بوسهیگیغلطه ،با دستاش صورتم روقاب م یصورتم م یرو یاشک قطره

 نکن دالرام  نمیتر از ا ونهید -

 نهیریخواب ش هیروز رو داشتم ، انگار  نیا یچقدر آرزو یدونیم -

 دالرامم ، باورش کن  قتهیحق نیا-

  میبر ستیبهتر ن- 

  مینذاشت یشرط م،یخخ ما که هنوز حرف نزد -

 هست بگو ماهان  ی؟شرطیهم بزن یمگه قراره حرف -

 تا آخر عمر کنارم باش نکهیفقط ا-

 باش فقط باش دمیتو تا لحظه که جون م-
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 نیدستام رو از ب خوامیم میرس یکه م ییرای.به پذ میریم نیی.دست تو دست هم از پله ها پارونیب میزنیاتاق م از

 :گهیوم شهیما قفل م یدستا یرو یی.نگاه داشمیم رهیبکش بهش خ رونیدستاش ب

 طور که معلومه مبارک باشه  نیخوب ا -

 : دهیوادامه م کنهیم یمکث

 یتا مشکل خونمیبراشون م تیمحرم ی غهیص هیبعد که جشن عقدشون قرار برگزار بشه ،من  یمنتها  تا هفته  -

  ادین شیپ

درحال  یحیدستام به طرز فج رمیگیجا م یمبل دو نفره ا ی،کنار ماهان رو رهیگیخجالت تمام وجودم رو م گهید باره

 .... یمن شکرت ،ممنونم که به حرف دلم گوش داد یخدا  یکنترل وا ری،ضربان قلبم غ دنیلرز

 کرد و رو به من گفت : یکرد ومکث یشروع به خوندن کلمه ها عرب ییدا

 قبلت  -

 قبلت -

 

  شدی.چ شمیم رهیبهشون خ یجیبا گ رهیگیدست وسوت وهلهله خونه رو م یصدا کبارهیو به  پرسهیماهان هم م از

 یلیخ یلیبرام خ نیریاتفاق ش نیقابل باوره هضم ا ریبرام غ میهم شد یاالن من وماهان برا نکهیتموم شد.باور ا

 کنم . یم عاشقاآرزو یهمه  یلحظه رو برا نی.ا نهیسنگ

 .شهیگرم ماهان قفل م یحصار دستا نیدستم ب گهید بار

 ... ینیریش یکنه چه لحظه ها یرو به همه تعارف م ینیریش یبا خوشحال نایم

 میشیم رهیهردو همزمان با ماهان بهم خ کنهیم یکنه،آهنگ عشق از عارف رو پل یوصل م ونیبه تلوز یفلش ایدن

 .میزنیوبهم لبخند م

  یخوب تو  لحظات با من یفکرحرفا تو

  یکنم که تو در ارتباط بامن یعشق م من
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 منو یکن یکنم که تو دنبال م یعشق م من

 منو یکن یبه من خوشحال م یرسیم هربار

 کشم ازت  یکه حرف م یکنم او شب یعشق م من

 کشم ازت  یو منم ناز م یکن یناز م تو

 کشم ازت  یکه حرف م یکنم او شب یعشق م من

 کشم ازت  یو منم ناز م یکن یمناز  تو

 من سهم دارم از چشمات ستیتو مال تو ن یچشما

 برات   رمیمیصدبار م یعاشقم شد کباری

 نشه یمن،دلت ازم شاک یلحظه ها یبایز

 نشه یچشم من قدم بزار تا دامنت خاک رو

 کشم ازت  یکه حرف م یکنم او شب یمن عشق م 

 کشم ازت یو منم ناز م یکن یناز م تو

 کشم ازت  یکه حرف م یکنم او شب یعشق م من

 کشم ازت یو منم ناز م یکن یناز م تو

  یخوب تو لحظات با من یفکر حرفا تو

  یکنم که تو در ارتباط با من یعشق م من

 منو  یکنیکنم که تو دنبال م یعشق م  من

 منو یکنیبه من خوشحال م یرسیم هربار

 کشم ازت  یکه حرف م یکنم او شب یعشق م من
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 کشم ازت یو منم ناز م یکن یناز م تو

 کشم ازت  یکه حرف م یکنم او شب یعشق م من

 کشم ازت یو منم ناز م یکن یناز م تو

 :گمیوم گردمیشدن آهنگ با شوق به سمت ماهان بر م باتموم

 عارفم  یماهان من عاشق آهنگا یوا-

م که کن یبا تعجب بهشون نگاه م رهیجمع باال م یخنده  کیلکه ش کنمیچشم و ابرو اومدن ماهان به اطراف نگاه م با

 : گهیوم رهیم یمامان چشم غره ا

 کمک کن تا سفره رو آماده کنم ای.پاشو ب یعارف باش یخواد عاشق آهنگا یحاال نم -

 :گهیبا لحن خندون م ییکه زندا شمیاز جام بلند م یجیگ با

 ایکن تیعروس منو اذ نمیعه فرشته نب -

 : گهیو م دهیتکون م یدست

 خودم  شیپ نیبش ایب -

 : دهیادامه م خانهیتوب یلحن با

  کنهیامروز دالرام کار نم دیسفره روآماده کن دینابدویوم ایدن-

 .شنیآشپزخونه م یبه دنبال مامان روانه  کشنیکه برام خط و نشون م یودرحال کننیاعتراض م نایوم ایدن

 : گهیو کنار گوشم م کنهیآغوشش قفل م یو منو تو شهیتر م بهم نزدک رمیگ یجا م ییزندا کنار

  میریچندتا عکس بگ هی اریب تویبرو گوش -

 چشم -

 : گهیکه دوباره م شمیمبل بلند م یرو از
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  یگرما خودت خفه کرد نیا ی،تو اریچادرتم درب-

 به چشم  نمیا -

 بال دخترم یچشمت ب -

 : گهیکه م شمیم رهیبهش خ کشهیکه دستم رو م شمیاز کنار ماهان رد م  

  امیمنم م -

 : گمیم باتعجب

 گهید امی؟االن م یایکجا م -

 کارت دارم  -

 گهیجا بگو د نی؟هم یدار کاریچ -

  یبدهکار زیچ هیتو  -

 :گمیباال رفته م یابروها با

 بدهکارم یهان چ-

 بوس -

 :گمیبلند م یصدا با

  یچ -

 : گهیم ییایح یب با

 بوس  -

هم  یباال خخ چندبار رمیاز پله ها دوان دوان م کردیم یقرار یکه تند تند ب یو با قلب رمیبهش م یغره ا چشم

 یکی هگیبه من آخه نم گهیم یچ نیبب ایح یب ی.واه پسره  شمیبا گرفتن نرده ها مانع از افتادنم م خورمیم یسکندر
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نم ک یم دی،رژم رو تمد هیعال یم اومم همه چانداخت نهیبه آ یرو برداشتم ونگاه ی.غرغر کنان گوششهیبد م شنوهیم

 ..... رونیب زنمیاندازم و از  اتاق م یچادر رو تخت م

 پهن شده با تعجب به مامان نگاه کردم وگفتم: نیزم یکه رو یسفره ا دنید با

 !نیزم یپس چرا رو -

  شترهیصفاش ب-

 آهان -

 :گهیم ییکه زندا گردمیم ییدنبال جا رونیح ننیشیسر سفره م همه

 اونجا  نی،کنار ماهان که جاهست بش یستادیچرا پس سرپا وا -

 چشم  -

اندازه.وا پسره  یاندازه وابروش رو برام باال م یبهم م یا ثانهی.نگاه  خبرمیگ یوکنار ماهان جا م زنمیم یزیر لبخند

 خل شد رفت.

 :گهیم ییمشغول خوردن غذا بشم که دوباره زندا خوامیم

  یاورد-

 رو یچ -

 :گهیوم رهیبهم م یغره ا چشم

  اریکه گفتم برو ب یهمون -

 :گمیکنم وم یفکرم یکم

 دیگیرو م یآهان گوش-

 :گمیکنم وم یم یمکث
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 بله اوردم -

 :ییزندا گهیم ایدن روبه

 بعدا  شهیخاطره م میچندتا عکس بنداز هی یاریجان مونوپدت رو م ایدن -

 هستیمیمعطل شدن باالخره مونوپد به دست   کنارمون وا ی.بعداز کم شهیواز جاش بلند م دهیتکون م یسر ایدن

 شنیهمه مشغول خوردن غذا م دهیم تیکه رضا ییزندا شهیومشغول عکس انداختن م رهیگ یرو از  دستم م یگوش

. 

 

که  یخاص یوتند یکشم با شور ینفس سر م هیو دارمینوشابه رو ازکنار ماهان برم وانیل کنهیم ریگلوم گ یتو غذا

 تشطنیش نینکنه پسر باز ا لتیدوم.خدا زل یم یوبه سمت دستشو شمیکنم از جام بلند م یکه تو دهنم احساس م

 نکهیکشه نوشابه رو پرکرده از نمک وفلفل،احمق خان مگه ا یگنده بک با اون قدو قوارش خجالت نم یگرفته پسره 

 کننیه مبهم نگا یهمه با نگران رونیب زنمیم سین از سرووغرغر کنا زنمیسرو صورتم م ی.آب شعوریب ارمین رتیتنها گ

 یوبراش خط ونشون م رمیبه ماهان م یچشم غره ا فتهین یکه اتفاق دمیم نانی.بهشون اطمشنیاحوالم م یایوجو

 کشم.

ه ب رونیب زنمیاز آشپزخونه م شنیمشغول شستن ظرف م نایو م ایدن میکن یجمع م نایم اویسفره رو به همراه دن 

 :گمیکه همه سرشون تو کار خودشون روبه ماهان م نمیبیکنم م یجمع نگاه م

 اتاقم کارت دارم  یایچند لحظه ب شهیماهان جان م -

 :گهیلب هاش جاخوش کرده م یکه رو یبا لبخند زنهیم یبرق چشماش

 به چشم  یا -

 هستیمیمقابلم وا ستمیا یط اتاق م.وس شمیوارد اتاق م ادیکنم.به دنبالم به سمت اتاق م ینازک م یچشم پشت

قدم من وباالخره  هیقدم اون  هیدارم  یقدم به عقب برم هیداره  یقدم به سمت برم  هی شهیتر م کیتر ونزد کینزد

 :گهیعاشقونه م یشده وبا لحن رهیفاصله تموم شد با عشق بهم خ

  یکنیکه از دست من فرار م -
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 شیادگس نیدلم به ا یوتو زنمیم یلبخند کنهیبا دستاش قفلم م زارمیاش م نهیس یاندازم.سرم رو رو یباال م ییابرو

که خودمم دلم براش  رمیگ یم یکنم وبومم چنان گاز یتر م کیو سرم رو نزد شمیم رهیخندم به بازوش خ یم

 ....یبه خرج ند طنتیش یآقا ماهان تو باش ی.خورد سوزهیم

 

ه ک دنشیبا د رونیب زنمیوخنده کنان از اتاق م زارمیداره.پابه فرار م یبرم زیکشه به سمت خ یهم م یرو تو اخماش

ه ک یوبا خنده ا گمیم یدیلب ببخش ریجمع ز ی رهینگاه خ دنیبا د نییپا امیکشان از پله ها م غیج ادیدنبالم م

 به آشپزخونه .... زنمیم میپشت لبم  مهمون شده ج

 یواز رور ی.گوش نمیش یم یمبل تک نفره ا یرو یتوجه به کس ی.ب نرویب زنمیاز آشپزخونه م فتهیم ابیکه ازآس آبا

کنم  یکنم سرم رو بلند م یخودم احساس م یرو رو ینگاه ینیکنم سنگ یدارم ،نت رو روشن م یبرم یعسل زیم

کنم به محض روشن  یتوجه بهش  تلگرامم رو چک م یوب ارمی.زبونم رو براش در م شمیکه با نگاه ماهان رو به رو م

ر کنم .س یتعجب م شهیماهان که بهم ارسال م امیها پ امیتوجه به پ ی.ب شهیکه برام ارسال م اماسیکردن نت موج پ

ال که برام ارس شمیم یو مشغول خودن متن عاشقانه ا دمیتکون م یالیخیاز ب یسر شمیم رهیکنم وبهش خ یبلند م

 کرده....

 تو باشد ( یهوا قیکه تزر یمردن  وقت یاست برا ییبایز لیهم دل ادی:)اعتماهان

 شهیبرام فرستاده م گهید امیکه پ شمیو لذت م یخوش غرق

 :)دوست داشتنت ماهان

 ندارد  اندازه

 خواهد  ینم حجم

 تمام کشور وجودم  یوقت

 توست( یحکمران نیسرزم

 :) :)دیببحش یزدیم نیریش یلی:ماهانم عاشقتم ببخش که گازت گرفتم آخه خدالرام

 :پس منتظر باش نخورمتماهان
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 یرفت ی:کاش فردا نمدالرام

 شهیتنگ م یلیخ یلی: منم بخدا ناراحتم دلم برات خماهان

 .نظرت؟میرودرو باهم حرف بزن میبد امیبهم پ نکهیا یکنارت به جا امیرو مبل ب نیذره جمع تر بش هی:  دالرام

 ای:بماهان

 شدم . رهیشرک خودم رو مظلوم کردم وبهش خ یگربه  نیجا گرفتم ع کنارش

 خورمت  یکه نم دمینم نانیخوبه خوبه لب ولوچه ات رو جمع کن اطم-

  یماهان-

 جان ماهان -

 ماهانم  -

 جانم نفسم  -

 ماهان دونم-

 بانو  یجونم دل-

 ماهان خان -

 رفت وگفت: یغره ا چشم

  یگرفته ها دل تیباز -

 خخ آره،ماهان  -

 هن  -

 خواستم  یرو م نیخخ هم-

 منو  یکارت رو کشت نمیبگو بب -
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 باهات   امیمنم ب شهیم -

 ؟یچ-

  یعروس امیمنم باهات ب -

 که وگرنه من که از خدامه  زارنینم-

 گذاشتن  دیحاال تو بگو االن شا-

  زارنیمطمعنم نم -

 وجود نداره که  یمشکل میبهم محرم گهیآخه ما که د یازکجا مطمعن -

  ایمونیاونجا تنها م-

 مونم بگو بگو  ینترس من تنها نم -

  گمیدختر م گهیباش د -

 بگو  -

  گهیخوب د -

 و مامان که کنار هم مشغول گپ زدن بودن کرد وگفت: ییدا روبه

 بابا -

 گفت : ییبا خوشرو ییدا

 جانم پسرم -

 کرد و ادامه داد: یمن من ماهان

 شمال  میرام باهم فردا برمن و دال دیاگه شما و عمه اجازه بد-

 وگفت: دیاخماش رو تو هم کش ییدا
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 کاره کیاونوقت  یبراچ -

 وگفت: دیکش ینفس ماهان

 دوستمه گفتم دالرامم ببرم تنها نرم  یعروس -

 گفت: یبار خیبا لحن مثال توب ییدا

 بشه  یومحضر یکه عقدتون رسم یحداقلش تا وقت ادیجا نم چیدالرام ه -

 گرفت وگفت: یشیپ ییرار کنه وکه داخواست اص ماهان

 حرف اضافه هم نباشه  -

شد .بغض مهمون گلوم شده بود آخه چرا  ییروش رو برگردوند و مشغول به ادامه بحثسش با مامان و زندا الیخیب

 ...... یبد ییاجازه نداد نامرد چه دا

 

 ماهان دور شونه حلقه شدو گفت: دست

 امیزود م رمیم گهیعشقم ناراحت نباش  دوروزه د-

 شمیو زنده م رممیمیدو روز م نیا یمن تو گهیدو روزه د یگیتو م -

 شده بودم که گفت : رهیعزم رفتن کرد با بغض به ماهان خ ییشب بود که دا میدوزاه و ن یکاینزد ساعت

  زنمیبهت م یسر هی امیفردا قبل رفتن م گهیدو روزه د یدالرام ناراحت نباش بخدا منم ناراحتم ول -

 باش -

 میو ن کی.مسواک زدم وساعت  میمشغول جمع وجور کردن خونه شد یحال و حوصله ا چیبدون ه نایا ییرفتن دا با

فرو  یقیخواب عم یکه افتاده بود چشام گرم خواب شد و تو ییبود که به تخت خواب پناه بردم با فکر کردن به اتفاقا

 رفتم.
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داخل موهام  یتخت بلند شدم دست یانداختم از رو یبه اطرافم نگاه یجیآالرم چشمام رو باز کردم با گ یصدا با

وزم زدم وبعداز مرتب کردن سرو  شهیهم یبه دست وصورتم زدم و شونه به موها یشدم .آب سیو وارد سرو دمیکش

قت من االن چه و یبه سرم زدم وگفتم وا یا بهداد ضر یرو نشون م ۱۲ساعت که  دنیبا د رونیوضعم از اتاق زدم ب

 دیچیگوشم پ یمردونه اش تو یبره .با عجله به اتاقم برگشتم بعد از چندتا بوق صدا خوادیآخه وا ماهان م دارشدنیب

. 

 جونم  یسالم دل -

 سالم  -

 خوابالو  یخوب-

 کردم و گفتم: یزیر ی خنده

 ؟ یخوبم ،توخوب-

 خوبم  زنمیبا توکه حرف م -

 ؟ یریم یک یماهان -

  فتمیم راه گهید کساعتیتا  -

 ،باشه نمتایب یم نجایا یایم-

 تو برم  دنیمن بدون د شهیحتما مگه م -

 برو به کارات برس  -

 مواظب خودت باش  -

 طور نیتوام هم -

 خداحا فظ  -

 یخداسعد-
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من وماهان  دارهید نیآخر نیکنم ا ی.احساس م دیماهان رو نخواهم د گهیکنم د یاحساس م بِیکنم عج یم بغض

 گاه بشم نذار حسرتش باز رو دلم باشه..... هیتک ینذار دوباره ب ریعشقم رو ازم نگ دمیقسم م تیبه بزرگ ایخدا

 

گردم ،اومم  یهم که رفته باز خونه مادر شوهرش .به اتاق  برم ایدن نیکرد،ا دایتو خونه پ شهیجان منم که نم مامان

هم ندارم  یاعذاب وجدان گهیکه راحت د الممیشم. خخودم بک یبه سرو رو یدست یبهتره کم ادیاالن که ماهان م

 محرمِ منه .  گهیاالن ماهان د

نم عطر ک یبه لبام اضافه م یپوشم . رژ قرمز رنگ یم یرنگ یساپورت کلفت مشک زنمیرو تن م یرنگ یمشک کیتون

 ....هیعال زنمیرو به گردنم ومچ دستم م

 شهیمهمون صورتم م یلبخند فونیآ توریمان یماهان رو ریتصو دنیبا د رمیم نییبا عجله از پله ها پا فونیآ یصدا با

 .رمیم یکنم و به استقبالش مقابل در ورود یدر و باز م

بغلش  یکنم تو یوخودم رو پرت م شمیم کی.دوان دوان  بهش نزدرهیکه بهم زده دلم براش غنج م یپیت دنید با

 . کنهیدستاش رو دورم حلقه م ادیبه خودش که م شهیاولش شوک زده م

 :گمیگوشش زمزمه وار م یتو

 دوستت دارم ماهان  -

 یونفسا برهیموهام فرو م نیوجودش حل کنه ،سرش رو ب یانگارقصد داره منو تو دهیمنو به خودش فشار م شتریب

 :گمیوم شمیم رهیچشماش خ یوتو شمیازش جدا م شهیو رو م ری.قلبم زکشهیم یقیعم

 رو تاب  نمیبش میبر -

 نکرده یخدا یخور یخونه سرما م میسرده دالرامم ، بر -

 :گمیکنم وم یرو غنچه م لبام

  مینیتاب بش یرو مینه بر-

 سرده ها ،لباست نازکه  یگلم ول میبر-
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 کنم  یحس نم ییسرما چیمن ه یتو کنارم یتا وقت -

 :گهیکه م زنمیگونه اش م یرو یا بوسه

  دمااینکن دختر کار دستمون م یطونیش -

 :گمیم یترس الک با

  مینه تو رو خدا ، بر -

  گهید میبر -

 یرو ی، قطره اشک کنهیدستش رو دور کمرم حلقه م دمیم هیشونه اش تک یوسرم رو رو نمیش یتاب م یرو کنارش

 :گمیوم زهیر یصورتم م

  شهیتنگ م یلیماهان دلم برات خ -

  شتریمن ب -

  یبفرست ییهویلحظه به لحظه برام عکس  یدقول ب دیبا -

 :گمیگردم وم یسمتش برم به

  یاوک-

 : گهیوم شهیم انیکه دندوناش نما زنهیم یلبخند

  ایتواما بفرست یول یاوک -

 به چشم  یا -

 هیو صورتم رو تک زنمیداره بوسه م یمردانه ا شیصورتش که ته ر یرو ی،متقابال بوسه ا زنهیم یدستم بوسه ا یرو

غرق  ومن کنهیم یباز یکه پره حرفه با موهام باز یقرار گرفته سکوت نمونیب یبی.سکوت عج دمیصورتش قرار م ی

 آغوش مردونه اش. یشدم تو

 : گهیاندازه وم یبهم م ینگاه غمبار شیزنگ خوردن گوش با
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 برم  دیدالرامم من با -

 : گمیبا بغض م زنهیم مهیکشم ، مقابلم خ یرو م راهشیپ ی قهی

 مواظب خودتت باش یبرو ول -

  زمیتوام عز - 

 ....کنهیم سیستبرش رو خ ی نهیواشکام س کنمی، دستم رو دور کمرش حلقه م ستمیمیومقابلش وا شمیم بلند

بسته  یصدا شهیوازم دورتر و دور تر م دهیتکون م یکه توش نم اشک نشسته دست ییبا چشما شمیجدا م ازش

 کنم. یوهق هق م فتمیم نیزم یزانو رو یرو شکنهیبغضم م اد،یشدن در که م

 یسرم رو خم م کنمیزانوم احساس م یکه رو یبا درد رمیبه سمت اتاقم م میمستق شمیوارد خونه م یحال زار با

 هه زخم شده به درک .... دوزمیکنم به زانوم چشم م

 زنمیکنم و به حال دلم زار م یم یپل یآهنگ

  

  دمتیدلم با موندنِ که ادامه م من

  نمتینب یجور نیا یشک دار یبه چ تو

 راه بده  نیاگه ا میبرگرد میتون یم

 به دلت بد راه نده  یشمینه تا پ اگه

  دیبود نه سف اهینه س یهر رابطه ا مثل

  دیند شهیم یعالقه رو چه جور نیا اما

 پا گذاشت شهیاحساسم بهت مگه م یرو

 من موندن رو باور نداشت   یاندازه  یشکیه
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  یکنم از همه مهم تر ی،به تو ثابت م یهنوزکنارتم ازدو راه من

 نمتینب نیمطم نیهرجا بعد از ا اگه

  دمتیمن ادامه م یبر یبه هر راه تو

  دیبود نه سف اهینه س یمثل هر رابطه ا  

  دیند شهیم یعالقه رو چه جور نیا اما

 پا گذاشت    شهیاحساسم بهت مگه م یرو

 دن رو باور نداشت   من مون یاندازه  یشکیه

  دیبود نه سف اهینه س یهر رابطه ا مثل

  دیند شهیم یعالقه رو چه جور نیا اما

 پا گذاشت    شهیاحساسم بهت مگه م یرو

 من موندن رو باور نداشت    یاندازه  یشکیه

 : گمیم یبلند یباصدا کوبمیقلبم م یمشتام رو محکم رو ادیدر نم نفسم

 قلب من  کنهیم یقرایسفر دو روزه چرا ب هیآروم چته اون فقط رفته  یآروم باش لعنت -

 ...... دهیبود که روز مرگش فرا رس دهیانگار قلبم هم فهم یبیعج ریتقد چه

 

 روز بعد  کی

 کنم. یم کیرو به گوشم نزد یگوش شهیمهمون لبام م یخنده ا یزنگ گوش یصدا با

 سالم بر ماهان جانم  -

  یسالم خانوم -
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  یخوب -

 ؟ یتو خوب زمیخوبم عز -

 خوبم  -

 :گهیم یلحن پرسش با

 چرا صدات گرفته  -

  ادیبه نظر م دینه شا-

 آره  یکرد هیدالرام گر -

 تنگ شده  یلیآره، دلم برات خ -

 :گهیم یلحن ناراحت با

  امیامروز م زمیمنم دلم برات تنگه ،عز-

 :گمیم یخوشحال با

 ؟ یفتیساعت چند راه م -

  فتمیقربون ذوق کردنت بشم.ساعت پنج راه م -

 استراحت کن  یماهانم مواظب باش ها خسته شد -

  یندار یخستگ چیبه تو ه دنیرس یتخت من برا التیخ -

 دوستت دارم  یلیخ -

  شتریمن ب -

 : گمیم یحالت تدافع با

  شتریمن ب رمینخ -
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 تر  شتریمن ب-

  شترترتریمن ب -

 دالرام فدات بشه... یاله رهیخنده هاش ضعف م یدلم برا میزنیم یقهقه ا هردو

 ماهانم برام عکس بفرس باش -

 عالمه فرستادم برات    هی شبیمن که د -

 : گمیم یبا لحن بچگونه ا 

 بازم موخوام  -

 عشقم  یندار یچشم ،کار -

 باش  یلیفقط مواظب خودت خ گهینه د -

  زمیتوام عز-

 :گهیکنم که م یخداحافظ خوامیم

  یبوسم نکرد-

 :گمیم یجیگ با

 هان  -

 بوسم کن گمیم-

  ونهید -

 :گمیو م زنمیم یگوش یرو یا بوسه

 بوس  نمیا ایب -

 حالم بهتر شد   شیآخ -
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 بخدا  یا ونهید -

 توام  ی ونهیام د ونهیآره د-

 شکنه: یسکوت رو م نیو ماهان ا شهیحاکم م نمونیب سکوت

 جون من برم یدل -

 باش  -

 خداحافظ-

  یخدا سعد -

 :گهیکه مامان م نمیش یم ایکنار مامان ودن  

 ماهان بود -

 بله -

 دالرام-

 جانم مامان  -

 ؟ یدوستش دار یلیخ -

 شمیم رهیبهش خ یجیگ با

 و؟یک -

 رهیم یغره ا چشم

  گهیماهان رو د -

 :گمیلرزون م یصداکنم .با  یکمرم احساس م یرو رو ی، عرق سرد شهیشدت شرم گونه هام گلگون م از

 ماهان نره یبه پا یخار یحت یول فتهیبرا من ب یخودم دوست دارم حاضرم  اتفاق شترازیب یمن ماهان رو حت یلیخ -
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  یعاشق ماهان نکهیخوشحالم از ا یلیدالرام ، خ یهمه بزرگ شد نیا یک-

 یبرا زیومشغول آماده کردن م برمیکنم وبه آشپزخونه پناه م یمامان فرار م ی رهینگاه خ ریاز ز زنمیم یلبخند

 :گمیبلند م یو با صدا  دوزمیآماده شده چشم م زی.با لذت به مشمیخوردن ناهار م

 ناهار  دیایب ایمامان ، دن -

بود که تا به حال خورده بودم.بعداز شستن ظرف ها به اتاقم پناه  ییغذا نیو خوشمزه تر نیاونروز بهتر یسبز قرمه

 براش شتریوب شتریماهان دلم ب یتک تک عکس ها دنیپرت کردم و نت رو روشن کردم با د بردم رو تخت خودم رو

رفتم .مشغول چت کردن با  یعشق خودم م ی قهقربون صد زدمیعکس هاش وم یبه دونه دونه  یبوسه ا شدیتنگ م

رو لمس کردم  یگوش یصورتم شد ،صفحه  یچاشن یاسم رها لبخند دنیزنگ زد با د میماهان بودم که گوش

 کردم . کیرو به گوشم نزد یوگوش

 سالم رها خانم -

 خره  یسالم دل-  

 مونیم یخوب -

  میعال -

  یتو خوب -

 منم خوبم  -

  نیکرد کاریاومدن چ یخواستگار شدیچ نمیبگو بب -

 :گمیخنده م با

 دختر  رینفس بگ -

  یاز کنجکاو رمیمیبگو بگو دارم م -

  یکنجکاو یگیم نیتو به ا یکنجکاو -
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 ؟یپس چ-

  یفضول -

 : گمیوکه م کنهیم یپشت گوش یغیج غیج

 امروز  رونیب میبر یکاریرها ب -

 حاال ؟ می،کجا بر میبر میآره پا -

  یپاساژگرد میبر -

 ؟یچ یبرا-

 بخرم  یچ هیبرا ماهان  خوامیم-

  کنهیهم م یاوه اوه چه ماهان ماهان -

 که دالرام فداش بشه  یپس چ -

 اوعق  -

  میمرض ،ساعت چند بر -

 چهار -

  میهم قدم بزن یباش کم-

 باش  -

 رها گفت: 

 دنبالت  امیم گهید کساعتیپس من تا  -

  ایب -

 نکن  یاودافظ کنمینم یاودافظ -
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  یخخ با -

 دمیشک رونیلباس ها ب نیرنگ رو از ب دیسف یزدم وحوله به دست وارد حموم شدم .مانتو قمیرف یونگیبه د یلبخند

 که به تن زدم هه..... یدیلباس سف نی،آخر

دور کمرش داشت  یقشنگ یلیخ ونیکه پاپ ییرو تن زدم مانتو دیمانتو سف ختمیکردم فرق کج ر سیرو ک موهام

نگ رو ر یکردن شال مشک شیبعد ازآرا دمیپوش یرنگ یرو چندبرابر کرده بود . شلوار مشک شیبایمانتو ز یوسادگ

 ..... رونیبه دست از اتاق زدم ب یو گوش فیسرم کردم و ک

باهاش دادم و قدم زنان  یرها دست دنیدرو باز کردم با د  رونیکردم واز خونه زدم ب یخداحافظ ایمامان و دن از

 ....میمشغول حر زدن شد

 دالرام  -

 جانم  -

  رمیمیم یدارم از فضول گهیبگو د -

 باش بابا توام  -

به  میکه افتاده بود شدم. به خودمون که اومد یو اتفاقات یکردن مراسم وخواستگار فیشروع به تعر یآرامش خاص با

 زدن مغازه ها شدم. دیو مشغول د دمیدست از حرف زدن کش میبود دهیپاساژ رس

 به لب اوردم ورو به رها گفت : یکه کرده بودم لبخند ییدایاز خر یراض

 ش برا دمیکه خر یراهنیپ ادیبه نظرت ماهان خوشش م -

  زارهیچشاش هم م یرو هیچ ادیخوشش م -

 انداختم وگفتم: رهیبه آسمون ت ینگاه

 میکن یم یچه غلط ابونایمن ما از ساعت چهار تو خ یوا -

 زدم وگفتم: میشونیبه پ یانداختم و ضربه ا ینگاه میساعت مچ به
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 ساعتِ هفت یوا-

  یهمه نگران نیچرا ا -

  سابهیتو دلم رخت م یکیبد انگار  یلیخ یدلشوره  هیبهم دست داد  یاحساس بد هی ییهوی،  ستمینگران ن -

 بد به دلت راه نده دختر -

 

 یول رهیدلم آروم بگ یکم دیگفتم تاشا یاز کجا به سراغم اومد آخه زمزمه وار اسم خداروم یلعنت یدلشوره  نیا

 انگار نه انگار....

 یبه شماره  یجیبا گ دمیدست از حرف زدن با رها کش میزنگ گوش ی، با صدا میرد شد ابونیهمراه رها از خ به

 کیرو به گوشم نزد یگذاشتم و با لمس صفحه  گوش مینیب یشدم دستم رو به عالمت سکوت رو رهیناشناس خ

 کردم.

 بله  -

 بله خودم هستمروبه وشم   -

 افتاده  یاتفاق -

 گفتم : یلرزون یتمام وجودم رخنه کرد.با صدا یتو یپشتم نشست،لرزش نا محسوس یسرد عرق

 ؟ شدهیچ -

 تصادف کرده -

 سخت دنیخشک شده بود نفس کش یبیشدلب هام به طرز عج کهیافتاد و هزارت نیزم یدستام رو نیاز ب یگوش

 که ییجو ادیرفت و تا رها به خودش ب جیتار شده بود سرم گ دمیپاهام به وجودم اومد د یتو یحس یشده بود .ب

 رو بود افتادم و....... ادهیکنار پ
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ون خ یافتادم با برخورد سرم به جدول چشمام از درد بسته شد .گرم ادرهیکه کنار پ ییجو یتو ادیتا به خودش ب رها

 زدیصداش اسمم رو صدا م یتو دهیوترس خواب هیو با گر دیکش یغیمن ج دنیصورتم احساس کردم رها با د یرو رو

 دست و پام کرخت کرخت بود. یخواستم بلند بشم ول

 دهیرنگ که حاال به گند کش دیسف ینشستم با مانتو یکنار جو رونیب دیکش یدست انداخت دور دستم واز جو رها

انم ماه یکه برا یکه بهم زده بودن واتفاق یاوردن تلفن ادیشدم.با به  رهیخ شدیم ختهیشده بود و خونه سرم روش ر

 . دیبرداشت ودستم رو کش زیول بلند شدم رها به سمتم خجد یافتاده بود هراسون از رو

  ادیداره از سرت خون م ؟احمقیریکجا م ونهید -

 گفتم : یلرزون وبلند یکردن رهارو هول دادم و با صدا یکه نگاهمون م یتوجه به مردم یب

 حال و روز خودم باشم فکر  ی،ماهان من تصادف کرده اونوقت من تو ادیبه جهنم که خون م ادیبه درک که خون م -

 یدور خودم م رونیکردن ح یکه بهم نگاه م یتوجه به مردم  رهگذر یب زانیمات مونده بود. دوان دوان اشک ر رها

 اشک هام با دیزد که برق از سرم پر یلی،چنان س دیبهم رس ستادمیرها وا دنیبه پشت سر نگاه کردم با د دمیچرخ

 سر دادم ... هقزانو زدم وهق  نیزم یشدرو یم یصورتم جار یرو یشتریسرعت ب

  هیماهانم رفت ،ماهانم تصادف کرد عشقم االن کجاست تو چه حال -

 زدم : ادیفر یبلند یصدا با

 نه  ایحال و روزم رو  ینیب یخدااا ، م ییکجا -

ه ه یول زدیبهم مشدم حالم رو  دهیبلندم کرد لباس به لجن کش نیزم ی،از رو دیهق هق کنان منو به آغوش کش رها

 هم داشت. یتیمگه اهم

 تکون داد. یبه تاکس یدوشش انداخت دست یو رو ختیر فمیرو داخل ک یگوش یخورده ها رها

س ح یزدم به حال و روز عشقم.لحظه به لحظه بدنم ب یداده بودم و زار م هیتک شهیسرم رو به ش میشد یتاکس سوار

 سردم روبه راننده گفت : یشد .دستم رها رو با دستم قفا کردم با حس کردن دستا یحس تر م یتر و ب

  دیتندتر بر یآقا خواهشا کم -
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 گفت : مرده

 کجا برم  -

 ....مارستانیب -

 چیافتادم ، ه نیزم یرو گهیخورد بار د چیپام پ رونیب دمیپر نیمقابلم از ماش مارستانیب دنیبا د نیتوقف ماش با

 نداشت فقط فقط ماهانم مهم بود ... تیهمبرام ا یدرد

دوان دوان دست رها رو ول کردم به سمت  میشد مارستانیب یبلندم کرد وارد محوطه  نیزم یاز رو ونیگر رها

ه بودن شد رهیکه با تعجب بهم خ ییتارایرو به پر هیوبا گر ستادمیوا یپرستار ستادگاهیاورژانس هجوم بردم مقابل ا

 گفت :

 ؟ نجایببخش ماهان فرهمند رو اوردن ا-

 پرستار به سمتم اومد وگفت :-

 زده بشه هیبخ دیحالت خوب سرت شکسته با زمیعز-

 بهش زدم وگفتم : یتنه ا 

 کجاست ؟ دیبا من تماس گرفتن گفتن ماهان فرهمند تصادف کرده .بگ نجایاز ا سسسس،یمهم ن -

 گفت : یپرستار خوردیکه اونجا بودن حالم بهم م یترحم بار پرستار و مردم ینگاه ها از

 تو اتاق عمل  زمیعز -

 فرود اومدم...... نیزم یحس شد رو یرفت و پام ب یاهیاسم اتاق عمل چشام س دنیبا شن 

 عشقت ،جون عشقت جرعه جرعه ازش گرفته بشه .... یانکه نس ها ارهین چکسیروزا برا ه نیا خدا

 ...ینیحال مرگ بب یقت رو توکه عش ارهیروز رو ن نیا خدا

 

 چشمم قرار دادم. یرمق چشمام رو باز کردم، نور ال مپ چشمم رو زد دستم رو رو یب
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شد  یم یصورتم جار یاشکم دونه دونه رو یشدم.قطره ها رهیشد خ یکه به بدنم وارد م یسرم یقطره قطره ها به

 کنه که حسش کرده باشه. یدرک م یفقط  حال االنم روکس ستین  ی.انقدر داغونم که حالم گفتن

 صورتم از درد جمع شد . دیچیدستم پ یتو یبیسوزش عج  دمیکنارم نبود،سوزن سرم رو از دستم کش یکس

و وارد اورژانس شدم.رها  دمیشده بود شال رو از کنار تخت برداشتم تلو تلو خوران پرده رو کنار کش یچیباند پ سرم

 برداشت . زیبه سمتم خبند شد و  یصندل یاز رو دنمیبا د

 دختر ،احمق  ادیدالرام داره از دستت خون م -

 ت :گف دنمیرفتم .پرستار با د یپرستار ستگاهیبه سمت ا یجیگرفتم و با گ واریتوجه بهش دستم رو به د یب

 تو که هنوز سرمت تموم نشده بود  یخانم چرا از جات پا شد -

 رمق گفتم : یب

  رمیبگ یتماس هی نجایبا تلفن ا شهیم-

 قرار داد . زیم یتکون دادو تلفن رو مقابلم رو یسر یمهربون با

 یزیچ ییدا یصدا دنیرو ازم گرفنه بود .با شن دنینفس کش یرو گرفتم بغض اجازه  ییدا یلرزون شماره  یدستا با

 وار گفتم : ثدرت حرف زدن رو از دست دادم تلفن رو به سمت پرستار گرفتم و زمزمه ختیوجودم فرو ر یتو

 افتاده  یکنم تو بگو چه اتفاق یخواهش م -

ا اون نیکه ب ییاز حرفا یچیلرزونم گرفت .مشغول حرف زدن شد ه یبهم نگاه کرد و تلفن رو از دست ها یناراحت با

نشستم .رها کنارم زانو زد و با  مارستانیب نیزم یسر خورد و رو وارید یام از رو هیردو بدل شد متوجه نشدم تک

 چشمام رو گرفت و گفت : ریانگشتش نم اشک ز

  یهمه خودت رو اعذاب بد نیا ستین یدالرام توکلت به خدا باشه، بخدا ماهان هم راض -

 نالم: یبغض م با

شد  یجور یاآخه چرا  می.من و ماهان تازه به عشق هم اعتراف کرده بود یجراح غیت ریوجودم االن ز یرها همه  -

 رها  رمیمیم فتهیب یعاشقش بودم اگه براش اتفاق یماهانم من از بچگ ی ونهی؟چرا من د
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 نیمرغ پرکنده به ا نیکه هراسون ع ییدا دنیدادبا د یم میزدم و رها خواهرانه دلدار یرها زار م یشونه  یرو   

سرم  یرفت دستم رو رو یم جیبلند شدم سرم گ نیزم یرفت رها رو پس زدم .از رو یطرف و اون طرف م

 گفت : یشد وبا بغض مردونه ا کیبا عجله بهم نزد دنمیبا د ییگذاشتم،دا

 افتاده ؟ یدالرام؟چه اتفاق شدهیچ -

 اومد گفتم : یچاه انگار در م یکه از تو ییباصدا  

 ماهان تصادف کرده  -

 سرش گذاشت و گفت : یرو رو دستاش

 خونه خراب شدم  یوا یا-

 .دیمردونه اش گذاشتم و بغضم ترک ی نهیس یتر شدم و سرم رو رو کینزد بهش

 چه زود بدبخت شدم یدیماهانم رفت د یدیشد د ینجوریچرا ا ییدا -

 

 یکردم از خدا خواهش م یلب  دعا م ریشد روانه شدم.ز یم یکه به اتاق عمل منته یبه سمت سالن ییهمرا دا به

 . رونیب ادیکردم که ماهانم سالمت از اتاق عمل ب

از حال رفته بود. کنار  دنیبه محض شن ییزندا چارهیافتاده ،ب یخبر داده بود که چه اتفاق ییبه مامان وزندا ییدا

 در انتظار ماهانم نشسته بودم. یصندل یرو زانیاشک ر ییدا

 یبه بزرگ ایخواست .خدا یکرد از خدا ماهانش رو م یم هیگر ییشدند.زندا کیو مامان ضبحه زنان به ما نزد ییزندا

 مادر دلشکسته رحم کن . نیخودت قسم به من عاشق به ا

 یم هیو ثان قیها و دقا هی.ثان میختیر یواشک م میخوند یدعا م رلبیز میشده بود رهیمنتظر به در اتاق عمل خ همه

 واریدت درد سرم رو به دبود دوست داشتم از ش دهی.سر درد امونم رو بر میشد یتاب م یاز قبل ب شتریگذشت و ما ب

 لعنت ... یبکوبم ،لعنت بهت زندگ
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به عقب  یما قدم دنیدکتر با د میبه سمت دکتر هجوم برد یدر اتاق عمل باز شد همگ دیانتظار فرا رس باالخره

 گفت : هیبا ناله و گر ییگذاشت ،زندا

 که ماهانم سالمه  دیشد ؟بگ یدکتر چ یآقا-

 انداخت و نییپا یزدم .دکتر سرش رو با ناراحت یم ادیهمه حبس شده بود تو  دلم اسم خدارو فر ی نهیس یتو نفس

 ناراحت گفت : یبا لحن

 یول میتالشمون رو کرد یداشتن ماهمه  یدیشد یزیکه به سرشون  وارد شده خون ر یبد یبخاطر ضربه  شونیا-

 به کما رفتن، متاسفم  شونیا

شتم دا یحال بد هیبودم  جیبرخورد کردم گ واریقطع شد قدم به عقب گذاشتم و با ددکتر نفسم  یحرفا دنیشن با

 افتاده باشه .... یبلند هیرو که انگار از  یحال کس

 زد . یرو صدا م ییکرد و زندا یم هیبغل مامان فرشته از حال رفته بود.مامان فرشته گر یتو ییزندا

 داد . یم شیزد و محسن دلدار یزار م نایزاللش نشسته بود ،م یچشما یکمرش انگار خم شده بود نم اشک تو ییدا

کس حواسش به من نبود  چیسر خوردم.ه نیزم ینداشتم رو ستادنیشد قدرت ا یبه لحظه پاهام سست تر م لحظه

 سرت اومده... ییدلم بسوز، ناله کن که چه بال ییه

 ی.با باز شدن دوباره در اتاق عمل سرم رو از روشد  یهام گذاشته بودم و اشکام مهمون صورتم م زانویرو رو سرم

برداشتم با  زیبلند شدم به سمت تخت خ نیزم یتخت از  رو یجون ماهان رو یجسم ب دنیزانوم بلند کردم با د

ل مثا یناز ماهانم نبود .چشما یاز موها یخبر گهیشده بود و د یچیسرش باندپ ختیصورت کبودش دلم فرو ر دنید

 من حکم مرگ رو داشت ... یبرا نیود و اماهش بسته شده ب

 یها با عجله  تخت رو از مقابل چشمام دور کردند و اجازه ندادند تا کنار ماهانم باشم اجازه ندادن تا دستا پرستار

 عشقم رو لمس کنم ...

 یبه قلبم زدم و باخودم گفتم نه ماهان من نم یبی. نهمیبهم ماهان و چه زود از هم جدا شد میدیرس رید چه

گرده کنار من ما قرار  یاون بر م میدارم ما به هم قول داد نیقی، من  نمیمن مطم شهیمن از من جدا نم ره،ماهانیم

 من بشه .... دقرار من عروس ماهان بشم ،قراره ماهان دوما میباهم عقد کن
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 هفته بعد دو

 

بود.به مشتاق  یکه پر از دلهره و نگران یخواب یشدم اونم چه خواب داریصله ازخواب بحو یچند وقت ب نیروال ا طبق

 نهیآ یکه تو یدختر یچهره  نیبا د ستادمیوا نهیرفتن بودم مقابل آ یوحاضر وآماده برا دمیماهانم لباس پوش دارید

بند انگشت  گود افتاده بود  هی یبه اندازه  یخواب یو ب ادیز ی هیگر لیچشمام  به دل ریمنم ز نیبود پوزخند زدم هه ا

 شده بود وهم شکسته والغر... ریدوهفته هم پ نیا یکه تو یشده بود. دختر اهیو س

 تکون دادم . یتاکس یبرا یدست ابونیبه خ دنیتا سر کوچه قدم زنان رفتم با رس رونیخونه زدم ب از

 گهیرفت وآمد کرده بودم که د یازمحوطه گذشتم انقدر یباحساب کردن پول تاکس مارستانیمقابل ب نیتوقف ماش با

شدم  کیبود بهش نزد حیکه که مشغول خوندن مفات ییزندا دنیباهام آشنا بودند با د مارستانیب یپرستارا تو یهم

 مقابل زانو زدم بوسه به دستاش زدم.

  ییسالم زندا-

 بغض آلود ودردمند گفت: یلحن با

 سالم دالرام جانم -

 زد وگفت: میشونیپ یرو یا بوسه

 ها  دونهیهمش رو از من م نتتیبب ینطوریبشه ا داریدالرام ماهانم ب یچقدر الغر شد-

 بشه من حاضرم جونمم براش بدم  داریفقط ب ییزندا -

 فدات بشم دختر  یاله -

  ییخدا نکنه زندا -

 دادم: ادامه
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 هستم  نجایخونه من ا دیبر دیخسته شد ییزندا -

 نه دخترم  -

  دیایب دیاستراحت کن یکم دیبر ییعه زندا -

 خونه کردمش ... یراه ونیگر یینگران و چشما یبلندش کردم و با دل یصندل یزور از رو به

 به سمت پرستار رتم وروبهش گفتم: ییرفتن زندا با

      دیخسته نباش یمانیسالم ،خانم ا -

 گفت: ییبا خوشرو  

 سالم بر عاشق دل خسته -

 ومد و رو بهش گفتم :کش ا لبام

 ماهان          شیبرم پ شهیم -

 طول نکشه ادیفقط ز زمیآراه عز -   

 باشه دستت دردنکنه -   

 خخ چقدر باحال شدم . دم،یمخصوص رو پوش یلباس ها میاومد و به همراهش وارد بخش شد رونیب زیپشت م از

شد تخت رو دور زدم  دهیصورت غلت یرو یقطره اشک دمیمقابلش رس نکهیشدم تا ا کیماهان بهش نزد دنید با

 صورتم قرار دادم وشروع کردم به حرف زدن یدستش کاشتم ودستش رو رو یرو یبوسه ا

 ایخوش ییاون باالها یستیکنار ماهان ییآقا یسالم عشق من ،خوب -

 : نالمیبغض م با

تو من  .بدندارشویماهان ب دارشویب ستمینخوشحال  گهید یستیبرام سخته ،تو که ن یزندگ یستیماهانم توکه ن -

ر همه منتظ نیهمه نگرانتن بب نیشو بب داریب یشنو یکه صدام رو م دونمیم دمینامرد من تازه به تو رس رمیمیم

 دنتیاز حجم ند ترکهی.دلم داره م دمیساعته که چشمات رو ند ۵چشمات بشه  دو هفته و  یبرگشتن .دالرام فدا
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 یوقت ترکم نم چیکه ه یمن تو به من قول داده بود یدوست داشتن ی ونهی.د دمیآغوشت جون م  ی،دارم از دور

 یکه به بدنش و لوله ا ییها می... سیچرا لعنت یکرد غیچرا خودت رو ازمن در شدهیپس االن چ یزار یو تنها نم یکن

 دامه دادم:وصل ود دلم رو به درد اود ،بغضم رو قورت دادمو ا شینیب هتنفس ب یکه برا

ه برا م عشق بشه ،نفس بشه ،ماهانم بش یبرام برادربشه ک یبشه ک ییبرام پسر دا یزبونم الل ک ینش داریتو اگه ب-

 یدارم برا یعروس خونت بشم  پاشو عشقم تا عروس خونت بشم لعنت یخواست یو عمرم بشه...مگه نم ی،زندگ

 ....   زنمیدوبارت له له م دنید

 

کنم و  ی.صورتش رو غرق بوسه مشهیقلبش باعث آرامشم م یزارم تپش ها یقلبش م یو سرم رو فتمیهق هق م به

ته  از یو آه نمیش یم یصندل یرو دینا ام رونیب زنمیشکسته از بخش م ی.با دل شهیم ختهیصورتش ر یاشکام  رو

 ... شمیقرآن م دنکشم و مشغول خون یم رونیب فمیرو از داخل ک کمیکشم قرآن کوچ یدل م

 

کشم .سرم  یچشمام م ریبه ز یدارم دست یقرآن بر م اتیدو جفت کفش مردونه مقابل چشمام ،چشم از آ دنید با

 بلند شدم. یصندل یاز رو ییدا دنیرو بلند کردم با د

 ییسالم دا-

 سالم دخترم-

 بهم انداخت و گفت : ینگاه

 پوست واستخون!  یشد چ،یه یدید نهیرو تو آ ،خودتیستیدالرام چرا به فکر خودت ن -

و برگشتنش فقط به خواست خداست  دهیخواب مارستانیتخت ب یماهان رو یشما ول شیپ یادب یجان ب ییدا-

 اونوقت من تو فکر خودم باشم 

 : گهیوم زنهیم میشونیپ یرو یا بوسه

 فدات بشه،قربون دل عاشقت بشم دخترم  ییدا -
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 خدانکنه  -

نمازخوندن و حرف زدن با خدا پر  یدلم برا د،یرس یبه گوش م مارستانیب  یخونه  که از نماز یاذان یصدا دنیشن با

 گفت : ییزد با عجله رو به دا

 گهید دیهست نجایا ییدا -

 ؟یبر یخوایم ییآره دخترم جا-

 امیبله برم نماز بخونم ب-

 برو دخترم قبول باشه  -

به سرم انداختم و  یوضو گرفتم وارد نماز خونه شدم .چادر ییروشو یگذشتم.تو ییزدم وباعجله از کنار دا یلبخند

 شد .سجده کردم وزار زدم ،زار زدم به حال دلم     یم یجار لیدل یگونه ام ب یمشغول خوندن نماز شدم ،اشکام رو

 عشقم رو بهم برگردون .... دمیقسمت م تییخداجونم ماهانم رو به بهم برگردون خدا جونم به خدا   

چشم  زدیکه زار م یسر از سجده بر داشتم جانماز رو جمع کردم به دختر یکس یهق هق ها یصدا دنیشن با

شونه ام افتاده بود  یاز  جام بلندشدم چادرم رو زدیکرد و زار م یافتاده ،ناله م یعشق اونم اتفاق یبرا یعنیدوختم .

 کردن هیبهم انداخت و دوباره مشغول گر ینگاه میشدم کنارش نشستم ن کیو بهش نزد دمیبه سمتش قدم کش

 شونش گذاشتم وگفتم: یشد  دستم رو رو یصورتم جار یاشکام رو گهیاشکاش باره د دنیشد.با د

 آروم باش آروم  -

 گفت : یبغض آلود یصدا با

 هگیهر لحظه ممکن که د دهیداره جون م مارستانیتخت ب ی!تنها برادرم رو؟یآروم باشم چه جور یآخه چه جور-

  شهیکه دلم آت یدونیقلبش نکوبه ....آخه تو چه م

تمام وجودم دارم  یبرا ،منیکن یم هیو گر یدیجون م یبرادرت دار یکه تو برا نهی، تنها فرق ما ا میپس همدرد -

 سخته  یلیبه باد بره خ نتیریش یآرزو ها یهمه  نیاتفاق سهمگ هی یتو هویسخته  یلی. خ دمیجون م

 و مشتاقانه بهم چشم دوخت. دیبه صورتش کش یدست
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 دادم ادامه

گاهت تو  هیکه هم برادرت هم پدرت و هم تک یکی یباش دهیکه عشق بچگت باشه وبعداز مدتها بهش رس یکی -

 جنگه  یها باشه ،االن داره با مرگ م یسخت

 کنم . یلب زمزمه م ریکنم و اسم ماهان رو ز یم هیگر

 افتاده ؟ یبپرسم چه اتفاق شهیم -

 : گمیو م دمیتکون م دییتا یبه معنا یسر

 کماست  ینامزدم تصادف کرده تو-

 : گهیو ناباورانه م زارهیدهنش م یرو رو دستش

 نه -

تصادف  یخونده شد ،عشقم تو تیمحرم ی غهیص  نمونیانجام شد و ب یمراسم خواستگار نکهیآره درست بعداز ا-

 اتفاق براش افتاد  نیا

 نه.شک یوکه باالخره سکوت رو م شهیسکوت برقرار م یمن و اون دختر چشم مشک نیب یقیدقا کنه،یتاسف م اظهار

 ؟ هیاسمت چ-

 ؟ هیاسم من دالرام ، اسم تو چ-

 منم آتوسا هستم  -

 باهات آتوسا خانم  ییخوشبختم از آشنا - 

 طور دالرام جان  نیمنم هم -

 افتاده؟ یبرادر شما چه اتفاق یبرا -

 :گهیم یناراحت با
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نشه برادرم از  دایاهدا پ یبرا شیبا گروه خون یبراش قلب گهیداره واگه تا چندروز د دیشد یلیخ یقلب یاحتنار-

  رهیم شهیهم یکنارم برا

  شه،متاسفمیم دایانشا اهلل که پ -

 ؟ هی(:اسم نامزدت چ -

 : گمیحسرت بار م یلحن با

 ماهان  -

  یچه اسم خوب-

د شده تن بیزارم ضربانش عج یقلبم م یرو ی،دست زهیر یدلم فرو م یتو کبارهیبه  یبیعج یدلشوره و دل نگران هی

.باالرفتن از پله روبه  رونیب زنمیو از نماز خونه م  کنمیسرم م یتوجه به اون دختره آتوسا نام،چادر رو از رو یب

از نرده از  دنیچسب خورم که با یم یسکندر یچند بار هی رمیدوان دوان از پله ها باال م دمیم حیآسانسور ترج

رب قلبم از ض وی یس یمقابل آ یشلوغ دنیبا د شمیکنم .نفس نفس زنان وارد بخش م یم یریجلوگ یافتادن اتفاق

 یبا صدا زدن اسم خدا قدمام رو تند تر م دمی،آب دهانم رو قورت م فتهیم نیزم یانگشتام رو نیازب فیک ستهیا یم

 که .... شمیمواجه م یزیبا چ نکهیتا ا وکنم 

 

 شمیمواجه م یزیکه با چ نیکنم تا ا یکنم جرئت جلو رفتن ندارم ،قدمام رو تندتر م یلب زمزمه م ریخدارو ز اسم

 ...دیکه نبا

رش س یدستش رو رو یی.دا ستهیا یقلبم از حرکت م یکه ماهان بستر شنیم یو دکترا با عجله وارد بخش پرستارا

 ی.دلم گواه اتفاق بد زهیر یگونه اش م یبه دکترا و پرستارا اشکاش رو هریو خ ستادهیا وارید یگذاشته وگوشه 

 کنم ... ینشه که حس م یزیاون چ ایده،خدایم

 : گمیم یلرزون یوبا صدا ستمیمیوا ییمقابل دا 

 شده ؟ یچ ییدا-
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 گمیم یلرزون وبلند یبا صدا شهیم یصورتم جار ی،اشکام رو زهیر یمغرور و استوار من کمر خم کرده و اشک م مرد

: 

 افتاده؟   یبرا ماهان اتفاق شده؟یچ -

 من ماهانم رو ای،خدا زنمیوزار م نمیش یم نیزم یکنه رو یم رونمیب یکه پرستار شمیوارد اتاق م دهیبهم نم یجواب  

 .خوامیم

 : گهیوم رهیم ییبه سمت دا ادیم رونیب ی دکتر

 اتاق من کارتون دارم  دیایزحمت ب یب -

من  یبه دکتر منتظرم که حرف بزنه باکم رهی.خ میشیشکسته و داغدار پشت سر دکتر روانه م  یبا دل ییهمراه دا به

 : گهیمن کردن م

 بد بهتون بدم  یلیخبر خ هی دیفرهمند متاسفانه با یآقا -

 به آب داره ... ازیرو دارم که ن یحال ماه شهی،نفس هام کندتر م زهیر یقلبم فرو م یتو یزیچ

ه ک یزباشیخدا عز شیپ یلیخ دیباشه با یمرگ انسان هم با سعادت و خوب نکهیا یدست خداست ول ی:زندگدکتر

 بهت بکنه یلطف نیچن

 : نالمیدرد م با

 سر اصل مطلب دیزودتر بر شهیدکتر م یآقا-

 : گهیاندازه وم یبهم م ینگاه

  یافت فشار دار ستیدخترم حالت تو خوب ن -

 شده به سرم  یچه خاک دیفقط زودتر بگ ستیمهم ن -

 مغزشون دچار  دیشد یزیماهان فرهمند بخاطر خون ر یمتاسفانه آقا -

 :گهیم یوبا ناراحت کنهیم یمکث
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 شده  یمرگ مغز-

مقابل  یهمه چ شهینفسم کم م ستهیا یشده .قلبم از حرکت م یشده مرگ مغز یکنم مرگ مغز یخودم تکرار م با

 ... شمیمحو م یکیتار یو تو رهیم یاهیچشام س، شهیچشامم تکرار م

ماهان که  دنیکنم با د یبا ترس به اطراف نگاه م دیچک یافتاده بودم عرق از سر و روم م ریگ کیتار یجا هی یتو

صورتم  یاشکام رو دهیوبه عقب هولم م زنهیکنم ،پسم م یخوشحال دستم رو دور کمرش حلقه م ستادهیمقابلم ا

 داره و یاش شکاف بر م نهیحرکت س هی یتوو  زارهیقلبش م ی.دستش رو روشمیم رهیبا تعجب بهش خ شهیم یجار

رو  و قلبش زنهی.مقابلم زانو م زنمیوزار م زنمیزانو م نیزم یکنم رو یم هیوگر زنمیم غیکشه ج یم رونیقلبش رو ب

با تمام توانم  زنهیدستم ضرب م یقلب تو دوزمیکشم و به دور شدن ماهان چشم م یم غیج زارهیدستام م یتو

 .... زنمیم ادیاسمش رو فر

 ماهان  -

 :گمیوبا خودم م دوزمیصورتم نشسته به سرم چشم م یکشم ،عرق رو یم ینفس شهیباز م کبارهیبه  چشام

 دمیبود من د یچه خواب گهید نیا -

 

 صدا زدم: یفیضع یصدا شد ،با یصورتم جار یکه سرم اومده اشکام دوباره رو ییاوردن بال ادیبه  با

 خانم پرستار ،خانم پرستار -

 بهم انداخت با بغض بهش گفتم: یبه سمت تخت من اومد نگاه غمبار یمانیا خانم

  دیاریسرمم رو در ب شهیم-

 ،کم مونده تموم بشه  زمیعز-

 کنم  یخواهش م-

چند هفته انقدر بهم سرم زدن که  نیا یتو رونیب دیدستم کش یتکون داد و تخت رو دور زد ،سوزن رو از تو یسر

تخت بلند شدم وارد بخش شدم همه اومده بود  یدستم زدو ازم دور شد ،از رو یرو یو کبود .چسب اهیدستم شده س
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 هیتک واریسرش رو به د نایبود ،م ستادهیوا نایکنار محسن شوهر م یی.دا ختیر یبغل مامانم اشک م یتو ییزندا

و مامان  ییدادم که  متوجهم شدند.مقابل زندا یشدم سالم آروم کیکرد .بهشون نزد یم هیگر زیر زیداده بود و ر

 دستام گرفتم وگفتم: نیرو ب ییزندا یزانو زدم دستا

 دونمیمن م گنیدروغ م نایا ستین یدیام گهید گنیشده م یماهان من مرگ مغز گنیگن،میم یچ نایا ییزندا-

  زارهیخودش بهم قول داده خودش گفته تنهام نم گرده،یماهان من برم

 :گهیگوشم زمزمه وار م یتو کشهیآغوش گرمش م یمنو تو ییو زندا زنمیم ضبحه

 ات رو نداره  هیفدات بشم ،ماهانم رو ناراحت نکن اون طاقت گر ینکن اله هیگر-

  دمیدوباره چشماش جون م دنید یدارم از دلتنگ رهیگیم شینکنم،دلم داره آت هیگر یآخه چه جور-

 آروم باش آروم -

 من  میبخت اهیچه عروس س-

 سیه-

 شهیم ی؟چ یعنی شهیم یچ ییزندا-

 اندازم  .... یم نییو سرم رو پا شمیجدا م ییآغوش زندا از

 :گهیم ییو زندا یی،دکتر به دا میشیم رهیبهش خ یاومدن دوباره دکتر همگ با

 باهاتون کار دارم  دیایبه اتاق من ب شهیاگه م-

 .....شمیو در انتظار اومدن اونا م دمیپام رو تکون م ادی،از استرس ز شدهیباز چ یوا

 

 شمیبلند م یصندل یلرزون از رو یبا پاها انیم واریبه د هیتک ییخم شده ،زندا یبا کمر ییدا رسهیبه سر م انتظار

 :گمیزمزمه وار م ستمـویمیوا ییداره مقابل زندا یبرم زیخ ییسمت دا نابهیم

 ؟ییافتاده زندا یچه اتفاق-
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 :گمیم ییدا روبه

 گفت دکتر؟ یم یچ--

 :گمیملتمس م یچرخم و با لحن ی،کالفه  بار دور خودم م ادیکدوم در نم چیاز ه ییصدا

 رمیمیجواب من رو بده ،دارم م یکیتوروخدا -

 شد وگفت: رهیبهم خ یبا ناراحت ییدا

  کننیقلبش رو اهدا م-

 :گمیم ادیفر با

 ؟یدی؟م یدیتو که اجازه نم یی،قلب ماهان رو اهدا کنن ،ماهان که زنده اس ،دا یچ-

 :گمیاندازه ناباور م یم نییسرش رو پا یبا سر افکندگ ییدا

 کشه  یدروغ ماهان من زنده اس داره نفس م ناینه ا-

 :مگیو م شمیم رهیبه آسمون خ رونیب زنمیتوجه به صدا زدن اسمم از ببمارستان م یب گذرمیاز سالن م یجیگ با

 قسم من رو با مرگ ماهان امتحان نکن  تیتورو به بزرگ ایخدا-

 ،هه آسمونم مثل دل من دلش گرفته . شهیزده م یبرق ردو

ه نبود ک نیمگه قرار ما ا یبرام سخته .ماهان چرا رفت نیاتفاق سهمگ نیباور ا شمیرو مشغول قدم زدن م ادهیپ یتو

 .... ی.چرا تنهام گذاشت میم باشسالها کنار ه

 چرا؟

م و شکن یم یحجم دلتنگ یو من تو شهیم ختهیبارون ر رهی،اشکام ز زنهیتن و بدنم ضربه م یشالق وارانه رو بارون

 رحم کن بهم ...... ایتونم ،خدا یمن بدون ماهانم نم یوا زنمیزار م

ظه به که لح ینیبوق ماش یبا صدا ابونیخ ونیکه م شمیردم ابونی،از خ گذرنیم ابونیکه از خ یینایتوجه به ماش بد

 نفسم...... شهیتر م کیلحظه نزد
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 یم ابونیخ یتو کیالست غی. جکنهیمقابل پاهام ترمز م یبه تند نی.ماش ارهیمن رو به خودم م نیبوق ماش یصدا

 .دمیقلبم که ضرب تند گرفته قرار م یدستم رو رو ادیاز ترس ز شهیو باز دم نفسم تندتر م چه،دمیپ

هم  ی،اخمام تو رهیگ یدستش م نیداره و دستم رو ب یبرم زیبه سمتم خ شهیم ادهیپ نیاز ماش تیبا عصبان راننده

 :گمیوروبهش م رمیم یکشم و دندون قرچه ا یم رونیدستاش ب نیدستم رو از ب رهیم

  یریگ یدست من رو م یبه چه اجازه ا کهیمرت-

از  زنمیم یهم داره پوزخند ینیچه ماش شم،یمرد جذاب مقابلم م نیاندازه ،تازه متوجه ا یابروش رو باال م یتا هی

 .شمیرد م ابونیمن شده از خ یخال یکه مات جا یتوجه به پسر یب شمیمقابلش رد م

بار اعتراف به عشق کرد با  نیکه ماهانم اول ی.پارک گمیآدرس پارک عاشقانه رو م دمیتکون م یتاکس یبرا یدست

 :گمیوروبه راننده م دوزمیچشم م کیوتار رهیبه مقصد مورد نظر به آسمون ت دنیرس

  شمیباشه متقبل م یاش هرچ نهیهز دیمنتظر باش نجایا شهیم-

  مکتین یرو کشمیم نیزم یحال پام رو رو یشم،بیم ادهیپ نی،از ماش دهیتکون م یاندازه و سر یبهم م ینگاه

ن و م رهیتپش بگ یا گهیکس د ی نهیس یقلب تو ،تو شهیمگه م یکنم ،لعنت کاری.ماهان من بدون تو چ مشنیم

 هام رو خودم مهمون خاک کنم... یعشق بچگ شهیکنم مگه م یزندگ الیخیب

 نیسوار ماش رمیم یبه سمت تاکس شمیبلند م مکتین یرو زه،ازیر یقلبم فرو م یتو یپارک وهم یسوت و کور از

 سپارم به آهنگ درحال پخش.... یو گوش م دمیم هیتک شهیکنه سرم رو به ش یراننده حرکت م شمیم

 یزیتوجه به چ یکنم ب یدر و باز م شمیم ادهیکنم و پ یم یتشکر نیتوقف ماش دم،بایخونه رو به راننده م آدرس

ز رو ا یکنم.گوش یزانو هام رو بغل م واریبه د هیاتاق تک ی.گوشه  برمیهام پناه م ییبه اتاق تنها شمیوارد خونه م

 .... یدیچه ع یول دهیع بعدهفته  کیهه چه زود گذشت  کشمیم رونیمانتوم ب بیج یتو

شب  یوا کنهیماهان دلم رو خون م یشادمهر در حال پخش شدن ،عکس ها ریآهنگ تقد شمیم یگالر وارد

،چه زود  نایم ینامزد شبینداختم عکسا باهاش ا مارستانیب یکه  تو ییعکسا ش،یهوی یعکس ها یخواستگار

 گذشت ....
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اتاق  یوت ینور شهیکنه. در اتاق باز م یپارکت اتاق به تمام بدنم نفوذ م یقابل وصف ،سرد ریحالم بده که غ یانقدر   

 . زنهیکنم مقابلم زانو م یزانو هام پنهون م نیصورتم رو ب نایم دنیبا د دمیدستم رو مقابل چشمام قرار م کنهینفوذ م

  می،همه دل نگرانت بود ی:دالرام کجا رفتنایم

 : نالمیبغض م با

 ؟ یعنی شهیم یعنی نایم -

 دمیکه ادامه م کنهیم سکوت

 دنیم یا گهیقلب ماهانم رو به کس د یعنینا،یم -

 کنم: یترس اضافه م با

  دنیکه اجازه نم ییو زندا ییدا-

 :گمیو م رمیگ یدستام م نی،دستاش رو ب ندازهیم نییرو پا سرش

 با تواما نایم -

 :گهیبغض کرده و لرزون م یبا صدا زنهیزار م شهیهق هقش بلند م یصدا

  ادیاز دست ما بر نم یکار چیدالرام ه-   

 :گمیتعجب و ترس م با

 اد؟یاز دستمون بر نم یکه کار یچ یعنی -

 : گهیو م زنهیم زار

 عضو رو بهش دادن یاهدا یعضو داره و بابا و مامان قبال اجازه  یماهان کارت اهدا-

 . شمیم وارید یگوشه  ی رهی، خ فتهیحس کنارم م یحرفاش دستم ب دنیشن با
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گردم  یبه سمتش برم زنهیکه به صورت م یلیتوجه ام با س یمن ب دهیتکونم م نایتوجه ام ،م یومن ب زنهیزار م نایم

 :گهیکنان م هیو گر کشهیبه آغوشش م یمنو تند

 دستم بشکنه  دالرام  -

 :گمیم هیبا گر دمیسر م هیو  گر امیبه خودم م 

 ؟ شهیاهدا ؟فقط قلبش اهدا م یبره برا یقراره ک -

 عمل اهدا  یبرا رهیفردا م شهیچشماش هم اهدا م ی هیهاش ،کبدش و قرن هیعالوه بر قلبش ،کل میداداش-

توالت  زیم یرو یهرچ چرخمیها دور خودم م وانهیشدم مثل د وانهید ییگو شمیبلند م نیزم یاز رو دمیهل م نارویم

دستم به سمت مجسمه  نیزم کوبمیم دارمیگلدون رو از کنار پنجره برم زمیریم نیزم یحرکت رو هیهست رو با 

 : زنمیم ادیو فر زارمشیقلبم م یرو رهیماهان م ییاهدا

 منه فقط یماهان فقط برا یچشما دمینم یماهانم رو به کس یچشما دلم قربون چشمات بشم زیماهانم ،عز-

 رنگت  یعسل یماهانمم ،چشما یچشما

دنبالم  به نایم رونیب زنمی.از اتاق م کشمیبه گلوم م یدست کنهیکه زدم درد م ییها غیگلوم بخاطر ج زنهیزار م نایم

ال ها دنب وانهیکنم و مثل  د یرو باز م نتیکاب یو بس ،درها زهیچ هی تیو عصبان یناراحت نیا هیتنها راه تخل ادیم

 و.... کشمشیم رونیها ب لهیوس نیاز ب  زنهیم یچشمام برق شوهااز ک یکی یتو یچیکردن ق دایگردم با پ یم یچیق

 

م شدم رو از ه سیگ یموها ستادمیبود ا یکه کنار ورود یکنسول زیبود مقابل م ستادهیبهم وسط سالن ،ا رهیخ نایم

 نیرو از ب یچیشد و ق کیبه صورتش زدو بهم نزد یضربه ا نایکردم م یچیاز موهام رو از ته ق یباز کردم و تکه ا

 . دیدستام کش

 آروم بشم  یبزار کم نایولم کن م-

 گفت: تیعصبان با

  یشیآخه احمق با زدن موهات آروم م-
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  شمیآروم م شمیآره م-

 تو  یاز آه ها لرزهیکارات آرومه نه داداش بدبختم تنش داره م نیماهان با ا یکن یفک م-

 

 دهیباشه من تازه به عشقم رس ینجوریماهانم ا ریتقد دیکردم گه با ی،مگه من چه گناه یلیخسته ام خ یلیخ نایم-

  شهیم کهیقلبم داره هزار ت ینجوریکه ا دمیپس م ویدارم تاوان دل شکستن ک یعنیبودم 

 شب پووف .۱۲ساعت شد  ی،ک شمیم رهیخ وارید یاندازه ،به ساعت رو یم نییرو پا سرش

 کجان  ای،مامانم و دن نایم-

 مان  مامان حالش خوب نبود  یهمه خونه -

 بار کنارش باشم  نیآخر یبرا خوامیماهان م شیمن رو ببره پ یبه آقا محسن بگ شهیم-

 کنم . یم سشونیو دوباره گ کشمیوهام مم نیب ی،دست شهیبه دست ازم دور م یو گوش دهیتکون م یسر

و  دمیم یلب ریسالم ز میشیمحسن م نی.سوار ماش رونیب میزنیم اطیاز ح نایمتحرک رو دارم کنار م یمرده  هی حال

 نیاشدره م نکهیقبل از ا شمیم ادهیپ نیاز ماش مارستانیبه ب دنیبا رس شمیشالم م یها شهیکردن با ر یمشغول باز

 :گمیم نایرو ببندم روبه م

 تنها باشم  شهیم-

 .... شمیم مارستانیراحت وارد ب یالیو با خ دهیتکون م یسر شمیم رهی،بهش خ کنهینگاهم م دیترد با

 زنمیکنم حرف م یو بغض م زنمیچشماش بوسه م یکنم،رو یو بوسه بارونش م رمیگ یدستام م نیماهانم رو ب یدستا

 . مونهیقلب من زنده م یتو شهیهم ادتیرو بدون  نیا یماهانم ول یزود رفت یلی.خزمیر یو اشک م

 یفرصت زندگ گهیبار د هیکاش  یرفت ا یکاش ماهانم نم ی،ا گمیاز درد دلم براش م زارمیدستش م یرو رو سرم

 کاش نباشه .... یکاش چیکاش ه یداشته باشه وا

 کرد؟ یزندگ شهیمگه بدون ماهان هم م آخه
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 داره؟ ییمعنا یماهان زندگ بدون

 کنم؟ یزندگ یک دیام به

 کنم و بخندم؟ هیگر یک بخاطر

 غصه ها دستت کجاست ؟ یایدر یتو شمیدارم غرق م ایخدا

 یکس یپا یبا صدا نمیش یکنار بهش م یها یصندل یرو رونیب زنمیناراحت از بخش م یقلب دویشد یسردرد با

 همی، شمیم رهیبهش خ یجیبا گ شمیروبه رو م بودم دهینمازخونه د یکه تو یکنم که با دختر یسرم رو بلند م

 :گمیبا تعجب م زنهیمقابل پام زانو م شهیتر م کیو نزد کینزد

  ینیشیم نجایافتاده؟چرا ا یچه اتفاق-

 به دستم بزنه که یبوسه ا خوادیم رمیگ یبا انگشتم اشکاش رو م شهیم ختهیصورتش ر یدرشت اشک رو یها قطره

 :گمیم یبا تند

 خانم؟ یشد ونهید-

 :گهیم یلرزون یو با صدا شهیهق هقش بلند م یصدا

  دیخودتون کرد ونیتا آخر مارو مد-

 ؟یچ-

ه ،از ممکن ریغ نیمن ا یبدن ؟نه خدا شونیبه برادر ا خوانینکنه قلب ماهانم رو م کنهیم تیمغزم شروع به فعال تازه

 :گمیکنم و م یبلندش م نیزم یرو

 بدن  خوانیقلب ماهانم رو به برادر تو م-

 :گمی،با بغض م لرزهیچشماش م مردمک

دل رحم بود دلش  یلیماهانم خ یدونیمواظب قلب ماهانم باشه ،آخه م یلیبرادرت که به هوش اومد بهش بگو خ-

 راه نده  نهیو ک یدلش بد یرو بشکنه بهش بگو تو یاومد دل کس ینم
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 :گمیکنم و م ی،خودم رو ازش جدا م میآغوش هم حل شد یتو  زانیاشک ر هردو

 آروم باش شتیپ گردهیباش خوشحال برادرت داره بر م ؟خوشحالیکنیم هیچرا گر-

 کنم..... یپرت م یصندل یو خودم رو رو رمیعقب م عقب

 

 کنم خدابا خودت آرومم کن .... یمرگ م یکنم با دست خودم اون رو راه یماهانم رو بدرقه م ونیگر یچشما با

خوشحال  یاز باز گشتن عشقش به زندگ یاز عشقش جدا گردد و آن معشوق یحق است که که معشوق نیا ایخدا

 شود...

شدن فرزندش ناله سر  یاز آسمان گریو مادر د اوردیاشک شوق به چشم ب یاز خوشحال یحق است که مادر نیا

 دهد...

اش  نهیدر س یزندگ یبض و تپش هادوباره ن یگریقلب شود و د یشکافته وب یکس نهیس نکهیحق است ا کی کدام

 ...چدیبپ

 یکند و آن طرف تر پدر یفرزند خود را امضا م یلرزان مرگ نامه  یوبا دستان زدیشودو دم نم یکمرش خم م یپدر

 کند ... یآسمان بلند م یخداوندش دست تشکر به سو یاز برزگس

 بخت ... اهیس یکیشود وآن  یبخت م دیسف یگرید

اش جدا کرده بود ند و  نهیقلب ماهانم رو از س ختمیر یکردم و اشک م یم نییباال پا مارستانیها سالن ب ونهید مثل

 کردند. هیو پنج ساله هد ستیب یعشقم رو به دختر یعسل یاش کردند .چشما هیهد ینام نیبه فرد آرت

دالرام  یچشم و قلب مرد اله یمن ب زیکنم و چه مظلومانه مرد  مرد من .عز یفکر م ایدن یکشم و به نامرد یم یآه

 ماهانم .... رهیبرات بم

و  یزار یاوردن صدا رونیعشقم رو از اتاق عمل ب یبسته شد .جنازه  ایماهانم رو به دن یتموم شد چشما یچ همه

 من... یبه هوا رفت ول هیگر
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نداشتم انگار  یعشقم چشم دوخته بودم .حس یسالن به جنازه  ینقطه  نیتر یگوشه ا یمجسمه تو نیمن ع یول

 وبس ... دمیکش یکه مرده باشم فقط نفس م

تفاوت تر از  یمن ب یاز مقابل چشمام گذشت. همه به من چشم دوخته بودند ومنتظر عکس العمل من بودن ول تخت

 زده ام تخت رو دنبال کردم... خی یفقط با چشما شهیهم

 نیزم یواز ر یجی.با گ فتمیم نیزم یرو یبا برخورد با کس رونیب زنمیم مارستانیباز  یبا حال زار ،یتوجه به کس یب

 .شمیمرد بلند قامت رد م نیواز کنار ا گمیم یدیلب ببخش ریز شمیبلند م

 ؟یکجاست زندگ معرفتت

 مرا ... یشکست بیعج زادی،دست مر دیگاه رس هیتک یفقط به من ب تیبازو زور

 ...میخدا یناز بکشم برا یاز تو دلخور باشم ،کم یشود کم یباتو قهر کنم ،خب مگر چه م یدوست دارم اندک ایخدا

 

 یخاکسپار مراسم

  

از  یزده گوشه ا خیحس و  یشدم ب ونهی،انگار د شهیمغزم اکو م یتو نایو مامان و م ییزندا یها هیگر یصدا

 ...شهیکه که به خاک سپرده م میبه ماهان رهیقبرستون نشستم و خ

 رهیبهم خ یاشک یبا چشما ایچرخونم، دن یزده ام رو به سمتش م خی ی،چشما شمیکنارم م ینشستن شخص متوجه

 :گهیم یو با ناراحت شهیو م

 دالرام-

 دمینشون نم یالعمل عکس

  یکن تا آروم بش هیکن گر هیبگو ،گر یچ هیبزن ، یحرف هیدالرام حالت خوبه ، -

 : گمیوار م زمزمه
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 برو  -

 کنم: یکه دوباره تکرار م دهیمن یتیاهم

 برو ، تنهام بزار -

 . شهیازم دور م یو با نگران دهیم یلباساش رو تکون شهیبلند م نیزم یرو از

 قراری. ماهان من آروم بخواب توآروم بخواب که دالرامت رو ب دیخروارها خاک خواب ریتموم شد عشق من ز باالخره

 با رفتنت ... یکرد

دل  یدعا کن برا ییبا دل ما ،تو که اون باالها یکرد کاریبا رفتنت چ نیبب کشه،ماهانمیم یو مو زنهیضبحه م ییزندا

 گلوت بشم .... یبغض تو یکمر خم شده ات بشم،فدا یفدا زمیعز ییدعا کن.دا ییمن و زندا

 ییو مامان  زندا ای.دن شهیو قبوستون خلوت تر و خلوت تر م خوننیاز جانم م زتریبه ماهان عز یکم همه فاتحه ا کم

 گاه شدم من . هیتک یو چه ب کشهیو محسن در آغوشش م زنهیزار م نایکنند .م یقبر بلند م یرو  به زور از رو

 چه تنها شدم مرد مهربون من . یدیکس هوام رو نداره،د چیه گهید یماهانم توکه رفت ینیب یم

زم اندا یم نییسرم رو پا کنهیاش تا مغز و استخونم نفوذ م رهینگاه خ زنهیمقابلم زانو م شهیم کیبهم نزد  ییدا

 یگرفته و لرزون یکه با صدا شمیم رهیتا سرم رو بلند کنم بهش خ شهیو باعث م دهیچونه قرار  م ری،دستش رو ز

 : گهیم

 دالرام حالت خوبه  -

 :گمیوار م زمزمه

 خوبم خوب  -

 یهه اونم چه خوب زنمیم یدلم پوزخند یتو

 ماهانم  ادگاری  دهیرو نشون نم نیچشمات ا یول -

 کنم : یلب تکرارم ریز شهیو رو م ریز زنهیکه م یاز حرف دلم
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 ماهان  ادگاریماهان   ادگاری-

شدن قبرستون از  یبا ماهانم تنها باشم. با خال خوامیم دوننیانگار اونا هم م زارهیحال زارم تنهام م دنیبا د ییدا

 کینزد دهیکه حاال ماهانم خواب ی،کشون کشون به تپه خاک شمیبلند م نیزم یاز رو یبا حال زار تیازدحام جمع

 کنم.... یرو زمزمه م یقطعه شعر زانیو اشک ر  شمیم

 همه بغض رو کم کنه  نیبه دادم برسه ا دیبگ

 دو روز من رو فراموشم کنه  یکی نیغم بگ به

  قرارتیب یلیشب و روز خ نجایا یکی   

 چقدر چشم به راهت ونهید نیا یدونینم

 مرور خاطرات یکارمن شده ه روزا

 برات  رهیچقدر بم گهیدل د نیا بگو

 هاش سر کرده  ییبا عشق تو، تو تنها ونهید نیا شبا

 خاطرات رو دو برابر کرده   ابونیبارون و خ نم

  شهیدلت تنگ م یدل من برا نیوقتا زود به زود ا یگاه

....... 

  ارمیطاقت ب گهیتونم د یرو نم تیدور

 که من چقدر دوستت دارم یدونیم

 ....شونمیتو پر یکه چقدر ب یبدون کاش

     

که کنار عکسش چشم  یبه ربان مشک شمیم رهیکنم و به عکس خ یپرت م دهیکه ماهانم خوب ییرو کنار جا خودم

 دوزم. یم
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 کنم . یخاک رو پر پر م یرو یگال

 من کنارتم... ایمن نترس زیماهانم، عز -

 آروم بخواب عشقم دالرام فدات بشه  بخواب

 چقدر شکسته شدم نیبب ،یمن رو تنها گذاشت یچطور نیپاشو بب رهیمیدالرامت داره م نی،بب نیبب پاشو

 کشم  یم ادیفر

 پاشوو یپاشو هنوز زوده که من رو تنها بزار یلعنت

 . دمیو ناله سر م زمیریسرو صورتم م یو خاک هارو رو شهیمشت م دستام

 ... دمیمن تازه به تو رس یگاه شدم پاشو داماد قصه هام پاشو مرد من پاشو لعنت هیتک یکه ب پاشو

 شیگرفته بود .چرا ازم گرفت ایدن نیا یچند نفر رو تو یمگه ماهان من جا نهیا یآخه چرا سهم من از زندگ ایخدا

 چرا...

لباس عروس رخت  یکنم پاشو که عروست تنها مونده عروست جا یو عکس ماهانم رو بوسه باران م زنمیزار م     

 بخت... اهیدالرام بدبخت، دالرام شوم و س یتنش کرده .آا اهیس

 باطل ... الیخ یهه زه یقلب آشوبم آروم بشه ول نیکنم تا بلکه ا یم هیکشم گر یاز سر م یکنم و مو یم هیگر

 کنند. یبلندم م نیزم یاز رو انزی،اشک ر شنیم کیدوان دوان بهم نزد ایو دن ییدا

 کشم  یم ادیفر

  رمیتا به حال و روز خودم بم دیزارم، من بهش قول دادم ولم کن یمن ماهانم رو تنها نم دیولم کن -

 .ستیشبهت به ماهانم ن یکه ب یآغوش مرد یتو شمیو من گم م کنهیدستاش قفل م نیمن رو ب ییدا

 .... زهیر یهاش اشک م یبا تمام مردونگ ییو دا کنمیگله م کشهیموهام م یرو  ینوازش ییو دا زنمیم زار
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 من ... یبدون ماهان برا یروزها نیسوم وهفت ماهانم گذشت.وچه تلخ گذشت ا مراسم

 یمرد رو نی.نه ماهان من نامرد نبود ماهان من بهتر سوزهیکنم م یکه براش استفاده م ینامرد ،دلم از نامرد ماهان

 ....بود  نیزم

 رو نداره !؟ دنتیپره ،پاهات جون کش یمگه چقدره که وقت دل

 ...ربشمیازهم س یزود نیبه ا نکهینه ا میبش ریهم پ ینبود که به پا نیمگه قرارمون ا ماهانم

 و عشقم رو ازم گرفت ... یکه تموم خاطرات کودک یجاده ا نیبه ا لعنت

 یو تباه یکه جز تلخ یا ندهیدوزم آ ینامعلومم چشم م ی ندهیبه آ ینقطه ا کیبه  رهیگذشته خ یروزها روال

دلم نداره ، ییمعنا چیبرام ه گهید یرو دارم .زندگ یکار یونه حوصله  رهیم نییاز گلوم پا یی.نه غذا نمیب ینم یچیه

 کرده باشن . دیکه که ازش قطع ام یمرده مثل حال دل

و چه شکسته شده مامان فرشته ام از غم رفتن برادر  ندازمیبهش م ینگاه می،ن شمیکنارم م ینشستن شخص متوجه

 زاده اش و بدبخت شدن دخترش ....

 : گهیو م کشهیسرم م یرو ینوازش دست

م هم ناراحت یلی،بخدا منم از رفتن برادر زاده ام ناراحتم خ واریشدن به د رهیخ ستیبست ن نمیدالرامم ،دختر نازن -

  ستی.حالم از تو بدتر نباشه بهترم ن

 :گمیکشم و بابغض م یچشمم م ریغلطه ،انگشتم رو ز یصورتم م یلجوجانه رو یاشک طرهق

 حال خودم باشم  یتو دیمامان حالم بده ،بزار-

 :گمیکنم وم یم یمکث

 کنم  یخواهش م-

 ... رونیب زنهیواز اتاقم م  شهیو از کنارم بلند م کشهیم یآه دانهیام نا
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کنم  یم جکتیر یگوش یصفحه  یاسم رها رو دنیدارم با د یکردن بر م هیدست از گر میزنگ مکرر گوش یصدا با

ندارم نه تنها من  بلکه  یشوق و ذوق چیمن ه یول دهیع گهیکنم .هه سه روز د یتوالت رها م زیم یرو  رو یو گوش

رو بکشم خودم  زنهیبه سرم م ینقطه،گاه هی هشدن ب رهیو خ هیروزا کارم شده فقط و فقط خواب وگر نیکس،ا چیه

 .... یلعنت یزندگ نیخسته شدم از ا گهیهم مامانم بسته د شمیوخالص هم خودم راحت م

 کهنیکنم به محض ا یم کیدارم و به گوشم نزد یبر م زیم یرو از رو یگوش تیبا عصبان میگوش یدوباره  یصدا با

 .تپمیبهش م یبا تند چهیپ یگوشم م یرها تو یصدا

 ها یزنیزر زر زنگ م هیچ -

  یریگ یپاچه م یوا چته دالرام؟چرا سگ شد -

 ؟ هیکارت چ نمیبنال بب -

  یندار اقتینه تو ل ی! زنگ زدم حالت رو بپرسم ،ولیواقعا که احمق -

 الل شو باوا  -

 ستیاطرافت ن یکس گهید تیاخالق سگ نیکه بخاطر ا ینیب یم ینگاه به دور ورت بنداز هیآدم شو دالرام  - 

 یو هرچ زنمیم ادیو با تمام وجودم فر رمیم یدندون قرچه ا تیباعصبان کنهیرو قطع م یگوش یا گهیحرف د بدون

 ...زمیر یم نیزم یتوالت هست رو رو زیم یرو

 : زنمیم ادیفر یاشک یبا چشما  شنیوارد اتاقم م مهیو مامان سراس ایدن

  دیبر رونیب دیبر-

کشم از  یبه چشمام م ی.کالفه دست رنیم رونیاز اتاق ب یحرف چیبدون ه دمیکه هولش م شهیم کیبهم نزد ایدن

از درد  رهیعطر کف پام فرو م ی شهیکشم.تکه ش یم رونیرو که پنهون کردم ب یگاریس یلباسم بسته  یکشو یتو

 ختهیر نیزم ی.خون پام رو رونیکشم ب یمرو از پام  شهیکنم و تکه ش یرو بلند م شه،پامیصورتم جمع م  یادیز

 ... زنمیم گاریبه س یقیعم یوقفه پک ها یبه کوچه ب رهیو خ ستمیا یتوجه به درد پام پشت پنجره م یب شهیم
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تم به اتاق به سمتش برگش ایآرومم کرده بود ،با ورود دن بیعج یول دمیکش یبود که م یچندم گاریس قایدق دونمینم

 یکه به صورتم خورد صورتم کج شد دستم رو رو یبا ضربه ا میبه دو قدم دیرس نکهیتر شد تا ا کیو نزد کیبهم نزد

 صورت گذاشتم .

 چه خبره هان؟ یفکر کرد متیاحمق ،آزاد گذاشت یکشیخجالت نم -

  دهیو ادامه م شهیصداش بلند تر م      

 بشه؟ ماهان یکه چ یشکن یم لیوسا ؟یکه چ یکشیم گارینه خانم هوا ورت داشته س یعاشق یلیخ یکنیفکر م-

 قبول کن به خودت و دلت  نویرد ارفت ماهان م

 

انو ز نیزم یو رو کنهیم ختنیرحم تر،اشکام شروع به ر یب ایاز دن می،مگه دار شهینفسام تند م شهیمشت م دستام

 ....  زنمیوبه حال دل شکسته ام زار م زنمیم

 مکشیم رونیتخت ب ری،دفترچه خاطراتم رو از ز شمیخودم جمع م یتو رهیم رونیو ب زارهیاتاق تنها م یمنو تو ایدن

وارد  یکشم با حال زار یبه چشمام م یدست سمینو یو م سمینو ی.ساعت ها م شمیمشغول نوشتن م زانی،اشک ر

و خالص شو از  یرو راحت کن بزن لعنت خودتشاهرگ رو  نی،بزن دالرام بزن ا فتهیم غی،چشمم به ت شمیحموم م

 ... یکوفت یزندگ نیا

کنم و همه  یعشق من . هق هق م امیدارم م ،یکنارت ماهان امی،دارم م زمیر یواشک م نمیش یدوش آب سرد م ریز

ا ب فتهیبه بدنم م یآب رعشه ا یکنم از سرد یم کیرو به مچ دستم نزد غیت ارمیم ادیخاطرات عاشقانه ام رو به  ی

 ختهیر نیزم یوقفه رو یکشم خونه ب یدستم م یرو ور غیوبا تمام وجود ت دمیمچم قرار م یرو رو غیدست لرزون ت

 گهید یکیباالتر بوم  یکنم و کم یم کیرو به مچم نزد غیرمق ت یب گهیبار د شهیرو م روی. از سوز دستم دلم زشهیم

 کشم .... یهم م

سر و  یرو قرمز کرده.آب شالق وار رو نیو خون کل زم فتهیکنارم م ره،دستمیگیکل وجودم رو فرا م یبیعج یسرد

 کیخوشحالم که دارم بهت نزد یلیکنارت مرد من خ امی.ماهان دارم م شمیو من سردتر و سردتر م زهیر یصورتم م

 . شمیم
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حس  یو ب فتهیهم م یرو گهیکنم وباره د یچشم باز م خورهیکه به در حموم م یافته، با مشتا یهم م یرو چشمام

 .... رمیفرو م یکیوتو تار شهیو چشمام بسته م فتمیم نیزم یرو

 

 پدرام

لحظه هم وقت نکردم استراحت کنم  هی مارستانیکرد از صبح که اومدم ب یبدنم درد م یهمه  ادیز یازخستگ

 یراه م ماراینشسته بودم دونه دونه ب زیمونده .پشت م فتمیساعت از ش میبه ساعتم انداختم پوف هنوز ن ی.نگاه

 درهم گفتم : یبه اتاقم با ابرو ها یپرستار ییهویانداختم با ورود 

 دارم  ماریب ینیب یچته خانم؟مگه نم-

 اضطراب  و نفس نفس زنان گفت: با

  میدار یاورژانس ضیمر هی دیدکتر ببخش یآقا-

  امیباشه برو االن م -

 فقط -

 دمیحرفش پر ونیم

 امیاالن م گمیم -

غرق خون صورتم  یدختر دنیبه بخش اورژانس رفتم باد رونیاز اتاق زدم ب مارایتوجه به ب یبه موهام زدم وب یچنگ

 که همراهش بود گفتم : یجمع شد قدم تند کردم .رو به کس

 افتاده ؟ یچه اتفاق -

 کنان گفت: هیگر

 رگش رو زده  -
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که دورش جمع  ییرفت .روبه پرستارا یبه اتاق عمل م دیتر با عینبض کند بود و سر یرو چک کردم وا تشیوضع

 شده بودند گفتم :

 آماده کنند  دی،عوض نگاه کردن اتاق عمل رو بگ دیستادیوا نجایچرا ا-

رنگش چشم دوختم.کالفه بار دور خودم  یمشک یبلندش  و موها یزده به پلک ها یچرا دست به خودکش یعنی

 ... یلعنت دمیچرخ

و دخترک م نیا تیمنتقلش کردند خدارو شکر وضع که به دستش زده شد به بخش ییها هیتموم شدن عمل و بخ با

 نرمال شده... یمشک

 گفتم: یرفتم و روبه  پرستار یپرستار ستگاهینداشتم به ا ستادنیا ینا ادیز یخستگ از

  دیبهم خبر بد تشیشدن وضع میکرده بود حواستون باشه . در صورت وخ یکه خودکش یماری، به ب رمیمن دارم م -

 دکتر  یچشم آقا -

ه شروع کردم ب ی.پشت رل نشستم و با فکر به دختر مو مشک رونیزدم ب مارستانیکردم و از ب ضیرو تعو لباسام

 . یرانندگ

دم و ز یبود لبخند خسته ا دهیمبل کپ یکه رو مانیپ دنیپارک کردم و وارد خونه شدم با د نگیپارک یرو تو نیماش

الن نگاه کرده ا لمیمن هه البد بازم تا صبح نشسته ف یر دوقلو.براد دمیافتاده بود رو روش کش نیزم یکه رو یپتو

 .... شهیاصال آدم نم مانیپ نیخوابش برده ا

 

 دالرام

 

اوردن  ادیحالم به  یهمه ب نیچرا من ا گهیکجاست د نجایانداختم ،ا یچشمام رو باز کردم ،به اطراف نگاه یجیگ با

 امینشد ب یدید یداد چشم دوختم ،ماهان یرو نشون م رونیکه ب یوبه پنجره ا دمیکش یکه کرده بودم آه یغلط

 .... یدیکنارت د
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با روپوش دکتر دوباره روم رو به طرف  یپسر دنیبه سمت در برگشتم باد یکس یقدم ها ی،با صدا دمیکش ینفس

 پنجره برگردوندم...

  دیکه باالخره به هوش اومد نمیب یخوب م-

 غرق شده بود. اهامیرو یاعتنا به حرفاش تو یب

شما آدم  دهیطور که نشون م نیوا کننیم یفقط خودکش فیضع یآدما دیدونست ی، م یخب خانم دالرام محمد-

  دیهست یفیضع

 برا من شاخ شده . نمیکم دارم ا یوصع لیبرا من پسرخاله شده اه اه وک دهیتو چه آخه ،چه نرس به

 شدم که گفت: رهیجا گرفت با تعجب بهش خ یصندل یرو مقابلم

 ؟یقدرت تکلم ندار-

 رفتم  یغره ا چشم

 یروانشناس میمدرک اصل یهست ول یکه پزشک عموم نکهیخانم من قصد مزاحمت ندارم،من عالوه برا دینیبب-

 ه؟یچ تیخودکش لیکنم تا بفهم دل تی،باهام حرف بزن تا بتونم همراه

 کردو گفت: یمکث

  یاوک-

نبود درکل متناسب بود  یالغر مردن ینداشت ول یگنده ا کلیبهش انداختم ه ی،نگاه گهیم یپسر چ نیمن ا یخدا

ماهانم  یهم رنگ چشما بیرو کرد عج ریرنگش دلم رو ز یعسل یداشت ،چشما یا دهیکش یو ابرها دهیکش ینیب

. متوجه  شدیچشماش بود که به آدم منتقل م یتو یآرامش خاص هیچقدر مظلوم و معصوم بود چشماش  یبود ول

 شدم وسرم رو با خجالت پنهون کردم. رشینگاه خ

 ه؟یزدن تموم شد نظرتون چ دنیخب اگه د-

 صورتم کردم و گفتم: یچاشن یاخم

 ندارم  ینظر-
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 ؟یچ یعنی-

 روانشناس حرف بزنم  هیندارم  با  یاجیاحت-

 کرد وگفت: یا خنده

  دیکن ینم نییرو تع نیشما ا-

 ت:بهش چشم دوختم که گف یجیگ با

 که خواهرت زده اوضاعت خرابه  ییو حرفا فایطور که معلومه و با تعر نیا-

 آقا؟ یگیم یچ-

  یبش یبستر یروان مارستانیب یتو دیمدت با هی گمیتاسف م تیبا نها-

 گفتم: یباتند

  یچ-

 رمیبشم نه نه من نم یبستر یروان مارستانیکه ب ونمیتنها گذاشت.مگه من د الیفکر و خ ییایو من رو با دن رفت

شد چرا؟پس مامان و  ینجوری.چرا ا شدیم ختهیگونه ام ر یو اشکام رو دیلرز یکمکم کن .دستام از استرس م ایخدا

 اد؟یم سرم ییداره چه بال یبهم واا زنهیسر نم چکسیکجان ؟چرا ه ایدن

 

 یلکرد من که مشک یام م ونهیبشم د یبستر یروان مارستانیب یقرار تو نکهیباور ا یوا دمیلرزیبه خودم م دیب نیع

 ندارم ...

 گفتم: هیبه اتاق روبا گر ایورود دن با

 کنند من سالمم  یبستر یروان مارستانیب یمنو تو دیتورو خدا نزار ایدن-

 : دمیخودش شد ،با بغض نال یبرا ییچا ختنیتوجه به من پشتش رو بهم کردو مشغول ر یب

  ایدن-
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بود  یتیچه خر نیشدم آخه ا رهیردم ،ومن چه بدبختم دست چپم رو باال اوردم بهش خگلو خفه ک یهقام رو تو هق

 که من کردم.

 ببخش منو  ایخدا

 شدم  رهیبهش خ تیاون دکتر با عصبان یورود دوباره  با

  گهیاز خبر د دیباخبر شد یخب خانم محمد-

 گفت : ایدن

 بله -

 د؟یندار یمخالفت-

 نه -

.خواهرم چه نامرد شده  ارنیمن م یسر زندگ ییچه بال یشدم نفسم بند اومده بود وا رهیتعجب بهشون خ با

 زدم: ادیناخودآگاه فر

 دیخفه ش دیخفه ش-

  دمشیکش تیموهام بردم با عصبان نیرو ب دستم

 شما  دیا ونهی،شما د دیکن ولم

 کنارم رو برداشتم وبه سمت پسره پرتاپ کردم و..... وانیل

 

 نیزم یرو یبد یپسره برخورد کردو با صدا یبه شونه  وانیرداشتم و به سمت پسره پرتاپ کردم ،لکنارم رو ب وانیل

 افتاد و شکست.

با  ایکتفش گذاشته بود و از درد صورتش قرمز و جمع شده بود ،دن یشدم دستش رو رو رهیترس به دکتر خ با

 به سمتم اومد. تیعصبان
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  یکشیچته؟دالرام خجالت نم-

 شد  رهیبه دکتره خ یبانگران

 ؟ شدیچ دیآقا دکتر حالتون خوبه؟ببخش-

 گفت: یزار یگرفت و با صدا ایرو مقابل دن شیدست دکتر

  ستین یچیخوبم ه-

 به سمتم اومد  ایدن رونیبهم انداخت و از اتاق زد ب ینگاه مین

 شناسمتیواقعا نم گهیدالرام د-

من حالم  کنبیم مارستانیت یمنو راه یدست یدست یو دارخواهر ت یگیخفه شو تو به خودت هم م ایخفه شو دن-

  سین زدمیخوبه چ

  زنهیم یپوزخند

 آره معلومه از حرکاتت-

 نزنا ،مامان کجاست؟ نایبرا من پوزخند ا-

 خونه اس -

 دنم؟ید ومدهیچرا ن-

 و آزاره  یشرمندگ ی هیکه فقط ما یبچه ا نیهمچ هی دنیچرا؟چون دوست ندارم به د یدونیمن نزاشتم م-

 ؟یشد ینجوریچرا ا-

 از خودت بپرس -

 ... بیعج الیو هزارتا فکر وخ امییومن موندم وتنها رونیاتاق زد ب از

 گفتم: یبا خوشحال دیکش رونیوارد اتاق شد و سرم رو از دست راستم ب یپرستار ایمحض رفتن دن به
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  شمیدارم مرخص م-

  دیشیمنقل م گهید مارستانیب هیبه  دیدار-

 کجا؟-

 د؟یمگه خبر ندار-

 من . یخدا یقدرت تکلمم رو از دست دادم وا نیجد یجد ناینه ا یول یکردم شوخ فکر

و  یزندگ نیباهم در اورده ا یبیعج یبرام اورده بود ،چه باز ایشدم که دن ییلباسا دنیمشغول پوش هیبغض و گر با

 هستم من .... یا چارهیب یچه بازنده 

 

لحن  و با ستادیدکتر تموم وجودم رو نفرت گرفت . رو ازش برگردوندم کنارم ا دنیگذشتم،با د ایبغض از کنار دن با

 گفت: یخشک

 ایپاشو به دنبال من ب-

و دالرام  شهیبه بعد حرف حرف شما م نیشد هه از ا رهیبلند شدم ،با تعجب بهم خ یصندل یاز رو  یحرف چیه بدون

 .دیاریسرش م ییچه بال نهیتا بب شهیالل م

از در پشت رو ب یحرف چیبدون ه شهیم نی،سوار ماش ستهیمیوا یبلند یشاس نی،کنار ماش شمیسرش روانه م پشت

مه خواهد ادا میتا کجا زندگ نمیبزار بب الیخ یب شمیبه بعد م نی،از ا نمیشیم یصندل یآسوده رو یالیکنم و با خ یم

 داشت .

 هیتک شهیهاش،سرم رو به ش کیشد .اه لعنت به تهران و تراف یجلوبهم انداخت ومشغول رانندگ ی نهیاز آ ینگاه

 یلهمه دورم رو خا یشد تو رفت ونهیو دالرامت د یتو رفت نی. ببادیبرام جوش ب رتتیکه غ ییماهانم کجا ییدادم کجا

 کردند .

 برداشتم وباز بغض بود که مهمون گلوم شد... شهیگوشم سر از ش یشادمهر تو یصدا دنیچیپ با

  ستین ریهنوزم د دیکنم ،شا دایتورو پ دیبا
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 ستین ریتقص یب ریتقد یول یساده دل کند تو

  یزنیبازم منو خط م یتاب من یکه ب نکهیا با

  یکنم تو با خودت هم دشمن دایتورو پ دیبا

 زدم  ادیفر تیهجوم خاطرات ،دستام مشت شد با عصبان با

 ،خفه اش کن   یقطش کن لعنت-

 ستینه دردش برام مهم ن یبرخورد کرد ول یرمز شد به سمت جلو پرتاپ شدم و سرم با صندلت یبد یبا صدا نیماش

 مهم درد قلبمه فقط قلبم .....

 

  پدرام

 از اتاق یحرف چیرفتم وبدون ه یدندون قرچه ا وانهید یبه کتفم از درد صورتم جمع شد دختره  وانیبا برخورد ل      

 اوردم. یسرش م ییبال هیموندم مطمئنا  یاگه م رونیزدم ب

 ارهیرو ب فشی،بعد از عوض کردن لباسام منتظر خانم بودم تا تشر دیواز دردش نفسم بر دمیبه کتفم کش یدست

قش .هه البد عشمیشیبدبخت م کشهیرو م یکی زنهینداره م یتعادل روان ونهید نیا یروان مارستانیببرمش بزارم ب

 ...گهیرفته د شیونگید نیگذاشته بابت  هم

 . رونیب دمیکش بمیرو از ج یزنگ بزنم ،گوش مانیرفت به پ ادمی یوا دم،یکش شمیبه ته ر یدست

 مانیالو سالم پ-

  یسالم پدرام خوب-

  انهی  یرفت گمیخوبم م - 

 کجا ؟ -

 ؟یقرار بود کجا بر گه،مگهید نیاحمق قزو-



 ییکوله بارتنها

 
185 

 

  یشد یخب باوا چته چرا وحش -

 حوصله ات ندارم  -

 دارم  یلیمن خ -

 هزار تا کار دارم زود باش  انه؟ی یرفت -

  یکه رفتم خب که چ میریگ -

 راحت شدم از دست تو مزاحم  شیآخ-

 خب پدرام  -

 –مامان وبابا سالم برسون مواظب خودت باش خداحافظ  به

 الو-

بود به جا بند ن هی یخواهر اون دختره که از نگران دنیرو قطع کردم .با د یکردنش گوش غیج غیتوجه به ج یب

 بهم انداخت  یسمتش رفتم .نگاه

 بشه یبستر دیبا گمیمن به خاطر خودش م یمحمد دخانمینگران نباش-

  یلیناراحته خ یلینگرانشم تنها خواهرمه ،اون خ-

 هواش رو دارم  دینگران نباش-

 یمتا آرا ادیم یبه ناآرام شتریفاصله گرفتم ،با اومدن اون دختره که فکر کنم اسمش دالرام باشه، خخ دالرام ب ازش

 ختیقلبم فرو ر یتو یزیشد چ رهیتمام نفرتش بهم خ ن،بایچقدر مظلوم شده ا یصورتم کردم. وا یچاشن یاخم

 گفتم: یوبا لحن قاطع ستادمیمقابلش ا دمیبه صورتم کش ی،دست

  ایپاشو به دنبال من ب-

د ش نیسوار ماش نیوباز کردن ماش ستادمیا نیماشچه آروم شده کنار  بهیپشت سرم راه افتاد ،عج یحرف چیه بدون

 کنه من رانندشم انگار ... یفکر م نیفکر کرده ا یزدم چ یپوزخند
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حرکاتش شده بودم ، اه لعنت بهت دختر  ی رهیخ بیبود و من عج اهاشیداده بود غرق رو هیتک شهیرو به ش سرش

زدم  ستیآهنگ مورد عالقه ام از شادمهر ا یشد .پخش رو روشن کردم و رو ینجوریپدرام آروم باش چرا پس ا

 شادمهر.... یبایز یحجم صدا یوغرق شدم تو

  ستین ریهنوزم د دیکنم ،شا دایتورو پ دیبا 

 ستین ریتقص یب ریتقد یول یساده دل کند تو

  یزنیبازم منو خط م یتاب من یکه ب نکهیا با

  یکنم تو با خودت هم دشمن دایتورو پ دیبا

 ترمز کردم.... یرو به تند نیدالرام و ماش یها ادیکردم که با فر یلذت آهنگ رو زمزمه م با

 ،خفه اش کن یقطش کن لعنت -

 

  دالرام

 

 قطعش کن،خفه اش کن -

 :گهیم شیبلند عصب یگره خورده و صدا یو با ابروها گردهی،به سمت بر م کنهیترمز م یبد یبا صدا نیماش

  شدیفکر کردم چ دمی،ترس وانهید یشد یچته ؟وحش-

 کرد  رمیحرفاش دل شکسته ام رو نابود کردم ،تحق با

 ولم کن -

 کنم .... یم هیکه زر زر گر خورهیحالم ،حالم بهم م نیاز ا خورهی،حالم بهم م هیگر ریز زنمیم یبلند یصدا با

 نکن دالرام خانم من اشتباه کردم شرمندم  هی،گر دیببخش-
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  شهیهق هام آروم تر م هق

 داشت  ی،توام اگه عشقت پر پر بشه هم حال منو خواه فهمی یلعنت سیدست خودم ن-

 و فتهیهم م یو چشمام رو دمیم هیتک یسرم رو به صندل کنهیرو روشن م نی،ماش کنهیبهم نگاه م یشرمندگ با

 ....رمیفرو م یقیتوخواب عم

 

 کنمیچشم باز م یشخص یصدا با

  میدیرس دیش داریخانم ،خانم ب-

 ... ختیدلم فرو ر یکنم غم عالم تو یم یاالن چه غلط نکهیاوردن ا ادیکنم ،با به  یبهش نگاه م یجیگ با

 اشک تو چشمام جمع شد. مارستانیسر در ب دنیجوجه اردک راه افتادم با د نیشدم پشت سرش ع ادهیپ نیماش از

 بشم.... یبستر مارستانیت یبشم ،هه تو ونهیکرد من ،من دالرام د یفکرش رو م یک

 نجایا یوا شمیم رهیسوت و کور خ اطی.به ح سوزهیکه خودمم دلم به حال قلبم م قیچنان عم کشمیم یقیعم آه

 چقدر فضاش خفقانه ....

 . ونمیمن که د شم،ههیم وانهید نجایمن ا یوا

 دهیستم از پشت کشبزارم که د خوامیپا به فرار م امینه من نم شهی،قدمام سست م شهیم مارستانیداخل ب وارد

 .... شهیم

 وجود نداره  یخانم !راه رونیب اریفرار رو از سرت ب ؟فکریکجا به سالمت-

 فرار کنم؟ خوامیمن م یدونیتو از کجا م-

 :زنهیم یپوزخند

 ایمنه روانشناس رو دست کم گرفت-

 کنهیبه مچم وارد م یکشم که فشار یرو م دستم
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  وونیولم کن ح-

 ...رهیگیدستش م نیچونه ام رو ب گشی،با دست د کشهیرو تو هم م ابروهاش

 حرف دهنت رو بفهم -

 دهیبار ادامه م دیشم،تاکیم رهیترس بهش خ با

 !؟یاوک-

 :گمیلرزون م یصدا با

  یاوک-

 :گهیکه اونجاست م یروبه تنها پرستار ستهیمیوا یپرستار ستگاهیا مقابل

 اوردم و خودم دکترش هستم  یبستر یرو برا شونیا یخانم فتح-

 ه؟یمشکلش چ-

  یهات و پرخاشگر یافسردگ-

 .... خورمیوبغضم رو فرو م دوزمیچشم م بهش

 باشه  یخواهشا اتاقش خصوص-

 ... یعنی-

 پرهیحرفش م ونیم

 دور ورش نباشه  یکس-

 دکتر یچشم آقا-

 :گهیبار م دیو تاک گردهیسمتم برم به

 کن  رونیفرار رو از ذهنت ب گم،فکریبازم م یگفتم قبال هم ول-
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 . دمیبراش تکون م یوار سر کیاتوموت

 شمیم رهی،بهش خ رهیگیپرستار به سمتم م یرنگ یصورت لباس

 پوشم  ینم ناروینه ،من ا-

 رنگش رو  نیبب زمیعز یبپوش دیبا-

  یزنیباهام حرف م ینجوریمگه من بچه ام ا-

 خوشگله  هیچه حرف نیعه ا-

  کوبمیاش م نهیس یو مشتام رو رو کنمیسمت دکتر حمله م به

،من ماهانم رو  خوامی،من مامانم رو م خوامی،من اتاق خودم رو م رممیمیم نجایمن ا ستمین ونهیولم کن بزار برم من د-

  خوامیم

 :گمیوبا التماس م زنمیو مقابلش زانو م فتمیم نیزم یرو

 بمونم توروخدا  نجایتوروخدا نزار ا-

 گهیم هشیم دهیکه توش نم اشک د یبغض آلود و چشمان یو با صدا رهیگیدستاش م نیهام رو ب نه،شونهیشیم مقابلم

: 

  نجایا یاومد دیدالرام آروم باش آروم ،فقط بخاطر خودت و سالمت-

 ماهان من بود ..... هیمرد شب نیامروز ا بیکنم  و چه عج یو خواهش م زنمیم زار

 

کنم هه آخر سر کارشون رو انجام دادند  یتنم ،دوباره هجوم اشک به چشمام رو احساس م یبه لباس صورت رهیخ

 .... ونهی.رسما شدم د

 خواهد... یامشب دلم پرواز کردن م بیخزم وچه عج یتخت م ی گوشه
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 یا هی،سا دمیادامه م ختنمیبه اشک ر الیخ یدر، ب یصدا دنیبه حال دلم. با شن زمیر یاشک م کیبه شب تار رهیخ

 ....شهیم کیبهم نزد

 کنم. یسرم حس م یرو رو یکشم، دست یسرم م یرو رو پتو

 خانم  یدالرام ،آبج-

  کنهیم کاریچ نجایرحم من ا ینامرد، خواهرب یایدن یوا

 چقدر به دکتر اصرار کردم تا منو راه بده به اتاقت  یدونی؟م یدیجواب نم یدالرام-

 خدا یی،به درک ه زنمیم یپوزخند

 بانو  یدل-

با  نهزیم یچشاش برق زنمیپتو رو کنار م تی.با عصبانزدیصدا م نطورینه ،نه فقط ماهانم منو ا شهیفشرده م قلبم

 .... زنمیبه موهاش م یچنگ تیعصبان

 ! ی؟ول کن موهام رو کند یکن یم کاریدالرام چ نییه-

  چوقتیه چوقتیه ینگو دل گه،ید -

 :  گهیم یهراسون یبا صدا لرزهیمردمک چشاماش م 

 -آروم باش تو خواهر گمینم باشه

 کنم .... یرو رها م موهاش

  نجایمنو ببر از ا دمی،تورو به روح بابا قسمت م ایببر دن نجایمنو از ا-

 ....زهیر یپا به پام اشک م ایو دن زنمیم زار

 ماهانم تنگ شده  یمامان برا یخونه برا یببر منو ،دلم برا-

 اشکات بشه  یفدا ایدن اریفقط چند هفته طاقت ب کهیکوچ یمت آج بریم-
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 نجایاز ا خورهیاالن ببر، حالم بهم م نیمنو هم خوامینم-

 آروم باش ،آروم -

 عشقم چطور منو تنها گذاشت یدیمن چقدر بدبختم د ایدن ی. وامردمیماهان من م یکاش به جا-

 من نشون نداد.... یخوشش رو برا یرو چوقتیکه ه یزندگ نیبه ا فرستمیلعنت م شهیو مثل هم زنمیزار م 

 ریاس یداریخواب وب نیب ایآغوش دن یآغوش مادرش غرق شده باشه تو یکه تو یمثل بچه ا فتهیهم م یرو چشمام

 ....شمیم

خودم  یوار تو نیجن کنه،یتخت دراز کش م یمن رو رو اتیکنم دن یرو حس م یهمه چ دارینه انگار ب یول خوابم

 ....شمیجمع م

 ینلرزو یوبا صدا دورزمیچشم م کیبا ترس به اتاق تار کنمیچشام رو باز م گهیدور بش باره د خوادیم نکهیحس ا با

 :گمیم

 نرووو ایدن-

 دالرام بخواب  رمینم-

 بندم..... یآسوده چشمام رو م یالیخ با

 

 پدرام

 به صورتش یپهن یمن لبخند دنیبا د نجاستیپرستاره ا نیباز ا رمیم یپرستار ستگاهیتند سمت ا یقدم ها با

 : گهیو با سرعت م کنهیاضافه م

 ن؟یستیوقته ن یلیخ ن؟؟؟یسالم دکتر پدرام خوب_

 ..گمیو م ندازمیم یک دالرام را بردن نگاه یبه اتاق یتوجه به حرفش با نگران بدون

 .زنمیبهش سر م امیباشه خودمم شخصا م ماریب نیحواستون به ا یلیلطفا خ یمیخانم رح_
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 دمیکرده ها د یقاط یلیمعلومه طرف خ ی: حتما ولگهیو با لحن تند و تمسخر م کنهیصورتش م یرو چاشن یاخم 

 !!کردیداشت به شما حمله م

  گمیم یبلند یبا صدا ارهیحرفا انگار خون به چشمام هجوم م نیا دنیشن با

 بارت باشه!!!! نیاخر یحرف بزن نطوریدرباره اش ا یتو حق ندار _

واقعا  نمیشیمحوطه م یچوب مکتین ی... و رورونیب زنمیو منم با سرعت از اونجا م گهیم یدیاروم ببخش چارهیب

بگن! چه جالب!!! قبلن دختره  یزیتحمل کنم به دالرام چ تونستمیشدم؟؟ چرا نم یچمه؟؟ چرا انقدر عصب دونمینم

  اااالیخیپدرام تو چته اخه! ب یبود و االن دالرام!! واااا

 یعشق و عاشق هیشده؟ فک کنم قض ینطوریسرش اومده که ا ییبفهمم چه بال دیمن به عنوان دکتر دالرام با یول

 دالرام؟! عاشقه؟!! یعنی...رهیگیفکر به ذهنم دلم م نیباشه.. با خطور ا

 رو بفهمم تا کمکش کنم... هیبا خواهرش صحبت کنم و قض دیبا

 ...کنمیسالم م ی...با دستپاچگهستیمیکنارم وا یتو افکارم بودم که کس غرق

 ن؟یخانم خوب ایسالم  دن_

 دکتر؟  یاقا نیسالم خوب_

 چطوره؟؟ممنونم...حال دالرام_

 حد حالش بد باشه.. نیدالرام تا ا شهی: بد ...اصال باورم نم گهیو م کشهیم یاه

 رو بفهمم تا بتونم به دالرام کمک کنم.. زایچ یسر هی  دی، فقط من با شهی...انشاهلل خوب م نینگران نباش_

 _که گلوشو گرفته صحبت کنه.... یبا بغض کنهیمیو سع شهیاش گرفته م چهره

به تمام  یپر انرژ هیبود،  یفوت شد...دالرام دختر شادو سرحال شیپدرمون چند سال پ میمن و دالرام دو تا خواهر_

د..من بو یخونوادگ یها ی، کمتر تو مهمون زدیحرف م هیکمتر با بقتو خودش بود  یلیبود خ یمدت هی نکهیمعنا ..تا ا

 !!!دمی؟ و....فهم هیچ لشیگرفتم بدونم دل میتصم

 بود؟؟؟؟؟ یچ لشی: خب دلدمیپرس یکنجکاو با
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 کلمه گفت و منو تو هجوم افکار برد... هیفقط  ایدن

 ماهان! _

 ه؟؟یماهان ک_

چون فکر  کنهیم یازش دور یکه عاشق ماهان شده..ول دمیدالرام فهم یما بود.. من از رفتارا ییماهان پسر دا_

 دوسش نداره... کنهیم

 و با جون کندن به زبون اوردم... کردیم تمیاذکه تو ذهنم بود و یسوال

 ماهانم دالرام رو دوست داشت؟؟؟_

 ادامه داد... یبا ناراحت ایدن

 تیمحرم غهیص هی نشونیب مییقرار بود برا هم بشن ..دا درست شد و دالرام و ماهان ی...کم کم همه چیلیاره خ_

 ...یعقد کنن...ول کهیخوند تا زمان

رو درباره دالرام  ییحرفا نی..چرا دوست نداشتم چنکردی..قلبم درد م دمیشنیرو نم ایدن یحرفا گهید

 سرم اومده؟ یی...چه بال ایبشنوم؟؟؟...خدا

 دکتر حالتون خوبه؟؟؟ یآقا_

 ..نیبله بله خوبم..ادامه بد_

 راه تصادف کرد... نیتو ب یاز دوستاش ول یکی یعروس یماهان رفت شمال برا_

 ...دیترک ایبغض دن دیکه رس نجایا به

 ..کنمی..خواهش م نیخانم اروم باش ایدن_

 کرد ادامه بده... یپاک کرد و سع اشکاشو

 ...نیکمکش کن کنمیدکتر خواهش م یسرش اومد اقا ییبال نیرفت...دالرام موند و همچ شهیماهان رفت...برا هم_

 ن؟؟یاز ماهان دار یکه دالرام خوب بشه..فقط عکس کنمی...من همه تالشمو م نیاروم باش_
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عکس انگار  دنیبه سمتم گرفت که دالرام و ماهان کنار هم نشسته بودن...با د ویرو در اورد و عکس شیگوش ایدن

 پسر چشماش هم رنگ خوده من بود... نی...استادیوا انیخون تو رگ هام از جر

 که دالرام عاشقش بوده؟؟ هیکس نیا یعنی... شهیم یدالرام و حرفاش تو ذهنم تداع ریزمزمه کردن اسمش تصو با

 . شمیو از جام بلند م دارمیبر م یسراغم ...به سرعت چشممو از صفحه گوش ادیم یلحظه حس بد هی

 ...شهیازم دور م یو بعد خداحافظ شهیو بلند م خورهیجا م میاز حرکت ناگهان ایدن

خودشو به  ی...قلبم با شدت بدبرمیدر اتاق دالرام م رهی...دستمو سمت دستگ شمیم مارستانیب یسمت راهرو به

 من چمه ... کوبهیم نمیس

دختر داره با قلب  نیا ای...خدالرزهیارام بخش خوابش برده ...قلبم م قیدالرام ک بعد از تزر دنیبا د کنمیرو باز م در

 !....کنه؟یم کاریمن چ

 

 یواز ر یبا سست دمی.بغضم رو قورت م زمیر یشکسته اشک م کس،دلیتنها و ب نجایاونوقت من ا دهیع گهیروز د دو

 کشم . یدارم و تن م یژاکت کنار تخت رو بر م نییپا امیتخت م

 ادیبه سمتم م دنمیبا د ی،پرستار رونیب زنمیاتاق م از

 جا خوشگله ؟ک-

 فهمم... یطرز حرف زدن و پوزخندش رو نم نیا لی،وا دل زنهیم یپوزخند

  اطیبرم ح خوامیم-

  یاجازه ندار-

 گفته اونوقت؟ یک -

  ندازهیابروش رو باال م یتا هی

 من   -
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بام مهمون ل یلبخند اطیح دنیکنم .با د یم یرو ط لیسالن طو یالیخ یو با ب زنمیکنم ،کنارش م یم یتلخ ی خنده

تموم شد پارسال ماهانم کنارم بود،مادرم کنارم  امیچه زود خوشحال اد،یوبهارم دیع یکشم.چقدر بو ینفس م شهیم

 غصه هام غرق شدم.... ونیتک وتنها م نجای!من ایاالن چ یول میهم بود شیکنارم بود همه پ ایبود،دن

 کنم... یماهانم رو مرور م نامعلوم خاطرات یزندگ نیبه ا رهیتنها بغض کرده ، خ منه

چشم  دهیسر به فلک کش یسوت وکوره به درخت ها نجایا بیوعج شمیدارم ومشغول قدم زدن م یبر م یقدم

دالرامت  نیگه؟ببید ینیب یمنو م ی،دار گذرهیاون باالها خوش م ی،ماهان دمیم هیتک یدرخت یبه تنه  دوزمیم

کردند،  ی. همه دورش رو خالشدهدالرامت تنها  ستیآروم ن گهیدالرامت د نیخار و شکست خورده شد .بب یچطور

 بودم ... یخودش هه از اولشم اضاف یهرکس مشغول زندگ

 حال روز خرابم .... نیبه ا زنمیو سرخورده زار م خورمیم سر

و با لحن  کنهیم یماهان وارش ،اخم یمرد وباز چشما نیدارم ،بازم ا یاز درخت بر م هیتک یشدن کس کینزد با

 :گهیم یخشک

 ؟یکرد هیبازم گر-

 :گمیم یلحن تلخ با

 نکنم؟!-

 ... رمیگ ی،ازش فاصله م شمیم رهیبا تعجب بهش خ نه،یش یم کنارم

 نی،تو با ا سیتو بخدا اونم آروم ن یها یقراریها و ب هیرفته !با گر گهی؟اون د یدیهمه آزار م نیچرا خودت رو ا  -

 یدیکارات روحش رو اعذاب م

 کنهیم یمکث

 رو ؟ نیا یفهمیم  -

 کشم  یم یقیعم آه

 کن و موفق شو که اون خوشحال باشه  یزندگ ی.پس طور یو چه نخواه یادامه داره چه تو بخوا یزندگ نیبب_
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  شهیآت یتونم،دلم کوره  ینم  -

 تیزندگ یهمه  نکهینه ا یفکر نکن فکر کن ول گمی،نم یخودت رو مشغول کن تا کمتر به خاطرات و اون فکر کن -

 یحرف باشه ،زندگ نیا یگیکه م یزیچ نیاول یشیم داریاز خواب ب یوقت یداشته باش به زندگ دیاون باشه ...ام

 ....شمیو من هر روز  موفق تر و خوشبخت تر م نهیریش

 !یدرک کن یتون یتو منو نم-

 ؟یتو مگه از دل من خبر دار- 

  یارنه خبر ندارم وتو هم از دل من خبر ند -

 گردم ی، به سمتش بر م کنهیم سکوت

 کنم  یخواهش هیازتون  شهیم  -

 :گهیم ییخوشرو با

 بگو -

  ارهیدفتر با خودکار ب هیو  ولنیو دیبگ ایبه دن شهیم-

 :گهیتعجب م با

 ؟یبزن یبلد ولنیتو و-

 اره -

 گمیحتما م ،یچه عال -

 ممنونم -

ه به توج یب یرنگه صورت یاز هرچ خورهیکشم حالم بهم م یرنگ م یبه لباس صورت ی،دست شمیبلند م نیزم یرو از

 ...شمیدکتر پدرام نام مشغول قدم زدن م یآقا
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 پدرام

چند روزه همه فکر و ذهنم شده  نی...اکشهیمنو سمت خودش م بیدختر عج نی...اگذرهیاز کنارم م یتفاوت یب با

 دالرام...

 دیسال جد یبرا یشوق خاص چیبرم...ه خادیمن اصال دلم نم یمامان و بابا ول شیهم رفته پ مانمیپ دهیع گهیروز د دو

 ندارم...

کمک کنم زودتر حالش  تونستمیکه غرق تو افکار خودش در حال قدم زدنه ...کاش م ندازمیبه دالرام م یدور نگاه از

ازش کمک بخام. به سرعت وارد زنگ بزنم و  یبه استاد تقو دیبا دمیخوب بشه...کاش بشه بازم خوشحال باشه...فهم

 رمیگیم. شماره استاد رو  فتمیو به سمت اتاقم راه م شمیسالن م

 نیسالم استاااد خوب_

 ؟یسالم پدرام جان خوب_

 تماس گرفتم. یمسئله ضرور هیشرمندتونم بابت  یمرس_

 شده؟؟ یزیچ_

 .دمیهاش گوش م ییبراش افتاده به راهنما یداره و چه اتفاق یدالرام چه مشکل دمیم حیتوض نکهیاز ا بعد

روح  گنیموارد م یدر برخ یکه حت خورنیم یشکست بد یو عاطف یاز نظر روح یافراد نیپدرام جان، چن نیبب_

 ..مرده. یافراد نیا یعاطف

کر کنه ف ندهیبکنه...بهش کمک کن به آ یچه کار یدکتر که دستور بد هینه  یدوست براش باش هیبه عنوان  دیبا تو

 هکنیخوشحالش م ییچه کارها نیکه دوست داره انجام بده .بب ییرو فراهم کن که کارا یطیشرا ش،یبه ادامه زندگ

و  خوب بشه عیسر یتوقع داشته باش دینبا چون یقدمت شکست بخور نیتو اول دی،در ضمن شا نیبراش انجام بد

 توعه. تیواکنش نشون بده .صبر رمز موفق

که دوست داره شروع  ییزایبردارم اول از چ یخوب یتالش کنم که قدم ها دیحاال با رمیاستاد تو فکر م یحرفا با

به  و کنمیاز استاد لباسامو عوض م ی!!!...بعد از تشکر و خداحافظارمی! بهتره برم براش ب ولنیخودش گفت و کنمیم

 .فتمیقصد رفتن به خونه دالرام راه م
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در  یکه رو یا هیاعالم ستمیا یدر م یآدرس رو از پرونده اش برداشتم...جلو سمیمیادرشون و یجلو یاز مدت بعد

 رمیگیازش چشم م عیبرام داره...سر یندیپسر حس ناخوشا نیا ریتصو ..کشهیمنو سمت خودش م کنهیم ییخودنما

 ...ارمیرو به صدا در م فونیو آ

 مادره دالرامه... دمشید مارستانیبه گمونم قبلن تو ب کنهیدرو باز م یخانم

 نیسالم مادرجان خوب هست_

 وردمیشرمنده به جا ن ؟یسالم پسرم خوب_

 من پدرامم دکتر دالرام_

 ...نهیشیاسم دالرام نم اشک تو چشماش م دنیشن با

 شده .؟؟؟؟ شیزیدالرامم خوبه؟؟ چ_

 ..ببرم براش لیخوبه من اومدم چند تا وسا نینه مادرجان نگران نباش_

 پسرم  وت دییبفرما_

 ...ارهیب ییو تا برام چا نمیشیبعد از تعارف مادر دالرام م شمیک م ییرای، وارد پذ شمیباز وارد م یرو با

اول  کنهیمنو به خودش جذب م ایاز  دالرام و خواهرش دن یاز همه عکس بزرگ شتریب ندازمیگذرا به خونه م ینگاه

 به سمت دالرام... گردونمیبا سرعت چشم م ایدن ریبه تصو فتهینگاهم م

 فرق کرده.. افشیدالرامه؟؟؟؟؟ چقدر ق نیخدا ا یوا

 گود افتاده ... هیچشماش از شدت گر ریز االن

 امیمادر دالرام به خودم م یبا صدا..کنهیرو م رویدختر قلبمو ز نیا یدالرام شدم..چشما ریتصو مات

 الغر شده... یلیاالن خدالرام انداختن...بچم  ییدختر دا نایم یعکس رو تو عروس نیا_

 با عوض کردن بحث حال و هواش و بهتر کنم. کنمیم یگلوشو گرفته سع بغض

 .نیدفتر و خودکار البته لباساشم جمع کن هیو  ولنیو ن؟یاریدالرام رو ب یالیوسا نیریم یخانم محمد_
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 ارمیاالن م نیچشم صبر کن_

...خودم رهیگیعکسش غم تمام وجودمو م دنی...با درمیو به سمت عکس م شمیاز رفتن مادر دالرام بلند م بعد

 ک... دونمیسرم اومده...خودم م ییچه بال دونمیم

 ...انیو لبام به حرکت در م کنمیبه عکسش نگاه م برمیسمت قلبم م دستمو

 ...یلعنت یچرا همش تو فکرم دونمی...االن مستهیبا کهینزد دنتیقلبم چرا با د نیکه ا دونمیم االن

 ..کشهیم رونیمنو از افکارم ب یمحمد خانم یصدا

 کنمیما باشه؟؟؟خواهش م شیپ دیع ادیب تونهیدکتر ...فقط دالرامم م یاقا نییبفرما_

 ...شهیانشاهلل حالش خوب م ادیبا خودش کنار ب دیاز جمع دور باشه.بزار کمیگمونم بهتر باشه به یخانم محمد_

 ...شمیروانه م مارستانیو سمت ب نمیشیپشت رل م ی، بعد خداحافظ دهیتکون م یسر یناراحت با

 ... کنمیراه رو به دالرام فکر م کل

 کنمیسر بلند م زنهیم نویماش شهیش ی...کسکنمیتوقف م یندارم...پشت چراغ قرمز با کالفگ چکسویحوصله ه اصال

 .کهیدختر بچه کوچ هی نمیبیو م

 جانم خانم کوچولو؟؟!_

 ؟؟؟یرخیم نایاقااا برا دخترت از ا_

  دمیدخترونه خند یگل سر ها دنید با

 عموجون من دختر ندارم._

 هااا شهیخب برا خواهرت بخر خوشحال م_

 من خواهر هم ندارم!!_

ق پسر عاش ستیدختر خانم خوشگل ن هی ؟؟؟یبراش بخر یندار ویگفت کس یگرفته شد و اخم کرد با ناراحت افشیق 

 مثه شما بشه؟؟ یخوشگل
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 !اد؟یخوشش ب زایچ نیاون از ا دیدالرام انداخت شا ادیمنو  شیمشک یو چشما دمویهاش خند یزبون نیریش به

 شدم.... یو به سرعت راه دمیگل سر پروانه رو خر هیلبخند  با

 

 دالرام

 

 .... دمیاه پک زدمیاتاق قدم م یتند تند تو  یحوصلگ یب از

 چه خبره هه نجایمن ا یوا ستادمیجام ا ی،از ترس تو دمیکه شن یغیج ی،با صدا یسر رفت لعنت بهت زندگ حوصلم

 .....مارستانی،ت مارستانینجاتیا ستین ادتیدالرام مگه 

 کنم .... یزمزمه م یلب قطعه آهنگ ریز رونیبه ب رهیو خ ستمیا یپنجره م مقابل

 ..... رمیگیم رونیچشم از ب شهیدکتر که با عجله وارد محوطه م دنید با

 ....رسهیبه مشامم م یبا باز شدن در عطر تلخ نم،یش یتخت م یرو

 کنم  یبلند م سر

 سالم-

 :گهیم ییخوشرو با

 سالم بر دالرام بانو -

 :گهیو م کنهیم یمکث

 حالت که خوبه انشا اهلل -

 دوست ندارم نجارویمن ا رهیحوصله ام سر م یچه خوب-

  یشیزودتر از دست ما خالص م یکن یبا ما همکار-
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  یلعنت ینجایاون روز که خالص بشم از ا رسهیم یک-

 اوردم  ی،حدس بزن برات چ یبسه زار گهیخب د-

 کنم یرو بلند م سرم

 حدس زدن ندارم  یحوصله -

 ذوق  یعه چقدر ب-

 :گمیطعنه م با

 یخوش ذوق یلیعوضش شما خ-

  زنهیم ی،پوزخند شهیکالمم م یطعنه  متوجه

 راه اومد  شهیرقمه نم چیباشما  ه-

 :گمیم ی.با کنجکاو شهیمحوطه م ی رهیخ بیو دست به ج ستهیمیل پنجره وامقاب 

 د؟یبرام اورد یچ دیگینم-

  گردهیسمتم بر م به

 رو اوردم  ولنتیو-

  کوبمیو دستام رو بهم م نییپا پرمیتخت م یاز رو یخوشحال با

  ولنمیآخ جوووون و یممنونم مرس یواا-

 

  ارهیبه لب م یلبخند

  یخوشحالم که خوشحال شد-

 :گمیشوق م با
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 رو  ولنمیو یبد شهیکو کجاس؟م-

  ارمیچشم طاقت داشته باش االن م یبه رو-

 زود زود -

جوجه اردک مقابل بهش  نیخخ ع فتمیو پشت سر اون  دکتر راه م ارمیطاقت نم یمرس ای،خدا کوبمیرو بهم م دستام

 ..... زنهیروبه من م یلبخند ستهیا یم یپرستار

 

  پدرام

بچه ها  نی! عخندهیو لبخندشو ..چه بامزه هم م ی...شادخامیم نوی.. منم همزنهیبرق م یاز خوشحال شیمشک یچشما

 سمت دالرام... گردمیبر م ارمیم رونیب نیها رو از ماش لیها رو بهش بدم ...وسا لیتا وسا فتهیپشت سرم راه م

  ولنتیو نیا دییبفرما_

 گهیبلند م یصدا با یشدت خوشحال از

 یخوشحالم کردد یلیخ یمررررس_

 .یسیکننده بنو دینا ام یزایچ یخودکار و دفتر فقط حق ندار نیفقط ا کنمیخواهش م_

 :گهی...با تعجب م رمیگی..لباساش رو به سمتش م دهیمسرشو تکون ولنیذوق و از

 منه؟!! یلباسا نایا_

 اره _

 برم؟! رونیزندون ب نیاز ا ستیقرار ن یوقت شیآورد یچ ی: برا گهیو م زنهیم یپوزخند

 الزم شد دیشا_

 کرد و خاست بره که صداش زدم... یلب تشکر ریتفاوت ز یب یقانع نشده...ول دونستمیم
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 دالرام؟_

 یدر آوردم و سمتش گرفتم...سع بمیج یبود...با جون کندن اون گل سر رو از تو نییمکث برگشتم سمتم سرش پا با

 !!!!!دمیخر نویا یتفاوتم و الک یکنم که مثال من بصحبت  یکردم جور

 ! ادیخوشت ب زایچ نیتو از ا دیاصرار کرد بخرم منم خواهر ندارم.گفتم شا فروختیدختر بچه م هی نویا_

 تعجب سرشو باال آورد اروم دستش رو سمت گل سر آورد و از دستم برداشت و با دقت نگاش کرد... با

 چقدر خوشگله! _

 ذوق گفتم : خوشت اومد؟!!!! با

 اگ بشه جبران کنم .. دوارمیام نیمن انجام داد یبرا یادیز یخوشگله ممنون امروز شما کارا یلیاره خ_

 دالرامه انقدر مهربووون شده؟!!! نیخدا ا یوا

 !!شه؟یباورم نم اصال

 هم برات بکنم. گهیکار د هی دمیقول م یدارم که اگه انجامش بد یخواهش هی.فقط خامیمن جبران نم_

 !؟یتعجب گفت چه کار با

ون ا ستین یبه خدا ماهان هم راض ،یکمتر خودتو عذاب بد ،یکن هیکمتر گر ،یکمتر غصه بخور یکن یسع نکهیا_

 یشاد باش خادی، دلش م خادیتو رو م یخوشبخت

قت که طا یسرم اورد ییاسم ماهان دوباره چشماش رنگ اشک گرفت ... لعنت بهت دالرام لعنتتتت که بال دنیشن با

 ندارم...اشکاتو

 نکن!!! هیاشکاتوو گر نیالمصب پاک کن ا_

شدم دستمو بردم سمت صورتش و اشکاشو پاک کردم..با  کشیبود ..نزد یگونه هاش جار یاشکاش رو همچنان

 تحمل اشکاتو ندارم... یییینکن لعنت هیداد زدم : گر یبلند بایتقر یصدا

 تند وارد اتاقم شدم.. یها حرف با قدم نیگفتن ا بعد
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 کنم ؟!! کارریچ ؟؟یکنم از ذهنش پاک ش کاری...چماهان ماهان

 ...ولنهیمشغوله زدنه ونشسته و مکتین یشده...رواروم ی...انگارکنمینگاه م رونویب یکالفگ با

چن روزه خبر  چارهی، از ب مانهیپ ادیبه صدا در م می...گوششمیم ی...دوباره به سمت محوطه راه ارهیطاقت نم دلم

 ندارم ...

 داداش ؟؟؟ ییسالم پدرام خان کجا_

  یخوب مانیسالم پ_

 موندم؟؟! ای مردم ینیبب یریخبر نگ هیوفا  یب یا_

 به خدا سرم شلوغه ، مامان و بابا خوبن؟_

 ...ایباش نجایا دیسال با لیتحو گنیاره خوبن م_

 دمیخبر م رمیگیم میباز تصم امیفک نکنم بتونم ب_

 ایب یباشه ول_

 

شهر  نیمنو پابند ا بیعج یزیچ هیبرم؟!  خادیچرا دلم نم دونمی..نم رمیبه فکر م مانیاز پ یخداحافظ بعد

 ...زنمیهنوز دارم خودمو گول م ی...ول هیچ دونمیکرده...خودم م

 ...زنهی...فوق العاده م دهی...به نواختنش ادامه مرسمیدالرام م کینزد

 زنمیبراش دست م نیگوش نوازه که محوش شدم...بعد تموم شدن با تحس انقدر

 دالرام! یتو فوق العاده ا هیعال_

 نظر لطفتونه_

 تحمل کنه جز سرد بودنو... تونهیم ویرفتار سردش کشنده اس...ادم هرچ نیا یوا
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 خیر نگاه سردش دارم پس ه دونهیاز دل پر درد من نداره...نم یدوخته خبر نیکه نگاهشو به زم دالرام

 ... شمیدارم ذره ذره نابود م دونهی...نمادیبه درد م بعد هر کالم سرد و خشکش قلبم دونهی...نمزنمیم

 ...شکنهیسکوتو م باالخره

 ن؟؟یکنیم کاریاگ اون کارا رو بکنم برام چ نیگفت_

 نظرم عوض شد. الیخیب_

 خوب باشه... دیشا نینه بگ _

 بد بشه.. حالتترسمیم ستیننه_

 ن؟یبکن نیخاسیم کاریتعجب گفت : مگ چ با

ببرمت سرخاک ماهان تا  یبساز تویزندگ یو به من قول بد یاگ همه اون کار را رو بکن خاسمیگفتم: م یحالت زار با

 دل یکه ا دونستمینم یچه خوبه اروم شده ول کردمی...برخالف قبل ساکت بود اون لحظه فکر م یبه اونم قول بد

 همش نقشه اس ... نایغافل ا

 . دمیادامه داد: من قول م یحرف بزنم که با لحن خشک خاسم

 گفت و به سمت اتاقش روانه شد.... نویا

 

 کمکم کن .... ای،خدا ایذهنم رو گرفته ،چه کنم خدا الیتا فکر و خ هزار

ه برم پناه ببرم؟اگ ینه فرار کنم که کجا برم ؟به ک یجا فرار کنم .وا نیاز ا تونمیم یعنیکردم .پوف  ریگ یدو راه نیب

 یبرا مریگاهم باشه ....بم هیکه پشتم باشه ،تک ستین یماهان گهید ییدا ی.برم خونه نجایا ارهیمنو م ایخونه باز دن

 که تنها شده ،کجا برم خدا ..... مییدا

شده  بیکشم  چقدر عج یم ولنیبه و یت،دس خورهیخوره ذهنم رو م نیافکار که ع نی،خسته از ا دمیتکون م یسر

 .کممیکوچ یایاش نیو من چقدر عاشق ا دهیقصه هام ....برام گل سر خر بیمرد عج نیا
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کشم و  یرو محکم تر به آغوش م ولنیکنارم ،و یکشم با نشستن کس یم زنهیتنم زار م یبه لباس که تو یدست کالفه

 .....شمیتو خودم جمع م

 داره .... ینیرخ دل نش میو چه ن شمیم رهیکه کنارم نشسته خ یرخ دخترک مین به

 چقدر امروز هوا خوبه ؟!-

 کنم  یدقت م شتریرخش ب مین به

  ادیم دیع یآره ،بو-

 کشم  یاز ته دل م یآه

 ...شهیکه پراز خراش ِ قلبم فشره م یصورت دنی،باد گردهیسمتم بر م به

 ؟؟یینجایا یچ یبرا-

 رمیگ یفاصله م یکم

 ! یینجایکه تو ا یلیبه همون دل-

 . کشهیدستم م یتو یبه آرشه  یو دست شهیم کی.بهم نزد خورهیجا م دمیکه بهش م یجواب از

 ازم نترس!-

 ترسم ینم-

 !یترسیم-

 :گمیم یتخس با

 ترسم ینم-

  دهیرو نشون نم نیحرکاتت ا یول-

  یشیتو اشتباه متوجه م دیشا-
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  دیشا-

 شکنه  یسکوت رو م نیکه متقابال اون ا شهیانداز م نیطن نمونیب سکوت

 بدونم؟ شهیاسمت رو م-

 اوهوم،اسمم دالرام ِ -

  کنهیلب اسمم رو زمزمه م ریز

 !یچه اسم قشنگ-

 کنم یصورتم م یچاشن یلبخند

 ه؟یاسم تو چ-

  میمر-

  رهیگ یرو مقابلم م دستش

 م؟یباهم دوست بش شهیم-

 .... شمیم میباالخره تسل نکهیتا ا زنهیدستش و صورتش دو دو م نیکنم ،نگاهم ب یبهش نگاه م دیترد با

 اومم چرا که نه!-

  دمیفشار م یدستم به گرم یرو تو دستش

 ؟یبزن ولنیبرام و شهیم-

 باشه -

کنم   یبه چپ م لیما یسرم رو کم دمیتار قرار م یدستم رو رو یو با انگشتا دمیچپم قرار م یشونه  یرو رو ولنیو

 ....ارمیتارها به حرکت درم یآرشه رو  رو یو به آروم

  شمیم کیو بهش نزد زارمیم مکتین یرو کنارم رو ولنیکشم .و یدست از زدن م میمر یهق هق ها یصدا با
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 نکن  هیگر-

 به حرف زدن.... کنهیو شروع م شهیو م رهیبهم خ شیاشک یچشما با

 

 به حرف زدن  کنهیوشروع م شهیم رهیبهم خ شیاشک یچشما با

 هیاون  یعاشقش بردم ول یسالم بود که با محمد ازدواج کردم.محمد پسر عموم بود از همون بچگ ستیدرست ب-

 کرد تا دل منو بشکنه .... یاستفاده م  یتخس و مغرور بود و هر فرصت یلیپسره خ

 رو دوست داشت ... گهینفر د هی یاصرار عموم محمد بامن ازدواج کرد در حال با

باز هم با تمام وجود دوستش داشتم  یشکست ول یدلم از رفتاراش م نکهیبا ا شدیم شتریروز به روز ب تاشیو اذ آزار

.... 

 کرد و من دم نزدم..... ریشکل ممکن تحق نیهم منو به بدتر یروز عروس یتو یحت اون

خوردم  ینبود کال محمد سرش به کار خودش گرم و منم حسرت بودن کنارش رو م یکه چه عرض کنم ،زندگ یزندگ

.... 

متوجه شدم حامله ام .... اون لحظه به   نکهیداشتم تا ا جهیبد بود حال تعوع و سرگ یلیبود که حالم خ یوقت چند

 .... یلیخوشحال بودم خ یلیکردم خ یجز بچم فکر نم یزیچ

 یساده ب ی چارهیمنه ب یول شهیمشترک من و محمد محسوب م یکه تنها وجه  یچه ابچه مال منو ومحمد بود ب اون

 شرکت عمو شدم .... یو رو کنه راه ریرو ز میکه قراره زندگ  یخبر از اتفاق

 نبود تا بهش اطالع بدم چه بهتر یاز پله ها باال رفتم ،منش جانیبا ه دمیبه شرکت رس یقابل وصف ریغ یخوشحال با

 که نبود ....

 در زدن در  اتاق کار محمد رو باز کردم.... بدون

 

 :گمیکشم وکنار گوشش زمزمه وار م یو ناخودآگاه به آغوش م شمیم کیبهش نزد زنهیو زار م کنهیهق م هق
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 آروم باش -

 ....دهیادامه م دهیبر دهیکنه و بر یسکسکه م یادیز ی هیگر از

 و تار شد ... رهیمقابل چشمام ت ایبوسه دن یرو داره م یمحمد که منش دنید با-

افتاد محمد و اون دختره متوجه من شدند و هراسون از هم  نیدستم به زم یاز رو شیآزما یبه همراه برگه  فمیک

 برام حکم مرگ رو داشت ..... نیبودم و ا دهی،د دمید یم دیرو که نبا یزیبرام مهم نبود چ گهید یفاصله گرفتند ....ول

بلندش که از شال زده بود  یحرکت موها هیشدم و با  کیشده بودم و کارام دست خودم نبود ...به دختره نزد وانهید

به صورت اون هرزه  یلیو س ختمیر یمخم بود ....اشک م یرو غشیج یصدا دمیو کش چوندمیدستم پ یتو رونیب

 زدم ..... یم

شدم،آب  کیافتاد به محمد نزد نیزم یبود دختره رو هل دادم و رو ستادهیوا یافکنده کنار محمد که سر دنید با

بهم  یعمو که با ناراحت دنیهم تداشت که بزنه با د ینزد ،در واقع حرف یصورتش انداختم و  اون حرف یدهنم رو رو

 کرد ،حالم از همشون بهم خورد ..... ینگاه م

 یرو یحرکت خراش هیو کردم با  کیرو به صورتش نزد شیزی،ت زیم یبه گوشه  دمیو برداشتم وکوب زیم یرو  وانیل

 کرده بود .... زشیر زیبود که محمد ر یصورتم انداختم ،دردش برام مهم نبود مهم درد قلب

کردم از بخت بدم با  یو گله م زدمیکردم زار م نیومال نیو من خودمم رو خون رهیو عمو نتونستن جلوم رو بگ محمد

 ..... نجاستیکه ا ینیرفت و من شدم ا نیهم از ب میزندگ دیتنها ام دیچیدلم پ ریکه ز یدرد

 

 ستمی...پس منم تنها ن زمیر یاشک م میمر یو پا به پا شهیم نییگلوم باالو پا بکیس شهیگلوم مهمون م یتو بغض

 ...ـ میبرات مر رمیبدتر از من دارند بم یکه دردا ییهستن اونا

 کشم یچشماش م ریبه ز یدست

 نکن  هیآروم باش بسته گر-

 یمقابل چشمام سرم بلند م یمردانه ا یبا قرار گرفتن کفش ورن شهیم رهیخ یصدا به گوشه ا یو ب کنهیم یهق هق

 کنم که با ......
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 پدرام

غم و غصه  واراشیاز در و د یحت نجای، ا کنهیدور م یواقعا آدمو از زندگ نجایا طیانگار نه انگار ...مح یول دهیع امشب

مت به س گذرمیم یپرستار ستگاهیا یغم ها رو دوششونه...از جلو نیو دردناک تر نیکه بزگتر یی...و پر از آدمابارهیم

 کجا رفته ؟؟ یعنی ستین ازشیخبر شمیبا تقه زدن به در وارد م شمیاتاق دالرام روانه م

نفر نشسته و بغلش کرده...با دقت به اون شخص  هیکه کنار  مشنیبیاز دور م کنمیم یرو ط لیسرعت سالن طو به

بچش رو از  چارهیبود ...ب یچه حال نجایآوردنش ا یوقت ادمهی..مهیبه گمونم اسمش مر شناسمشی...م کنمینگاه م

 رمی!! به سمتشون مستیدردناک ن انتیخ اندازهبه  زیچ چیشوهر نامردش...واقعا ه انتیدست داده بود به خاطر خ

پر از اشکش نگاه  ی..به چشماارهیمکث سرشو باال م ی...با کمستمیا یبدم مقابل دالرام م یسالم بلند خامیم

 ..لرزهی...دلم مکنمیم

 نکن؟ هیمگ نگفتم گر ؟؟؟یکرد هیتو باز گر_

 نگاه کرد و گفت: میو بغض به مر یناراحت با

 م؟یبعدا درباره اش حرف بزن شهیم

کردم  قیتزر یآرامبخش میبه مر نکهیبعد از اروانه شدم.. بردیرو به اتاقش م میتکون دادمو و همراهش ک مر یسر

 ..میخارج شد میباهم از اتاق مر

 گفتم: خب؟! زونیآو یاخما با

 با بغض شروع کرد به حرف زدن.. یطفره بره ول کردیم یبچه هاسع نیع

 هستن دردشون از منم بدتره... ایلیخ دمیحاال فهمبود.. میبه خاطر خودم نه! به خاطر مر یکردم ول هیمن گر_

  زد؟؟یحرفا رو م نیبهش نگاه کردم دالرام داشت ا متعجب

 !!نی! آفریکنیم یدرمانت رو خوب ط یمرحله ها یباعث تعجب منه! تو واقعا دار یلیحرفا خ نیا_

 با مادرم باشم. لیسال تحو تونسمیقط با بغض گفت: کاش منشون نداد ف یحرفام عکس العمل خاص از



 ییکوله بارتنها

 
211 

 

  یشیاوناست! اگ حالت زودتر خوب بشه از دست مام زودتر راحت م یخوب شدن حال تو آرزو_

 بره.. نجایاز احرف خودم...دلم گرفت! اگ دالرام با

 ..فکر کنم یا گهید زیچ چیبه ه خااامیتره من نم مهمشیسالمت نه

 ...هریفکر فرو م تو

 

 دالرام

 جانی..من اارهیقلبم رو به درد م میمر ینه تنها به غم و غصه خودم بلکه دردودل ها نباریقبل ..دوباره ا یشب ها مثل

 !! ارمیدووم نم

 نیاز ا شمیو دور م رمی....م رمیمن م رهیگیهم سراغ منه بدبخت رو نم یتنهام و کس نجایمن ا یول دهیروزه ع فردا

 زیم یفرار کنم؟؟ به ساعت رو تونمیاالن م یعنیادامه بدن... شونیبه زندگ توننیخانواده نامرد! اونا بدون من هم م

سر و وضعم کجا برم؟؟...ساعت  نیدختر تنها با ا هیافته! نه االن ساعت دو شبه من  یبه دلم م ی، هراس شمیم رهیخ

 یام روچشم کنمیم دایپ ییدخمه رها نیاز ا نکهی..با فکر به ابهتره صبح زود فرار کنم شهیم لیهشت صبح سال تحو

 ...خواب فرو رفتم یتو یبیهم افتاد و با دلشوره عج

انداختم هوا گرگ و  رونیبه ب یتخت بلند شدم نگاه یاز رو یاز هم جدا شد به تند یبه خود پلک هام به سخت خود

اس لب نیچشم ازشون گرفتم نه با ا یدیانداختم و با نا ام یبه لباسام نگاه دادینشون از صبح رو م نیبود و ا شیم

رفتم و درشو باز کردم لباسارو  یبود!! به سمت کمد فلز ردهاومد اون دکتره برام لباسامو او ادمیبرم اهااا  شهینم

 ادمیاتاقم انداختم داشت به  ییسرم انداختم .نگاه گذرا یوشال رو رو دمیپوش یبا عجله مانتو شلوار دمیکش رونیب

 ییوزدم و گفتم: ت ی...لبخند تلخدمیروش کش یرو برداشتم و دست ولنی.با سرعت ورو برنداشتم  ولنمی!!!! ورفتیم

نگاه انداختم انگار امن و امانه با ترس و لرز  رشیبه سالن و پذ یدر اتاق رو باز کردم...دزدک یتنها همدمم...به آروم

ه دور تند شد یو ضربان قلبم وحشتناک رو زدمیقدم از قدم برداشتم سکوت کل سالن رو گرفته بود نفس نفس م

 بود...

 ادیم دیروز ع یک گهیمعلومه د دم،ههیکش یاز سر آسودگ یاز پرستار بود نفس یکه خال یپرستار ستگاهیا دنید با

ه ب اطیدوان دوان ح شمیم اطیووارد ح کنمیراحت از سالن عبور م الیباشه...با خ ونهیعده د هی شیخونه پ نهوویتو د



 ییکوله بارتنها

 
212 

 

زانوم قرار دادم و  یدستم رو رو ستادمیجام ا ینفس نفس زنان تو یبه در ورود دنیبا رس کنمیم یرو ط یاون بزرگ

 تازه کردم... ینفس

م و به به سمت در رفت یخواب فرو رفته بود با خوشحال یکه تو ینگهبان دنیانداختم  با د یبه نگهبان یترس نگاه با

 شدم... دنیمشغول دو یو با خوشحال رونیدخمه زدم ب نیقفل در رو باز کردم با بازشدن در از ا یاروم

 

 نداشت.... یانیکه پا رفتمیم یمقصد یدوان دوان،به سو ابونایتو خ رونیح

 کردم..... یرو فرا گرفته بود .با ترس و لرز به پشت سرم مداوم نگام مبودم و اضطراب تمام وجودم  جیگ

 خلوته .... ابونیخ نیچقدرم ا یلعنت

 

لرزان وسط  یاومد ،ناخودآگاه قدمام کند شد و با پا یکه از روبه رو ،روبه من م یسگ ترسناک و گنده ا دنید با

 خشکم زد...... ابونیخ

 

 

من وحشت دارم از سگ .روبرگردوندم و به عقب برگشتم تا پا به  ی.وا دیکوبیم نهیبه س یبه طرز وحشتناک قلبم

 شد.... یجار میشونیاز پ یدوتا پسر که حاال مقابلم بودند ،عرق سرد دنیفرار بزارم ،باد

 

 شدم . رهیلرزون به اون دوتا پسر خ یتنم نشست ،با چشما یتو یبد لرز

 بود ترسم چند برابر شد و ..... کمیکه حاال قطعا نزد یاوردن سگ ادیبه عقب برداشتم با به  یقدم
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 میتسل نیهمون جا ،جان به جان آفر یادیرفت و هر لحظه ممکن بود از ترس ز یم یاهیس یادیاز ترس ز چشمام

 بگم....

 

 به عقب برداشتم ..... یبرداشت  متقابال قدم یروبه دوستش زد .به سمتم قدم یاز پسر ها لبخند چندشناک یکی

 

سگ و اون پسرا در حال  نیچند لحظه قطع شد ...مردمک چشمم ب ینفسم برا ستادیپارس کنان کنارم ا سگ

 محابا ضرب گرفته بود .... یگردش بود و قلبم ب

 ..... یوا یکردم،وا یکردم ،کاش فرار نم یچه اشتباه ایخدا

 

 شد  کیزد و بهم نزد ی،پسره قهقهه ا دیلرزیم کیریستیه دستام

 

  یلرزیخوشگله؟!چرا م هیچ-

 

 :گمیم یلرزون یکنم و با صدا یبهش نگاه م هراسون

 

 ! ینشو عوض کیبهم نزد-

 

 ....جوهیم یعی.....آدامسش رو به طرز فج چرخونهیو م دهیم یکه دور دستش بسته شده تکون یریزنج شیکنار پسره

 با ما  ای، راه ب یناز نکن دخ-
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 : گهیو م زنهیم یچشمک

 

 بهت خوش بگذره  دمیقول م-

 

 ... رمیگیرو ازش م شهیجمع م زنهیکه بهم م ییاز حرفا صورتم

 

 .... شهیقفل م فشیدست کث نیپا به فرار بزارم که دستم ب خوامیدارم و م یبه عقب بر م یقدم یرکیز با

 گفتم: یبلند یکشم وبا صدا یهم م یرو تو ابروهام

 

 رو به من نزن...! فتیولم کن،دستت کث-

 

وبا لحن  کشهیهم م ی...اخماش رو تو دارهیبرم یو پوست زمختش خراش زنمیبه دستش م یبلندم چنگ یناخونا با

 :گهیم یبد

 

 ..!خوب بلدم رامت کنم...طهیسل یدختره یریگیم ؟پاچهیهارشد هیچ-

 

 :گمیو با بغض م ارهیچشمام هجوم م یتو کبارهیبه  اشک

 

 !ستمین نکارهیتورو خدا ولم کن ... من ا-
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  کشهیبه بازوم م یدست

 چشم خوشگله ! ایباهام راه ب-

ه ندار یا دهیفا چیمن ه یو تقال ها کنهیتر م کیتر و تزد کیو اون لحظه به لحظه سرش رو به صورتم نزد زنمیم زار

 با اومدن ..... یهمه چ هیچند ثان یتو نکهیتا ا

 

 پدرام

 ی..از روشدمیم داریب دیبا یبود...ول میاز هم باز کردم...ساعت پنج و ن یساعت چشمام رو به سخت زنگ دنیشن با

 یا قهیدوش ده دق هیو به سمت حموم رونه شدم تا  دمیکش رونیکمد ب یحوله مو از تواومدم  نییتخت پا

بشه...بعد  دور کمیاونجا  زیغم انگ یتا از فضا رونیو دالرام رو ببرم ب مارستانیگرفتم برم ب میتصم دهی..امروز عرمیبگ

و دوقل یای. دنپوشمی!!! مدهیست  هم خر شهیو مثل هم دهیبرام خر مانیکه پ یدیجد یلباسا رمیگیدوش م نکهیاز ا

 رفکتر از منه!... با  یشاد و اجتماع یلیاز نظر اخالق نه اون خ یول میهم هیشب مانیبودن هم جالبه ها درسته من و پ

 به سر و صورتم یلباسا دست دنی..با پوشنمشیبرم بب دیچند روز با نیا یتو شهیکردن بهش دلم براش تنگ م

هوا چندان هم روشن نشده  یهفته ول کیساعت نزد دیکارام وقدر طول کش امیو با سرعت از خونه در م کشمیم

دالرام!! من واقعا از دست رفتم !! با  دنید اخوشحالم بر یلیخ نمیشیپشت رل م ی!!! با خوشحالزنهیپرنده هم پر نم

ن دو تا پسر دار نمیبیم  کنمیتعجب م یصحنه ا دنی، از دور  با د مارستانیب یکاینزد رهیگیافکار خودم خنده ام م

 کی!! با سرعت بهشون نزدنجا؟یا کنهیم کاریوقت ساعت چ نیدختر ا نیا برنیدختر رو به زور با خودشون م هی

ه جور معلومه چ نمیپسرا رو بب افهیق تونمیحاال م انیبه خودشون م فتهیهنوز نور که م ستنین ضورممتوجه ح شمیم

رو سرم خراب شد انگار برا چن لحظه قلب از حرکت  ایانگار دن دنشیسمت دختره با د رهیهستن نگاهم م ییادما

ه لب ب یهیپسرا که لبخند کر دنی!!! با د!کنه؟یم کاریچ فیکث یگرگا نی...دالرام؟!!! دالرام من ؟؟ تو دست استادیا

.. رفتارام دست شدم. ونهیدالرام تو اون وضع انگار د دنیبا د ادینگاهشون به دالرام بود خونم به جوش مداشتن و

به  .خداروشکر.شمیم قهی..با پسرا دست به شمیم ادهیپ نیام ک فقط با سرعت از ماش یعصبان یبه حد ستیخودم ن

به تن  یبه جوش اومده که ضربات محکم یبه حد رتمیبلدم ..غ ییزایچ هیرفتم و  یکالس دفاع شخص نمایپشتوانه پ

ها  ونهید نیع کنمیجنازه شون م انیب کمیکه نزد کنمیم دشونیتهد نکهیا قهیبعد چن دق کنمیو بدن پسرا وارد م

 یول دهیترس یلیمعلومه خ زهیریم گونه هاش یاشکاش رو ستادهیگوشه وا هیاز ترس  رمیشدم.. به سمت دالرام م
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پرتش  یو به نحو کنمیدر رو باز م نیسمت ماش برمیو م کشمی. با سرعت دستشو م.رهیگیم دهیرو ناد نایا تمیعصبان

 هی...مثه  گمینم یچی...ه یبه رانندگ کنمیو شروع م نمیشیم نی..تو ماش.زنهیو دم نم میچقدر عصب دونهی...مکنمیم

 ...شنومیم یفیضع یی...صداچمیپیم مارستانیب ابونیمنفجر بشم ...به سمت خ لحظهبمب ممکنه هر 

 نجایتو رو خدا برنگرد ا_

 !.شمیجمله منفجر م نیبا گفتن ا انگار

 خفه شوووووو _

 کست نرووو نیزتریمن دوست ندارم برگردممم تو رو خدا نرو تو رو به جون عز_

 بودم.. یاتفاقات هنوز عصب یادآوریبا  یروم تر شده بودم...ول..برگشتم سمتش انگار اکنمیشدت ترمز م با

 ! هان ؟ جواب بده؟؟یییلعنت یکردیم کاریتو اونجا چ_ 

 !!!!ستمین ونهیتونمممم اونجا بمونم بفهم من د ینم ارمیگفت : من اونجا دوام نم هیگر با

 هی... دستمو سمت صورتش بردم و باال آوردم : خب گرکردیم هیبود و گر نییسرش پا وردیهاش قلبمو به درد م هیگر

 شده بودم.. ونهیانگار د دمیداون صحنه رو یدالرام.. منو ببخش وقت مینکن باهم حرف بزن هینکن گر

 ..با نگاهش دیبار بود دلم لرز نیکرد...اول نگام

 خوب بشم؟؟ یخایمگه نم ؟؟یستیتو مگه دکتر من ن_

 یخوب بش خامیاره م_

  شمیاونجا خوب نم چوقتیبدون من ه_

 چرا اخه؟!!_

 اون مرحم بشه برا دردم.. خامیاون ارومم کنه م خامیبرم سر خاک بابام م خامیبهم کمک کن برگردم شهرم م_

 خودش ادامه داد... نکهیبگم تا ا یدونستم چ یهاش شدت گرفته بود نم هیگر

 رو خدا... ...تونمشیبب شمیمن خوب م نمیبزار برم بابامو بب_
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 نکن شهر شما کجاست؟ هیخب اروم باش گر_

 نیقزو_

 !میدونستیو نم مویبود یتعجب گفتم: هم شهر با

 ن؟؟ینیمگ شما اهل قزو_

 بایتقر_

 برم ؟ تونمیخب من م_

 شرط! هیبه  یاره ول_

 ؟؟یعجز بهم نگاه کرد ...: خب چ با

 زدم و گفتم : خودم ببرمت!... یاروم لبخند

 

 دالرام

 

ممکنِ،من  ریغ نی،نه ا نیبه همراه اون برم قزو دیکه با یچ یعنیگشاد شد. شیاز پ شیکه داد چشمام ب یجواب با

 ... کنمیقبول نم

 :گمیو با عجز م کنمیم یصورتش نگاه یلبخند جاخوش کرده رو به

 خودم برم...! خوامی،ولم کن م امیمن باشما نم-

 توجه به من گفت: یابروش رو باال انداخت و ب یتا

 که هست ! نهیهم-

 کردم ورو ازش گرفتم ،اه لعنت بهت .... یقرچه ا دندون
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 روخ جذابش گفتم: مین رهیبود ،با من من و جون کندن خ یتوجه به من مشغول رانندگ یب

 خونه  دیقبل رفتن منو ببر شهیاومم م-

 

 اندازه  یم ینگاه مین

 

 ! یبه همراه من بر ای بیتنها دنیاجازه نم گهیخب اونموقع که اونا د-

 

 کنم  یم یمکث

 اونجا .نظرتون؟ دیگردون یکنارشون باشم بعدشم منو برم لیاونجا تا سال تحو دیفقط منو برد دیگیخب م-

  ستین یفکر بد-

 

 .....هیک کنهی،فک م رهیگینچسب چه خودشم م یپسره ششیا

آشنامون  ابونیخ دنیبا د کنهیتوقف م نیگذشت ماش یکه به کند یقیبعد از دقا نیتا ا دمیم هیتک شهیرو به ش سرم

 :گمیدارم و متعجب م یبرم شهیسر از ش

 د؟یمارو بلد بود یشما خونه -

 

 ..... نهیتر از من ا وانهی!د نیوا چش شد ا گردهیاخم به سمتم برم با

 

 یجمع نبند نقدریا شهیم-
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 :گمیم یجیگ با

 ؟یچ یعنی-

 دیبند یو فعل هارو جمع م که همش شما نیهم یعنی-

 دمیتکون م یسر یالیخیب با

 کنم  یم یباشه سع-

 .... شهیم ادهیکه متقابال اونم پ شمیم ادهیپ نیاز ماش رهیبهم م یغره ا چشم

 .... یقرار شد تنها نر-

 توجه بهش به سمت خونه حرکت کردم .... یقدم تند کردم و ب تیها با عصبان نمیا اه

 زد  یشد و پوزخند کینزد بهم

 !ستیحالِ توام خوب ن نکهیا ؟مثلیزنی؟پوزخند م هیچ-

  شهیم رهیتعجب بهم خ با

 یروت و برم ه-

 کنم ..... یغرغر م رلبیو ز ارمیوقفه اف اف رو به صدا در م یسر هم ب پشت

 ...زنمیضربه با پام به در م تیعصبان با

  

 کجا رفتن نایباز ا ستیاه معلوم ن-

 شهیم کینزد بهم

 چته دختر آروم باش !-
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 برو باوا تواما حالت خوشِ -

 

 . کنهیصورتش م یچاشن یاخم

 ؟ میکن کاریحاال چ یگیخب م-

 :گمیم یکنم و تخس یبه لباسم و سر و وضعم م ینگاه

  امیسر و وضعم اونجا نم نی،من با ا ییدا یحتما رفتن خونه -

 هم معلومه حال االن من خنده دارم هست ....خنده  یچه م نیکوفت بب یمرض ا ی،ا کنهیم یا خنده

 

 کنندینم یتوجه اتیو به لبا شنیخوشحال م یلیخ دنتیسر و شکلت مطمئن باش اونا باد الیخیدختر ب میبر ایب-

 ....میشیم نیو سوار ماش شمیبه دنبالش روانه م یبا زار 

 نواز رو .....آهنگ قشنگ و گوش نیکنم ا یلب زمزمه م ریدر حال پخش شدنِ و من ز ونیبارون حامد هما آهنگ

 اندازه  یم ینگاه بهم

 !؟یآدرس رو بگ شهیم-

شدن سال وقت هست  لیتا تحو گهیساعت د کیو  دهی....ساعت هفت نشون مگمیبه مقابلم آدرس رو براش م رهیخ

.... 

 سال گذشت ...! کیزود  چه

 بود برام.... بیکه پر از فراز و نش یسال کی

 سال تجربه نکردم.... کی نیا یتو که زایچ چه

 ...فتادیکه برام ن یبدو خوب یاتفاقا چه
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 ....!باهاش نامزد کردم... دمیماهانم رس به

 یکی یچشما ی..... چشاش تو تپهیم گهید یکی ی نهیس یرفت ،ماهانم مهمون خاک شد ،ماهانم قلبش تو ماهانم

 .... یقلب عاشق تنها گذاشت هیماهانم ،ماهانم چه زود منو با  یاس ....وا گهید

 بدون تو برام ماهانم ..... ی....وچه سخت گذشت روزا ونهید هیکه االن هستم شدم  ینی،دالرام شدم ا من

 ..... یاز حجم شکستن و ناراحت شمیغلطه ومن باز پر م یصورتم م یرو یاشک قطره

 

 از خوامیکنم م یمانتوم پاک م نیبا آست صورتم رو یجاخوش کرده رو ی...دست پاچه اشک ها شهیمتوقف م نیماش

 ... کشهیو به طرف خودش م رهیگیم یبشم که دستم رو با حرکت تند ادهیپ نیماش

 چرا؟ یکرد هیگر-

 :گمیبه چشماش با بغض م رهیخ

 نکردم  هیگر-

 :گهیبه چشمام م رهیخ

 دختر..! یستین یخوب یدروغ گو-

 کشم  یاز ته دل م یآه

 ؟ینباش نیهمه غمگ نیچه کار کنم ا-

 به کارم نداشته باش  یکار یچیه-

 .... ستمیمیوا ییدا یخم شده از غم و غصه مقابل خونه  ییبا شونه ها شمیم ادهیپ نی،از ماش رهیگیاز نگاهم م نگاه

 گوشم.... یتو چهیپ یم نایم یو صدا ارمیاف رو به صدا در م اف

 ؟ هیک-
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 :گهیکه دوباره م دمینم جواب

  نیجلو دورب یایب شهیم-

 :گمیم یحال یب با

 درو باز کن! نایمنم م-

 هه چه زود شد پدرام.... گردمیبه سمت پدرام بر م شهیباز م یکیت یبا صدا در

  میباهم بر ایب-

 .... شهیو به دنبال من رونه م دهیتکون م یسر

 دارند ... یبر م زیهمه به سمتم خ ییو زندا ییمامان و دا اطیوارد شدن به ح با

 ... شمیجام مسخ اونا م یتو جیو گ متعجب

 ادیبه سمتم م مامان

 مادر فدات بشه دالرامم یاله-

 

 شمیآغوش پر مهرش گم م یتو

 

....... 

اونا چشمام گشاد  نیب یجمع ناشناس دنی.با دمیو اون به همراهشون وارد خونه شد نیاز آغوش ا یاز خالص بعد

 ...سمپریم نایوبا تعجب از م شهیم

  نایم-

 جانم -
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 کنم یدست اشاره  م با

 گه؟ید نیک نایا-

  دهینم یو جواب کنهیبهم نگاه م دیترد با

 ...شمیمتعجب م شیاز پ شیب ییدختره آشنا دنید با

 ن؟یک نایا ییزندا-

 کشهیو من رو به آغوش م شهیم کیبهم نزد دختره

 دالرام جانم؟ یخوب-

 کنم یخودم جداش م از

 تو!-

 :گهیمن کنان م من

 آتوسام -

 رهیمغزم اکو م یتو اسمش

 

 کنم ی....کپ مستادهیکه حاال سرپا ا یبه پسر رهیو خ شهیاوردنش صورتم جمع م ادیآتوسا...با  آتوسا

 هستن؟ یک شونیا-

  نیبرادرمه آرت-

 همون که قلب ماهانم رو گرفت -

 یو با نفرت به اون پسره چشم مشک شهیم دهیهم کش ی....ابروهام تو زمیریفرو م گهیو من باره د دهیتکون م یسر

 ......شمیم رهیخ
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 پدرام

 

بهت زدن  یخوشحال شدن ول یلی...خانواده اش خرمیشونه به شونه اش راه م میشیم شییدالرام وارد خونه دا همراه

غه!! چقدرم شلو کنمیمشتاقانه به جمعشون نگاه م یبعد از سالم و احوال پرسنداشتن .رو یاتفاق نیانگار توقع همچ

از مهمونا چشم  یبه من تعداد ینگاه میو بعد ن ارهیبا خانواده شه..با بهت سر باال م داریدالرام گرم صحبت و د

 و بعد حرف شهیدالرام م کیاون مهمونا نزد نیدختر جوون از ب هی قهی!...بعد از چند دقشناستشونیانگار نم دوزهیم

ره !! پسمدالرا افهیچه زوم کردم تو ق یبه پسره لعنت فتهی..نگاهم م دهیرو با دست نشون م یباهاش پسر جوونزدن 

...دالرام با نفرت رمیگیتفاوت چشم ازش م ی! بکنهیو نگام م شهیمتوجه نگاهم م عیداره سر ینافذ یمشک یچشما

 ونشی: پس اگهیو با تمسخر م شکنهیدالرام بعد چند لحظه سکوتو م ه؟؟یمگه ک نیبه پسره چشم دوخته! ا یخاص

تار همه از رف ادیبدش م نیدالرام از ا نهیپس بخاطر ا سرهپ نیا هیک دمیهستن که قلب ماهان منو گرفتن!! .فهم یکس

و  رمیم کترینزد هیدالرام فقط چه حال دونمیفقط من م یرو ندارن...ول یرفتار اروم نیدالرام تعجب کردن توفع چن

 ...زنمیصداش م

  میبر دیدالرام با_

 یول ستمیخانواده آشنا بشم من که حذف شدم از خانواده و مهم ن دیجد یبا اعضا یکم خامیم سایپدرام عقب وا_

 !!!میدوست دارم آشنا بش

اون لحظه که پر از بغضه محکم بغلش کنم و بگم تو تنها  خاستمی..مدی...دلم لرززدیبار بود داشت اسممو صدا م نیاول

 من باهاتم!!! یستین

 ییهر بال ینفر سوم باش یقصه نبودم...وقت نیا یجا چی...من هشده بود ماهان ی...همه چدید یکه منو نم فیح یول

 بد... یلی...خهیبد رهیاس...زنج گهینفر د هیکه عاشق  یشد یچون عاشق کس ادیسرت م

...گفتن دختره خل شده حقم داشتن ونهیماهانم رفت ..بهم گفتن د یکه وقت می...: من همونزدیبا بغض حرف م رامدال

 میکه زندگ وی... مگه راحت بود فراموش کنم کسدنی...برام سخت بود نفس کشخاستمیرو بدون ماهان نم ایمن دن

ا تنها بودم ...ب شهیشدم هم یمارستان بستریتو ت دیمنو نفهم چکسیعاشقش بودم؟؟ه یکه از بچگ یبود؟؟ کس

 ونهیشما که د دیببخش ی؟ اهااا راس زهیغم انگ طشیچقدر مح نیدونی؟! م نیدیخنده ادامه داد: تا بحال اونجا رو د
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م ...خاستکردمیفضا دورش م نیاز ا دیبا شهیداره حالش بد م دمیزد..فهم یحرف قهقهه بلند نیبا گفتن ا نیستین

 زیاز دست دادن عز دونمیشما سخته...م یبرا دونمیشد : دالرام خانوم من من..م شقدمیاون پسره پ هبشم ک کشینزد

برادر  یمن ب نیع ؟؟؟یپدر موند یمن ب نیسخته؟؟؟ ع یدونی: از کجااا م دیحرفش پر ونیسخته... دالرام م

 ؟؟؟ هااا شده؟؟؟ باشهگاهت ن هیشده تک ؟؟یشده عشقتو از دستت بد ؟؟یپناه موند یمن ب نیع ؟؟؟یموند

 ...زدیبلند حرف م یانداخت دالرام با صدا نییبا خجالت سر پا پسره

هر  ااایمن به خداااا گفتم خدا ه؟؟یچه حال یعشقتو از دست بد یبفهم ؟یعاشق شد ه؟؟یعشق چ یفهمیتو چه م_

 بود؟؟؟! اهیخدا ماهانم رو گرفت چراااا انقدر بخت من س یول ریازم بگ کنهیکه ماهانو ازم دور م یزیچ

بلند از همه  یبه سمتش رفتم و محکم دستش رو تو دستم گرفتم با صدا موندیم نجایا زاشتمیم دینبا گهید

 به استراحت و آرامش داره ... ازیکردم و گفتم دالرام ن یخداحافظ

را من ب یچه سرنوشت نیا ای...خداادیسرش ب ییبال دمیترسی...مکردینم هیگر یساکت بود بغض کرده بود ول دالرام

اومد که با عجز  یزیر یکه ذره هم بهم حس نداشت...تو افکارم بودم که صدا شدمیم یدختر فتهیش دیبود؟؟ چرا با

 : زدیحرف م

 پدرام؟!_

 جانم_

 ابون؟؟یپارک سر خ یبر شهیم_

 بود لیبه سال تحو قهیخلوت بود...ده دق یلیخها  ابونی... خدمیچیپ ابونیبه سمت خ یپرسش چیه بدون

 ...میشد ادهیپ نیو از ماش ستادمیپارک ا یجلو

 ...میاومد یم شهیکه با ماهان هم هیپارک همون نیشروع به حرف زدن کرد:ا دالرام

 حرف انگار داغ دلم تازه شد.. نیگفتن ا با

 ..یفراموش کن ویهمه چ دیدالرام تو با_

 ...یموفق بش یقول بد یکه خوب بش یبه بابات قول بد نیبه من هم تو قزو نجایهم ا یبساز دیجد یزندگ هی دیبا
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دم...من بغض کر یکنم...از صبح کل هیگفت بزار برا بار آخر گر مکتین هی یرو مینشست یوقت کردیحرفام فکر م به

 تنهام نه؟؟ یلیخ

 !ستین نطورینه ا_

 همه اتفاق بد برام افتاد... نیکه ا اههیمن سرنوشتم س_

 گذاشتم... نمیشدم دستاشو گرفتم و سرشو رو س کشیشد...نزد یحرفا دوباره اشکاش جار نیگفتن ا با

 ...  یدفن کن نجایهمه خاطراتو ، درداتو ا دیدالرام تو با_

 فت...گ کیتبر دویمبارک خند دتیبسه ع هیشده بود با خنده گفتم خب گر لینگا کردم هشت بود سال تحو ساعتو

راه  نیاومدن از خونه به سمت قزو رونیتا لباسامو بردارم بعد از ب میاروم شدن دالرام به سمت خونه من راه افتاد بعد

 ....میافتاد

 

 دالرام

 ... شهیمهمون لبام م یوخنده ا دمیرو قورت م بغضم

 

 مبارک  دتیع-

 .... کشهیبه صورتش م یاندازم .دست یم نییبا خجالت سرم رو پا شهیچشمام م ی رهیخ

 میبش نیقزو یرو بردارم و راه میضرور یها لهیتا من چندتا از وس میاومم بر-

 ...دمیتکون م دیتاک یبه معنا یسر

کشم و ناخودآگاه  یم یآه شهیم یمشغول رانندگ میشیم نی.سوار ماششمیم یومنم پشت سرش راه فتهیراه م به

 .... دمیدستش قرار م یدستم رو رو

 بهشت زهرا ؟! یمنو ببر شهیم-
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 :گهیم یلرزون یدستش قرار گرفته با صدا یبه دستم که رو رهیخ

 بد  میرو بردار لیوسا میبر-

 دارم.... یدست مشت شده اش بر م یاندازم ودستم رو از رو یم نییرو پا سرم

 ...گردمیبه سمتش بر م نیتوقف ماش با

 . امیم یا قهیجا باش پنج دق نیمن برم هم-

 کنهیم یمکث

 باشه-

 :گهیکه م دمیتکون م یسر

 زبونت رو موش خورده دالرام خانم -

 دمیبچه ها زبونم رو بهش نشون م نیع

 موش نخورده  رمینخ-

 یوت شمیکنم وغرق م یفکر م نشیدلنش یبه خنده  یمسخ شده به گوشه ا شهیم ادهیپ نیو از ماش کنهیم یا خنده

 ....یبیعج یخوش

 ...انجیا یکشم،اه لعنت بهت دوساعته منو کاشت یو ناخونام رو به دندون م رمیگ یبا پام ضرب م یحوصلگ یب با

 نیداره ا ی..... اوپس چه دل خوشچهیپیم نیماش یحامد پهالن تو نیریش نیریکنم که آهنگ ش یرو روشن م پخش

اوردن ماهان دستم  ادی.با به  دهیم گوش مه ییقد و قوارش چه آهنگا نیبا ا کشهیدکتر مملکت .نوچ نوچ خجالتم نم

 .... شهینه قطع نم یکنم ول یم یدست کار وو دونه دونه دکمه هاش ر دمیمقابل پخش قرار م تیرو با عصبان

به  تیبا عصبان نیآهنگ رو مخمه .با باز شدن در ماش نیاه چقدر ا زنمیداخل شالم م یبه موها یچنگ یباکالفگ

 .....دمیپدرام توپ
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  یدیچرت و پرتا گوش م نیقد وقوارت به ا نیبا ا یکش یخجالت نم-

 :گهیلب م ریو ز چرخهیمن و پخش م نیب نگاهش

  ختهیر یبرداشته به من چه آهنگ نیبب شعوریب ی،پسره  مانیخدا لعنتت کنه پ-

 

 ... کنهیو پخش رو خاموش م شهیم نیماش سوار

  دیببخش-

 ... شمیم رونیب یومشغول تماشا دمیم شهیش ی هیتک شهیهم. سرم رو مثل  رمیبهش م یغره ا چشم

اوردن  ادی....با به رمیخواب فرو م یو تو فتهیو پلکام روهم م شهیراحت م یکم لمیخ یاصل یبه جاده  دنیرس با

 :گمیم یکنم و با تند یمنو بهشت زهرا نبرد چشم باز م نکهیا

 سرخاک ماهانم هان میببر یمگه بهم قول نداد یلعنت-

  کشهیبه صورتش م یدست

 بهم ؟ یرفت چرا نگفت ادمی یوا-

 کنم  یم بغض

 سرخاکش  یمنو نبرد ینه تو عمد-

 مگه من مرض دارم فراموش کردم -

 برگرد منو ببر سرخاکش -

 :گهیتعجب م با

 نینمونده تا قزو یادیراه ز میدختر !ما االن کرج یگیم یچ-
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 .....زمیر یواشک م رمیگیکرده رو ازش م بغض

 

 هیکنار  نجایشهرو مردماش دورم ....االن، من ا نیبه شهر قلبم ضرب تند گرفت .چندسال از ا یورود یتابلو دنید با

 یصورتم م یرو یکشم.نم اشک یکشم وبا جون ودل نفس م یم نییروپا نیماش ی شهیکنم !....ش یچه م بهیمرد غر

 غلطه ....

 گردم  یسمت پدرام برم به

 آقا پدرام-

  دهیتکون م یسر

 بله ؟-

 :گمیمن من م یباکم

 کننیم یاونجا زندگ ستمی؟البته مطمئن ن دیبر گمیکه م یبه آدرس شهیم-

 گرده  یسمتم برم به

 یخونوادگ یاونا دورهم دیشا یکس یخونه  یبر ستیشده به نظرت زشت ن لیتازه سال تحو شهیم یاالن دو ساعت-

 داشته باشن!

 مردم پس بهتره برم  هتل .... یزشته االن برم خونه  یلیخ گهی،راست م رمیفکر فرو م به

 هتل  دیپس منو ببر-

  شهیصورتش مهمون م یرو یاخم

 برم هتل ...؟! یگیکه خودمم کنارتون باشم اونوقت تو م نجایاوردم ا یمن شما رو به شرط-

 کشم  یبه صورتم م یدست

 که مزاحمت بشم... شهیخوب نم-
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 : گهیخما مهمون ا با

 ؟ یبه تو گفته مزاحم یک-

 اندازم  یم نییشدت شرم سرم رو پا از

 خودم ! یخونه  برمتیم-

 :گمیرخش م میبه ن رهیوخ ارمیسرم رو باال م یتند به

 ...یول-

 پرهیحرفم م ونیم

  میو اما و اگر ندار یول-

 کنهیم یمکث

 ؟! یاوک-

  دمیتکون م یسر

 حواسم بهت هست  یول میمادر یبرم خونه  خوامیهم راحت باشه من م التیخ-

 .... شمیم یراض یکم

شهر بودم وخبر  نی.چقدر دلتنگ ا یو شاد یاز خوش شمیکرده، پر م رییتغ یلیکه خ ییها ابونیبه کوچه و خ رهیخ

 نداشتم ...

  کنهیم یدوزم...بهم نگاه یبهش چشم م دیبا ترد یمقابل ساختمون چندطبقه ا نیتوقف ماش با

 !گهیشو د ادهیپ-

داره و جلوتر از من در ساختمون رو باز  ی.کولش رو از صندوق عقب بر م  شمیم ادهیپ نیازماش یحرف چیه بدون

 ...کنهیم



 ییکوله بارتنها

 
231 

 

ل مقاب نکهیتا ا رمیپله هارو باال م ی،سالنه سالنه دونه دونه  رهیاز پله ها باال م شمیسرش وارد ساختمون م پشت

 ...ستهیمیواحد مورد نظر وا

اوضاع  دنی...اوه اوه با دکیش ینقل یخونه  هیاندازم. یم یبه ورود یداخل نگاه رمیم دیبا ترد شهیخونه م وارد

ا رو نگ نیمبل پراز لباسه ...زم یجنگه ،نگا نگا رو دونیکه م نجاینه ا یدارم ...وا یبه عقب بر م یاسفبار خونه قدم

فاصله هم وضع و اوضاش  نیکه با هم یآشپزخونه ا دنید ا... بشهیپراز پوست تخم اس صورتم خودبه خود جمع م

گرده .بدبخت اونم حالش از من بدتره،خخ انگار اونم تعجب کرده  یکشم که پدرام به سمتم بر م یم ینیمعلومه، ه

 داره.... یبه سمتم بر م یقدم

 ؟! یآخه درست کرد هیچه وضع نیا مانیخدا لعنتت کنه پ-

 کنهینگاه م یشرمندگ با

 گردم  ینزن تو من برم بر م یچیتنبل و شلخته اس!دست به ه یلیبرادر هپل من خ نیا دیببخش دالرام-

 

 نایا شدیصحنه ام وا چ نیبا دهن باز نظاره گر ا رونیب زنهیو از خونه م رهیواز کنار م دهیحرف زدن بهم نم فرصت

 اند؟ اه اه خونه رو نگاه..... وانهید

 

ا .مانتوم رو ب ستیمن قابل تحمل ن یلحظه هم برا هی نجایا یکل خونه رو از نگاهم گذروندم .وا یرفتن پدرام،با زار با

 نتارویکاب یبه سمت آشپزخونه رفتم ،دونه دونه  دیو وسواس شد اطیانداختم .با احت یحرکت ازتنم کندم و کنار هی

ر من به که از نظ ییالیآشغاال و وسا یردم .همه ک دایپ یکنار ورود نتیزباله رو از کاب سهیک نکهیباز وبسته کردم تا ا

چه  نیآخه دکتر ،اه اه ا گنینکنتت پدرام به توام م لی.خدا زل کردمیم یخال سهیک یتوجه تو یدرد نخور بود رو ب

 کنم..... یم کشیت دوقطعا  نمینام رو بب مانیپ یپسره  نی.من ا هیبه آشغال دون هیشب شتریکه ب نجایآخه ا یخونه ا

 زن بدبختش ..... چارهینگا چقدر پلشت و شلخته اس آخه ب نگا

 به یتلنبارشون کردم....دست ییظرف شو یجمع کردم و رو یعسل زیم یرو از گوشه کنار خونه و رو فیکث یظرفا

 نیجلو ماش یاپن جمعشون کردم و نوبت یو رو نیمبل و زم یهم که باشه نوبت لباس هاست ،از رو یکمرم زدم و نوبت

 بشورتش .... نیگذاشتم تا بندازم ماش ییباس شول
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 ..... دمیکش یاز سر آسودگ یمرتب شدن خونه نفس یکم با

همه ظرف  نیکه ا هیک یوا دمیسرم کوب یاون همه ظرف دوتا دستم رو محکم رو دنیسمت آشپزخونه رفتم وبا د به

 بشوره؟!

چند ساعت بود که مشغول شستن  قایدق دونمی،نم شستمیکردم و ظرف هارو م یبا خودم زمزمه م یلب آهنگ ریز

 ظرف ها بودم که باالخره تموم شد ....

کوزت  نیکه ع یباوا دالرام مگه تو نوکرش یخیحاال جارو کجاست ..؟ب یخونس وا دنیحاال نوبت جارو کش شیآخ

دوتا در که گوشه سالن قرار داشت حدس زدم که جارو  دنیتکون دادم با د یبراش سر یکنیم یحمال یدار دهینرس

 خوامیفقط جارو رو م کنمینم یمن که فضول یل!ویاز اتاقا باشه،نه دالرام زشته که به اتاقشون سرک بکش یکیتو 

به سمتش قدم  یدر سمت چپ یچهل کردم با افتادن صد رو یس یو ده ب ستادمیبچه ها مقابل دوتا در وا نیع

 حرکت درو باز کردم .... هیبرداشتم وبا 

 یالیخیمطالعه داخلش قرار داشت با ب زیتوالت و م زیم هیاتاق کامال ساده بود که فقط  هی خوردیبه اتاق کار م شتریب

برداشتم واز اتاق زدم  یچشمام برق زد .جارو برق یجارو برق دمیانداختم باد یسر سر یتکون دادم ونگاه یسر

 شدمممم..... دنیوقف مشغول کش یوب رونیب

 

 

 مبل یو خودم رو پرت کردم رو دمیکش میشونیپ یبه عرق خشک شده رو یدست شدیکمرم خم نم ادیز یخستگ از

من چه ساعت  یعنیداد چشمام گرد شد..نه  یشب رو نشون م۸ساعت که  دمیپدرام کجارفت؟!باد نی....اوه پس ا

 ..... دهیکنم خخ از من بع یبکوب کار م

 ی.....سر  ینکش گاریس گهیکه د ینه دالرام تو قول داد یچشمام برق زد ول یعسل زیم یرو یگاریپاکت س دنیباد

 ..... ستمیمقابل خواستم با تونستمیتکون دادم وسوسه شده بودم و نم

 

 پدرام
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خونه وحشت کرد!!! همش  دنیدالرام از د چارهیبخرم ب لیمقدار وسا هیبرا خونه هم  دیبا فتمیسمت خونه راه م به

 جمعش کن یخوریم یپسره شلخته اس صد بار گفتم هر کوفت نیا رهیتقص

 چهیپیتو گوشم م مانیپ یصدا ارمیرو به صدا در م فونیو ا شمیم ادهیپ نیسرعت از ماش به

 ؟ییپدرام توووو_

 نمیبزرگوارته! زود باش در رو باز کن بب یپ ن پ روح عمو_

پس  انیبه سمتم م تیعالمه جمع هیهمراه  چهیپیم اطیح یبابا و مامان تو یصدا شمیم از باز شدن در وارد بعد

 گمیم کیتبر دیو ع کنمیم یک با تک تک شون سالم و احوال پرس نجانیا لیفام یجمعشون جمعه!! همه 

 ؟؟؟یاومد خبریقربونت بشم پسرم چرا پس ب یاله_

 اومدم یکار هیشلوغه االن هم بابت  یلیمامان سرم خ دی: باور کنبوسمیو روشو م گردمیسمت مامان بر م به

  تاستیدختر خالم ب گردمیبه سمت صدا بر م شنومیرو م ییفرد آشنا یحال صدا نیا تو

 !!! میدیبه به آقا پدرام چه عجب ما شما رو د_

 نظر همه مو جلب کرد. مانیپ یزدمو و خاسم جوابش رو بدم که صدا یلبخند

 یخانوم ک شما نداررر تایب خادیداداش ما سعادت م دنید_

 بد تو ذوقش خورد یلیبود خ یدنید تایب افهیق

 !قمیبود برا من تنها برادرم ، رف نیزتریعز مانیپ میدیدر آغوش کش گرویسمتم اومد و محکم همد به

اقم شدم لباسامو عوض کردم ات یراه مانیپ یمعمول با اشاره ها یبعد از گفت و گوها میرفت ییرایبه سمت پذ یهمگ

 گفت یریوارد شد، با حالت مظلوم و سربه ز مانیحال پ نیتو هم دمیتخت دراز کش یو رو

 بمونه برا بعد؟ ای میحرف بزن یپدرام وقت دار_

 تو ایب ادیشدم : اره ، خابم نم زیخ میتخت ن یرو
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 .نشست. یصندل یصورتش نشست و رو یرو یپهن لبخند

 ه؟؟؟یخب موضوع چ_

 که براشون خواستگار اومده دستپاچه بود با جون کندن شروع به حرف زدن کرد... ییدخترا نیع

 خوشم اومده!!! یکیپدرام من فکر کنم از _

  ه؟یبیعج زی! چادیخب خوشت ب_

 شدم!  هیراسش فک کنم دچاره اون گرفتار هیچ یدونیم ونهینههه د_

 چپ زدم !!! یاز عمد خودمو به کوچه عل -

 حرف زدنت ااااه نیبا ا مانیپ یریاخه؟؟! بم یچه گرفتار_ -

 بابااا فک کنم عاشق شدم!!!! -

 : دمیبرام پرس دنیو جلو دهنمو گرفت بعد خط و نشون کش دیداد بزنم ک پر خاسمیم -

 …ه؟؟یدختر خانوم خوشبخت ک نیخب ا_ -

 ! کنهیهمون دختره که تئاتر کار م شیباش دهیو گفت: به گمونم د نییسرشو انداخت پاخجالت با

 !!ایمح ادیدختر به ذهنم م نیا افهیحرفا تنها ق نیا دنیشن با

 ارره داداش خودشه _

 گمیم کیبوده تبر یانتخابت عال_

 بگو ک اونم منو خاست یرو زمان کیتبر_

 میکنیغصه نخوررر داداشم اونم درست م_
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 یحرکت ناگهان هیبا  دهیاستراحت کرده ساعت هفت عصر رو نشون م دالرام افتادم حتما تا االن خوب ادی ناخودآگاه

دختره چشم تو چشم  نیخارج بشم که دوباره با ا ییرایاز پذ خامیم کنمینم یتوجه مانیبه داد پ شمیپا م

 !!چسبههیچسب م نیع ادیاصال ازش خوشم نم ی...دختر خالمه ولشمیم

 پدرام!!!؟؟ یریکجا م_

 برم دیکار دارم با یی: جاگمیم تیعصبان با

  ستهیا یو رو به روم م رهیگیرد بشم که دستامو م خامیم

 یبا ما باش دیکار دارممم امشب با ویچ یچ_

 ...رمیم نمیتوجه بهش به سمت ماش یو ب کنمیدستشو جدا م حصار

 م متوجه اومدنم بشهک دالرا کنمیبلند سالم م یبعد از باز کردن در با صدا شمی...وارد ساختمون مخونه ام  کینزد

 همه جا رو گرفته!!؛؛ بیعج گاریس یبو ن؟؟ی! کجاست است؟ین یازش خبر 

 افته.... یم انیو خون تو رگام از جر زنهیصحنه روبروم خشکم م دنیبا د رمیسمت بالکن م به

 

  پدرام

 

د بود و اطرافش پر بو ستادهینداشتم...دالرام تو بالکن ا ستادنیصحنه روبروم پاهام خشک شد انگار قدرت ا دنید با

 ...گاریاز س

و بازوشو  رمیهمه جا رو برداشته بود دالرام متوجه حضور من نبود خون جلو چشمامو گرفته بود به سمتش م دود

 نداشت!!! دنمویانگار توقع د کنهیو با بهت نگام م گردمیبه سمتم بر م زنمیچنگ م

 یحرف چیه یب دمیصورتش کوب یتو یمحکم یلیکه کردم س یکار نیرفتارم دستم خودم باشه اول نکهیا بدون

 داد زدم : تیصورتش گذاشت و چشماش پر از اشک شد ک با عصبان یدستش رو
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حررررف  ید حرف بزن لعنت ؟؟یمثال افسرده ا یلیخ یعاااشق یلیخ یفک کرد یبزرگ شد یلیخ یفک کرد هاااا

 بزن 

 !؟؟؟یباور کن یخایماهان مرد رفت تموم شد چرا نم بفهممممم

درباره  یتووو حق ندار زدیم ادیفرو دیکوبیام م نهیس یبا مشت رو دیترک یبمب ساعت هی نیحرفا ع نیا با

ق عش یفهمیم ؟؟؟یچ یعنیخواستن  یکیبا تمام وجود یفهمی؟؟ م یچ یعنیعشق  یفهمیم ییییبزن یحرفماهانم

 ؟؟یچ یعنیعشقت پر پر شدن  تجلو چشم یفهمیم یچ یعنیبا تمام وجودت خو گرفته نابود بشه  یکه از بچگ

 ...دادیمادامهو ختیریهاش مگونه یرو اشکاش

 یکم کنکم یخایم کردمیکه فکر م یسر نوشت منه بابام بره عشقم بره خانواده ام تنهام بزارن ...بعد توعه لعنت نیا_

  ییییییا هیبق نیتو صورتم؟! توام ع یخوب بشم زد یخایم

 ....اااااه لعنت بهت پدرام دینبا دی...از رفتار زشتم خودم شرمنده شدم زود از کوره در رفتم نباکردیهق م هق

 تو بغلم... دمشیگرفتم و محکم کش دستاشو

 ...غلط کردم شدیبلند نمتو یرو یول شکستیدستم م یشدم اله یدالرام...منو ببخش ...ببخش زود عصب_

 بود کردم؟؟!؛!! یچه کار نیخدا اخه ا ی...ا کردیم هیگر

...و دوباره حالت بد  یدوست نداشتم قولتو بشکن یچقدر برام مهم یدونیدالرام؟؟ خودت ک م یدیبخش_

 خانوم؟؟ یدیبشه...بخش

 هم دارم ک نبخشم؟؟ یا گهی...: چاره دزنهیم یجون مهی..و لبخند نکنهیسرشو بلند م یبا زار_

 :کنمیو نگاش م کنمیتشکر م یخوشحال با

 بدو آماده شو رونیببرمت ب خامیبه جبران اشتباهم م دالراممم

 یببر گمیکه م ییکه منو اونجا یباشه به شرط_

همه جام ک بسته اس بعد از  فتمیپاساژ راه م هیبعد از اماده شدنش به سمت  شهیو از کنارم رد م گمیم یچشم

  کنمیم دایجا رو پ هیفراوون  یجستجو
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و  رمیگیدستم مبعد از وارد شدن به سرعت چن تا لباسو تو میریمت مغازه مو به س کشمیمتعجبه دستشو م دالرام

 !! ادی: دالرام چقد بهت مزنمیم یسوت دنشیبا د پوشهیمانتو بنفش رو م هیک برم پرو کنه !  کنمیدالرام رو مجبور م

: به خدا زنهیحرف م یدالرام با شرمندگ میایم رونی...بعد از انتخاب چن تا لباس ب شهیهاش از شرم سرخ م گونه

 الزم نبود !!! لیهمه وسا نیتشکر کنم اخه ا یچجور دیبا دونمینم

 .خورهیلباسا به دردت م نیا یول یبر یخایکجا م دونمیچرا اتفاقا الزم بود نم_

 ..ومدیسرم م ییچه بال دونمینم یممنونم...اگ تو نبود یلیازت خ_

 خامیو م دارمینگه م نویماش دمشیاهاا د گردونمیچشم م ابونیتو خ فتمیم یزیچ هی ادی میفتیسمت خونه راه م به

 بشم ادهیپ

 پس؟؟؟  یریکجا م _

  ااامیاالن م_

 یارتک میس یگوش هیبا انتخاب  کنهیم کاریبرا دالرام الزمه حداقل بدونم کجاست و چ یگوش هی رمیسمت مغازه م به

دالرام با تعجب  امیم نیبه سمت ماش ی.با خوشحال« امپدر» کنمیم ویو جالب اسنجاست شماره خودمم س خرمیرو م

 پسره خله خخخ نیا گهیخودش م شیحتما پ کنهینگام م

  رمیگیرو به سمتش م یگوش جعبه

 !!!!!ه؟یچ نیا _

 !گهید هیگوش_

 ؟؟یچ یبرا منه؟؟؟ اخه برا _

 من به شما یدیبعله ع_

 یتو زحمت افتاد یبگم الزم نبود برا چ یاخه من چ_

 حتما زنگ بزن. یداشت یکردم کار وین؟ شماره امم س ایمن از حالت خبر داشته باشم  دیاتفاقا الزم بود با_
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 ؟ میچشم فقط آدرس رو بدم بر _

 برمت؟یم امیخودم م یفردا بر ستیبهتر ن ست؟؟یوقت ن ریبه نظرت االن د یندارم ول یمن حرف _

 ...یاره خوبه ممنون ببخش تو زحمت افتاد_

 .کنمیهش مخوا _

چشمام گرم  عیو سر کشمیو دراز م رمیمنم سمت تخت م دنیهمه خاب رمیرسوندن دالرام به سمت خونه م بعد

 شم تا دالرام رو برسونم... داریصبح زود ب دیبا شنیم

 

 لونه کرد .... یدلم ترس یخونه ناخواسته تو نیا یتو ییرفتن پدرام از تنها با

 کاریمرد داره چ نیکشم.....ا یزده بود م یلیبه سمت چپ صورتم که پدرام س یکاناپه درازکش شدم دست یرو

 حال قشنگه چرا....! نیو درع بیو غر بیهمه عج نی!چرا رفتارش برام اکنه؟یم

 کنم .... دایپ ییرها ،یافکار پوچ و واه نیتکون دادم تا از دست ا یسر

 شدم... امیمهمون رو گهیگرم خواب شد و من باره د چشمام

 دادیساعت که ده رو نشون م  دنیباد ادیچشم باز کردم اه لعنت بهت ،چقدر خوابم م میمکرر آالرم گوش یصدا با

 من ...! دمیخرس چقدرکپ نیچشمان گرد شد .ع

 عکس دنیبه اتاق انداختم با د یکل یانداختم و وارد اتاق پدرام شدم ،قدمام گندشد نگاه یرو کنار یمسافرت پتو

بودند خخخ بچه ام رو خودش  ستادهیحالت کنار هم ا هی یتو یعنیاز پدرام که دوتا شده بود ،منظورم از دوتا  یبزرگ

 مقابل تخت خواب ..... قایوار اونم کجا دقید یرو زنهیدوست داره عکساش رو دوتا دوتا م یلیرو خ

 وم شدم...اتاق بود رو باز کردم  و وارد حم یکه گوشه  یاز عکس برداشتم و درب چشم

م دل یتو یبیرو که پدرام برام گرفته بود رو دونه دونه باز کردم شوق عج شبید دیشامل خر یها سهیک دیترد با

 یحرکت مانتو هیبپوشم .دست از افکار مزاحم برداشتم و با  دهیکه اون خر یینه اشتباه اون لباسا یمهمون شد،ول

 ...! یاه اه بازم رنگ صورت ستادم،یوا یقد نهیکه پدرام گرفته بود رو تن زدم مقابل آ یرنگ یصورت
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 یموها نیدوست دارم از ته بزنم ا یلی،خ دمینامرتبم کش یبه موها یدست  ومدیبهم م بیعج میاز حق نگذر یول

 زدم و مشغول آماده شدن ،شدم .... نهیخودم تو آ یبه چهره  یرو ... پوزخند یلعنت

 نگار و یفاطمه برا یبرا میمر یبرا ایمح یداشت .دلم برا انیتک تک سلوالم جر یتو یجالب یاسترس و خوش خی

 همه دلتنگشون بودم و متوجه نبودم .... نیتنگ شده بود .من ا بیو نفس عج دایو

ساده  یگرفتم به گوش یسرم انداختم و منتظر اومدن پدرام شدم ،کاش حداقل شمارش رو م یرو یرنگ یمشک شال

با  مدیکش یگوش یها لیفا یتو یمهمون لبام شد .سرک یشدم و لبخند رهیبود خ دهیبرام خر یدیکه به عنوان ع یا

 ...!اسپسر معرکه  نیچشمام گرد شد ،ا نیمخاطب ستیل یاسم پدرام تو دنید

 اف اف رو برداشتم. یزدم و به تند یمبل جهش یاف اف از رو یصدا با

 !ه؟یک-

 .دیچیگوشم پ یپدرام تو یصدا

 منم دالرام!درو باز کن .-

 رو براش باز کردم... یرو لمس کردم و در ورود دکمه

 

 و دستپاچه گفتم: ستادیا مقابلم

 سالم -

 بهم انداخت  یسرتا پا نگاه از

 !ی!چقدر قشنگ تر شد ادیچه لباسا بهت م-

 ...دمیم ی،دستم رو مقابل چشماش تکون شهیگرد م چشمام

 دکتر؟! یحالت خوبه آقا-

 :گهیو با تته و پته م ادیخودش م به
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 ها ، آره -

 :گهیو م  کنهیم یمکث

 !؟یآماده ا-

 آره -

 ؟یصبحونه خورد-

 اومم ،نه -

  کشهیهم م یرو تو اخماش

 ! میریبد م یخوریصبحونه م-

 :گمیم یزار با

 عادت به خوردن صبحونه نداشتم  چوقتینکن ،من ه تمیتوروخدا اذ-

 که هست صبحونه بخور بد! نیهم-

 ... نیزم دمیکوب یبچه ها با کالفگ نیرو ع پام

 عه ،پدرام -

  زنهیم یلبخند

 !یخوریم خرمیم یچ هیبرات  میبر-

 ....شمیم ریو پشت سرش از پله ها سراز رونیب زنمیو از خونه م دمیتکون م یسر

 

به  یکیشد و آب پرتقال و ک نیسوار ماش یقیشد .بعد از دقا ادهیپ نینگه داشت وازماش یمقابل سوپر مارکت پدرام

 سمتم گرفت....
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 رسونمت  یم یخوایکه م یی،منم به جا یبخور نارویتا تو ا-

 تکون دادم که دوباره گفت: یسر

 ؟ یقبلش آدرس رو بگ شهیفقط م-

  ....بود ینار کتابخونه که خ نشون ک دونمیکرده فقط م رییتغ نجایا یلیچون خ ستین ادمیمن آدرس رو کامل -

 

 تکون داد یسر

 شناختن دی،شا یپرس یم یاونجا از چندنفر میخب بر-

 کیو ک وهی،با جون و دل مشغول خوردن آب م شهیم یو مشغول رانندگ کنهیپخش رو روشن م دمیم ،تکونیسر

 چه گرسنه بودم....! شمیم

 و.... دهیرو جواب م شیو گوش کنهیپخش رو خاموش م شیزنگ خوردن گوش با

 ....شهیم یشیهمه آت نیبهش که ا گهیم یکه پشت خطه چ یکس دونمینم

 دارم آخه  تایبه ب یپسر!من چه کار یگیم یچ-

..... 

  دمشید روزینداشتم و ندارم .تازه من بعد از ماه ها د تایبا ب یارتباط چی،من ه مانیحرف نزن پ-

..... 

 کنارت  امیم گهیساعت د کیخب من -

.... 

  شهینه زودتر نم-

..... 
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 افتادما ...! ییها وانهیچه د وی،گ ارهیسره خودش م ییبال کنهیغلط م-

 

 !هست؟ ستی،منظورش با من که ن یچ یعنی ونهید ونهی،د شهیذهنم تکرار م یآخرش مدام تو حرف

 یاه،نگ کنهیم پرت نیماش یجلو تیو با عصبان کنهیرو قطع م ی،گوش شهیبخوام مهمون صورتم م نکهیبدون ا اخم

 با خودش چند چنده...؟ ستینفهم معلوم ن ی....پسره  شهیم یمشغول رانندگ الیخ یو ب ندازهیبهم م

 گرده  یو به سمتم برم دارهیرو نگه م نیماش

  یخواست یکه م یاون آدرس نمیا-

 کرده .... رییتغ نجایمن چقدر ا یخدا ی،وا ندازمیم رونیبه ب ینگاه

 

 .کنمیدرهمم بهش نگاه م یهمون اخما با

 ممنون ببخش که مزاحمت شدم-

  

 !امیمنم باهات م یتنها بر ستیممنون قرار ن ویچ یچ-

 :گمیم یتند به

 !؟یچ-

 رهیم یغره ا چشم

 که هست  نیهم-

 رمیم یقرچه ا دندون

 منو به سالمت رویبعدش تورو به خ یکنم هست دایکه دوستم رو پ ییفقط تاجا-
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  رهیگیصورتش رو مقابل صورتم م یعصب

 ...رمیگ یم میفقط من تصم نجایا-

 :گمیم یو با پوزخند رمیگیفاصله م ازش

 گفته اونوقت؟! یهه ک-

 زنهیاش م نهیبه س یا ضربه

 من..!-

 :گمیم الیخ یوب رونیب زنمیم نیاز ماش الیخ یب

  یاز کمکت با یمرس-

ه شد دیکل یبا دندونا گردمیشدن دستش به سمتم برم دهیبا کش مدیو  به راهم ادامه م دمینم یحرف چیه ی اجازه

 :گهیم تیوعصبان

 به دو نکن دالرام یکیبامن -

 کشم .... یم رونیدستش ب نیدستم رو از ب تیو با عصبان شمیم ونهید دوباره

  زاریب زارمیبرو گمشو مزاحم ،ازت ب-

واف اف رو  ستمیا یم یرنگ یو مقابل در آب گذرمی،سر افکنده از کنارش م زارهیوقدم به عقب م شهیگردم چشماش

 ....زنمیم

 بله؟-

 :گمیمن من م با

 کجاست؟! دیدون یرو م یفتح یبپرسم منزل آقا خواستمیم دیببخش-
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 :گهیم یقیو بعد از دقا کنهیم یمکث

  یدر ساختمون سه طبقه ا نیسمت چپ سوم-

 ممنون -

 .... ایکردم مح داتیچه زود پ زنمیم یساختمون لبخند دنیکنم و باد یم یسمت چپم نگاه به

 

 ...چهیپ یگوشم م یتو یبم پسر یصدا هی،بعد از چند ثان ارمیاف رو به صدا درم اف

 !؟هیک-

 ...؟یمنزل فتح دیببخش-

 کنهیم یتعلل

 بله امرتون -

 .... شهیمهمون صورتم م یو لخند ادیکش م لبام

 کار داشتم ،هستن؟! یفتح ایبا مح-

  دیبله هستند چند لحظه منتظر باش-

 ..... کنهیم یقرار یو دلم ب رهیگی،دستلم لرز م شهیمهمون قلبم م یبیعج استرس

 ....دمیم شالم یشایبه ر یچیقدرت برگشتن به سمتش رو ندارم،پ شهیاز قبل م شتزیباز شدن در استرسم ب یصدا با

 د؟یبا من کاردار دیببخش-

 یبندم و به سمتش برم ی.....چشمام رو م ادی،و نفسم بند م ادی،روح به پرواز در م چهیپ یگوشم م یکه تو صداش

 گردم ....
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 ایممکنه ....همون مح یعنیمن  ینه ،خدا یوا شمیروبه رو م ایمح یکنم که با چهره  یباز م یرو به آروم چشمام

 .... یرییتغ چیهمون چهره بدون ه

به  یکردم و شباهت رییتغ یلیخ یلیهه بر خالف اون من خ دارهیبه سمتم برم یقدم نکهیتا ا کنهینگاهم م رهیخ رهیخ

 :گهیم رهیاون روزام ندارم....مقابل و چشم در چشم هم خ

 ....؟!دمید ییمن شمارو جا-

 غلطه ... یصورتم م یلجوجانه رو یو قطره اشک زنمیم یلبخند

 ...دهیبهم م یو تکون چسبهیدستم م از

 افتاده؟؟ یخانم اتفاق-

 حالتش خشکش زده .... یتو یرییتغ چیو اون متعجب بدون ه برمیهق کنان به آغوشش پناه م هق

 شمیجدا م ازش

 !یبرد ادیچه زود منو از  قیرف-

 .... شهیصورتم م یتک تک اجزا ی رهیگرد شده خ یچشما با

 نه ...!-

  کشهیبه صورتم م یدست

 !ییدالرام تو-

 کنم  یرو باز و بسته م پلکام

  ایآره دالرام برگشته مح-

 .... زهیریصدا اشک م یو ب کنهیآغوشش پنهون م یمن رو تو یوبه تند  نهیشیچشماش نم اشک م یتو

** 
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 یرنگ خمارش و ابروها یشیم ی،چشما شمیمهربونش م یچهره  ی رهیومنم خ کنهینگاهم م رهیخ رهیخ دوباره

 یرییغت چیبدون ه استیهمون مح نیکرده ا شتریصورتش رو ب تیکه جذاب ییش با لبامتناسب صورت ینیپهنش و ب

 با همون اخالق

 

 .... ستنیدارم ،حاال خدارو شکر مامان و باباش خونه ن یحس بد هیمعذبم  رهیگ یمبل جا م یرو کنارم

 رهیگ یرو مقابل صورتم م ینیریش ظرف

 مبارک دالرام بانو  دتمیع یبردار  راست ینیریش-

  زنمیتلخ م لبخند

 توام مبارک  دتیع یمرس-

چقدر دل نگرانت بودم..!در واقع من و تو  یدونیچقدر دلم برات تنگ بود م یدچنیم دیرفت هویدالرام چرا  شدیچ-

 هم .... یبرا میدوتا خواهر بود مینبود قیرف

 :گمیم ینیلحن غمگ با

 ردیشبونه اومد و همه اسباب و اساس رو برداشت و  مییدا میکن یزندگ نجایا گهیبعد از فوت پدرم نشد که د ایمح-

 خودش تهران  شیپ

  کیکوچ یخداحافظ هی یبزن یتونست یزنگ نم هینامرد -

  یمن خبر دار یاز حال اون روزا گهیتوکه د ایمح-

 اندازه یم ییرو پا سرش

 ببخش مزاحمت شدما -

  ارهیباال م یرو به تند سرش

 سرت ها  زنمیدالرام م-
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 کنم  یم یا خنده

 نباش  یخب خب حاال تهاجم-

 فقط چهره ات عوض،شده یهمون دالرام یفرق نکرد چیه-

نفس و  یبرا میمر یچه خبر از بچه ها ،دلم برا ی....راست یکه هست یبود ییایهمون مح یفرق نکرد چیتو هم ه-

 فاطمه به شدت تنگ شده 

 خدا لعنتت کنه  میهممون ناراحت و دپرس بود یاونارو نگو دالرام تو که رفت یواا-

  نمیچ یها لبام رو ورم چهی نیع

 ! ادیعه دلت م-

  رهیم یغره ا چشم

 خوننیدرس م یدانشگاه فرهنگ یتو یوفاط  میاومم مر-

  پرمیحرفش م نیب

 ؟ی؟تو چ ینفس چ-

 که هستم  مینیو منم به تئاتر ادامه دادم و هم هخونیم ی....نفس روانشناس گمیخوب بابا دارم م-

  دنیخوشحالم که همه به آرزو هاشون رس-

 ؟یکرد کارایتو چ یراست-

  خمیتار یرشته  یمنم دانشجو-

  زنهیبه شونم م یکشم ،دست یاز ته دل م یاه

  قیغمت رو رف نمینب-

  زنمیم یخند شین
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 ...؟!دینکرد یزیچ یو نامزد یازدواج-

  رهیمارو بگ ادیم ینه باوا ک-

 : گهیم یخوشحال با

 امشب جشن عقد نفس  یراست یراست-

 :گمیم متعجب

 نه!-

 اره-

 ؟یبا ک-

  نیحس ریام-

 واقعا -

  یار-

 :گمیم یخوشحال با

  یمن باور نکردن یخدا یوا-

 :گهیو م کنهیم یا خنده

  یخب حاال به پا سکته نکن-

 رمیم یغره ا چشم

 ...!یشیوقت درست نم چی،تو ه یمثل اونموقع هات ضد حال-

  کنهیرو کج م دهنش

 نکبت رو نگا برا من آدم شده -
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 من.... یدل شکسته  یبرا یشاد نیو چه خوبه ا دمیخند یم امونیباز ونهیتا به د دو

 جشن عقد  یتو هم دعوت یراست-

 کنهینازک م یچشم پشت

 !شهیکه من نباشم مگه م یپس چ یار-

 نام دعوتن ؟!او یچ گهید ی،بچه ها شیا-

 همه دعوتن یار-

  امیمنم م-

 کوبهیرو بهم م دستاش

 ایب ایب-

 :گمیدوارمیتاک

 ؟یکنم ،اوک زیسورپرا خوامیکس نگو م چیدهنت قرص باشه به ه-

 خوب تواما -

 ....شمیزود گذر غرق م یشاد نیا یتو ریاخ یو فارغ از اتفاقا میزنیحرف م یخوشحال ای

 

 ....شهیاندازه و از کنارم بلند م یبه ساعت م ینگاه ایمح

 استراحت کن  نجایمن برم ناهار بزارم تو ا-

 رمیگ یدستش م از

 امیمنم ب شهیم-

  ایخوو ب-
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 شرمنده مزاحمت شدم-

 رهیگ یم گارد

 یباز تکرار کرد-

 خب باوا چه خشن !-

 :گمیبهش م لیطور که مشغول جابه جا کردن وسا نی،هم میشیهمراهش وارد آشپز خونه م به

 ازدواج کرده ؟ انیداداشت شا ایمح-

  یلیخ هیدختر خوب یلیدالرام خ یکردن ،وا یهست عروس یسه ماه هیآره -

 

 ه؟یخداروشکر که خوبه اسمش چ-

  کننیم یباال زندگ یسوگل ،طبقه -

 عه چه خوب -

 خب از تو چه خبر از خواهرت از مادرت -

 ازدواج کرده  ایاونا هم خوبن دن-

 ؟ یتو چ-

 !؟یمن چ-

 ... ینکرد زایچ نی،ازدواج ا یتو چ گمیخنگ م-

 کشم  یم یآه

 نه-

 شهیم کینزد بهم
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 افتاده؟ یدالرام اتفاق-

 نه ،چطور؟-

 هست...! ینیغم سنگ هیچشمات  یبه من دروغ نگو دختر ،تو-

  زنمیم یخند شین

 هست .... اری،وقت بس قیرف یخیب-

  یباش هرطور راحت-

 !؟یدوست ی!با کس؟یعاشق شد یخب تو چ-

 اندازه  یم نییرو پا سرش

 گمیم یمرموز با

 !؟یی؟نکنه خبرا هیهان چ-

 :گهیمن من م با

 گمیکه دارم از حسم براش م یهست یکس نیدالرام تو اول یدونیم-

 خب-

 ....زایچ نیکنم و ا ینفر حس دارم همش بهش فکر م هیبه  هیچند وقت هی-

 رفت... یعاشق شد-

 که داغونم دست رو دلم نزار -

 هست حاال؟ یخوب طرف ک-

 .!..نیبرا بچه ها هم زنهیم تاریاوقات گ یتئاتر بعض ادیم یگاه نکهیو ا دونمیمن فقط اسمش رو م یکن یباور م-

 ه؟یعجب ،اسمش چ-
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  مانیپ-

چه بد برخورد کردم باهاش خاک تو سرت دالرام عوض  یجلو چشممم وا ادیپدرام م ری،تصو کنمیلب تکرار م ریز

 تو شد مزده کارش .... یهمه حواسش بهت بود آخرش چرت و پرتا نیا گهیتشکرته د

 

  دهیرو مقابل چشمام تکون م دستش

 دالرام با تواما  ییه-

  امیخودم م به

 ه؟یهان ،چ-

  کنهینازک م یچشم پشت

 ...زنمیدارم حرف م یک یپس من دو ساعته برا-

 حواسم پرت شد  دیببخش-

  کنهیرو لوچ م چشماش

 ؟! شدیراستش رو بگو حواست پرت چ-

 ....شهیم شیو مشغول صحبت با گوش رهیگیازم فاصله م شیزنگ گوش یجوابش رو بدم که با صدا خوامیم

 ... شهیم کیبهم نزد یلرزون یو حال زار و دستا دهیپر یبا رنگ و رو یقیاز دقا بعد

  رمیگیدستام م نیسردش رو ب یدستا

 افتاده؟ یزنگ زده بود؟اتفاق ی؟ک ایمح شدهیچ-

 : گهیم یلرزون یو با صدا دهیتکون م یسر

 مانیپ-
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 :گمیم مضطرب

 ؟یچ مانیپ-

 زنگ زده بود؟! مانیپ-

 :گمیم یمتعجب و بلند یصدا با

 دروغ ....!-

  رهیگیجا م یصندل یرو

 حال و روزم رو  ینیبیآخه ،نم یچه دروغ-

  نمیش یم کنارش

 شمارت رو از کجا اورده ؟-

 که بهم زد .ـ میی،هنوزم هنگ حرفا جمیدالرام بخدا گ دونمینم-

 گفت: یچ مگه

 داره گفت امروز ساعت چهار برم کافه منتظرمه...! ییخرفا هیگفت که باهام -

 :یگفت یخب تو چ-

 قبول نکردم-

  زنمیبه سرش م یا ضربه

  ونهیخاک تو سرت د-

 :گهیم یو با تند زارهیسرش م یرو  رو دستش

 باز تو دستت هرز رفت ،سرم درد کرد خل  یهوو-

 دمیرو برلش تکون م زبونم
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 و شوهرت  یخل خودت-

 رهیغره م چشم

 بعدش؟ شدی،چ دمیخب بابا ترس-

 اصرارو خواهش کرد  یلیخ-

 ؟یقبول کرد-

 آره مجبور شدم -

 ره مخش رو بزن تو که از خداته ،خ-

 برو باوا توام دلت خوشِ -

 انجام بده  گمیمن م یحرف نزن هرچ-

 توو حاال اوه کو تا ساعت چهار  یگیم یچ-

  کنهیم یمکث

 از استرس رمیمیخدا دارم م یوا-

  ترسهیکه م کوبمیدستام رو بهم م ادیبه ذهنم م ییهویکه  یبه گوشه با فکر رهیخ

  دمیدالرام چته !ترس یوا-

 دارم! یفکر هیمن  گمیخب توام م-

 ؟ یچه فکر-

ن از او نمیو بب نمیسر قرار و من قبل از تو برم داخل کافه کنارش بش یبر رید قهیقبل ده دق هینظرت چ گمایم-

 !نظرت ؟ انهیو زهیه یپسرا

 ؟یچیعنی-
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  هیچه جور پسر نمینخ بدم بهش مخش رو بزنم بب نکهیا یعنی-

 فهمه زشته . ینه دالرام م-

 بفهمه آخه! خوادیخنگ از کجا م-

  رمیمیدارم م ییوا-

  میدار اجیحاال بهت احت رینم-

 .کنهیدلم جا خوش م یتو یکه تو ذهنمه خوش ییو من با نقشه ها رهیم یغره ا چشم

 

 :گهیو متفکرانه م کنهیدر کمد لباساش رو باز م نمیشیوارد اتاقش م ایهمراه مح به

 بپوشم ؟! یچ-

  رمیگ یجا م کنارش

  سایاومم،وا-

 :گمیم یو با خوش رونیکشم ب یرنگ از تو رگال م یزرشک یبه مانتو رسمیم نکهیتا ا زنمیدونه لباسارو کنار م دونه

 !؟یبپوش نویا هینظرت چ-

 اندازه  یبه مانتو م ینگاه

  دمیتازه خر نویخخ ا-

  یبپوش نویخب ،پس بهتره ا-

  دهیتکون م یسر

 باشه  یو شالت هم مشک یبه نظر من شلوار مشک-

 کنم  یسر م یشال زرشک-
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  ستیبد ن نمیا-

 .... زنهیم یچشمام برق پیاون ت یتو دنشیبا د شهیلباساش م دنی.مشغول پوش نمیش یتخت م یرو

 بشه امروز  یکشون مانی!چه پ ادیبهت م یلی،خ ایمح یشد یعال یوا-

 استرس دارم ! یوا-

انداختم و بغض فرو  ریاوردن اعتراف عشق ماهان بهم ،قلبم مملو از غم شد سر به ز ادی،با به  رمیم یغره ا چشم

 خوردم....

 برات افتاد؟ یدالرام اتفاق-

 کنم یرو بلند م سرم

 طول نده زود باش  ادیمنتظرتم ز رونینه ،من ب-

نه  ایزنگ بزنم بهش .... یعنی، شمیام مشماره پدر ی رهیخ رونیکشم ب یم فمیرو از ک ی،گوش رونیب زنمیاتاق م از

 .اومم بهتره بهش اس ام اس بدم ..... شکنهیغرورم م یاونجور

هتر از هر و شما ب دیبه دل نگرفته باش نهیک دوارمیام دیکه صبح انجام دادم ببخش یدکتر منو بخاطر رفتار یآقا سالم

 .... دیکن یحال و رورم رو درک م یکس

 سند رو لمس کردم .... عایبشم سر مونیپش نکهیا بدون

 :گهیو م زنهیم شیشونیپ یضربه ا ایکه مح رونیب میزنیحاضر و آماده از خونه م ایاومدن مح با

 رفت؟! ادمی چیدالرام سو یوا-

 قدم زدن  یبهار یهوا نیا یتو دهیحال م میریم ادهیولش کن پ-

 چقدر تا اونجا راه هست یدونیدختر م ایخنگ-

 :گهیکه م رمیغره م چشم

  امیب رمیرو بگ چیسو انیبرم از شا نجایا سایوا-
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 باش -

 ..... شهیوارد خونه م گهیو با ه د رهیگیفاصله م ازم

 

 ....دمیم حیآروم آروم توض ای،رو به مح میشیم نیماش سوار

 .... یکن فیرو برام توص مانیپ ی افهیق شهیم ایمح نیبب-

 :گهیم یلرزون یصدا با

 یول یهم اومم متوسطه چشماش قهوه ا کلشیداره و ه ی،قد بلند زنهیچهره اش بچگونه م یسالشه ول۲۶درسته -

 داره .... شیته ر شهیهم نکهیاس  وا دهیو قد البته کش  زنهیم یتونیز

 

  زنمیم یلبخند

 ! اتیچه با جزئ-

 تو دهنم ... ادیقلبم داره م ستین یکوفت االن وقت شوخ-

کنم  یم یو سع ششیپ نمیش یداخل کافه و م رمیخب !من م یشیمنتظر م میماش یگفتم تو تو یخب باش،م-

 .... نظرت؟! انهی دهیپا م نمیمخش رو بزنم بب

 خوبه -

 نیاز ماش خوامیو م اندازمیبهش م ینگاه دارهیرو نگه م نیماش یمقابل کافه ا نکهیا گذره،تایبه سکوت م یقیدقا

 ....شهیم دهیدستش کشبشم که دستم توسط  ادهیپ

 

 دالرام -

 جانِ دالرام -
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  یچیه-

 :گمیم یبخش نانیاندازه ،با لحن اطم یم نییرو پا سرش

 مطمئن باش بهم ،خب ؟!-

 صبرانه منتظرم .... یخب من ب-

 دختر و هیجز  گردونمیچشم م شهیداخل کافه پخش م ییصدا شهیدر که باز م شمیو وارد کافه م رمیگیازش م چشم

لرزون و سست بهش  یکافه نشسته اه چرا پشتش بهمه ....با قدم ها ینقطه  نیکور تر یهم تو یپسر هیپسر 

با  دهیمشامم رو نوازش م یبه خوب همفاصله  نیعطرش از ا یبو ش،یچند قدم یتو رسمیم نکهیتا ا شمیم کینزد

 :گمیم یلحن پرسشگر والبته پراز ناز وعشوه ا

 آقا...؟!-

 :گهیو در همون حالت م کنهیرو بلند نم سرش

 بله!-

 ...ستین شیادآواری یارایذهن کندم  یبرام، ول هیشخص ادآورهی بیبمش عج یصدا

با  ستیمعلوم ن یزیچ یبدم ول صیتشخ ای نمیکنم چهرش رو بب یم یسع یهرچ رمیگیجا م یصندل یرو مقابل

 ...دمیعشوه ادامه م

 که تنها باشه ... ستیپسر جذاب ن نیا فهی!حد؟یچرا تنها نشست-

 

 .... خورهیلحن چندشناک بهم م نیخودمم حالم از ا اوعقق

 

 :گهیم یلحن خشک و سرد با

 پاشو -
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  شهیجمع م صورتم

 !یرو رد کن یخوب نیبه ا نیهمنش ادیعه دلت م-

مقابل  یقیدقا یبرا ایو دن زهیر یوجودم فرو م یتو یزیچهرش چ دنشی،با د کنهیسرش رو بلند م تیعصبان با

 .....شهیوتار م رهیت دگانمید

 

 .... شهیو تار م رهیمقابل چشمام ت یلحظه ا یبرا ایفرد مقابلم دن دنیبا د کنهیرو بلند م سرش

 کاریچ نجای،پدرام ا کنمیزمزمه م رلبی....آخه چطور ممکنه ..؟!اسمش رو ناباورانه ز رممکنینه غ زهیریفرو م قلبم

 آخه؟؟ کنهیم

 یمتعجبم به تند یبه حرکات و چشما رهی،خ شهیم ریسراز کبارهیدلم به  یتو یغم یول یلیچرا و به چه دل دونمینم

 :گهیم

 

 هرزه ....! رونیپرتت کنم ب نجایاز ا اخودمی یبر یشیپام-

 

تظاهر  ی،هرزه....به من گفت هرزه ،پدرام به من گفت هرزه ....!چرا جور شهیم دهیسرم کوب یپتک رو نیع جملش

 چرا؟! شناسهیکه انگار من رو نم کنهیم

 

 یتوجه کنارم م ی،ب فتهیم نیزم یرو یبد یبا صدا یصندل شهیاندازم که از جاش بلند م یم نییسرم رو پا شرمسار

 .....زنهیبه مچ دستم م یو چنگ ستهیا

 نه؟! ای یگورت رو گم کن یریم-
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 نجوریغلطه چرا داره ا یصورتم م یرو ی.قطره اشک شهیصورتم از درد جمع م کنهیکه به مچ دستم وارد م یفشار از

 .... شکنهیداره غرور و دلم رو م کنه؟چرایم رمیتحق

 ....کنمیگلوم زمزمه م یو باوبغض خفته تو ناباورانه

 

 پدرام؟!-

 

  شهیم شتریدستش ب فشار

 

 ...رونی!گمشو بی؟چرا آبغوره گرفت هیچ-

 

 :نالمیبغض م با

 ؟یستیتو،تو مگه پدرام ن-

 

بهم  رهیکه خ ایمح دنی.باددوزمیچشم م یبه در ورود شهیکافه پخش م یکه تو ییباز شدن در کافه و صدا یصدا با

 .... کشمیم رونیباهاش ب زنهیپدرامِ، و مو نم هیشب یلیخ یلیمرد که خ نیدست ا نیدستم رو از ب کنهینگاه م

 

 :گهیروبه من م یبا نگران ای....محکنهینگاه نگاه م ایبه من و مح ری، متح شهیم کینزد ایمح

 

 چه خبره؟! نجایافتاده؟ایاتفاق-
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 :گهیمتعجب پسره م یلحن با

 

 از شما بپرسم ؟! دیمن با نویا-

 

 :گهیسرافکنده م ایمح

 

 ....!دمیم حیبهتون توض مانیآقا پ-

 

 ....مانی،پ مانیپ کنمیلب تکرار م ریز

 ابونیخ یو مشغول پرسه زدن تو رونیب زنمیاز کافه م ایمخ یتوجه به صدا زدنا یو ب زارمیبه عقب م یقدم یجیگ با

 ....شمیم

 

من آخه چقدر  یخدا ی.واا شمیفکرام غرق م یو تو زنمی،آشنا رو پرسه م ینا آشنا یابونایخ نیا رونیو ح جیگ

 شباهت انگارکه خودِ پدرام بود ....چطور ممکنه آخه ....

 .... خورهیکه همون لحظه زنگ م رونیب کشمیم بمیرو از ج یگوش

 دمیجواب م دیباترد

 بله -

  چهیپ یگوشم م یتو ایمح یصدا
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 دختر.... گردمیدالرام؟!دو ساعته دارم دنبالت م ییکجا-

 ! ایکجام مح دونمینم-

 ستین یزیچ ییتابلو نیبه دور واطرافت نگاه کن بب_

 :گمیم ایروبه مح یبا هوشحال یرستوران دنی،با د اندازمیبه اطرافم نگاه م یجیگ با

 رستوران هست... هی نجایا-

 ...شهیتموم م میباش االن شارژ گوش ه؟زودیاسمش چ-

 رستوران آفتاب -

 ! اینر یی،جا امیباش تا ب-

 نه منتظرتم -

 فمیرو از ک یفکر گوش دوزم،بدونیکه در رفت و آمدن چشم م ییها نیو به ماش دمیم واریام رو به د هیتک یکنار

یم یگوش یجونم تو ییدا یصدا نکهیتا ا زنهی....چندتا بوق م رمیگیرو م ییدا یخونه  یو شماره  کشمیم رونیب

 ..ـ چهیپ

 الو؟!-

چند وقته به  نیا یمن نامرده که تو ییچقدر دا یصداش تنگ شده بود ول ی،چقدر دلم برا شهیمهمون گلوم م بغض

 سر نزده ...! چیمن ه

 حبس .... نهیس یغلطه و نفس تو یصورتم م یدونه دونه رو اشکام

 ؟! یزنیلعنت بر مردم آزار چرا حرف نم-

 .....کنمیوتماس رو قطع م شهیهق هقم بلند م یصدا

 .... گهید ونمیها من خودم د ونهیهه د کنمیم هیها گر وانهید نیدارم و ع یبرم واریام  رو از د هیتک
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 ادیپ نی.از ماش مونهیدور نم ایحرکتم از چشم مح نیا یکنم ول یپاک م یام رو به تندکنارم اشک ینیتوقف ماش با

و سرم رو  دهیچونه ام قرار م ری،دستش رو ز اندازمیم نییسرم رو پا ستهیمی....کنار وا شهیم گیو بهم نزد شهیم

 ...کنهیبلند م

 !؟یکرد هیدالرام گر-

  دمیتگون م ینف یبه معنا یسر

  زنهیاسمم رو صدا م دواریتاک

 دالرام ؟!-

 

 بله ؟-

 ؟یکرد هیگر گمیم-

 اره-

 چرا؟-

 بدم ! حیبعدا توض شهیم-

 :گهیم یتند به

 بدونم  خوامیاالن م نینه من هم-

  کنمیخواهش م-

 دالرام؟!-

  گفتیم یچ مانیآقا پ ایمح-

  شهیمهمون صورتش م یلبخند



 ییکوله بارتنها

 
264 

 

  گمیمنم م یهر وقت تو گفت-

  زنمیبه بازوش م یا ضربه

 !ایعه ،مح-

 که هست  نیهم-

 :گهیم یخوشحال با

 رفت  ادمیبهت بگم  تمیخوایم نویا یراست-

 ؟یچ-

 برادر دوقلو همسان خودش داره  هی مانیپ-

 :گمیم ناباورانه

 نه؟!-

 اره -

 جلو چشمم .... ادیبه پدرام م مانیپ بیپدرام و شباهت عج ریتصو

 :گمیم یتند به

 !ه؟یاسم برادرش چ-

 :گهیم الیخ یب

 پدرام -

 باهم دو قلوان.... مانیپدرام و پ یعنیمن  یکنم نه خدا یکپ م برهیکه م یاسم از

 

  دهیبه منِ متعجب م یتکون
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 باز؟ شدیدالرام چ-

 

 امیخودم م به

  یچی،هیچیه-

 

 :گمیکه م شهیم رهیبهم خ مشکوکانه

 عقد نفس؟! میبر ستی،مگه قرار ن میبر ستیبهتر ن-

  شهیمراسم هول م یادآوری با

 رفته بود .... ادمیپاک  یانداخت ادمیآره خوبه  یوا-

سکوت رو  ی.با کنجکاو شهیم یو مشغول رانندگ کنهیپخش رو روشن م یبدون حرف شمیم نیدنبالش سوار ماش به

 ....شکنمیم

 گفت؟ یچ مانیخب آقا پ-

  شهیهاش گلگون م گونه

 زد ییکه چه حرفا یدونیدالرام نم یوا-

 :گمیبه حرکاتش م رهیخ

 ؟ییچه حرفا-

 .... کنهیگفت که چند وقته کارام رو دنبال م هیتئاتر عال یبهم گفت که کارام تو یوا-

 کنهیم مکث
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 خب ،ادامه اش-

 :گهیم یلرزون یو صدا یخوشحال با

 ...!یاربرا خواستگ انیبهم داره گفت که اگه اجازه بدم با پدر ومادرش ب ییحسا هیبهم گفت که -

 :گمیم متعجب

 واقعا؟!-

 :گهیم یخوشحال با

 شکرت  ایکنم خدا یدالرام باور نم یآره ،وا-

  اندازهیبهم م ینگاه

 توعه  یهمش از خوش قدم نایا-

 

،خدا جونم هواش رو داشته باش  یعاشقم به عشقش رسوند هیشکرت که  ایخدا زنمیم شیهمه خوش نیبه ا یلبخند

 نذار دلش مثلِ ،دل من بشکنه....

 

 :گهیم ایکه مح میاندازیبه ماشبن پارک شده هر دو م ی،نگاه کنهیخونه پارک م مقابل

 عه بابا و مامانم اومدن -

  کشمیمن خجالت م ایمح یوا-

  رهیم یغره ا چشم

 دالرام؟! یوا مگه بچه شد-

 هتل  رمیمزاحم نباشم ،اصال من م ایمح-
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 ... زهیریم یکه دلم هر کنهیم یاخم چنان

 ! ای،نزد یحرفت زد نیاز ا-

 .... فتمیجوجه اردک دنبالش م نیوع شمیم ادهیپ نی،پشت سرش از ماش شهیم ادهیپ نیتوجه به من از ماش یب

 ...کنهیکه همراهشِ باز م یدیرو با کل در

 ... گردهی،به سمت برم ستمیمیجام وا یتو نکهیتا ا شهیکند م قدمام

 ؟یستادیچرا پس وا-

 !کشمیخجالت م-

 عجبا -

 .... کشهیو من رو دنبال خودش م زنهیبه دستم م یو چنگ ادیبه سمتم م یتند به

  کنهیرو باز م در

 

 می؟مهمون دار ییمامان ،مامان کجا-

 

 .... اندازمیم نیی،سرم رو پا شهیم انیمادرش نما یچهره یاز لحظات بعد

 :گهیم ایمح

 سالم مامان-

 ه؟ی!مهمونمون کمیمهمون دار یسالم دخترم ،گفت-

 حدس بزن مامان ....-

 ....دمیم یسالم یو به آروم ارمیسرم رو باال م شهیم کیبهم نزد مادرش
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 سالم-

 سالم دخترم -

 :گهیم ایروبه مح یبا لحن کنجکاو شهیکردن چهرم م یوارس یوبا دقت مشغول شهیم رهیچهره ام خ یتو

 دم؟یدوستت رو قبال د نیمن ا-

 زنهیم یلبخند ایمح

 !یدیبله که د-

 ه؟یک یگینم-

  شهیم کیبهم نزد ایمح

 ادته؟یدالرامِ مامان .-

 ...کنهیو ناباورانه زمزمه م شهیگرد م چشماش

 دالرام!-

  شهیم کیوبهم نزد ادیخودش م به

 همه مدت؟ نیا ی....کجا بود ی!چقدر عوض شد ی!چقدر بزرگ شد ییدختر تو یوا-

 

  زنمیم یلبخند

 میکنیم یتهران زندگ-

 

  زنهیگونه ام م یرو یا بوسه

 هم مبارک دتیدخترم ،ع یخوش اومد-
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 مزاحم شدما  دیشماهم مبارک ببخش دیع-

 .... کشهیهم م یرو تو اخماش

 خوبه؟ ایدن دختر؟مامانت خوبه؟خواهرت هیچه حرف نیعه ا-

 همه خوبن خاله ،سالم دارن خدمتتون -

 سالمت باشن -

 ......رهیو خودش به آشپزخونه م کنهیم تمیسمت سالن هدا به

 

 پدرام

 

 !کنه؟؟یرفتار م نطوریکردم باهام ا کارشیرو سرم خراب شد... من مگه چ ایدالرام انگار دن یحرفا دنیشن با

 تفاوت از کنارم رد شد ... یب

 نیکه غرورش مهم تر کهیبدجور از رفتارش شکست... بدجور غرورمو خدشه دار کرد...من پدرام مغرور!! کس دلم

 ...دادی...از دست مکردینم یتوجه یچیدختر که ه هی یبود حاال داشت  پا شیاصل زندگ

خنده  یخوندن و صدا ک مشغول آواز مانیتوجه به پ ی...بنداشتم چکسویسمت خونه راه افتادم...حال و حوصله ه به

 دالرام فکر کردم... یو به رفتارا دمیتخت دراز کش یکه تو آشپزخونه بودن به سمت اتاقم روانه شدم...رو تایب

 به اتاق نشدم ... مانیغرق افکارم بودم که متوجه اومدن پ انقدر

 ؟؟؟یاومد یپدرام ک_

هام تن خامیازت م مانیپ شیپ قهیچند دق نیتمام جواب دادم : هم یحوصلگ یسرمو به سمتش گرفتم و با ب یزار با

 .دارم تنها باشم. ازین یبزار

 افتاده به من بگو من برادرتم! یشده؟؟ اتفاق یزینگام کرد ... : پدرام چ ینگران با
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 نه فقط تنهام بزار... _

 باهات حرف بزنم.... خاسمیفقط م رمیباشه م_

 ...میحرف بزن امیحالم خوب شه م کمیبزار _

ت دستمو گرفته به سرع یکس نکهیچقدر زمان گذشته بود که با احساس ا دونمیرفت...نم رونیاز اتاق ب یلیم یب با

لب داشت  خون به چشمام  یهم رو یکه دستش رو دستم قرار داده بود و لبخند تایب دنیچشمامو باز کردم با د

 برا بار اخر خوب جوابشو بدم. دیبا نجاست؟؟یرا همش اچ خاست؟؟یم یاز من چ یدختر لعنت نیهجوم آورد ا

 یومدا یبا اجازه ک ؟؟؟یکنیم یچه غلط نجایدالرام تو دلم جا خوش کرده بود داد زدم: تو ا هیکه سر قض یتیعصبان با

 داخل ؟؟ هاااا؟

 و با ترس گفت:  دهیبر دهیرو نداشت بر یرفتار نیانگار اصال توقع چن چارهیب

  نمتیبب امیگفتم ب ؟؟یکنیم ینجوریپدرام چرا ا_

 !!!نمت؟یاگه من نخام بب_

 موضوع حرفا زده بشه  نیدر مورد ا دیزود با ای ریپدرام د نی! ببینیبب دیبا_

 اونوقت؟؟؟ یتعجب گفتم چه موضوع با

 درباره من و تو!_

به ازدواج با تو ندارم بهتره  یلیم چینظر پدر مادرامون بود من ه نیجا دفنش کن .ا نیبحث رو هم نیا تایب نیبب_

 رو... ایمسخره باز نیا یتموم کن

 !!!ارمیمن باالخره به دستت م یبکن ول یخایم یگفت: تو هرکار دیبلند شد و با حالت تهد یلجباز با

 شده هااا  یشدم عجب روزگار رهیتعجب به رفتنش خ با

 ....مشغول بود انمی...پتخت بلند شدم و سمت آشپزخونه رفتم. یاز رو یخستگ با

 مان؟؟یپ _
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 حقم داشت چارهیبود دلخور بود ب معلوم

 من ناراحتت کردم دست خودم نبود.... دیببخش_

 سرت داداش یفدا_

 !یحرف بزن یخاسیخب م_

 حرف بزنم باهاش قرار گذاشتم! ایبرم با مح خامیداداش م_

 گفت قبول کرد؟؟؟ یواقعااا ؟ چ_

  گمیم ویو همه چ نمشیبیمروز مکردم ا شیاره به زور راض_

 پسر مطمئن باش اونم دوستت داره؛ هیعال_

 !!دوارمیام_

 یعذرخواه..بود! بازش کردم از طرفه دالرام بود . امکیپ هیتوجه مو جلب کرد  یآالرم گوش یلحظه صدا نیهم تو

 کرده بود!!!

 من مهمم براش!!  یعنیتک تک سلول هامو فرا گرفت !!!  یبیعج یشاد امیخوندن پ بعد

 !شهیمن داره داماد م یخخخخ داداش دوقلو دمیبهش رس یرو براش آوردم و کل مانیپ یلباسا یشاد با

 و به کارام برسم... رمیدوش کوچولو بگ هیگرفتم  میتصم مانیاز رفتن پ بعد

 

 !!!!اومد سمتم و داد زد : بله رو گرفتممم یباالخره اومد با خوشحال مانیاز دو ساعت پ بعد

 هنوز  شاد و سر خوش بود هیکردن قض فیتعر ینثارش کردم بعد از کل یا ونهیو د دمویخند

 _بود؟!! بیعج یچ یدونیگفت : پدرام م یچند لحظه با حالت متفکر بعد

 ؟؟یچ_
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م نثارش کردم خاس راهیبد و ب یعشوه و ناز اومد بعد من کل یدختر اومد جلوم نشست و کل هی ادیب ایمح نکهیقبل ا_

نکرد و با تعجب گفت پدرام ؟ منم دعوا کردم و بهش گفتم  یحرکت چیلحظه ه هی دیمنو د یکه وقت رونیپرتش کنم ب

 ؟؟یستیو گفت تو مگه پدرام ن ختیهرزه! اشکاش ر

 بوده برا امتحان من! منم چه بد رفتار کردم ! اینگو دوست مح یوا

 !؟یعنیبوده  یکفکر کردم!  مانیپ یتعجب به حرفا با

 بود ؟؟ یاسمش چ_

 اهااان دالرام! دونمی! آرام؟! نمستین ادمی دونمینم_

 اون شخص دالرام بوده!!!  یعنیحرف با بهت نگاش کردم  نیا دنیشن با

 !!!یکرد یتو چه غلط مانیپ یوا_

 ! ش؟یشناسیتعجب گفت: مگه م با

 اخه!!! یکرد کاریتو چ وانهید_

 ...!!!ماااانیپ یبود زد یچه گند نیکنم...اخه ا کاریچ دیبا دونستمینم

 

 ....میمیقد یدوستا یدوباره  دنید یاسترس دارم برا یساعت هفته وا میشیوارد اتاقش م ایهمراه مح به

 دهیم یبه من مسخ شده تکون ایمح

 

 اش! انامهی ادیخودش م ایفکر نکن  ادیدالرام؟ز ییکجا یهو-

 

 :گمیو ناخواسته م زنمیم یتلخ لبخند
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 خبر مرگش اومد...!-

 

 :گهیم یو متعجب به تند شهیم کینزد بهم

 ؟یچ-

 امیخودم م به

  یچیه-

 کنهیم یمکث

 ؟یشیتو آماده نم-

 همراهم ندارم یلباس-

 دمیو ادامه م اندازمیبه لباسام م ینگاع

 نفرم...! هی ونیتنم هم مد یلباسا-

 دالرام! یزنیمشکوک م-

 زنمیبه بازوش م یمشت

 ونهید-

 من بپوش  یخب از لباسا-

 رمیبهش م یغره ا چشم

 !شهیتنم م یونیقل یتو که ن یآخه لباسا-

  شیا-

 استفاده کنم! شتیاز لوازم آرا شهیمرض ،فقط اگه م-
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 خوادیکه اجازه نم نیا ونهیوا د-

 

 ینیرو دلم سنگ یحال و آشفته ام غم یپرشده و صورت ب یابروها دنی.باد نمیشیتوالت م زیم ی نهیآ مقابل

 هه ماهانم رفت ومن هنوز زنده ام .... کشمیم ی.آهکنهیم

 .... شمیحالم م یو ب دهیصورت تک نیکردن ا شیو مشغول آرا زنمیبه صورتم م یالیخ یب ماسک

 یصورتم م یرو کج رو شیکشم و قسمت یم شونمیپر یبه موها یکشم ،دست یم شیتموم شدن کارم دست از آرا با

 ماهان .... کنهیهم معلومه غم نبودند منو جوون مرگ م شیهمه آرا نی.غم چشمام از پشت ازمیر

 ...دمیتکون م هیچ یبه معنا یسر کنهینگاهم م رهیخ رهیکه خ ایمح دنید با

 چشماته! یتو یبیدالرام غم عج-

 اندازمیم نییرو پا سرم

  دمیم حیرو توض یشب برات همه چ یبانو اوک عقد نفس میغم و غصه االن فقط بر الیخ یب-

 باش -

 قرارم...! یب یلیبچه ها خ دنید یبرا یوا-

 :گهیمیو با لحن ملتمس رهیگ یدستم رو م ایمح کنمیسرم مرتب م یرنگم رو رو ی،شال مشک ایآماده شدن مح با

 ؟یسرنکن یمشک شهیم-

 من داره ،اون چه خبر از قلب داغدارم داره.... یچه خبر از قلب داغون وشکسته  اون

 .... شهیم نییگلوم باال و پا بکیس شهیمهمون گلوم م بغض

 که .... کنمیخواهش م ایمح-

  پرهیحرفم م ونیم



 ییکوله بارتنها

 
275 

 

  ایتورو جون مح-

  کنمیصورتم م یچاشن یاخم

 قسمم نده  کنمیخواهش م-

از مادر و پدرش از خونه  یبا خداحافظ شمی.پشت سرش روانه م رونیب زنهیگرده  و از اتاق م یازم رو برم دلخور

و فرهاد شادمهر  رنیش  نی،آهنگ دلنش کنهیضبط رو روشن م یو بدون حرف شهیم نی،سوار ماش رونیب میزنیم

 ..... شهیقلب داغدارم م نیا یبرا ینوا

  نالمیبغض م با

 پوش خواهد بود .... اهیجسمم هم س پوشِ ،پس اهیقلبم س یاز دستم ناراحت نباش  تا وقت ایمح-

 : گهیم یدلخور با

 ل؟یآخه به چه دل-

 ... کنمیم فیرو برات تعر یگفتم که بعد از عقد نفس همه چ-

 ...دمیقرار م ایگرم مح یدستا نیرو ب خمی یاندازم دستا یم نهیآ یبه خودم تو ینگاه نیتوقف کردن ماش با

 استرس دارم  یلیخ یوا-

  کنهیرو جمع م صورتش

 خودت رو لوس نکن-

 احساس  یب-

 ..... میستیا یو مقابل در مورد نظر م میشیم ادهیپ نیاز ماش شهیمهمون صورت هر دومون م یا خنده

 

سانتال  هیوجوون معلومه د پیخوشت یدر مملو از مردها وپسرا ی،جلو رسهیبه گوش م یقیهلهله و موس یصدا

 جشن .... یومانتال کردند برا
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 یتوجه به من با شخص یو ب کشهیم رونیب فشیرو از ک شی.گوش میستیا یم رونیح یجلو ورود ایمحهمراه  به

 .... رهیگیتماس م

 د؟ییکجا میالو مر-

.... 

 من جلو درم امیباش باش االن م-

 

به  ی،دست میگذریم لیطو یشده  سهیو ر نیآذ اطی.از اون ح میشیوبه همراهش وارد خونه م کنهیرو قطع م یگوش

 ... کشمیشالم م

خانم گرفته ،چه خوبه که  یخونه دور تا دور مهمونا شهیو واضح تر م شتریآهنگ ب یصدا میشیخونه م وارد

 تنگ شده بود.... ییمراسما نیهمچ ی.دلم براستیجشنشون مختلط ن

 ،ماهانم سه ماهه مهمون خاک شده ومن اومدم جشن .... شهیغم و دوباره حسرت مهمون قلبم م دوباره

 :گهیو در گوشم م کنهیاشاره م یبا دستش به گوشه ا ایمح

 دالرام خودت رو آماده کن ،بچه ها اونجان -

 ....شمیم دهیکش ایلرزون پشت سر مح یبا پاها فتهیبه تنم م ی،رعشه ا نهیشیتنم م یتو یواسترس خاص شوق

 

تک تک شون  یبا شوق به چهره  زنهی،چشمام دو دو م زهیریم نییپا یاون جمع آشنا قلبم هر شدن به کینزد با

 من و ی رهیکنار هم نشستن و خ میکه بود .فاطمه و نگار ومر ینکرد همون دختر رییاصال تغ میمر یوا شمیم رهیخ

 شدن .... ایمح

 :گهیم یبا لودگ ایمح

 د؟ی!خوشگل ند دیکنینگاه نگاه م هیچ-
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 دهیبه موهاش م یتاب میمر

 واه واه ،اعتماد به سقفت تو حلقم -

هامون دلتنگ پارک  یباز ونهیدختر بودم ،دلتنگ د نیخدا من چقدر دلتنگ ا ی،وا خورهیمن چرخ م یرو میمر نگاه

 رفتنامون ...

 :گهیم ایو روبه مح کنهیاشاره به من م میمر

 !؟یکنینم شیه؟معرفیمهمونت ک یگینم ایمح-

.با کنندیمتعجب بهم نگاه م نمی،شی.مقابل اون سه تا م دمیتکون م ایبه مح یوسر کنمیصورتم م یچاشن یلبخند

 :گمیگلوم م یبغض خفته تو

 ...! کنمیم ی،خودم رو معرف خودم

 گمیوبا بغض م دمیحرف زدن بهشون نم ی اجازه

 ....ومدین گهیکه رفت و د یبود همون قیروز باهاتون رف هیکه  یمن دالرامم،همون دالرام-

  دهیبازوم قرار و م یناباورانه دستش رو رو میمر

 من ... یخدا ی!وا؟ینه،امکان نداره !تو دالرام-

 .... شهیم نییگلوم باال و پا بکیس

 رو دوست دارم..... یمیقد یدوستا نیومن چه عاشقانه ا  شمیگم م میآغوش گرم مر یتو

 .... گهید قیرف هیبه اومدن  دوزمیوچشم م کشمیم رونیب میوسوت از آغوش مر غیهلهله و ج یبلند شدن صدا با

 

 یوبا خوشحال میکش ی.به همراه بچه ها هلهله مانیم گاهیباشه به سمت جا ریام دیبا نایقیکه  یبه همراه پسر نفس

 .میزنیدست م

 . کنهیم اینثار مح یوچشمک زنهیم یما لبخند دنیبا د نفس



 ییکوله بارتنها

 
278 

 

 شتریو ب شتریچشماش رو ب تیمات پشت پلکش جذاب ی هیاون خط چشم وسا یرنگش تو یدرشت مشک یچشما

 ساخته... یدختر جذاب وخوشگل هیگونه اش از اون   یروبه باالش و چال رو یکوچولو ینیقلوه و ب یکرده ...لبا

ت شکر ایبار عاشقشِ ،خدا وانهیبهش معلومه که د ریام ی رهی. از نگاه خنندیش یم گاهیجا یتو نیحس ریهمراه ام به

 ...دیعاشق به عشقش رس هیکه 

 شنی.عاقد به همراه شاهد ها وارد مجلس م شهیمجلس حکم فرما م یتو یبیوسکوت عج شهیم دهیها خواب هلهله

 :گمی.روبه اونا م شنیاز کنارم بلند م میبه همراه مر ایمح یقیوبعداز دقا

 کجا؟!-

 :گنیم یخوشحال با

 قند بساب... ای،توام ب میپارچه رو نگه دار-

 :گمیو روبه نگار م زنمیم یلبخند

 بپر قند بساب ینگار-

 :گهیم یلحن ملتسم با

 بدو بدو خودت بساب ادیکارا بدم م نیکه من از ا یدونیتوروخدا دالرام، م-

 ریامبه نفس و  میو مر ای.مح میریعروس م گاهیبه سمت جا میومر ایپشت سر مح رونیوح جیوگ دمیتکون م یسر

 گونه اش یرو یا کنه،بوسهینگاهم م رهیخ رهی.نفس متعجب خ شمیم کیبه اون دوتا نزد یبه آروم گنیم کیتبر

 ....زنمیم

 نفس بانو مبارک باشه -

 :گمیم ریام روبه

  دیخوشبخت باش-

 :گهیوم کنهیموشکافانه نگاه نگاهم م نفس



 ییکوله بارتنها

 
279 

 

 تو!-

 :گمیم یخون سرد به

 ...!میمن ک یفهم یبعد عقد م-

 رییاستخون ترکونده و تغ یحساب ست،یبودم ن دهیکه من د یاون پسر گهید ریکردند ...!ام رییونفس تغ ریام چقدر

 کرده ... لیبه سمت چپ حا یپسر قد بلند ،چهارشونه که مثل همون موقعه ها موهاش رو به حالت خامه ا هیکرده. 

 خورم... یو به حال دل خودم افسوس م شمیقند م دنیاون دوتا مشغول ساب ونیو م زنمیم میبه مر یچشمک

 شه،یاونور م نوریا یگل و گالب اوردن راه دنیچ یبار اول و دوم رو نفس خانم برا شهیم غهیشروع به خوندن ص عاقد

 :گهیرسا م ییبا صدا یلفظ ریبار سوم بعد از گرفتن ز نکهیتا ا

 پدر ومادرم و بزرگترا ،بله...! یبا اجازه -

 ....رهیهلهله و دست باال م یو صدا شهیم دهیبه سرنفس پاش نقل

 

 ... شهی.بازار گرفتن کادو داغ م رونیب میزنیم گاهیجا از

 میمتوجه ناراحت یاندازم تا کس یم نیی.سرم رو پا شهی،نم اشک مهمون چشمام م کنهیقلبم رخنه م یتو یبیعج غم

 باطل... الیخ یزه یول شهیم

 : گهیم ی، با لحن پرسش شمیچشماش غرق م ین ین یتو کنهیو سرم رو بلند م دهیچونه م قرارم ریدستش رو ز میمر

 ...کنهیم تتیانگار اذ یزیچ هیدالرام ،-

 :گیم یناراحت با

 آره -

 دوست جونم؟ کنهیم تتیاذ یچ-

 بگم...! ستیجاش ن نجایا -
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 !؟یعاشق شد -

  زنمیم یپوزخند

 عشق من سر دراز داره یقصه -

 

خخخ  ستمیمیدو مرغ عاشق وا نیمقابل ا کنهینگاهم م رهیخ رهیخ رمیخلوت شدن اطراف نفس به سمتش م با

 مرغ....

 :گمیو م رمیگیدستم م نینفس رو ب دست

 !ابگمیم؟یمن ک یشناخت-

 :گهیم کهیت کهیت

 . دمشینفر که انگار بارها د هیارم،یب ادمی تونمینم یول ینفر هی هیشدم شب جیگ-

  زنمیم یلبخند

  میکردیباهم دعوا م شهیکه هم ینفس من دالرامم ،همون-

 .... شهیم رهیچشمام خ ی....تو شهیمبل بلند م یحرکت از رو هیو با  شهیاز فرط تعجب گرد م چشماش

  یتو،تو دالرام-

 من .... یدوست داشتن قی،رف شمیآغوشش غرق م ی،تو دمیتکون م یسر

 :گمیرنگش م یبه لباس نبات رهیخ شمیجدا م ازش

 کنم ... یم یو شاد یخوشبخت یهردوتون آرزو یبرا یدیخوشحالم که به عشقت رس یلیخ ینفس-

 :گهیم یمهربون با

 قلب مهربونت بشم  یمن فدا ی،اله رمیعز-
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 کنمیصورتم م یچاشن یاخم

 عه خدا نکنه -

 :گمیم نیرحسیام روبه

  ریآقا ام دیخوشبخت باش-

  دهیتکون م یسر

 ممنون انشا اهلل  قسمت شما -

به  شهیباالخره تموم م نکهیادامه داره تا ا یکوبیاز شب رقص و پا یتا پاس شمیو ازشون جدا م زنمیم یتلخ لبخند

 :گمیروبهش م ی.با شرمندگ شمیخونشون م یراه ایو به همراه مح کنمیاد بچه دل م یسخت

  شمایمزاحم شما م دیببخش ایمح-

  یحرف رو زد نیعه تو باز ا-

 !یچرا پکر شد ینشو ،راست یخب باوا عصب-

 باوا یچیه-

 نه بگو -

 ! یبرا خواستگار انیزنگ زد و گفت قراره فردا شب ب مانیراستش دالرام پ-

 :گمیتعجب م با

 پسر  نیاوه چه هوله ا-

  دهیتکون م یسر

 اره -

 نداره  یکه خوبه ناراحت نیا ونهیخب د-
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 :گهیم یکالفگ با

 انتخابم درست نباشه  ترسمیدالرام ،م جمیگ جیبخدا گ دونمینم-

 بشه  یتا بعد چ شنیخانواده باهم آشنا م انیتوکل کن به خدا دختر ،حاال م-

فردا  دیمن با یوا شهیم ختهیر نییپا یقراره فردا اونم تو مراسم باشه قلبم هر نکهیاوردن پدرام و ا ادیبا به  یوا یوا

.حاضرم شبارو گردمیبر نم یلعنت یخونه  ونهیوجه به اون د چیبه ه گهیو گم و گور کنم .من دو خودم ر نجایبرم از ا

 تهفیب ابیتا آبا از آس امینداره بازم م بی،ع نجایاومدم ا ستیروز ن هی کهمن  یاونجا نرم ....ول یبخوابم ول ابونیخ

 .... نجایا گردمیبرم

 که در حال پخش.... یبه آهنگ سپارمیو گوش م کشمیاز جنگ کردن با خودم م دست

 

 :گهیم یو با کنجکاو شهیتر م کیبهم نزد ایمح کشمیدراز م ایمح کنار

 ؟یکنینم فیتعر-

 ؟ ویچ-

 به سرت اومده! یشده و چ یمدت چ نیا یتو نکهیا-

  ایمح ادیتورو خدا خوابم م-

 :گهیم یتخس با

 !یکن فیتعر دیبا-

 عجبا -

 میعجب مجب ندار-

 داره ها  هیمن کال گر یباش فقط قصه -

  ارمیباش بزار دستمال ب-
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 :گهیکه م کنمیبا تعجب بهش نگاه م شهیجاش بلند م از

 داره هیگر یگیخوب خودت م هیچ-

  یبخدا خل-

  گهیتو د نیتازه شدم ع-

 گمیخندم،میو م گهیکه  قلبم رو به درد اورده ،م یکنم به قصه ا یبه سقف شروع م رهیو خ رمیبهش م یغره ا چشم

 پدرام ... ی هیبه قض رسمیم نکهیتا ا کنهیم هیپا به پام گر ایومح گمیو م زمیر یو اشک م

  ایمح-

  دهیهمه اعذاب کش نیدلت بشم که ا ا،قربونیجان دل مح-

  کشمیبه چشمام م یگرفته شده دست هیهردو از فرط گر یصدا

 ه؟یک یدونیپدرام م ایمح-

 :گهیم باتعجب

 !ه؟یک-

  مانیپدرام برادر پ-

 :گهیو ناباورانه م زارهیدهنش م یرو رو دستش

 نه-

 شکه شدم  یآره بخاطر همون بود که من تو کافه اونجور-

  یدالرام چه حسن تصادف شهیباورم نم-

 ...کشمیم یآه

 چه به سرم اومد ماهانم رفت ماهانم تنهام گذاشت  یدید ایمح-
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  زهیر یصورتم م یلجوجانه رو یاشک قطره

کشم و هردو  یم یا ازهیخم دهیکه سه  شب رو نشون م یساعت گوش دنیبا د کشهیموهام دست م یرو یناراحت با

 ..... میریغمبار به خواب فرو م یبا دل

 

 پدرام

 

نم بک تونستمیهم نم یها شده بودم و کار ونهید نیاون حرفا رو گفت ع نکهیبعد ا مانیتو افکار خودم بودم پ غرق

شب حقم داشت ام چارهیب خوندیاز صبح کبکش خروس م مانیبدتر بشه ! پ تیبه دالرام زنگ بزنم و وضع دمیترسیم

 یسوتفاهم رو رفع کنم با شاد نیا ونجاستگرفته بودم امشب که دالرامم ا میبود منم تصم شیشب خواستگار

 دنیداشتم برا د یبیال عجبود!!! شور و ح دیکارا از من بع نیا دمیکشیرو اتو م مانیخودمو و پ یلباسا

 کرده! کاریدختر با دل من چ نیا دونستیفقط خدا م یییییدالرام....ه

المصب  رفتنیو قربون صدقه اش م دنیچرخیپروانه دور سرش م نیسر خوش مشغول بود مامان و بابا هم ع مانیپ

ر نف شاالی: مامان جان ابوسهیو گونمو م ادیمامان با خنده به سمتم م شهیهاا داره داماد م کترهیاز من کوچ قهیدو دق

  تایتو با ب یبعد

 کنهیمامان متعجب نگام م میخوری: مامان چند بار بگم من و اون بدرد هم نم دمیجواب م یحرف عصب نیا دنیباشن

 ! هیک نمیبب رمی: من مگهیم یبابا با خونسر کنهیتوجه همه رو جلب م فونیآ یحال صدا نیدر هم

 اومد  یشگیمهمون هم گهیو م خندهیاز چند لحظه بابا م بعد

 تو ادیو م شهیرو اعصابمه در باز م غشیج یهر روز پاتوقش خونه ماست صدا تایب رمیبه سمت اتاقم م یعصب

 ییبه به پدرام خان چرا تنها_

  کنمیبلند م یبا زار سرمو

 دوس دارم_
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و نازمو  یفتیبه پام ب رسهیروز م هیباالخره  کشمینداره پدرام خان من عقب نم ی: اشکالگهیو م کنهینگام م یلجباز با

  یبکش

 باش الیخ نی: به هم گمیو م زنمیم یحرفش قهقه ا نیا با

و  پوشمیلباسا رو م میست کن مانیبا پ ستیکه قرار ن هیبار نیاماده بشم اول دیکم کم با رهیم رونیب تیعصبان با

همه  مایم رونیب ستمیتک تک سلول هامو گرفته ! خوبه من داماد ن یبیاسترس عج کشمیبه سر و صورتم م یدست

  کنمینگاهش م رهیخوشگل شده خ یلیخ شییخداکه خودم کراواتش رو ببندم . دهیم تیرضا مانیامادن باالخره پ

 !؟یدیخوشگل ند هی: چگهیاعتماد به نفس م با

 واقعا برات خوشحالم داداش... مانیپ دمی: اره ندگمیو م کنمیبه پهلوش روانه م یمشت

 تمسیمن خر ن یول یگینم یچی: تو که هگهیو م کنهیم کیتو بغلم صورتش رو به گوشم نزد کشمشیمحکم م و

 کرده!!! ریدالرام خانوم گ نیا شهیبدجور گلوت پ دونمیم نویا یول یچجور دونمینم

 !!! رهیم نگیسمت پارک تفاوت به یو ب کنهینثارم م یچشمک کنمیتعجب بهش نگاه م با

 واقعا باهوشه !   مانیپ

خوشحالم قراره وارد خانواده  هیدختر خوب دمیند شتریرو چند بار ب ایمح میفتیراه م ندهیسمت خونه زن داداش آ به

دسته گل  دیو بعد از خر کنهیجا توقف م هی مانیدوسش دارم! پ یلیخواهر نداشتم خ یاالن به جا نیمون بشه از هم

  دهیاز استرس رنگش پر چارهیب شهیم نیوارد ماش یخوشگل

 ها کنهیپسند نم ایهاا مح دهیرنگ پر یلیآروم باش خ مانیپ_

 : گهیو م رهیم یغره ا چشم

  شهینوبت تو هم م _

دالرام رو  یعنیدارم  یشوق خاص میاریرو به صدا در م فونیو آ میشیم ادهیپ یبعد از توقف همگ میرسیم باالخره

 !!نم؟یبیم
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 ...رمیگ یدستم م نیرو ب ایمح دست

درست  یامشب همه چ دوارمیکنارت باشم ،ام یروزقشنگ نیهمچ یتونم تو یبرم، متاسفم که نم دیمن با ایمح-

 بشه 

 کنه  یبهم نگاه م یناراحت با

 !؟یریم یچ یدالرام آخه برا-

 شمب یاز اونجا راه نالیبرم ترم خوامیدادم برات. االنم عجله دارم م حیتوض-

 از دستت ناراحت شدم  یکنم ول ینم یباشه اصرار-

  زنمیگونه اش م یرو یا بوسه

 ناراحت نباش عشقم -

  شمیازش جدا م زنهیکشمش و بعداز بوسه که رو گونه ام م یآغوشم م یاندازه ،تو یم نییرو پا سرش

 

 ... شمیم نالیترم یو غصه راه یپراز دلتنگ یبا دل یبا اومدن تاکس ایاز مامان مح یخداحافظ بعداز

و  شهیپخش م میکه از هندزفر یسپارم به آهنگ یوگوش م شمیسوار اتوبوس مورد نظر م نالیبه ترم دنیرس با

 افته .... یهم م یچشمام رو

 

 رهایمرد دوباره من رو به خودم م یکنم که صدا یبه اطرافم نگاه م یجیکنم ،با گ یچشم باز م یشخص یصدا زدنا با

... 

 میدیخانم رس-

اندازم. اوه ساعت هشت شبه ،  یم یبه ساعت نگاه رونیب زنمیکشم وهاج و واج از اتوبوس م یبه صورتم م یدست

 تو  دیبه ام ی... اله یاالن اومدن خواستگار
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 :گمیو روبه مرد  م شمیم یتاکس سوار

 آقا  دیببخش-

  دیدربست بر شهیم-

 . فتهیو به راه م دهیتکون م یسر مرد

از  اهمیو ایاز مح ای.اوه چه خبره همشم  شمیها و تماس ها روبه رو م امیاز پ یبا حجم عظم یروشن کردن گوش با

 پدرام...

 یم فیک یکنم ودوباره تو یرو خاموش م یحرفا ..گوش نیو ا ییکنم ،دالرام کجا یهارو چک م امیپ یدونه  دونه

 اندازمش ...

 و سوت وکورمون دلم کیخونه تار دنید ستم،بایمی.مقابل در واشمیم ادهیکنم وپ ی،پول رو حساب م نیتوقف ماش با

اندازم .با هزار بسم اهلل  یبه کوچه م یسر سر ی.نگاهرمیم یدندون قرچه ا تیکجا رفتن با عصبان یعنی. رهیگ یم

، اه  شهیاز درد صورتم جمع م چهیپ یمچ پام م یکه تو ید. با در اطیح پرمیحرکت م هیوبا  رمیوصلوات از در باال م

ه زانو قرار دار یکه کنار در ورود یگلدون بزرگ یجلو گذرمیم اطی.لنگون لنگون با ناله از ح یلعنت بهت چه بد شانس

 . شهیمهمون صورتم م یلبخند دیکردن کل دای، با پ برمیپوشال ها فرو م نیو دستم رو ب زنمیم

 . شهیم ک،روشنیتار یکنم و خونه  یالمپ رو لمس م دی.کل شمیوارد خونه م یکنم و با حال زار یرو باز م در

 ینیریش ییکنم وچندتا یرو باز م خچالیکنم .در  یپرت م نیزم یو رو کنمیحرکت شال ومانتو رو از تنم م هی با

 چه گرسنه بودم... شیکنم ،آخ یحرکت نوش جونشون م هیدارم وبا  یبرم

پخش  یگوش یمتعجبش تو یصدا یدر پ ی. بعد از چند بوق پ زنمیبه همراه مامان م یدارم وزنگ یرو بر م تلفن

 ... شهیم

 الو -

 :گمیبغض م با

 سالم مامان-
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  شهیحکم فرما م یبیعج سکوت

 دالرام ؟!-

 د؟یمامان کجا -

 :گهیتوجه به سوالم م یب

 داخل ؟! یبر ی! چطور تونستیکن یم کاریتو تو خونه چ ؟یدخترم ، دالرامم خوب-

 :گمیم یحوصلگ یب با

 ؟ییحرفا ..کجا نیا الیخیمامان ب-

 شمال ... میفرهادت اومد ییو دا دیفرش ییفدات بشم دخترم ما با دا -

 فرهاد اومده ؟ ییدا -

 اومدن  روزیآره دخترم د -

  زنمیم یپوزخند

 !دیشمال شد یهه چه زود راه-

  کنهیم سکوت

 خوش بگذره سالم منو به همه برسون ، خداحافظ -

 ...رمیکشم و با بغض از پله ها باال م یم رونیب زیتلفن رو از پر  می،س کنمیرو قطع م یو گوش شمیحرفش نم منتظر

 و هجوم خاطرات ... ییو باز هم تنها چهیپ یام م ینیب یتو میشگیعطر هم یبو شمیاتاق م وارد

و  مزیر یخونم واش م یکشم.تک تک خاطراتم رو با بغض م ین م رویاز کتاب ها ب یانبوه نیخاطراتم رو از ب دفترچه

 که ماهانم رفت ومن رو تنها گذاشت .... یدیشد امسال.ع یدیچه ع
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 ...رمیخواب فرو م یتو دهینرس قهیکشم و به د یتخت دراز م یسوزه ،با ترس و لرز رو یاز درد م چشمام

 اطیبه اف اف توجه کنم به ح نکهیتوجه به سر وضعم بدون ا یکنم ب یچشم باز م یجیا گشدن در ب دهیکوب یصدا با

یهم م ی.اخماش رو تو شمیم رهیمتعجب بهش خ شهیمرد آشنا چشمام گرد م نیا دنیرفتم ودر رو باز کردم .باد

 بنده ..... یودرب رو م دهیهول م اطیح داخلحرکت من رو  هیاندازه و با  یم یبه اطراف نگاه یو به تند کشه

بکشم که دستش رو محکم رو  غیکنم تا ج یکنه دهن باز م یتمام وجودم رخنه م یتو ی،ترس زهیر یم یهر قلبم

 ..... دهیدهنم قرار م

 :گهیو م شهیم رهیچشمام خ یتو ی،با آرامش خاص لرزهیو من بدنم به شدت م زنهیدو دو م چشمام

 ،نترس دختر  سیه-

  دمیتکون م یسر

 نزن خب  غیج یدارم ول یدهنت برم یدستم رو از رو-

 کنم و در مقابل یکمر خم م ستیگرگ ن یشبهت به چشما یکه ب یرنگ یمشک یگنده و چشما کلیمقابل اون ه در

 ...شمیبره م کی نیع

 کشم ... یم یداره ،نفس یدهانم برم یرو از رو دستش

 ....فتهیواون مرد هم به دنبالم م  شمیو وارد خونه م زارمیمپا به فوار  یآوردن سرو وضعم  به تند ادیبه  با

 

 :گمیم تیو با عصبان کشمیم رونیدستش ب نیدستم رو از ب یبه تند شهیم دهیتوسطش کش دستم

 !؟یخوایاز جونم م ی؟چیهست یتوک-

  رهیگیرو باال م دشتش

 ندارم یآروم باش من باهات کار-

  زنمیم ادیفر
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 ؟یهست یتو ک-

  نمیآروم باش ،من آرت سیه سیه-

 :گمیم متفکرانه

 !نیآرت-

 :گمیکنم و م یم یمکث

 !گه؟ید هیک نیآرت-

 ... شهیتر م قیتپه ،اخمام عم یاش م نهیس یقلب ماهانم تو نکهیاوردن ا ادیبه  با

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 خانوادت  شیدالرام من اومدم تورو ببرم پ نیبب-

 کشمش هم دم داره!-

 :گهیم متعجب

 ؟یچ-

 دالرام ... یگیبهم م دهیمگه من دختر خالتم از راه نرس-

 ... زنهیبه موهاش م یاندازه و چنگ یهاش رو باال م ابرو

  میحرفارو ولش،کن برو آماده شو تا بر نیدختر ا-

  امیمن با تو بهشت هم نم-

 :گهیم یبا تخس 

 ...! خورمیتکون نم نجایمنم از ا-

 ... کوبمیم نیزم یپام رو رو تیا عصبانو ب رمیم یقرچه ا دندون
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  رونیمن ب یبرو از خونه -

 مرد ... نیداره ا ییخدا عجب رو یوا ی.ا دهیمبل لم م یو رو زنهیم یپوزخند

شد  داتیتو از کجا پ کهیکنم ،لعنت بهت مرد یلب غرغر م ریو ز رمیاتاقم راه م یو تو رمیاز پله ها باال م یکالفگ با

 آخه ...

 مشینام وارد آشپزخونه م نیتوجه به اون مرد آرت یکنم .ب یبه تن م یکنم و لباس آبرومندانه ا یرو مرتب م موهام

 ....شمیمشغول خوردن صبحونه م یالیخ یوبا ب

 

 نهیشیم یصندل یصورتش کنارم رو یشده رو ی.با اخم چاشن شهیخوردن صبحونه ام که وارد آشپزخونه م مشغول

 : گهیم یکه به تند رمیگی،ازش فاصله م

 سو تفاهم ها رو حل کنم ... نیتا ا میرو بزن ییحرفا هیندارم ،اومدم دنبالت تا باهم  یچته؟من باتو کار-

 کنهیم یمکث

 !؟یاوک-

 شمال ! امیب دمتیبار ند هیاز  شتریکه ب ییبا تو دیمن با ینیبه چه تضم-

 

 .... رونیب ارهیم بشیرو از ج شیو گوش کشهیم یپوف یکالفگ با

 الو سالم آتوسا -

...... 

 خوبم -

.... 

 بحث هارو ندارم ! نیا یآتوسا االن حوصله -
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..... 

 به فرشته خانم ؟! یرو بد یگوش شهیم نیبب-

.... 

 باش نگه داشتم -

.... 

کجاش زشته دالرام .با  نیا ییزشت .خدا یپسره  شی،ا رهیبهم م یکنم که چشم غره ا ینگاهش م رهیخ رهیخ

ه ک دمیتکون م هی،سرم رو به عالمت چ شمیم ارویکه متوجه نگاه متعجب اون  زنمیبه سر خودم م یضربه ا یوانگید

 رو به سمتم یگوش ینیریدل و قلوه دادن و خودش ی.... بعد از کمشهیو مشغول صحبت با مامانم م رهیگ یچشم ازم م

 ...رهیگیم

 نگرانت! یبا مامانت حرف بزن که حساب ایب-

 کشم . یم رونیرو از دستش ب یگوش یتند به

 جانم مامان؟!-

 :گهیم ینگران با

  روزیتلفن قطعِ.مردم و زنده شدم از د ؟چرایدالرام خوب-

 گه؟یم یآقا ها چ نی،مامان ا دیببخش-

  نیآقاهه نه و آرت-

 که هست به من چه...! یخب حاال هرچ-

 ؟یشد ینجوریدختر تو چرا ا-

 :گمیم یتند به

 مامان-
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 شمال  ایب نیخب دخترم تو با آرت-

 !نمیبب ویک دیبا امینخوام ب-

 موقوف  یحرف اضاف-

 وا -

 ارویبه اون  یبه دست دندون قرچه ا یکنه و من هاج و واج گوش یرو قطع م یگوش یتوجه به من بدون خداحافظ یب

 ....رمیم

 ....رونیب زنمیکنم و از آشپزخونه م یرو به سمتش پرتاب م یگوش

 

ه ام جمع کول یلباس که تو ییو چندتا فمیوبعداز برداشتن ک دمیرو پوش  یبه تن زدم .شلوار ل یرنگ یمشک یمانتو

 ... رونیاز اتاق زدم ب یسرم مرتب کردم و با کالفگ یکرده بودم شالم رو رو

 سرد گفتم : یخالشه ...ازش رو گرفتم وبا لحن یرو نگاه انگار خونه  نیکاناپه لم داده بود، اوه ا یرو

  میآقاهه پاشو بر-

 ...ستهیمیو مقابلم وا شهیمبل بلند م یو از رو زنهیم یگردونه ،به موهاش چنگ یرو به سمتم برم گردنش

 آقاهه اسم داره ! نیا-

  زنمیم یپوزخند

 دونستم ینم یخوب شد گفت-

 زنهیکنه و از خونه م یمونه. جلوتر از من حرکت م یم رهیمشت شده خ تیدستش که با عصبان یرو چشمم

 ... رونیب زنمیآسوده از خونه م یالیو بعد از قفل کردن در خونه با خ زنمیاسپرتم رو پا م ی.کفشارونیب

 یهم مب ینگاه می.ن شمیکنم وسوار م یدر پشت رو باز م دیباترد شهیم نی،سوار ماش ستمیمیمزداش وا نیماش مقابل

 . شهیم یاندازه و مشغول رانندگ
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 ... یعنیتپه  یمرد داره م نیا ی نهیس یماهانم االن داره تو قلب

 جلو چشمام... ادیونقش ماهانم م شمیم رهیبهش خ ناخوداگاه

 :نالمیغلطه با بغض م یصورتم م یرو یمن...! قطره اشک یونفسام کند، خدا شهیضرب قلبم تند م ییهوی

 بهشت زهرا  دیمنو ببر شهیشه،میم-

 هیسرم رو تک یشگیعادت هم ده،بهیبرام تکون م یسر یحال زارم بدون حرف دنیکنه با د یجلو نگاهم م ی نهیآ از

 ...میزندگ بیعج یاتفاقا یتو شیغرق م دمیم شهیبه ش

 یتوجه به شماره  یکشم...ب یم رونیب فمیرو از ک یهام گوش لهیوس نیکشم واز ب یم ینفس میزنگ گوش یباصدا

 ...چهیپ یگوشم م یپدرام تو یعصب یکنم که صدا یسبز رو لمس م یناشناس دکمه 

  یزنیهان الوووو چرا حرف نم یبود ی؟تو مگه به من قول نداد یدالرام؟الو کجا رفت ییالو کجا-

 :گمیم یلرزون ی...با صدارهیگیتموم وجودم رو فرا م یبیو لرز عج زهیر یم نییپا یهر قلبم

 ...! شهیهم یببخش منو خداحافظ برا-

  زنهیم ادیفر

  ی؟تو هنوز خوب نشد ییخداحافظ! الو دالرام چته ؟کجا ویچ یچ-

 هنیازآ رهیخ رهیخ نیکنم ... آرت یرو خاموش م یکنم وگوش یزدناش دستپاچه تماس رو قطع م ادیتوجه به فر یب 

 شهیم دهایپ نیکنه واز ماش یرو پارک م نیماش یمقابل گل فروش یقی...بعد از دقا زنهینم یحرف یکنه ول یبهم نگاه م

درب ، شهیم کینزد نیبه ماش یدارم.با دسته گل یم گهشدستم ن نیوب ارمیدرم فمیک یرو از تو یآفتاب نکی....ع

رفتارش  ی رهیومن مسخ شده به رفتارش خ دهیپام قرار م یرو یکنه ،وگل هارو به آروم یسمت من رو باز م

 ....شمیم

گل  یاز بو شمیکنم ومست م یم کیام نزد ینیو رز قرمز رو به ب لی، دسته گل گال شهیم نیبنده وسوار ماش یم درو

 رزها ....
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 پدرام

 

 کنن ... یباز بهمون نگاه نگاه م یبا دهن ایو.برادر و مادر و پدر مح رمیگ یمبل جا م یرو مانیپ کنار

 همه شباهت . نیباشه ا بیعج دیبا زنم،یم یلبخند

 :گهیو مضطرب م دهیپام قرار م یدستش رو رو مانیکه پ دمیپام رو تکون م یکالفگ با

 ...!یاونوقت تو استرس دار یمن اومدم خواستگار-

 زنمیم یخند تک

 حس مشترک پسر! گنیم نیبه ا-

 میشیبانو روبه رو م ایکه با مح میچرخ یکنه ...به سمتش م یرو به خودش جلب م مانیتوجه من وپ یسالم یصدا

 یچا ای....محادیکه به خودش م زنمیبه پاش م یبا پام ضربه ا شه،یم ایمح ی رهی.خ شهیم مانیپ یمهمون لبا یلبخند

با  انمی، پ رهیگ یم مانیرو مقابل پ ینیدارم .س یرو بر م ی، فنجون چا رسهیتا نوبت به من م چرخونهیجمع م نیرو ب

حال و هواش  نیباره که به ا نیپسراول ادیکنه ، جونت در ب یم یلب تشکر ریداره و ز یفنجون رو بر م یسست

 خدا ..... ییه  شهیم میحسود

رو بلد  ییدختر اون که جا نی.پس کجاست ا ستیپوف دالرام ن یکنم ول یرو م رویکل خونه رو با نگاهم ز 

 !سیجارو بلد ن چی...!اون که هستین

 ... شنیم ایاتاق مح یوراه شهیازکنار بلند م ایصحبت کردن با مح یبرا مانیکشم ، پ یبه صورتم م یدست

 :گمیم یجیوبا گ امیبه خودم م ایفکر دالرام غرقم که با حرف پدر مح یتو

 بله؟!-

 :گهیوم کنهیصورتش م یچاشن یلبخند
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 د؟یکن یو تئاترکار م یقیشماهم موس-

 

 هم مشغول به کارم... مارستانیب یمن روانشناس هستم البته دوتا مدرک دارم تو ریخ-

 اندازه  یباال م رو ابروهاش

 هم خوب  یلیخ-

 ییبابا با خوشرو شنیخندون وارد جمع م ییمملو از عشق و لب ها ییبا چشما مانیوپ ایمح ،یرینفس گ قیدقا بعداز

 پرسه ... یم

 انه؟ی میبخور ینیریخب ش-

 ...دیبه مراد دلش رس مانی.خدارو شکر که پ گهیلب بله م ریو ز شهیگونه هاش گلگون م ایمح

د مبل بلن یاز رو شهیچشمام باز نم یاز فرط خستگ میکه بر دنیم تیباالخره رضا شهیوقرار ها که گذاشته م قول

 :گمیم ایروبه مح شمیم کینزد ستادنیکه کنار هم ا مانیوپ ایوبه مح شمیم

  یخل مارو قبول کرد مانیپ نیکه ا یمرس د،یزن داداش مبارک باشه انشا اهلل خوشبخت باش-

 :گهیم یندبه ت مانیپ

 عه پدرام!-

 :گمیم ایتوجه به پدرام روبه مح یب

 دالرام کجاست؟ دیببخش-

 :گمیکه م شهیم رهیبهم خ متعجب

 کنم بگو کجاست... یخواهش م یخبر دار یکه از همه چ دونمیم-

 : گهیم ریبه ز سر
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 رفت -

 ؟رفت ،کجا رفت! یچ-

 ...!رمیدونم رفت ومنم نتونستنم جلوش رو بگ ینم -

 اابونیخ یتو رونیب زنمیجلو تر از مامان وبابا از اونجا م یکنم، رفت ...رفت... با حال زار یبا خودم زمزمه م ناباورانه

 ....زنمیم گارمیبه س یقیعم یپرسه زنون پک ها

 

ه ب رهیمبل خ یکه رو مانیپ دنیوارد خونه شدم با د جیشب بود که خسته وگ یها مهیکنه ن یوحشناک درد م سرم

 ...فتمیمبل م یکشه وکنارش رو یحرکت از دستم م هیکه با  گذرمیدر نشسته تلوتلوخوران از کنارش م

 :گهیم تیگرده وبا عصبان یسمت برم به

 یاراحتن یخوشحال ی! به جایدیمنو به گند کش یشب زندگ نیچقدر نگران شدم تو بهتر یدونیپدرام ؟م یکجا رفت-

 نشست تو دلم ...

 ...دمیمردونه ام رو قورت م یوبغض ها رمیگ یتم رو قاب مدستام صور با

  دهیبهم م یتکون

 پدرام؟! شدهیچ-

 :گمیم یخفه ا یصدا با

 من... اون هنوز حالش خوب نشده بود شیاون امانت بود پ مانیدالرام رفت پ-

 ... کنهیتر م کیوخودش رو بهم نزد دهیشونه ام قرار م یرو رو دستش

 !؟یعاشق شد-

 کردن ... فیکنم به تعر یکشم و شروع م یم یآه

  مانیداغون بود پ یلیخ دمشیکه د یوقت-
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 چرا؟ یدونی،م

 دمیکنم ودوباره ادامه م یم یمکث

 روز که باهم ازدواج کرده بودن تصادف کردن و مرد ... کیبعد از  قایچون عشقش دق-

 کنه یناباورانه زمزمه م مانیپ

 نه؟!-

 براش... یشد سهم زندگ نیبودن ا دهیود حاال که بعد از سالها بهم رسعاشقش ب یآره دالرام از بچگ-

 ...رمیفرو م یقیمبل به خواب عم یشدن پلکام همون جا رو نیبا سنگ شمیم یخال یکه خال گمیانقدر م 

کم .گردنم به شدت خشک شده و از دردشصورتم جمع  یپلکام رو باز م یرو صورتم به آروم یاحساس نوازش دست با

 :گمیم ی،به تند شهیصورتم م یچاشن یاخم تایب دنی...با د شهیم

 ...! یلونیو نجایهمش ا یندار ی!تو خونه و زندگ؟یینجایبازم که تو ا-

 :گهیم شیشگیهم یوبا ناز وعشوه  رهیم یغره ا چشم

 خالمه یبه توچه خونه -

 :گمیحرص م با

 !ییروتو برم دختر ...آخه تو چقدر پرو-

رو از رو مزر برداشتم و  یگوش یداد چشمام از فرط تعجب گرد شد به تند یساعت که دوازده رو نشون م دنید با

 باالخره تماس برقرار شد .... یدر پ یپ یدالرام رو گرفتم.بعداز بوق ها یشماره 

 :گمیم تیوعصبان ینگران با

  یزنیهان الوووو چرا حرف نم یبود ی؟تو مگه به من قول نداد یدالرام؟الو کجا رفت ییالو کجا-

 ...رهیگ یم یو دلم ضرب ند چهیپ یگوشم م ینفساش تو یصدا
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 ...! شهیهم یببخش منو خداحافظ برا-

 .زنمیادمیفر تیوبا عصبان شمیمبل بلند م یاز رو یبه تند زنهیکه م یحرف با

  

  ی؟تو هنوز خوب نشد ییخداحافظ! الو دالرام چته ؟کجا ویچ یچ-

تاش دس نیودستم رو ب شهیم کیبهم نزد تای، ب زنمیزانو م نیزم یرو کنهیروقطع م یمن گوش یادایفرتوجه به  یب

با و شمیبلند م نیزم یتوجه بهش از رو یکنه ب یم یآخ فتهیم نیرو زم دمیوهولش م شهی...دستام مشت مرهیگ یم

 .....کوبمیم وارید یدست مشت شده ام رو رو تیعصبان

 

 دالرام

 

 

 ...شمیتوجه بهش ازکنارش رد م یکشم وب یآغوشم م یکنه،گل هارو تو یرو پارک م نیماش

ماهانم ،  رمیدستم بگ یرو تو مونی...آرزوم بود دسته گل عروس شمیکشم و وارد بهش زهرا م یرز م یبه گال یدست

 مرد من... یسرخاکت چه زود تنهام گذاشت امیبا دست گل ب نکهینه ا

تم صور یگذشتم و قطره قطره اشکام رو یبود م دهیخواب یکس زیهرکدوم عز یکه مطمئنا تو ییسنگ قبرها نیب از

 شد... یکه هر کدوم مرحم قلب شکسته ام م ییافتاد .اشکا یم

زانوهام  یتو ییفرد اومد درد طاقت فرسا نیزم یپاهام سست شد و رو گهیماهانم باره د یابد یبه خونه  دنیرس با

 درد قلبم برام زجرآورد نبود... یبه اندازه  یچیاالن ه یول دیچیپ

 واسمش رو صدازدم ... دمیسنگ قبر کش یبه عکس حک شده رو یدست

عاشقته ...!اونجا جات خوبه  یچطور نیدالرامت اومده کنارت ...!پاشو بب نیپاشو مرد من ، بب ؟پاشوییماهانم کجا-

 چرا؟ ی...چرا زود رفت میزندگ
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و  یشد ...تو رفت یدور ور من خال یتنها شدم ماهانم ...تو رفت یلیبهم باشه خب ...خبهم هست ...!حواست  حواست

 شد... وانهیدالرامت د

 ....زدمیکردم وبراش حرف م یهق م هق

 ....شهیداره له م تیکه قلبم از دور یوا ختمیر یکردم ودور عکسش م یدونه گل هارو پرپر م دونه

 بهش نگاه کردم وبلند شدم.... یمقابلم نشست و با گالب سنگ قبر ماهانم رو شست...با ناراحت نیآرت

 

. با دستام صورتم رو پنهون  دمیرو به ماشنش م ی...تکشهیزدم .پشت رم روانه م رونیغم بار از بهشت زهرا ب یدل با

 ... زنهیم هیتک نیرم...کنارم به ماشدا یصورتم برم یدستم رو از رو رسهیعطرش که به مشامم م یکنم...بو یم

 ... دونمیخودم رو مقصر م ییجورا هی یبگم ول یچ دونمیدالرام خانم ،نم نیبب-

 ؟یمقصرچ-

 شد... یزنده م دیکردن شا یاگه قلب ماهان رو به من اهدا نم نکهیا-

 غلطه  یرو صورتم م یاشک قطره

 ماهانم مغزش مرده بود...!-

 ...دیرو درک کرد هیقض نکهیبا ا دیکن یم تیهمه خودتون اذ نیخب چرا ا-

 دوسش دارم ،عاشقش بودم -

 دیکنه ومن ادامه م یم سکوت

 یشیشب سوخت متوجه م هی اهامیرو-

  هیبد درد یعاشق-

 ...هیبد درد یی،جدا هیبد درد دنی،شکست خوردن ونرس ستین یبد درد یعاشق-



 ییکوله بارتنها

 
301 

 

 گاهت بود  هیمنو تک دمیانجام مبراتون  ادیاز دستم بر ب یمن هر کمک-

 شدن... میوارد زندگ یومختلف بیعج یروزا مردا نیجلو چشمام...چقدر ا ادیپدرام م ریوتصو زنمیم یپوزخند

 ...!دیرو نشکن یدل ،دل کس نی، قلب ماهان پاک وساده بود با ا دیمراقب قلب ماهان من باش خوامیفقط ازتون م-

 زنده ام نذارم دلم، دل بشکنه... یتا وقت خورمیقسم م-

وپلکام  دمیکش یا ازهیقبل پشت سوار شدم....خم یومثل دفعه  کشمیبه صورتم م یدست شهیم نیماش سوار

 شد ودوباره خوابم برد.... نیسنگ

 

 م:و رو بهش گفت دمیکش ی ازهیشدم.خم داریاز خواب ب یبه سست نیآرت دنیچشم باز کردم باد یشخص یصدازدنا با

 له؟!ب-

 ...دیایب رونیب یاز خوابالودگ یکردم تا کم دارتونیب میدیرس-

  یمرس-

 ایبار مهمون در نیدلم نشست ،ماهانم آخر یتو یبیشدم شوق عج ایدر یمنظره  ی رهی، خ دمیبه صورتم کش یدست

 بود ....

 که مهمونشِ.... یآرامش نیا یتو شمیو غرق م ایدوزم به در یکشم و با لذت چشم م یم یآه

 ....دمیپرس نیکه سمت چپم بود روبه آرت یبزرگ یالیو دنیچشم گردوندن ،باد نیتوقف ماش با

 ه؟یک یالیو نجایا-

 پدر منه ! یالیو-

 آهان -

 پشت یجیوبا گ زنهی.چشمام دو دو م شمیم ادهیپ نیبه دست و کوله به دوش از ماش فیکنم وک یرو مرتب م شالم

 .... شمیم الیو یراه یلکیپسر قد بلند وه نیسر ا
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 یو سوال ستهیا یم ی.مقابل در ورود شهیصورتم م یچاشن یو لبخند رهیگ یسرو دلم لز م یگل ها و درختا دنیباد

 پرسه .... یم

 !؟یآماده ا-

 :گمیم یالیخ یب بت

 اره ،چرا که نه؟!-

کنه  یم دایپ انیپوستم جر ریز یلذت شهیبه صورتم خورده م ییکنه موج گرما یو در رو باز م دهیتکون م یسر

جمع  نیا نیماهانم ب یخال یجا بیو چه عج شهیمهمون قلبم م یبیعج یاون همه آدم آشنا اونجا غم و شاد دنیباد

 .....شهیم دهید

 

برم و چه سنگ  یبه آغوش پناه م یحس چیکنه،بدون ه یآغوشش حبس م نیمن رو ب یوبه تند ادیبه سمتم م مامان

 من.... یقلب شکسته  نیشده ا

 چی،بدون ه زنمیگونه اش م یرو یبه روناک ،به اجباربوسه ا رسمیم نکهیکنم تا ا یتک افراد خوش وبش م باتک

 ...شهیم رهیخ ستادهیا نیفقط به پشت سرم که آرت یحرف

 ی،دستم رو از و دستش م رهیگ یدستش م نیودستم رو ب شهیتر م کیکه بهم نزد نمیش یمبل م یرو ایدن کنار

 خواهر دل سنگ ناراحتم...! نیمن هنوزم از دست ا رونیکشم ب

 !؟یکن یم یدالرام!چرا ازم دور هیچ-

 :گمیسرد م یلحن با

 بشه... یزیمگه قراره چ-

 دالرام!-

 :گهیگردونم که م یاز برم رو

 تورو مرخص کرد؟! شد؟خودشیدکتر چ یآقا یراست-
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 :گمیامیبه دن یوبه تند ادیم اعذاب وجدان به سراغم مپدرا اداوردنیبه  با

 !ینکن یمن فضول یکارا یهمه تو نیا شهیم-

 :گمیوروبه آتوسا م شمیمبل بلند م یتوجه بهش از رو یکنه ب یگرد شده نگاهم م یباچشما

 آتوسا خانم -

 :گهیم ییخوشرو با

 جانم دالرام -

  یکه قرار من استراحت کنم رو نشونم بد ییجا شهیم-

 کنه... یم تیبا دستش من رو با خودش به سمت پله ها هدا شهیم کینزد بهم

 بانو  یخب خوش اومد-

  یمرس-

  دیاتاق باش هی یخب تو روناک و خواهرت قراره تو-

 افتادم...! اهمیک رهیگ نیبب یوا

 یتراس چشمام برق دنیکنم ،با د یتخت پرت م یو کوله ام رو رو شمیوارد اتاق م یکنه با سست یرو باز م یاتاق در

تراس بزرگ که روبه روش  هیقشنگه  وشیزد و به سمتش رفتم .پرده رو کنار زدم ودر تراس رو باز کردم .اوه چقدر و

 بود...! ایدر

...روناک چرا  بهیمدت برام...!باورشم عج نیا یافتاد تو یی،چه اتفاقا دمیتخت خواب یرو عوض کردم ورو لباسام

 اشکام مهمون چشمام شد.... شهیزدم وروبه پنجره مثل هم یغلط یکرد ...با کالفگ ینگاهم م یاونجور

رنگم از اتاق زدم  یتونیز کیسرم انداختم و باهمون تون یتخت بلندشدم.شالم رو رو یرو پاک کردم واز رو اشکام

 کردم. یلب سالم ریمادر آتوسا ز دنی...باد رونیب

 سالم-
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 گفت: ییخوشرو با

 سالم دخترم حالت خوبه؟-

 ممنونم -

 ایکنارم شدم که دن ینشستم.متوجه حضور کس یمبل یبود .رو ی،هرکس مشغول کار میهمراهش وارد جمع شد به

 رو به جمع گفت:پ یبلند یبود...با صدا

 

 م؟یساحل بخور یشام رو تو هینظرتون چ-

طرف اعذاب  هیجمع رو ندارم...از  یحضور تو یاستقبال کردن،اه اصال حوصله  ایدن میاز تصم یبا خوشحال یهمگ

 اورد ... یدر م یازنبود ماهان من رو کم کم داشت از پا یطرف هم ناراحت هیکرد واز  یوجدان داشت خفه ام م

 

 پدرام

توجه به  یها شدم خون جلو چشمامو گرفته ب ونهید نیع بندمیمحکم چشمامو م دیچیدستم پ یکه تو یدرد از

 ...کوبمیم واریبه د یو محکم یدر پ یپ یشده مشت ها ریاز دستم سراز یخون

 :زدیداد م هیبه سمتم اومد و با گر تایب

 پدرااااام! ؟؟؟یلعنت یکنیم کاریبا خودت چ یپدرام دار_

 ...رهیگیمحکم دستامو مو ادیمجلو تیمن تو اون وضع دنیبا د شهیم ییرایهراسان وارد پذ مانیپ تایب یصدا با

 !؛؟یشد ونهی! چته ؟؟ با تووواما د؟یکنیم یچه غلط یپدرام تو دار _

 یولم کن ولمممم کن لعنت مانیپ_

 ! پرهیبرق از سرم م زنهیتو گوشم م مانیکه پ یمحکم یلیحال با س نیهم در

 ! ؟یدلت خاست بکن یهر غلط دیباحالت بده و یلیخ یکنیچته؟! فکر م_
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 یبه سمت جعبه کمک ها کنهیکه هاج و واج نگامون م تایتوجه به ب یو ب رهیگیبچه ها دستمو م نیآروم شدم ع انگار

 ...ندازهیم نییپا یو بعد از پانسمان دستم سرشو با شرمندگ ادیبه سمتم م کشهیم رونیرو ب یدیباند سفو رهیم هیاول

 الزم بود!... ی...ولدیداداش ببخش_

 سرت  ی: فداگمیو م زنمیم یجون مهین لبخند

 هی و شهیبعد از چند لحظه وارد اتاق م مانیپ کشمیتخت دراز م یو رو رمیاطرافم به سمت اتاقم م طیتوجه به مح یب

 ...دهیقرص آرامبخش به خوردم م

 چرا حالت بد بود.. یبعدا بگ خادیدلم م نیبه خاطر هم ستیاالن حالت خوب ن دونمیم_

 شهیحرف از اتاق خارج م نیگفتن ا با

 ؟! شهیهم یگفت خداحافظ برا یچ یبود؟برا یخوره تو مغزمه ! اون حرفا چ نیدالرام ع فکر

 ...کنهیام م وونهیدالرام رو از دست بدم د نکهین فکر ا ن

 ....شنیم نیتو افکارم بودم که کم کم پلکام سنگ غرق

 

! دنیکش یرنگ یکردن و چراغا نییخبره؟! همه جا رو تز چهیعنی! نجایچفدر شلوغه ا کنمیبهت اطرافمو نگاه م با

نظرمو به خودش  یبلند یدست زدن و هلهله ها یصدا کنمینگاه م نجانیک ا یادیز یحال که به مهمونا نیهم یتو

 ...کنهیجلب م

برام آشناس!  افشیق یلیخ دمشیبه داماد انگار د فتهیسمت صداها، انگار عروس و دوماد اومدن! نگاهم م گردمیم بر

 چقدرم خوشحاله 

 !ستهیمیو قلبم از حرکت وا زهیریدرونم فرو م یزیچ دنشیسمت عروس با د گردونمیبر م سرمو

 دالرامه؟! یعروس یعنی نجای؟؟ او خوشحاله خندهیپسره م نیدالرامه ک داره با ا نیدالرام منه؟؟! ا نیا

 یلو مردمیک باعث شد قلبت براش بزنه؟؟؟ من ک اون همه برات م هیک نی؟؟ ا هیک نی: ا زنمیو داد م رمیسمتش م به

 !! یدیهمه دوستت داشتم ند! اونیدیند وقتچیه
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 !ن؟یهست یاقا شما ک دیجواب داد:ببخش یبا سرد دالرام

 من پدراااامم! یبهت جواب دادم : لعنت با

 تفاوت روشو برگردوند و خنده از کنارم رد شد.... یبو الیخ یب

 

 

 شو! داررریب ینیبیم خوابیدار زمیشو عز داریپدرام ؟؟ مامان جان  ب_

 میشونیپرو ی...عرق سرد.دمیکش یسر آسودگ ازیخودم تو اتاق و مامان نفس دنیکم چشمامو باز کردم با د کم

 نشسته بود..

 هوا هم عوض کنحال و هیشمال  میریاومدن با هم م نایاماده شو خالت ا زمیاشو عزپ_

 !نیحوصله ندارم شما خودتون برمامان من حال و_

 !یایکه گفتم توام م نیگفت: الزم نکرده هم یتند با

 به سرعت از اتاق خارج شد  و

 رفتم  رونیب لیتخت بلند شدم و به سمت کمد رفتم بعد از برداشتن چند تا وسا یاز رو کالفه

ما  نیتو ماش خاستیاااه با از دختره کنه اومد از شانس منم م میشد نایحاضر اماده منتظر من بودن! سوار ماش همه

 ! نهیبش

 یم و غرق شدم به صداگوشم فرو کردتورو یدادم و هندزفر هیتک شهیتفاوت بهش نشستم و سرمو به ش یب

 شادمهر....

 برا من مهم نبود! یکنه ول یباهام شوخخودشو بهم بچسبونه و کردیم یهمش سع تایب

 باهام نداشته باشه... یبهش اشاره کرد که کار مانیپ

 حرف معروف افتادم : هی ادیمنو دوست داره و من دالرامو و اونم؟! .... نیجالبه ا یلیخ
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 !مییاست که همه تنها نیچن نیرا و ا یگرید یگریرا و د یگریاو د او را دوست دارم و من

ه شده ساخت اطیکه گوشه ح یکیبه سمت کلبه کوچ یو با خستگ کنهیتوقف م الیو یجلو نیاز چند ساعت ماش بعد

 ! رمیم

 نیباره دارم همچ نی! اولکنهیم تمیتو وجودم کمه و دارم اذ یزیچ هیهمه جا رو خاک گرفته...انگار  شمیم واردش

 ! کنمیتجربه م یحس

حس  یو گفت یاسترس داشت یسر جلسه خواستگار ادتهی: گهیم یا گهیحرف د چیو بدون ه شهیوارد م مانیپ

 از چه نوع؟! یدونی...مگهینوع د هیاز  یمشترکه!!! االن منم اون حسو دارم ول

 ...!ی! پدرام تو دلتنگینوع دلتنگ از

 سمتم... رهیگیم یزیچ هیو  ادیجلو م مانیکه پ کنمیرو روشن م گارمیگلومو گرفته س بغض

 گرفتم برات ایبرات انجامش بدم...از مح تونستمیبود که م یتنها کار نیداداش ا_

 ...کنمیو نگاش م گرمیعکس دالرام تو دستاشه به سرعت م کنمیبهت نگاش م با

 ! نوکرتم داداش....یبه خدا تو معرکه ا مانیپ_

 دالرام شدم... ریو من محو تصو رونیب رهیو از کلبه م زنهیم یلبخند مانیپ

 

 جمع برام حکم ناقوس مرگ داشت..... یخنده ها یصدا

 خودم نبود ناراحت بودم!از همه و همه کس.... دست

 

 کنارم به سمتش برگشتم .... یدادم با نشستن کس یگلوم رو قورت م یخفته تو ی،بغض ها ایبه امواج در رهیخ

 کرد و گفت: کیصورتش رو بهم نزد نیآرت

 تو جمع  دیایچند لحظه ب شهیم-
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 تکون دادم... یگرگ بود سر یچشما هیرنگ که شب یمشک یشده به اون چشما مسخ

م رو به روم زد و دست ینشستم لبخند ای،کنار دن ستادیکنارم بلند شد ومنم به دنبالش روانه شدم ....مقابل جمع ا از

 دستاش گرفت .... نیب

 و رسا رو به جمع گفت: یجد یبا صدا نیآرت

 به من! دیچند لحظه وقتتون رو بد شهیم-

 جمع حکم فرما شد .... یتو یها به سمتش برگشت و سکوت نگاه

 .... زنهیمشکوک م بیعج شونیهم به روناک!ا یبه من انداخت و نگاه ینگاه

 دارم که بزنم  ییحرفا هیمن  دیخب اگه اجازه بد-

 

 کرد  یسکوت

  دیکه االن پاسخگو باش ستیکنم الزم ن یدارم ،البته من مطرحش م یمیتصم هیمن -

 به من انداخت و گفت : ینگاه

 کنم! یکه دالرام رو خواستگار خوامیجمع م نیا یمن تو-

 شتریرو سر جمع دو بار ب نیگفت؟!من ا یچ نیمن ا ینگاهش بودم ....وا ی رهیهمهه باال رفت ،شوک شده خ یصدا

 .... دمیند

از  یروناک شدم سر یاشک یبلند شدم ،متوجه چشما ایمتشنج از کنار دن یکل وجودم رو گرفت با عصاب تیعصبان

 قابل تحمل دور شدم.... ریاز اون جمع غ یحرف اضاف چیتاسف تکون دادم و بدون ه یرو

 

توجه به اطراف از پله  یلحظه هراس مهمون دلم شد ...ب هیشدم ... کیوتار رهیبزرگ و ت یالیوارد اون و تیعصبان با

 ..... نیزم یرو دمیتوالت بود رو برداشتم و محکم کوب زیم یکه رو یکیگلدون کوچ تیها باال رفتم ،با عصبان
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ر چه پس نیواقعا که ا دیصورتم غلط یکردم اشکام رو یپارکت به بدنم نفوذ کرد ،لرز یاتاق کز کردم،سرما ی گوشه

 کرد .... یکردکه از من خواستگار یفکر

 .... دهی.من هنوزم عروس ماهانم ،ماهانم هنوز سالگردش نرسدمیکنه من بهش جواب مثبت م یم فکر

 نمناک روناک روبه رو شد .... یباز شدن در نگاهم با چشما یشکست با صدا یسکوت اتاق رو م زمیر یهق ها هق

 شد .... شی،پشت بهم مشغول ور رفتن با گوشتخت پرت کرد  یازم گرفت و خودش رو رو چشم

 هم افتاد و خواب مهمون چشمام شد . یپارکت سر خوردم و همون جا چشمام رو یرو

ن که م بهیاتاق نبود عج یتو یرفت ،جز من کس یم جی...!سرم گ گرنمینه م یچشم باز کردم ،وا یبیسر درد عج با

 خوابم برده ! نیزم یرو ییپتو چیبدون ه

 کرد . یدرد و سر درد حالم رو بدتر ،بدتر م کمر

کجا رفتن که به من  نایا بهیساکت وآروم روبه رو شدم!عج  یبا خونه ا یرفتم ول نییتلو خوران از پله ها پا تلو

 نگفتن؟!

 مهمون قلبم شد ... یحس ناب ایدر دنیبا د رونیبه صورتم زدم ،از خونه زدم ب یسرم مرتب کردم و آب یرو رو شالم

حرفاشون  یو تو زدنی... حرف م ستادمیجام ا یدو نقر تو یها یحرف زدنا یشدم که با صدل یم کیساحل نزد به

 ...بردنیمدام اسم منو به کار م

 گوش سپردم به حرفاشون ...! ییسرو صدا چیو روناک روبه رو شدم بدون ه نیتر شدم که با آرت کینزد یکم

 

 روناک من عاشقتم !-

  رهیهق هقش باال م یصدا

 !؟یازدواج داد شنهادیچرا به دالرام پ یاگه تو عاشق من نیآرت نیبب-

 : گهیم یکالفگ با
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 به دالرام ونمیکنم مد یدادم احساس م یم شنهادیپ نیبهش ا دیبا گهیبهم م یحس هیدونم روناک  یدونم نم ینم-

.... 

 

 یاز سر دلسود یکیو بدبخت شدم که  ریقدر حق نیامن  یعنیمن! یخدا گنیم یدارن چ نای،ا شهیسست م قدمام

 رو دوست داره .... یا گهیکه کس د یدر حال دهیازدواج م شنهادیبهم پ

به  کرد ....لعنت یم نییقلبم رو باال و پا تمیاونا ر یعاشقونه  یشده بودم و نجوا رهیله شد ،با بغض بهشون خ غرورم

افتادن من هر دو هراسون به  یشن ها با زانو افتادم .با صدا ی....پاهام سست شد و رو دید یم یهمه تون که منو باز

 سمتم برگشتن و.....

 

 هراسون به سمتم برگشتن.... ن،هردویزم یافتادن من رو یصدا با

 زدم.... ادیفر یدو رگه شده ا یبه سمتم قدم برداشت که با صدا روناک

 

 طرف من  ایا،نین-

 

 :گهیومتعجب رو به من م نهزیجاش خشکش م سر

 دالرام؟! شدهیچ-

 ....!شهیم زیر زیقلبم ر شونیزیآم ریتحق یو از حرفا زهیریصورتم م یرو اشکام

 وتاره .... رهیمقابل چشمام ت یو زندگ شهیخارج م نهیاز س یبه کند نفسم

 .... زنمیصورتش م یرو یلیو س ستمیمیوا نی،مقابل آرت شمیشن ها بلند م یاز رو یسخت به

 .... زنهیبه موهام م یو چنگ ادی،روناک به سمت م شهیبه سمت چپ کج م صورتش
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 !طه؟یسل یچته دختره -

 

 :گمیم نیحصار دستاشِ روبه آرت یتوجه به حجم موهام که تو یو ب رمیم یغره ا چشم

 ...! ینشدم که تو برام دل بسوزون ریقدر حق یهنوز ا-

از اون دوتا عاشق دل باخته  یحرف چیکشم و بدون ه یم رونیموهام ب نی.دست روناک رو از ب  زنهیدو دو م چشماش

 ....شمیدور م

 .... ادیتن و بدنم فرود م یمثل شالق رو یوبارون به تند شهیزده م ی،رعد برق زنمیم ادیو فر زمیر یم اشک

 ....رمیوجلوتر وجلوتر م شمیوارد آب م یناگهان میتصم هی یتو

خوره و داخل آب گم  یم زیکنم پام ل یم یپوچ خداحافظ یزندگ نیجلو  وهق هق وار از ا رمیم رسهیا کمرم مت آب

 ....شمیم

از آب به سمتم  یمیبا فرود اومدن حجم عظ شهیازم سلب م دنی،قدرت نفس کش زنمیودست وپا م ارمیکم م نفس

 .....شهیبسته م یکران و چشمام به آروم یب یایدو نیا یتو شمیو من گم م رهیآب به دهنم فرو م

 

  پدرام

 

که دل آسمون  ییگرفته اس از اون شبا یلی...هوا خ شمیبه قصد قدم زدن از کلبه خارج م گذرهیم مهیاز ن شب

 من!!! نیپره ...ع یبدجور

  ه؟یدالرام االن کجاست؟ تو چه حال یعنی

 ..یدوسم ندار...لعنت بهت که یکرد رمیاس ینجوریبهت دختر که ا لعنت

 ...گاری، س گاری...س کشمیم گاریافکار فقط س نیهجوم ا با
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 نیبودم به خاطر هم ایعاشق در ی، چه آرومه! از بچگ ای...درامیدر یکه تو ساحل روبه رو امیخودگاه به خودم م نا

.. شدم. کیتار یایشن ها نشستم محو در یگرفتم شنا کردن بود...رو ادیهم که قبل خوندن و نوشتن  یزیچ نیاول

همه جا رو گرفته بود که  یبیدختر ازم ربوده بود !سکوت عج هیکه چند وقت بود  ی...آرامشدادیانگار بهم آرامش م

 ...دیشنیخودشم م دنینفس کش یصدا یادم حت

 به خودم اومدم!  یرعد و برق بلند یچقدر زمان گذشته بود که با صدا دونستمینم

 ایگرفتم دل از در میآب شدم تصم سیخ هیدر عرض چند ثان دیباریت و با شدت مکم داشتم بارون به سرع نویهم

ال اروم ح نیبا ا یرعد و برق بود و شدت بارون...و بس! ول یراه افتادم فقط صدا الیبکنم و به کلبه برگردم.به سمت و

 ..داشتمیو اسوده قدم بر م

! نبود! یمثله صدا و پازدن تو آب! به اطراف نگاه کردم کس ییتوجهمو جلب کرد صدا یبیعج یحال صدا نیهم یتو

 وقت شب امکان نیا یآبه!! ول یتو یبفهم کس تونستمیم یمشخص نبود ول یزیچ یکینگاه کردم تو تار ایبه در

! به سرعت  شهیداره غرق م یکیاره انگار  رمیبه سمت اون نقطه م شمیو کم کم وارد اب م ایبه در زنمینداره! دلو م

اسش و از لب دمیبه سرعت دستمو کش یول دمشیدیسخت م یلیخ یکیاب فرو رفتم تو تار رینفسمو حبس کردم و ز

 یتو رونیب دمیتو بغلم و سرمو از آب باال اوردم و جسم اون شخص رو هم کش دمیحرکت کش هیمحکم گرفتم و تو

 دختره!!  هیبدم  صیخنور کم فقط تونستم تش

بودم  سیخ سیو نفس نفس زدم خ نیسرعت و بازحمت فراوان به سمت ساحل اومدم و اون دختر رو گذاشتم زم با

 نه !  اینفس داره  دمیفهمیم دیحاال با

 !نمیبب افشویک اطراف ساحل بودن! سرمو برگردوندم سمتش تا ق یینور چراغ ها ریز دمشیکش

 دالرام منه!!  نیا نیا شهی...باورم نم دیلرزیدستام م نیماون شخص پاهام سست شد و افتادم ز افهیق دنید با

 کبود شده بود محکم با دست زدم رو صورتش ... صورتش

  یکرد کاریبلند شو تو با خودت چ ییییدالرامم؟؟ بلند شو لعنت_

امو تو حلق و معدشه دست یادیکم بود معلومه آب ز یلینداشت خ فینفسش هم تعر فیضع یول زدیگرفتم م نبضشو

همزمان اشکام  شدیکار آب از دهنش خارج م نیاش فشار اوردم با انجام ا نهیس یهم گذاشتم و محکم رو یرو

 ... زدمیو صداش م ختیریم
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صورتش خم شدمو و دهنمو حاله دهنش کردم و با  یرو دادمیبهش م یتنفس مصنوع دیبود با فینفسش ضع بازم

 چند بار کم کم چشماشو باز کرد. قدرت نفس دادم بعد از 

 رو خدا نفس بکش...شو تو دارری!!! ب؟یدالراام خوب_

 اروم چشماشو باز کرد سرشو بلند کردم  اروم

 منم پدرام! یدالرامم چشاتو باز کرد_

 لباش تکون خورد... یاروم به

 !؟ییپ ....پدرام تو...تو_

 ؟یکردیم کاریاب چ یتو تو یاره منم خوب_

 : پدرام منو ببخش....عجز گفت با

 نوازش کردم و گفتم... موهاشو

 ....یمن یهمه خنده ها لیببخشم ...تو دل ویچ_

 حرفام دست خودم نبود ... رفتارام

 کمک کردم تا از جاش بلند بشه... بهش

 کردم... یدر پ یبودم چند تا عطسه پ سیخ سیخ خودم

 .یبه خاطر من سرما خورد دیگفت: ببخشنگام کرد و یناراحت با

 یتو سالم نهیسرت مهم ا یفدا_

 تفاوت بود کبود هم شده بود.. یسرد و ب شهیمثل هم افشیق

 دستمو به سمت دستش بردم و محکم گرفتمش.. میزدیقدم م اروم

 ....کنمیکمکت م یتعادل داشته باش یتونیتو هنوز نم_
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 ...موندمیزنده نم وقتچی...من هومدیسر دالرام م ییالچه ب دمیرسیاگ من نم کردمیفکر م نیبه ا داشتم

 متعجب نگاه کردم !  دیدو یو م ومدیک از دور م یشخص دنید با

 و با تعجب نگاه کرد... ستادیبود! نفس نفس زنان روبه روم ا مانیپ

 !  ییپدررررام تو کجا_

 جا  نیهم_

 زد  یدقت به دالرام نگاه کرد و لبخند با

 یاز دالرام خبر ندار یگفتیناقال تو که م_

شما  یکرد دالرام برا بار ذول لبخند زد و گفت وا یحرف به سمت دالرام خم شد و سالم و احوال پرس نیگفتن ا با

 بدم! صتونیتشخ تونمیمن نم نیا هیچقدر شب

کر ف گشتنیدختر م هیپسر دنبال  هیدختر و  هیتر  نییاون پا نیرو ول کن نایا یزد و گفت راس یلبخند مانیپ

 احتماال رفته سمت آب !  کردنیم

 شدم و با نگاه پرسشگرم ازش جواب خاستم.... رهیتعجب به دالرام خ با

 

 رو شد...! رویصورتم قرار داشت قلبم ز یمتر یلیچندم یکه تو یصورت دنیچشمام رو باز کردم،با د یسست به

 گفت: یبازم ازم فاصله گرفت وبا خوشحال یچشما دنید با

 !یدالرام مردم از نگران یوا-

 و دیچک یتمام وجودم رو فرا گرفته بود.از لباس هام آب م یساحل بلند شدم،کرخت یاز رو یپدرام به تند دنید با

 درد اون لحظه بود برام. نیبدتر نیسوخت وا یانداختم ،گلوم م نییبود .معذب سرم رو پا دهیبه تنم چسب

 خودش کرد گفتم: ونیمد گهیکه من رو باره د یروبه پدرام یفته ادو رگه وگر یکردم،با صدا یسرفه م مکرر

 ؟! یکن یم کاریچ نجایپدرام تو ا-
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 نگاهم گفت: ی رهیخ

 !یاز دستم فرار کن یتون یم یفکر کرد-

 یگاهم شد ،از رو هیرفت پدرام به سمتم اومد وتک جیساحل بلند بشم که سرم گ یخواستم از رو ینزدم ،م یحرف

 ...میبه پدرام مشغول قدم زدن شد هیشن بلند شدم وتک

 روبه رو شدم... مانیسرم رو برگردوندم که با برادرپدرام پ یکس یصدا زدنا با

 هم هستن ! هیشب تینها یدوتا ب نیمن ا یخدا یوا

 کردم... یهر دو متعجب نگاه نگاهشون م ی رهیخ

 گفتم: جانیه با

  دیهم هیشما دوتا چقدر شب یوا-

 اشاره ام رو به سمتشون گرفتم نگشتا

  یواون توعه نه نه انگار اون توعه وتواون یانگار تو اون یوا-

 به سرم زدم یقهقه اشون باال رفت ،ضربه ا  یصدا

 شدم؟! ونهید یوا-

 خنده اش رو قورت داد مانیپ

 رفته! ایگفتن احتماال به سمت در یگشتن.م یم یدختر وپسر دنبال دختر هیاونورتر  یپدرام کم-

به جمع ،جو متشنج شده از  یشدن دختر کیشد .با نزد رهیاسترس دستم رو مشت کردم،پدرام متعجب بهم خ با

 مانیوناز وعشوه روبه پ ییدست پدرام حلقه کرد ،با ترشرو نیپدرام شد ودستش رو ب کیرفت .دختره نزد نیب

 گفت:

ساحل خلوت وسوت وکور ممکن هزارتا  نیا یدختر تنها تو هی یگینم یا گذاشتاونجا تنه مان؟منویپ یکجا رفت-

 ...!فتهیتفاق براش ب
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 به من گفت : رهیکرد و خ زی.دختره چشماش رو ر دیکش یپوف یبا کالفگ مانیپ

 باشن؟ یک شونیپدرام جونم ا-

اون دختر  یتوجه به فک زدن ها ی.پدرام بدمیلرز یبه خودم م دیب نیبه پوست واستخونم نفوذ کرده بود،ع سرما

 من انداخت... یشونه ها یرو از تن کند ورو شرتشیحرکت سو هیوبا  دیکش رونیدستش رو از حصار دست اون ب

 کینزد مینیرو به ب شرتشیگردن سو اریاخت یو من ب دیچیمشامم پ یعطر تلخ تو یتنش به تنم نفوذ کرد،بو یگرم

 عطر خوش بو...! نیا یبو یکردم وغرق شدم تو

 روبه دختره گفت: یبا خون سر پدرام

 دوست من هستند ! شونیا تایب-

 خشم معلوم بود با حرص گفت: یکه توش رگه ها ییبا چشما تایب

 دوست؟!-

 تو؟ یدار یآره دوست مشکل-

بره  جیم گجون من زد که باعث شد سر یبه جسم ب یاز کنارم گذشت وتنه ا تیرفت ،با عصبان یدندون قرچه ا تایب

 به بازوم زد... ینجات چنگ یکه باز پدرام مثل فرشته 

 

 گفت: طنتیزد و با ش یچشماش برق مانیپ

 خب خب من برم تو افق گم بشم بهتره -

به  ی....خجل وار مشتدیکه محکم تر از شونه ام چسب رمیکردم از پدرام فاصله بگ یهام از شرم گلگون شد،سع گونه

 شدم.... ریپشتش زدم وسربه ز

 کینزد نیشد ....آرت رمیپدرام رو هول دادم ،متعجب خ تیاومدن با عصبان یکه به سمت ما م نیروناک و آرت دنید با

 گفت: تیبا عصبان مانیتوجه به پدرام و پ یشد و ب



 ییکوله بارتنها

 
317 

 

 !؟یکجا رفت-

پدرام بشه که ، دهیکوب یلیشدن به صورتم باال رفت . صورتم جمع شد تا اون س دهیکوب یزد و دستش برا ادیفر سرم

 هوا گرفت ...! یرو تو نیبه خون نشسته دست آرت یبا چشما

 گفت: تیبا عصبان پدرام

 کنم  یدستت برا دالرام باال بره وگرنه خوردش م نمینب-

 

 ....شمیم ینجوریمن من چرا ا ی،خدا شمیحرکتش م ی رهیو خ رهیگ یبه خرج رفتش دلم ضرب م رتیغ نیا از

 درهم گفت: یبا اخما نیآرت

 !؟یباش یتو ک-

 زد  یپوزخند پدرام

 من از شما بپرسم! دیاونو با-

 اشک آلودش گفتم: یهولش دادم و روبه چهره  ی.کنار دیشد و من رو به آغوش کش کیبهم نزد روناک

 !؟یبه من دست نزن ،دست نزن اوک-

 بغض گفت: با

 ؟یکن یم ینجوریدالرام چرا ا-

 از همتون متنفرم-

 رو  نیخش من و آرتدالرام بب-

 رو که دل و غرورم رو بشکنه  یبخشم کس یبخشم ،نم ینم-

 دیبا بغض نال 
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 دالرام...-

 مرد که ماهانش مرد  یدالرام مرد ،همون وفت-

 گه؟یچش شد د نیپدرام گرفته شده بود وا ا ی چهره

 ستادمیپدرام ا مقابل

  دیخودتون کرد ونی....بازم من رو مددیکرد یآقا پدرام بازم مردونگ-

  دیکش ششیبه ته ر یدست

  یبرگرد دیدالرام تو با یام بود ول فهیوظ-

 کجا؟!-

 !مارستانیب-

 گفتم: یناراحت با

 ...اریاسم اونجارو ن گهیکنم د یخواهش م-

و روناک دست به دست هم پشت سرم روانه شد وچه  نیحرکت کردم ....آرت الیبهش کردم و به سمت و پشت

 کنه .... یم یبچه ها داره حسود نیدالرامت ع ینیماهانم بب یی...کجا ختیم فرو ردل یتو یحسادت

 

به  ینشسته بود با خوشحال ییمامان و زندا نیکه ب نایم دنی. همه جمعشون جمع بود با دالشدمیوارد و تیعصبان با

 یم یکرد و حرف از دلتنگ یم هیآغوش گرمش فرو رفتم گر یتو نکهیکرد تا ا یسمتش رفتم .متعجب بهم نگاه م

 ....!میزد،چقدر از هم دور شده بود

 رفته .... ادمیمن حامله بود پاک از  ینایم یشکم قلبمه اش دلم ضعف رفت براش وا دنیازش فاصله گرفتم با د 

 یور میشد یشدم .وارد اتاق یم دهیچ از پله ها باال رفت پشت سرش کش دینگاهم به شکمش دستم رو کش دنید با

 .... دمیشکمش نوازش وار کش یدستم رو رو یخت نشست ،با خوشحالت
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 من فداش بشم  یمن فسقل خاله رو اله یخدا یوا-

  دیبه صورتم کش یدست یسرشار از دلتنگ یبا نگاه نایم

  یابج یبرا دالرامم ،چه شکسته شد رمیبم-

 انداختم  نییرو پا سرم

 از غم حرف نزن -

 :گمیکنه که بازم یم سکوت

 فسقل خاله چند ماهشه؟-

 کنه  یصورتش م یچاشن یلبخند

  شیش-

 :گمیم یخوشحال با

 ! ادیم ایخرداد ماه به دن یعنی یوا-

 دمیذوق پرس با

 پسر؟ ایدختره -

 پسمله -

  دمیرو بهم کوب دستام

 خدا من عاشق پسرم  یوا-

نفرم مت شهیکرد ....اه هم یمن روم خال یها دنیپر نییتوجه به باال و پا یکه کنار تخت بود رو برداشت و ب یآب وانیل

 !زه؟یکسب روم آب بر نکهیاز ا

 گفت: طنتیبچه ها با ش نیاورد ع رونیرو ب زبونش
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 برا پسرم؟! رمیگ یدخترت رو م یفکر کرد یهمه واسه پسر من ذوق نکن نیا یتو باش-

 هیحسرت هد هینه چندان دور ولبخند جاش رو به  یسفر کردم به گذشته  یزیاوردن چ ادیزدم و با به  یا قهقه

 داد....

 

 گفت: تیبا عصبان نایرفتم که م یواونور م نوریا مضطرب

 چته دالرام؟!-

 دمیرو ورچ لبام

 تولد ماهان-

 گفت: یالیخیب با

 دونستم یکه خودم م نویا-

 رفتم یغره ا چشم

 ضدحال-

 وق داد زد...با ش نایم هویکه  دمیجو یرفتم وناخونم رو م یم راه

 دارم دالرام یفکر هی یوا-

 به حرکاتش گفتم: رهیخ

 ؟ یچه فکر-

 خرابه  نایشده و حالش ا ضیدالرام مر گمیماهان م زنمیمن زنگ م نیبب-

 کرد یمکث

 خب ؟!-
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 میپشت در اتاقت قا هیچارپا یترسونمش ،اون که اومد تو رو یم ییو من خ نجایا ادیبعد اوشون هم که عاشق م-

 سرش یزیر یاتاقت آب م یاومد تو یشیم

 رفتم بهش  یغره ا چشم

  یهمش بچه باز نایچرتت ،ا یفکرا نیتوام با ا-

 نازک کرد  یچشم پشت

  گذرهیخوش م یلیخ ونهید-

  شهیترسه ،ناراحت م ینه ماهان م-

 اس  قهیواسه دو د شیولش کن اونو ناراحت-

 در مورد عشق من درست صحبت کن ؟! یهو-

 گرد شده گفت: یچشما با

  نمتیب یم زیجان !ر-

 گفتم : یالیخ یب با

  نمتیب یمن اصال نم-

کرده  که ییها تیاذ یماهان رو به تالف یکم ستایهم ن یبرداشت که پا به فرار گذاشتم ...اومم فکر بد زیسمتم خ به

 مگه...! شهیم یکنم چ تیاذ

 زدم ادیپله ها فر یباال از

 نایم نایم-

 ه؟یچ-

 به ماهان زنگ بزنم -
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 ! ؟یجد-

 نشدم مونیآره بدو تا پش-

 که برا ماهان گرفته بود قرار دادم.... یو ساعت راهنیتوالت به همراه پ زیم یاتاق شدم، گل رز رو رو وارد

 خاتمه دادم... شمیبه آرا ملیزدن رژ ور دم،بایرنگم کش یعسل یچشم ها یباال یخط چشم نازک نهیآ مقابل

 ...ختمیشونم ر یبه تن زدم وموهام رو رها رو یرنگ دیسف زیشوم

که استرس تمام وجودم رو گرفته  یرو پشت در اتاق قرار دادم .پارچ به دست  درحال یاف اف هول صندل یصدا با

 بود منتظر ورود ماهان شدم...

 یماهان خال یرو استرسم چندبرابر شد. در که باز شد چشمام رو بستم وپارچ آب رو نایحرف زدن ماهان وم یصدا با

 کردم...

 غیوج دمیپر نییپا یاز صندل یبه تند ختیر نییپا یماهان خشک شده دلم هر دنیترس چشمام رو باز کردم با د با

 زنان گفتم:

 تولدت مبارک عشقمم-

 شده به حرکاتم با ترس گفت: مسخ

 دالرام حالت خوبه؟-

 بهش دادم  یتکون

 شدنت مبارک  ینیخوبم عشق من ،زم-

 کرد... ینگران م شیاز پ شیمنو ب نیشوک بود وا یماهان هنوز تو دیچک یاز سر و روش م آب

 ماهان-

روبه  یعصب یبرگردوند وبا صدا یشد رو نشی.اخم مهمون صورت دل نشدیخودش اومد ابروهاش رو درهم کش به

 گفت: نایمن وم
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 مردم وزنده شدم... نجای!دلم هزار راه رفت، تا برسم اه؟یها چ یمسخره باز نیا-

 .ستادیبه دستش زدم، از حرکت ا یچنگ

 کنم  زتیعه ماهان خب خواستم سوپرا-

 زدم که متوجه شد ومن وماهان رو تنها گذاشت... نایبه م یچشمک

 ؟! یماهان-

 دالرام! میاز دستت عصب-

 گفتم: یبغض ساختگ با

 لعنت به من که خواستم خوشحالت کنم -

 سمتم برگشت به

 بهت گفت اشکت دم مشکته شهیهم که نم یچی،ه اینکن هیباز گر خب حاال-

 عه ماهان -

 جان دل ماهان-

 هام گلگون شد  گونه

 بانوم یخجالتت بشم دل یفدا-

 زد.. یکادو هارو به سمتش گرفتم.چشماش برق یتخت نشست با خوشحال یرو

 منه؟! یبرا نایا-

 ؟یدوسشون دار نیبب یی،آقا یبل-

 من دوست دارم رهیدالرام برام بگ یهرچ-

 فداش بشم که -
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  دیرو کش لپم

 جونم یخدا نکنه دل-

 گفت: راهنیپ دنیدور مچش بست.با د یساعت با خوشحال دنیقرار داد با د یرز رو بو کرد وکنار گل

 بانو  یدالرام شرمندم کرد-

 ن منمهربو یآقا ماهان یبرا ستین یزیکه چ نای،اییدشمنت شرمنده باشه آقا-

 خورمتا  یدختر م زیهمه زبون نر نیا-

 گونه اش زدم و.... یرو یشدم،بوسه ا کینزد بهش

 

 چشم دوختم وزمزمه وار گفتم: نایبه م یجیبا گ دیچیبازوم پ یکه تو یبادرد

 ماهان؟!-

 چشماش رو گرفت غم

 !یماهان بود شیدالرام بازم پ-

 فکرم رفت سمت ماهان وپدرام... ایبه در رهیاتاق رو کنار زدم،خ یتخت بلند شدم پرده  یواز رو دمیکش یآه

 قدر به دلم نشسته؟! نیمرد ا نیا چرا

 ماهانم...! یعاشق بشم...من تا ابد برا گهیخوام د یمن ،من نم یخدا

 

 شده بود. نیکرد و سرم وحشتناک سنگ یدرد م گلوم

 انداختم باال.... یآب یوانیاز خشاب در اوردم و با ل یقرص سرما خوردگ دوتا
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.دوباره همون  زدیچشمک م یگوش یصفحه  یتخت نشستم،اسم پدرام رو یرو یزنگ خوردن گوشبم با سست با

 دل ..... یسراغم اومد ،قلبم ضرب گرفت لعنت به تو ا یمیقد یحسا

 

 گفتم: یلحن کامال سرد با

 بله؟!-

 سالم، دالرام حالت خوبه؟-

 خوبم ممنون-

 گفت متعجب

 !دالرام؟-

 بله-

  یشد ینجوریچرا ا-

 ! یچه جور-

  الیخ یب یچیه-

 آقا پدرام-

 جانم-

 ام حبس شد.... نهیس یشد ،نفس تو نییباال و پا دلم

 ...! دیریسر راهم قرار نگ گهید شهی!م دیبه من زنگ نزن گهید شهیم-

 گفت متعجب

 افتاده؟ یچه اتفاق-
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 تمام گفتم: یرحم یب با

 

 نی....همنمتونیدوست ندارم بب گهیفتاده،دین یاتفاق-

 کردم و ادامه دادم یمکث

 ممنونم دیچند وقت بهم کرد نیکه ا ییبابت کمک ها-

 

 کردم و منتظر حرفش نشدم یا سرفه

 خداحافظ -

 تخت پرت کردم لعنت به من..... یرو ،رو یگوش

 یانداخت و اشک مهمون چشما نیگوشم طن یوفرهاد شادمهر تو نیریگوشم گذاشتم آهنگ ش یرو رو هدفون

 ...!یشد .چطور دلت اومد دالرام دل پدرام رو بشکن سمیخ شهیهم

 خوشه .... نشیرحسیمعلم شد ....نفس کنار ام می،مر دیبه عشقش رس ایآخه من دارم.مح هیچه بخت نیا

ها خوردم تن یت مشکس دینگار باالخره غرورش رو شکست و به عشقش اعتراف کرد .اونوقت فقط من با یخاله  پسر

 عشقم مهمون خاک شد ....

کنم  یمنم مثل بچه ها احساس خوشحال شهیمنم عاشق بشم باز ...م یعنی شهیدم،میبه موهام کش یچنگ یکالفگ با

 منم مادر بشم....! شهی،م

 

 بعد چندماه
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 کشم... یم یقیعم یزدم.پرسه نان آه ها یزنان پرسه م ابوناقدمیخ یتو

 ...یمینشدم اون دالرام قد گهیخودم رو ساختم،ساختم ود یشت،گذشت ومن تنهاترشدم ولزود چهارماه گذ چه

 کنه... یدلش دفن م یشدم که غم هاش رو تو یدالرام

 که  االنم ... ینیهمه رو از اطرافم پس زدم شدم ا وانهید من

 دلم همچنان داغداره... یدلم ...ول یمدت کوتاه شلوغ شد ول نیا یشدم،شاعرشدم سرم تو سندهینو

 سوز نداره... گهیزخمش د یجا یرفت ودلم سوخت ول ماهانم

 گرمش ...! یبودوهوا تابستون

 رو گرفتم وبه راهم ادامه دادم... میشونیپ یپشت دستم عرق خشک شده رو با

 نجاتم شد... یرو که فرشته  یمرد دمیند گهیدم،دیپدرام رو ند گهیاون سفر د بعداز

گاه  هیتک یو از نبودنش ب دمیفهم ری،د دمیفهم ریکه من د فیگاه ومرحم قلبم ...صد ح هیاز ماهان ،پدرام شدتک بعد

 شد... کهیت کهیت شیشدم ،قلبم از دلتنگ

 قلب شکستم جونه زده بود کشتم!من قاتل قلب خودمم..! یرو که تازه تو یدوباره حس من

 کاش پدرام بود! یکاش ماهان بود...ا یاز ته دل سر دادم ودلم از نبود پدرام گرفت ،ا یآه

رو  یگوش ی.صفحه زدیچشمک م یصفحه گوش یاومدم.اسم مامان رو رونیب الیاز فکروخ یخوردن گوش بازنگ

 .دیچیگوشم پ یگرم وپرمحبت مامان تو یلمس کردم ،صدا

 دخترم؟ یسالم دالرام، خوب-

 جان خوبم سالم مامان-

 ؟ییکجا-

  رونمیب-
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 فارغ شده  نایم یدالرام-

 زدم غیج یخوشحال با

 مامان؟! یگیمن راست م یخدا یوا-

 آره دخترم -

  پرمیصحبتش م ونیم

 اپسر؟یدختره -

 ... ینیب یم یایم-

 مارستانیکدوم ب یوا یوا-

 دسته گل بخر  هی یجمعن اومد نجایهمه ا نی...ببمارستانیب-

 چشم حتما-

 وزمزمه وار گفتم: دمیدورخودم چرخ یخوشحال با

 قدمت مبارک کوچولو-

 شد! ییبزرگ شد ماهان دا یغصه  هیبه  لیتبد میخوشحال یهمه  کبارهیمن خاله شدم،به  ایخدا

 با شوق گفتم: زیشدم.روبه خانم پشت م یگل فروش وارد

 سالم-

 گفت: ییباخوشرو

 دیسالم خوش اومد-

 جلب کرد... گهید یاز گل ها شترینظرم رو ب یرز رنگ سرخ وآب یها گل نیرو بهش زدم وب یلبخند



 ییکوله بارتنها

 
329 

 

از کارت ها  یکی نکهیکردم تا ا یرو م رویرو با لذت ز کیتبر یفروشنده دادم.کارت ها لیهارو دسته کردم وتحو گل

 نظرم رو جلب کرد و اون رو هم به دست فروشنده دادم...!

 رها چشمام گرد شد... دنیچشم دوختم که با د یبه مغازه به در ورود یورود شخص با

 یصورتم ازش جداشدم وبه تند یشده رو یآغوش گرمش فرو رفتم.با اخم چاشن یقدم تند کرد ومن تو دنمید با

 گفتم:

 نامرد من؟! قیبه به رف-

 انداخت وگفت: نییزده سرش رو پا شوک

 جواب نداد یکس یزنگ زدم ول تیبخدا دالرام بارها و بارها به گوش-

 ...! یبهم بزن یسر هی یتونست یسوخت، نم ممیاون س-

 گفت: یتند به

ندادن همش دست به سرم  ینه خواهرت و نه مادرت به من جواب درست وحساب یبخدا اومدم چندبار هم اومدم ول-

 کردن... یم

 بهش رفتم تا خواستم جوابش رو بدم فروشنده گفت: یغره ا چشم

 خانم گلتون آماده شد-

شاخه گل رز گرفته بود از گل  هیرها رو گرفتم وبه سمت فروشنده رفتم.بعداز حساب کردن به همراه رها که فقط  از

 ...رونیب میزد یفروش

 

 ...دیکش قیعم یکرد ونفس کینزد شینیدسته گل رو به ب رها

 ؟یگل گرفت یبرا چ-

 بچه دارشده! نایم-
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 گفت: یباخوشحال

 

 واقعا؟!-

 آره-

 جانم قدمش مبارک باشه یا-

 فدات-

 بهم زد  یچشمک

 ؟ یگل گرفت یبراک طونیش-

 من کرد من

 کس  چیاومم ه-

 به بازوش زدم یمشت

 منو رنگ نکن دختر!-

 پسر آشنا شدم هیهست با  یدوماه هیاوم دالرام -

 !  یریگیم نایو براش گل ا یتازه دوماهه آشنا شد-

 شناسم یم یاز هرکس شتریمن اونو ب خوادیدر واقع آشنا شئن نم ستین بهیآخه غر-

 ه؟یپسر خوشبخت ک نیاوهوم حاال ا-

 پسرعموم!-

 زمزمه کردم ناباورانه

 ؟! ینه،همون که تو باهاش سر جنگ داشت-
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 م.شد یسوار تاکس ییازش جداشدم وبه تنها یاصل دونیبه م دنیکردن شد .بارس فیتکون دادو مشغول تعر یسر

 رشیشدم،مقابل پذ یشدم.از پله ها گذشتم و وارد سالن اصل دایپ نیاز ماش یبا خوشحال مارستانیبه ب دنیرس با

 روبه پرستار گفتم: ییوبا خوشرو ستادمیوا

 دیسالم خسته نباش-

 سالم ممنون-

 هستند  یکدوم اتاق بستر یفرهمند تو نایخانم م نمیبب خواستمیم دیببخش-

 تند؟یکدوم بخش ه یتو دیدون ینم-

 کردند  مانیزا یبه تازگ-

 آهان-

 انداخت وگفت وتریبه کامپ ینگاه

 ۲۶طبقه دوم سمت راست بخش زنان اتاق-

 ممنون خانم اریبس-

 دمیرس نکهیکردم تا ا یم یاتاق رو وارس یشوق از پله ها باال رفتم ،وارد بخش مورد نظر شدم دونه دونه درب ها با

 اونجا بود. نایکه م یبه اتاق

ها چه خبره همه  مارستانهیب نجایعالمه آدم رو به رو شدم...مثال ا هیکه با  دمیکش یدر رو باز کردم،سرک یآروم به

 ...!نجایا ختنیر

 گفتم: یبلند یاتاق شدم وبا صدا وارد

 سالم سالم گلتون اومد جمعتون جمعِ ها-
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ش موها یرو یشدم وبوسه ا کیزدبهش ن زمیعز ینایبه م دمیرس نکهیکردم تا ا یتک تکشون سالم واحوال پرس با

 زدم.

 مبارک دهیجان قدم نو رس نایسالم م-

 بود گفتم: ستادهیا یآقا محسن که کنار روبه

 مبارک دهیآقا محسن قدم نو رس-

 دستام گرفتم: نیرو ب نایم یزده  خی دست

 ؟یجونم ،درد ندار نایم یخوب-

 لب زد یآروم به

 خوبم -

 خداروشکر-

 شوق گفتم: با

 فندوق خالش کو؟-

 دست یانداخت .بچه رو رو یبه اتاق نگاه ها به سمت پرستار برگشت.هاج واج به جمع حاضر نگاه یورود پرستار با

 قرار داد و روبه جمع گفت: نایم

 رونیهمه ب رونیبه استراحت دارن همه ب اجیتازه عمل کردن احت شونینجا؟ایچه خبره ا-

گاه ن یباز کرد ومن غرق شدم تو یگرفتم.چشماش رو به آروم نایرستار بچه رو از متوجه به پ ی...بشیبد اخالق، ا چه

 من انگار ماهان مقابل چشمام.... یرنگش خدا یوعسل یتونیز

 گفت: یبا ناراحت نای.م دیصورت چک یرو یدستش زدم وقطره اشک یبه رو یا بوسه

 دالرام؟ شدیچ-

  یچیه یچیه-
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 ؟! یماهان افتاد ادیچشماش  دنیکنم توام مثل من با د یچرا درکت م-

 کوچولو وخوشرنگش زدم... یبه چشما یا گهید یتکون دادم وبغض کرده بوسه  یسر

 بغض گفتم: با

 د؟یزار یم یآقا پسر ناز رو چ نیاسم ا-

 انداخت وباهم گفتند یمحسن بهم نگاه ناویم

 ماهان!-

ماهان رفت  ستیشد وخودش ن یی...نفس کم اورده بودم ماهان داام حبس شد وچشما پره اشک نهیس یتو نفس

 واسمش شد اسم خواهر زاده اش...

 

،پوف چقدر امروز به من زنگ  نمیش یکنار پارک م مکتین یرو میزنگ گوش یبا صدا رونیب زنمیم مارستانیب از

 ..!زننیم

 کنم. یرو لمس م یگوش یصفحه  دیناشناس با ترد یشماره  دنیباد

 !د؟ییبله ،بفرما-

 ...چهیپیگوشم م یتو ایشاد وشنگول مح یصدا

 معرفت  یسالم دالرام خانم ب-

 ؟یجونم  خوب ایسالم مح یوا یا-

 ها  یزنگ نزن هیخوبم ،دالرام -

 ! شهیم یچ یتو زنگ بزن زنمیخب من زنگ نم-

  نامیا یعروس یدهایخر ریمن درگ قیرف گنیآخه به توام م شعوریب-
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 :گمیم یخوشحال با

  تهیعروس یبه سالمت یوا-

 :گهیعشوه م با

 شمیآره دارم عروس م-

  یدار یجانم چه ذوق یا-

 قسمت تو  شااهللیکه ؟!ا یپس چ-

 :گمیم مانیاوردن پ ادیبه  با

 خوبه؟ مانیآقاپ-

 خوبه سالم داره خدمتت -

 سالمت باشه -

 آقا پدرامم خوبه  یراست-

 :گمیبا لکنت م شهیحبس م نهیو نفس تو س رهیگ یبا اومدن اسمش ضرب م قلبم

 خدارو شکر که خوبه -

 :گهیم نکهیتا ا شهیحاکم م نمونیب یسکوت

 دعوتت کنم  یمراسم عروس یزدم تا برا رم،زنگیگ ینم نیاز ا شتریدالرام جان وقتت رو ب-

 مبارکه  یوا-

 خب! ایتو پنج شنبه ب یتاالر پارس مراسمه ول یجمعه تو ن،یفدات بب-

 ا حاال پنج شنبهچر-

  میدورهم باش-
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 پنج شنبه  ایمح امینتونم ب دیشا-

 گفت: یشاک

 چرا اونوقت؟!-

  امیتونم ب یاومده اوناهم مراسم دارن نم ایبچه اش به دن مییدختر دا-

  کنمیموهات رو دونه دونه م نمتیبب یایاگه جمعه ن یکنم ول یاصرار نم-

 جمعه  امیچه خشن!م-

 دالرام  یندار یکار-

 سالم برسون  مانیبه خانواده و آقا پ گهینه د-

 چشم حتما توام به مادرت سالم برسون -

  یسالمت باش-

  یبار یکار-

 خداحافظ  گهید چیه-

 خداحافظ -

 

 باز... نمشیب ی،م ادیخدا حتما پدرامم م یوا

 گرفتم .... شیها راه خونه رو در پ وانهید نیبلند شدم وع مکتین یرو از

 دونستم.... یهارو م یقرار یب نیا لیکرد ومن خوب دل یم یقرار یب قلبم
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 یحس هیدارم  یحس خاص هی... ادیبه همراهم ب شهینم ی.اه مامانم که راض نیمراسم قزو یبرم برا دیخدا فردا با یوا

 خودت آرومم کن. ایپدرام استرس دارمم...خدا دنید یفقط مضطربم ،برا دونمیمثل شوق ،استرس نم

 پله ها گفتم : یاز باال رونیمامان از اتاق زدم ب یصدا زدنا با

 بله مامان؟!-

 بلند گفت: یباصدا نییهمون پا از

 ناییدا یخونه  میدالرام زود آماده شو قراره بر-

 ؟یچ یاونجا برا-

 شام دعوتمون کرده  تییزندا-

 مامان ! امیاه من نم-

 گفت: تیعصبان با

 ...!اریحرص منو درن نیاز ا شتریبرو آماده شو ،ب امینمرو  یچ یچ-

 خورده گفت: کهی

 باشه -

دق  نایخدا آخر من از دست ا ی...!واانیهم م اروی...حتما روناک اون  امیوارد اتاق شدم  اه زوره مگه من نم غرغرکنان

 ...شمیکنم راحت م یم

 زی.مقابل م دمیرو پوش میسرم انداختم .شلوار کتان مشک یتن زدم وشال همرنگش رو رو یرنگ یبادمجون یمانتو

.مامان  رونیوخط چشم از اتاق زدم ب ملیحالم زدم .بعداز زدن ر یب یبه لب ها یرنگ یتوالت نشستم رژلب قهوه ا

 .....رونیبهم رفت وجلوتر از من از خونه زد ب یچشم غره ا دمیبودکفشام رو پوش ستادهیمنتظر مقابل در وا

 گرفتم... شیرو در پ ییدا یراه خونه  یحرف چیشد ،بدون ه نیبردم.مامان سوار ماش رونیب اطیرو از ح نیماش
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خونم به جوش اومد.روبه مامان  نایا ییروناک مقابل در دا یپارک شده  نیماش دنیرو پارک کردم ،با د نیماش

 دمیتوپ

 نجان؟یکه ا نامیمامان اه ا-

 باال رفته گفت: یابروها با

 ا؟یک-

  نایروناک ا-

 نازک کرد یچشم پشت

 نباشن-

  شهیجلو خونه اش سبز م ادیمار از پونه بدش م-

 به صورتم گفت: رهیشد وخ کینزد مامان

 دوتا بدبخت ! نیبا ا یکرده که همش سرجنگ دار کارتیچ نیآرت نی،ا یچرا با روناک چپ افتاد-

دوتا چه جور غرور من رو شکستن ...خبر نداره که دالرامش بخاطر  نیگرد شد ،هه مادر من خبر نداره که ا چشمام

 .... ایخودش رو انداخت در نایحرف ا

 انداختم  نییسرم رو پا یکالفگ با

 سر جنگ ندارم -

 !؟یدار-

 ... ینکرد دایدادن پ ریگ یبرا یتو ،وقت مناسب میبر شهیمامان م-

اف اف در باز شد ومامان  کیت یبا صدا یقی،اف اف رو به صدا دراورد بعد از دقا دیکش یچشماش برام خط ونشون با

 خاطره هام شدم.... یجلو تر از من وارد خونه شد ومنم پشت سرش وارد خونه 
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 !نجای.اوه چه خبره ادیرس یبه گوش م یسر وصدا به خوب یصدا

 مرد محکم .... نیآغوش ا یگونم زد و من غرق شدم تو یرو یبه استقابل اومد، بوسه ا ییدا

بودکه کنار هم لم داده بود!چشم ازشون گرفتم  نیکه جلب توجه کرد ،روناک وآرت یزیچ نیاول میخونه شد وارد

 دستم رو مقابل یمبل بلند شد به سست یمن از رو دنیبا د ستادمیومشغول خوش و بش با همه شدم.مقابل روناک ا

 سرد گفتم: یدستش قرار دادم و با لحن

 سالم روناک جان !-

 به دستش دادم وازش فاصله گرفتم. یفشار

 گردون ،لبخند مهمون صورت همه شده بود! یاسفند م ییبه همراه محسن بچه بغل وارد جمع شدن ،زندا نایم

 گونش زدم. یرو یشدم ،بوسه ا کینزد نایم به

 ؟یحالت خوبه خواهر-

 خوبم دالرام جون-

 خداروشکر -

 یماهان رو از محسن گرفت ،به آروم ییجمع حکم فرما شده بود.دا ینشستن ،سکوت تو یمبل یرو نایو م محسن

چشمام پره اشک  نایم یکه حاال شده بود اسم بچه   یگوشش مشغول خوندن اذان شد با اوردن اسم ماهان یتو

 ... ختمیر ینبودم که اشک م یشد.ومن تنها کس

 گفت:  ییشد به اتاق ماهان رفتم،زندا یم که منتها ییتوجه به جمع به سمت پله ها یب

 کجا دخترم؟-

 گرفته گفتم: یلکنت و صدا با

 بِ برم باال-

 تکون داد و گفت: یسر یناراحت به
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 برو دخترم برو-

رزون ل یرفت.با دستا یدستم برا باز کردن در جلو نم ستادمیها رو با جون کندن باال رفتم.مقابل در اتاق ماهان ا پله

 در رو باز کردم.

 و اشک مهمون چشمام شد! دیچیمشمام پ یعطر تلخش تو یبو

 گلو خفه شد. یدهنم گذاشتم ،هق هق هام تو یرو رو دستم

 .ختمیر یاشک م لشیبه وسا رهیتختش نشستم ،خ یرو

توقلبم  شهیوداغ نبودنت هم یعکس زدم.ماهانم رفت یخندون تو یبه چهره  یرو برداشتم بوسه ا زیم یرو عکس

 ....شهیقلبم م نیمهمون ا شهیهم یو دلتنگ ی....رفت مونهیم

 ! یدلتنگ شهیدرد؟م شهی؟مییجدا شهی،سهم من از عشق فقط م شمی! عاشق که منه؟یچرا قسمت من ا ایخدا

صورتم پخش شده  یتو یحیبه طرز فج شیخندم گرفت.آرا نهیآ یخودم تو ی،از چهره  دمیبه صورتم کش یدست

همه  نیگرفت از ا شیدور دوباره قلبم آت یاوردن خاطره ا ادیزدم. چشمم به گوشه اتاق افتاد با به  یبود .لبخند تلخ

 حجم نبودن...!

 جا بود ... نیمن از ماهان هم یبوسه  نی،اول دمیلبم کش یرو رو دستم

 قلب من قصد آروم شدن نداشت. نیکردم وا یهق م هق

 

 که عاشقم کرده! یرده اونبرگ یکاشک

 کلمه! کیبا  یحت برهیدل رو م نیکه ا یاون

 

 دارم یبیدلتنگ عجب حال عج منه

  نالمیم یو دلتنگ ییو روز از غم تنها شب
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 من حرف دلم بود که با غم گفتم  بغض

 نالمیدلم م بیشب از بغض غر هر

 

 .رونیکردم واز خونه زدم ب یبه دست از مامان خداحافظ کوله

 لب اسم خدارو زمزمه کردم و به راه افتادم. ریشدم،ز نیماش سوار

 . رونیتهران بود.از شهر زدم ب کیتراف ریساعت فقط درگ کیتهرات ، کیاز تراف امان

 کرد و گردنم خشک شده بود. یدرد م سرم

 آهنگ...! نیآرومم کنه ا نکهیکرد تا ا یخورد م شتریشد ،عصابم رو ب یاموبند پخش م سیخ یجاده  آهنگ

کجاست...من که بلد  گهیتاالر پارسِ،اونجا د یتو یشدم .اوم گفت عروس نیقزو یپنج بود که وارد ورود ساعت

مخاطب ها اسم نگار رو  نیداشبورد برداشتم،از ب یرو از رو یپارک کردم ،گوش ابونیاز خ یرو گوشه ا نی.ماش ستمین

 شت.رو بردا یلمس کردم.باالخره بعداز چندتا بوق گوش

 الو -

 ؟ی،خوب یسالم نگار-

 خوبم ممنون-

 چه خبرا؟-

 گفت: متعجب

 شما؟!-

 هما! یتلفن یتاکس-

 گفت: یتند به
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 دارم! یمگه من با شما شوخ-

 که میخب خب آروم باش دعوا ندار-

 ؟یکینگفت-

 حدس بزن؟!-

 کار دارم ! یک نمیمسخره نشو بگو بب-

 گفتم: ییترش رو با

 خاک!دالرامم-

 دختر چه خبرا؟ ییعه تو-

 ...! یاز پشت تلفن کتکم بزن یخواست یکه م شیپ قهی،چند دق یشاد شد هیچ-

 کنه  یعصابم رو خورد م گهیمحمدِ د ریببخش باوا نشناختمت ،همش تقص-

  شهیحرص نخور پوستت چروک م یاله یاله-

 گرفته، تیمرض توام شوخ-

 کردم وگفتم: یا خنده

  یتاالر پارس رو بگ قیآدرس دق شهیخب باوا توام م-

 

 !یدعوت یتوام عروس-

  ،کهیبله پس چ-

  یهم عال یلیخ-
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بود که باالخره با  میو ن شیتاالر شدم .ساعت ش یراه رونیزنان وح جیتاالر رو گرفتم گ قیآدرس دق نکهیاز ا بعد

 کردم... دایهزار پرس وجو اونجارو پ

 

رو  استرس من نی.نا آروم بودم وادیکوب یم نهیخودش رو به س یتموم وجودم رو فرا گرفته بود.قلبم به تند استرس

 کرد. یکالفه م

 تاالر گذشتم ،هنوز به شدت شلوغ نبود .... یسست و لرزان از ورود یپاها با

قدم تند کرد  دنمیشدم.با د کیبهش نزد یبه خوشحال ایمادر مح دنیاومده بوزن با د ییتاالر شدم اندک مهمونا وارد

 وشش گرفت .آغ یمن رو تو

 خوشبخت بشن  اجانیباشه انشا اهلل مح د؟مبارکیسالم خاله خوب هست-

 انشا اهلل قسمت تو  یمرس زمیعز-

 خودم بزنم . ی افهیوق ختیبه ر یدست هینقطه نشستم ،بهتره  نیکورتر یتو

 رو برداشتم،تلو تلو خوران وارد پرو شدم. لمیوسا

لباس  یسادگ نیقسمت  کمرش داشت .در ع یزیر یها دیبود،مروار یقیاش قا قهیکه قسمت  یرنگ ینفت راهنیپ

 بود! یکیش اریبس

.قسمت  ختیآبشار پشتم ر نیسر بستم که ع یاز باال یصورتم کردم ودرآخر موهام دم اسب یرو یتیال شیآرا

 ..... ختمیطرف صورتم ر هی یموهام رو کج رو یجلو

 .نرویبه دست از پرو زدم ب فیتموم شدن کارم ک ای

 شلوغ شد! نجایپرکرده بود ،چشمام گرد شد اوه چه زود ا یکه تاالر رو تا حدود ییمهمونا دنید با

 به سمتشون قدم تند کردم.... ینشسته بودند با خوشحال یعروس گاهیبه جا کیبچه ها که نزد دنید با

 ... دیمن رو به آغوش کش یبلند شد،به آروم یصندل یاز رو دنمیبا د نگار
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  یخانوم یخوب یسالم نفس-

 سالم سالم نگار بانو -

 فاصله گرفتم.نفس رو به آغوش گرفتم.... ازش

 ؟یبه به عروس خانم چطور مطور-

 ؟! یدل یخوب-

 درهم گفتم: یاخما با

 خوب عشقم  یبهم نگو دل-

 گردشده گفت: یچشما با

 باشد-

 اومده.... ایمعلوم شد که مح یهلهه و سوت وشاد یصدا با

 گرفتم ... یکردم ،کنارش جا یروبوس میبا مر یولکه هول

 زدنند. یوارد تاالر شد همه براشون دست م مانیوپ ایمح

 مهمون پاهام شد..... یوسست ستادیوارد تاالر شد قلبم از حرکت ا مانیوپ ایکه پشت سر مح یفرد دنید با

 

 وارد تاالر شدن ... مانیوپ ایپشت سر مح تایبود!آهان ب یدست تو دست اون دختره ،اسمش چ پدرام

 شد... ی...نفسم گندتر وگندتر م دیکوب یم نهیمحابا خودش رو به س یشد ،قلبم ب یاز کمرم جار یسرد عرق

 گرفتن ... یعروس جا گاهیجا یتو مانیبه همراه پ ایمح

 دادم... یگلوم رو قورت م یخفته تر یبه اون دوتا بغض ها رهیوجودم چشم شده بود .خ ی همه

 عروس رفتم... گاهیپشت سر بچه ها به جا شونیپر یبا حال دمیبه موهام کش یدست
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 خراب بیرفت وحال دلم عج یم جیسرم گ ستادمیبلند شد .عقب تر از اونا ا مانیاز کنار پ یما با شاد دنیباد ایمح

 بود ....

 گفت: یباشاد دنمیبا د ایمح

 !؟یدالرام اومد یوا-

شده  شیآرا ییبایکه به ز ییبه چشما رهیآغوشم گرفتمش ...خ یتو یمهمون صورتم شد ،به سست یحال یب لبخند

 بود گفتم:

  یخوشبخت بش ایمبارک باشه مح-

 وگفت: دیبه صورتم کش یدست یبا نگران ایمح

 دالرام حالت خوبه؟-

 گرفته گفتم: ییصدا با

 خوبم خوبم-

 فاصله گرفتم.... ایححرکاتم بود از م ی رهیکه خ یمانیتوجه به پ یب

 شدم.... میشد عشق قلب یبه تازگ ،کهیمرد نیا رهینقطه نشستم وخ نیکورتر

 شده بود...! کیبهش نزد یحیاومد به طرز فج یبراش عشوه م تایزدو ب یحرف م تایب با

 و من دوباره شکستم! دیصورتم غلت یرو یاشک قطره

 بدنم رخنه کرده بود.... یحا یجا یجون دادن بود ،حسادت تو نیها برام ع لحظه

 سرش رو بلند کرد..... هویپدرام بودم که  ی رهیخ

 

 حس شد.... یکرد بدنم کرخت و ب ینگاهم م رهیخ رهیسرش رو بلند کرد.خ نکهیپدرام بودم تا ا ی رهیخ



 ییکوله بارتنها

 
345 

 

 شدن.. یانداختم ومشغول ور رفتن با گوش نیی،سرم رو پا دیلرز یوپام م دست

کنند .پدرام  ینگاهم م رهیخ رهیهردو خ دمیشد ،سرم رو بلند کردم د یاس ماحس ینگاهش به خوب ینیسنگ

 ...!یخصمانه وعصب یبا نگاه تایگنگ و ب یبانگاه

 رفتم... سیبه دست به سمت سرو فیبلند شدم وک یاز رو صندل یتند به

 دادم... یتند تند بغضم رو قورت م ی نهیخودم توآ یبه چهره  رهیرو باز کردم وخ آب

 روبه رو شدم .... تایبه پشت سر برگشتم که با ب یکفش کس یصدا با

 ...دیرس میبه دو قدم نکهیتر شد ،تا ا کیونزد کیبهم نزد یحرف چیه بدون

 شدم.... رهیچشماش خ ین ین ی.تودیچشمام لغذ مردمک

 دستش رو دور گردنم حلقه کرد..... ییهویحرکت  هیرو جابه جا کرد ،با  فکش

 نداشت! یا دهیفا یدستش قرار دادم ول یکردم.دوتا دستم رو رو یم یام حبس شد...احساس خفگ نهیس یتو نفس

 نداشتم.... یکردم .حالم بد بود وتوان کار یکرد ، احساس مرگ م یخس خس م گلوم

 چفت شده اش گفت: یدندونا با

 یمن نیدور پدرام نپلک چون تضم گهید یشنو ی،از من م میکوچولو منو پدرام قرار آخر هفته باهم ازدواج کن نیبب-

 !ارمیسرت ن ییبال هیکنم که 

 خورد .... یبهم م یعجز وناتوان نی،حالم از ا دیغلت یصورتم م یاشک دونه دونه رو یها قطره

 کردم.... یافتادم به شدت سرفه م نیزم یرو از دور گلوم آزاد کرد ،رو دستش

 ...رونیزد ب سیروتوجه به حال زار من از س یبه پام زد وب یلگد

 کردم... یم نییگلوم باال وپا یرو رو دستم

 نرویزدم ب سیاز سرو جهیکردم وبا سر گ وارید ی هیرو برداشته بود .دستم رو تک سیکل سرو میهق هق گر یصدا

 ....رونیاکثر مهمونا از سالن زدم ب ی رهیتوجه به نگاه خ یتوجه به پوششم  ب یسرم انداختم ب یشال رو رو



 ییکوله بارتنها

 
346 

 

 

 پدرام

 

 شد. داشیدختره پ نی،اه باز ا شهیم کیبهم نزد تایب

 :گمیوبا حرص م رمیم یکنه ،دندون قرچه ا یدستش رو به دستم حلقه م یلبخند مضحک با

 من چندبار بهت بگم به من نچسب! تایب-

 گفت: یعشوه وبغض ساختگ با

 نکن...! ریهمه منو تحق نیکنم ا یعه پدرام من دوستت دارم خواهش م-

 :گهیم تایکه ب زنمیبه موهام م یچنگ یکالفگ با

 عه پدرام موهات رو خراب نکن!-

 بهش رفتم یغره ا چشم

 به توچه ها به تو چه !!-

 یخدا یکنه وا یدستم حلقه م نیکه دوباره دستش رو ب رمیسالن م ی.به سمت ورود رهیگ یقدم ازم فاصله م چند

 ...دمیمن تو عمرم ند نیمن پرو تر از ا

 یگ!قلبم از دلتن ومدهیچرا ن ی...لعنت نمیب ینه دالرام رو نم یگردونم ول یبه طور نامحسوس چشم م شمیسالن م وارد

 ...شهیفشرده م

 کنه،لعنت بهت دختر...! یم کیخودش رو بهم نزد یبیبه طرز عج تایرم،بیگ یم یجا یزیم پشت

 !؟یکرد کاریدالرام ،دالرام تو با من چ یوا گذرهیم یبرام به کند قیدقا

 ...رهیدختر از رو نم نینداره ا دهینه فا ی. ولرمیگ یازش فاصله م یکنه و من با کالفگ یکنار گوشم وز وز م تایب
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شرمِ !دالرام من کجا  یدختر چه ب نیخدا ا یخنده وا ریز زنمیتونم خندم رو کنترل کنم ،م یکه نم گهیم یا فهیلط

 کجا؟! نیا

که دالرام گند  نیمن ا یخدا یشم،وایاش م رهی.خ شهیسالن نشسته خندم خشک م از یکه گوشه ا یدختر دنید با

 ...!یپدرام گند زد یزد

من خنگ شدم رفت  یوا خدا نمیب یم یرو خال زیکنم پشت م یتا بلند م نییاندازم پا یکنه سرم رو م یم نگاهم

 کجا رفت پس...!

 دهیبهم م یتکون تایب

 حواست کجاست پدرام ؟!-

 کنم یزمزمه م رلبیز

 دالرام!-

 :گهیم متعجب

 دالرامِ؟ یآب راهمیدالرام نکنه اون دختر پ-

 گردم یسمتش بر م به

 !؟یدیتوام د-

از  یکه با حال زار یدختر دنیباد ستینه ن یگردم ول یدور تا دور سالن رو م جی...گ رهیگ یازم فاصله م دمیم هولش

 ....رونیب زنهیتا من برسم، از سالن م یکنم ول یدم تند مبه سمتش ق شهیقلبم مچاله م رونیب زنهیسالن م

 ...ستهیا یمقابل م یا ثانهیدوباره با لبخند خب تایکه ب رمیدوان سالن رو م دوان

 عجله! نیکجا با ا-

 ....رونیب زنمیودوان دوان از سالن م دمیکشم .هولش م یچشمام براش خط و نشون م با

 !نیزم یدختر انگار آب شده رفته رو نیکجا رفت ا ستین یگردونم ول یم چشم
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 ....رهیگ یقلبم ضرب تند م نمشیب یم رمیم نگیدوان به سمت پارک دوان

 ...رونیب زنهیم نگیاز پارک یوبا سرعت وحشتناک شهیم نیتوجه به من سوار ماش یاون ب یول زنمیبلند صداش م بلند

 فتمیپشت سرش به راه م یبا سرعت وحشتناک تر ارمیم رونیب نکیرو از پارک نیکشم ،ماش یصورتم م یرو یدست

... 

 حواست به دالرامم باشه. ایخدا

 

 .دمیکش یم ییها ال نیماش نیاز ب یاوردم با سرعت وحشتناک رونیب نگیرو از پارک نیهق کنان ماش هق

 شد...! یبرام مرگ محسوب م نیبد بود غرورم شکسته بود وا یلیخ حالم

 یبا صدا نیکردم ماش تیرو به سمت چپ هدا نیو ماش دمیکش یادیظاهر شد فر نیمقابل ماش که یسگ دنید با

 به درخت برخورد کرد. یبد

 یمحو یکیتار یصورتم حس شد.چشما کم سو شد وکم کم تو یخون رو یمحکم با فرمان برخورد کرد وگرم سرم

 فرو رفتم....

 

 پدرام

 

مت به س نشیشد ماش یدونم چ یکردم ،استرس تموم وجودم رو فرا گرفته بود .نم یم بیرو تعق  نشیسرعت ماش با

 شد . تیچپ هدا

از  یمتوقف شد عرق سرد یبد یبا صدا نیترمز قرار دادم .ماش یبه درخت پام رو محکم رو نشیبرخورد ماش با

 شد. یپشتم جار

 حبس....! نهیس یقلبم گند شد و نفس تو ضربان
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 کردم. یلب زمزمه م ریشدم .اسمش رو ز ادهیپ نیاشلرزون از م یپاها با

 به چشمام هجوم اورد... کبارهیشد واشک به  نییگلوم باال وپا بکیمهمون گلوم شده بود س بغض

 شده بود . زیر نیماش یجلو ی شهیبه شدت مچاله شده بود .ش نیماش سپر

 جون دالرام حس از تمام بدنم رفت.... یجسم ب دنیرو باز کردم با د نیدر ماش یحال زار با

 دمیکش نیجون دالرام رو از ماش یوهزار ترس تن ب اطیفرمان جدا کردم .با احت یدست دالرام رو از رو یآروم به

 ....رونیب

 پر شده بود از مردم رهگذر... نیواطرف ماش دور

 خوابوندمش و پشت رل نشستم... نیاومدن اورژانس نشدم پشت ماش منتظر

 !یریبم دیتو نبا رامدال

 شو...! داریب عشقم

 نزار...! تنهام

 شو من عاشقتم....! داریب یلعنت

ودوان دوان به سمت بخش اورژانس  دمیجون دالرام رو به آغوش کش یرو نگه داشتم تن ب نیماش مارستانیب مقابل

 رفتم...

 

 پدرام

 

 زدم.... یدادم ،به موهام چنگ م یمقابل،کالفه بار پام رو تکون م واریبه د رهیخ

 رو لمس کردم. یگوش یتوجه به شماره صفحه  یبلندشدم.ب یصندل یاز رو میزنگ گوش یصدا با
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 .....دیچیتو گوشم پ مانیوناراحت پ یعصب یصدا

 !ستمی!الو مگه من با تو ن؟یکجا رفت یمنه ها گذاشت یسرت عروس ریتو؟!خ ییالو پدرام کجا-

 نالم یم یگرفته ا یصدا با

  مانیپ-

 :گهیکنه ونگران م یم یشه،مکثیقطع م کبارهیبه  صداش

 افتاده؟! یپدرام حالت خوبه؟اتفاق-

 نزن ،دالرام تصادف کرده ! یکس حرف چیبه ه-

 :گهیم یبلند یباصدا

 ؟یچ-

 آروم باش! سیه-

 بود ،سالم بود  نجایآخه اون که ا-

 برات.... دمیم حیتوض-

 به عقب گذاشت.... یبرداشتم،قدم زیتماس رو قطع کردم.به سمت پرستار ه یپرستار دنید با

 حالش چطوره؟-

 زده شد... هیسرش شکسته که بخ یکم فتادهین یاتفاق خاص یول ومدهیآقا !هنوز به هوش،ن دیآروم باش-

 شکرت که دالرامم سالمه.... یچرخم خدا یخودم م دور

 

 دالرام
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 اندازم .... یم یبه اطرافم نگاه یجیکنم ،با گ یرمق چشم باز م یب

 افتاده؟ یچه اتفاق یعنی، مارستانیب نجایا

 !ا؟یا،بیمح یاوردن تصادف،عروس ادید...با به شده بو نیسنگ یبه طرز وحشناک سرم

به اتاق  سر برگردوندم که با مرد  یچشم دوخته بود با ورود کس اطی.از پنجره به حدیصورتم غلت یرو یاشک قطره

 روبه رو شدم.... اهامیرو

 شدم زد...! یچیسر باندپ یرو یشد بوسه ا کیانداختم ،بهم نزد نییرو پا سرم

 صورتش کرد. یچاشن یکردم لبخند یبهش نگاه م متعجب

م حبس ا نهیتند گرفت ،نفس تو س تمیدستش گرفت ،ضربان قلبم ر نیکنار تخت نشست دستم رو ب یصندل یرو

 شد...

 اومد. یاز دستم بر نم یکار ین شده بود ولهام از شدت شرم گلگو گونه

 خطاب به من گفت: یگرفته ا یصدا با

حال  نیا یرو عقب نندازه ...امروز که تورو تو یآدم  کار نکهیا یتلنگر برا هیتلنگر بود! هیدالرام اتفاق امروز برام -

مظلوم  یاون چشما دمتید مارستانیتخت ب یبارکه تورو رو نیو تار شد...!اول رهیمقابل چشمام ت ایدن دمید

 کرد.... وانهیومعصومت منو د

 عاشقت شدم دالرام؟! من

 .دمیدهنم قرار م یناباور دستم رو رو 

 

 ...دمیدهنم قرار م یدستم رو رو ناباور

 عشقش ... یتو شمیبه چشماش مست م رهیخ

 ...گردونم یرو ازش برم شهیوخنده هاشون قلبم مچاله م تایاوردن ب ادیبه  با
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 ....نذاره که پدرام نهیبشکنه ،نزار حسوت نداشتنت به دلم بش تیدلم بازم از دور نیدالرام ،من عاشقت شدم نزار ا-

 دالرام بشه... یب

 

 یشکسته ...م ایدن نیا ی...دلم شکسته از دست نامرد دهیاجازه نم یغرور لعنت نیدونم چرا ا ینم یعاشقشم ول منم

 مثل ماهان از دست بدم... نمیترسم ا یترسم!آره م

زمه کشم،ناباورانه زم یم رونیدستش ب نی...دستم رو از بشهیبهم وصل م یانگار برق چند ولت زنهیدستم م یرو بوسه

 کنه... یم

 دالرام!-

 :گهیپشت به من م دیوناام شهیبلند م یصندل ی.از روشهیم یصورتم جار یرو اشکام

 ...ینش تیتا تو اذ رمیدالرام!م رمیمن م-

 !؟یرو بدون قلبم رو شکست نیا یول رمیم

 :گمیم یگرفته وبغض آلود یکه با صدا شهیدر م کیداره نزد یقدم بر م یبه آروم شهیهق هقم بلند م یصدا

 پدرام!-

 :گمیکنه که دوباره م ینم یتوجه

 !؟یخوا یپدرام !تو که عروس سر شکسته نم-

 :گهیکنه نا باورانه م یگرده و قدم تند م یبه سمتم بر م یتند به

 دالرام تو...!-

 شده...! ی،چه جالب اشک وخنده باهم قاط زنمیم یلبخند

 :گهیم یشاد با

 ...ونتمیعاشقتم دختر ،دالرام د یوا-
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 :گمیبندم وزمزمه وار م یرو م چشمام

 منم دوستت دارم پدرام !-

 

 

 بعد چندسال

. 

. 

. 

کرد ...من شدم عروس خونه پدرام ...!پدرام شد مرد قلب  رییتغ به کل یکشم .همه چ یبه شکم باال اومدم م یدست

 من...!

 باشه ... یرفت تا پدرام ماهان

 زنده باشه... ینیرفت تا آرت ماهان

که  ییکران وجود داره ،ماهان ها یب یایدن نیا یتو یلیداره ،از جنس ماهان خ لیدل هی یباشه که هر رفتن ادمونی

 کردن.... دایپ یفرصت زندگ ایلیبا رفتنشون خ یرفتن ول

 جسمشون نه! یکنه ول یم یهستن ،روحشون کنار ما زندگ شهیها هم ماهان

 ...یرسوند انیمنم به پا یزندگ یها یشکرت که تلخ ایخدا

 

حسرت مهمون قلب  دوارمی.ام دیخوش باش تونیزندگ یتک تک لحظه ها یتو دوارمی.ام دیرس امیرمان هم به پا نیا

 ....مهربونتون باشه

 کردن... یهمراه یینوشتن رمان کوله بار تنها یکه من رو تو ییاز کسا ممنون
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 یکنم از دوستا یرمان ....تشکر م نینوشتن ا یبود برا یدیکه ام یاریخانم فاطمه آقا زمیعز اریاز دوست بس ممنون

 تک تک لحظه ها بودن.... یخوبم که همراه من تو

 

 چه سخت است خوب ماندن...."

 "فرهاد ماندن... نیریش وچه

 

 لو  ی:زهرا نب سندهینو

۱۳۹۷/۱/۸ 

 ییبارتنها کوله

 عاشقانه یانجمن رمان ها عضو

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 
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