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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  
 

 این رمان فروشی می باشد 

 

 

 دوستت خواهم داشت"  یواشک یرمان "

   قلم: فاطمه  به

 

 

رمان هم تنها از    نیکامل ا لیفا د یهستند( خر اتیح دی در ق  تهاشیبوده  شخص یرمان واقع  زانمی )عز
 خواهد داشت.   یقانون گرد یرمانکده مجاز است وگرنه رسما پ تیسا

 

! دمیشن یم  یزینه چ دم،یدیم  یزیدوخته حواسم جمع نبود. نه چ رونیچشم به ب یدرون تاکس از
  ی! بخاطر دلهره و اضطراببرهیم نی و از ب خورهیبپاست که ذره ذره منو م ییدرونم بلوا دونستمیفقط م

 تمام بدنم از درون لرزش داشت.  کردم،ی که تحمل م

http://www.romankade.com/
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 خوِد تنهام زمزمه کردم:  یبودم . برا  حالی ب  یلیخ

 

 ی ناز

 ی که شد عاشق

  دیخوندن رو هم با  ییالال

 ! یگرفتیم ادی کنارش

 از عمرت  ماندهی باق یها شب

 ها  یسادگ نیا به

 ...! شنینم  صبح

 

  یپا بمون  یامروز رو رو  هی دیر شده با! هرطواریامروز رو دوام ب  هیامروز رو بخودت جرات بده!  هی یول 
بهم قول  نوی..... ا یش ی..... امروز تو دشمن شاد نمیتون ی..... حتما میتونیتو م ی! نازیاری و دوام ب

 تالشت رو بکن..... یهمه   کنمی بده... خواهش م

 

 هام سوخت.   هیرو فرو دادم که احساس کردم تا ر یو سوزان  نیبستم و نفس اندوهگ چشمامو

 

  نن،یو زبون بب فیالجوشن منو ضع یشمر ذ ی فهیروطای قرار بود ....... اگه بنا بود...... امروز ت اگه
 ! فتهیو آوار شدنم ن ختن یرورکشتم و خالص که چشمشون به ف یم  ابونایخ نی هم یفقط خودمو تو
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   ۱۸دفترخانه عقد و ازدواج افتاد شماره  یاالب  یو چشمم به تابلو ستادیا یتاکس

 

و با تمام زورم بازش کردم و پا به   حالی رو فشار بده! ب یتاکس ی رهیدستام نا نداشت دستگ گهید
 گذاشتم. ابونیخ

 

 اشتم. راه رفتن ند ی. ناکشوندمیبزور دنبال خودم م پاهامو

 ! فتهین  چکسیکه چشمم به چشم ه خواستی فقط مــــــــــرگ مرگ مرگ م دلم

 

  نیاز هم یگوشه ا یکه شد حت ییهرجا خواستی! دلم مخواستیسروصدا م یآرام و ب یمرگ دلم
 . رمیآرام و آهسته چشمامو ببندم و بم  یتمام نشدن  ابانیخ

 

 شده بودم.  ایدن الی خیبداشتند! من که کال بسپارم که آرزوشو   یرو به کسان  ایو تمام دن  رمی بم

 

هم  ارو یدن نیا دنیچشم د  یچشمام به طوفان سپرده شده بود و حت یتمام آرزوهام جلو  منکه
 هم متنفر بودم! یکه با تمام وجودم از زندگ  ینداشتم چه برسه به زندگ

 

 ساعت چنده! دمیدم تا باالخره فهمبه ساعتم کردم. چندبار پلک ز ی. نگاهدمیمحضر رس یجلو

 

 هم از وقت مقرر گذشته بود.  قهیدق  10و االن   میاونجا باش 11بود ساعت   قرار
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  دونستینم  کهی کردم! در حال ریازش جدا بشم که د ستمین یاصال راض  کردیاالن فکر م  ای پو حتما
 !نمیسرشو به تنش بب  یدوست ندارم حت

 

عمو   دیروز اول بارها و بارها گفته بودم شانکه از کنه! م یباز میبا زندگ ینجوریدلش اومده بود ا چطور
 به سامان برسه!  یزندگ  نینذاره ا

 

 یتو یشعله ور شد و احساس سوزش شتریحرفم، آتش خشمم ب   نیبه ا ایعکس العمل پو یادآوری از
 قلبم کردم!  

 

 ی دونهی ی ک یمن، بخاطر تو  نینازن  یمن، قلب من، دخترعموگفته بود: عشق  دهیبا قهقهه خند ایپو
و هرجور شده تورو بدست   ستمیا یبابام م یهمه حت یعموجوونم، بخاطر تو مهربون خودم، جلو

به   اشتنتد یو برا  یمن، که تمام عمرم یِ ! فقط تــــــــــو تــــــــــو تــــــــــو! تو نازارمیم
تمومه.  یه همچعشق و خواستن رو از من قبول کن و باورش داشته باش ک نی! ازنمیم شی آب و آت

 ؟؟؟ یکن ی االن با من ازدواج م

 

 محضر دوختم.  یو چشم به پله ها  دمیبصورتم کش یدست

 پله هارو باال بره! نیا خواستیم یک

 

 .  دمیبلند از ته دلم کش  یبستم و آه چشمامو

 گرفته شده! یکه ناجوانمردانه به باز یمن یتمام زندگ  که دارمت و شاهد  دونمیم  ایکردم: خدا زمزمه
ظلم نبود! پس خودت خودت خودت...... فقط خودت کمکم  نیکه حق من ا یتم شاهدمطمئنم خود
 ندارم!  یاوریکن که جز تو 
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 پله ها گذاشتم. یقدم لرزانمو رو نیباز کردم و اول  چشمامو

 

 و .............. شدیتموم م  دی...... باشدیتموم م  دیبا نکاریا امروز

 

بهمراه آرزوهام   میمن تمام زندگ   ی...... خداکردمیم دایپ   یرنوشت؟ چه سکنم؟؟  کاری قرار بود چ بعدش
 بود و آراشته کردنش اصال امکان نداشت!  دهیچی سخت بهم پ یروزها نیدر ا

 

 !دمیمحضر رس یورود یجلو دم،یکش یدستمو به نرده ها گرفته بودم و بزور خودمو باال م کهیحال  در

 

 به داخل انداختم. یباز، نگاه  مهیدِر ن  یاز الو بدون وارد شدن  ستادمیسالن ا یتو

 

نشسته  یگوشه ا اخان،یپو رتشونیغ  یهمت و ب یبا پسر ُاسکل و ب  نشونیقهار و زن نازن  یعمو
 فکر بودند.   ین تو بودند و همه شو

 

 . دیچرخ نگام

بابام.......... چقدر  رهچا یمامانم........ ب نوایکنار پنجره بودند......... ب بانیهم با مامانم سر در گر بابام
سفره   یکرد..... آخرش با خشم نان رو برداشته تو حتمیگفت و گفت و گفت ......... چقدر نص

  یروز نی! به ایپسرش بش یتو زِن زندگ ذارهیبرکت قسم برادرم نم نیانداخت و فقط زمزمه کرد: به ا
عموت به  اد، یبدست م  یجورچه و   هیحالل تر از هر حالل یدون یسفره مونه و خودتم م یقسم که تو

کردم و تمام اخالق   یعمر باهاش زندگ هی......... من کنهی پسرش حذف م یشده تورو از زندگ یهرنحو
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..... دوارمی! فقط امتیزندگ  نیتو و ا نی........ اگمی...... اصال نمگمیمن گهینحسش کف دستمه. د 
 اشتباه کرده باشم.  دوارمیام

 

الاقل به ما رحم کن که  ،یکنیبخودت رحم نم یگفت: ناز ختیری اشک مکه سرسفره فقط  مامانم
 نکن!  یباز ینجوری! با سرنوشت خودت اارهیسرت م ییو چه بال هیعموت چ  میدونیم

 

 کرده بودم ... یمن خودخواسته با سرنوشتم بدجور باز و

 

گذاشته بود، شکست   میدگزن یهمان عمو که پا رو دادمی لحظه هم اصال اجازه نم  نی.... االن و در ااما
و ته   نهیباخته مو، عمر هدررفته و حال نزارمو با چشم بب  یشدنمو، زندگ کهیت که ی مو، خورد شدنمو، ت
 . ختیرو بهم ر یزندگ  نیشه که به عهدش وفا کرد و ا دلش خوشحال با

 

 حال بدم شاهد باشند.  نیمنو با ا ذاشتمینم  چوقتیه  چوقتیه چوقتیه

 

 مو قورت داده خودمو بخدا سپردم. م و آب دهنقلبم فشرد  یرو دستمو

 

 درو بازش کردم.  شتریدر گذاشتمو هرچه ب ی رهیدستگ یمو رو خزدهی دست

 

 فم برگشت.  همه شون بطر ینگاهها
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محکم و بلند،   ییبا قدمها دمی که کال برام ناباورانه بود، د ادم یز رتی در کمال تعجب و ح یا لحظه
عمو بندازم به   یبطرف خونواده  ی اصال نگاه  نکهیو بدون ااتاق شدم   راست وارد یافراشته و قد یسر

 یبرا احترامهم با  یقشنگ و بلند دادم. سر یسالم کردی نگام م نکشیمحضر داِر آشنا که از پشت ع
 آوردم! نییپدر و مادرم پا 

 

 ! ستادمیا زشیم یگرفته راسخ جلو لی سالمم رو با محبت تحو جواب

 

  رتونیخ یانشاا... که دعا گفتم: باباجوون، با اجازه تون! نیم کرده محکم و مت رو به مامان بابا فقط
تون از سرم   هی. ساشمیخالص م  نیاول کار از دست قوم ضال   نیپشت و پناهم باشه که هم شهیهم

 کم نشه!

 

  اقتمو یل یو ب  یگوربگور یمادام العمر من و پسرعمو تی محرم ی غهیهم ص یبه محضردار که زمان  رو
 یکه اصال حوصله  نی تر کارو تموم کنلطفا هرچه زود ،یگفتم: جناب الماس  یود کرده جدده بخون

 مسموم رو ندارم.   یهواها یبعض  یتنفس تو

 

  یو وساطت گمینم یزی هم روش گذاشته گفت: چ یرو بطرفم چرخوند و خودکار  یدفتر محضردار
رو تمومش   یاول کار همچ  نیره همکه خبر دارم بهت یو اونجور نی رو گرفت متونیچون تصم کنم،ینم
 ! االن امضا کن.یاتفاق نبود نیامروز و ا قیدخترم! تو ال  کنمی . برات دعا منیکن

 

بودم رو درآورده   دهیرو که مخصوص امروز خر ریو چشمگ ییطال یخودکار فمی دست بردم و از ک آرام
 رو امضا زدم.   کردمیامضا م دیکه با  ییجاها
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 ود. باش تکون نخورده بهنوزم از کنار با ایپو

 

 بلند شده بطرفمون اومد.  یالماس یآقا یشده بودم که با اشاره تموم ن هنوز

 رو بهش سپردم.   دانیو م دمی تمام شدنم کنار کش  با

 

توش بودن و حلقه مو هم  شییاهدا یطال کهیکه چندت  یکوچک یجعبه  فمیتموم شد، از ک  تا
 گذاشتم.  زیم یکنارشون گذاشته بودم رو درآورده رو

 

کرده بودم   هیگر یدار شده بود، بحد شهیمدت که اختالفمون ر نیدر ا کردمیو فقط خداروشکر م فقط
گند  هیداشت. وگرنه گر هایشکرگزار ینداشتم که واقعا جا دنیبار یاشک برا یقطره ا یکه امروز حت 

 رده بودم! خوب خودمو حفظ ک  یلیلحظه خ  نیو ابهتم که تا ا های تمام خوددار به زدیم

 

که به   ینی ات. همون زم  هیمهر نمیگذاشته آرام گفت: ا زی م یرو رو یسند ایدر فکر بودم پو همچنانکه
 نامت زدم.  

 

 گذاشتم. فمیک  یبرداشتم و تو ز ی م یدهنمو باز کنم، سند رو از رو نکهیا بدون

 

 ! دیدار گفت: لطفا سکوت کن محضر
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  دیتونیگفت: تمام. م انیکرده بعداز پا ییخوندن دعاکه شروع ب ستادمیبرگشتم و روبروش ا بطرفش
حق   دی و به ام رهی سرراهتون قرار بگ نهایبهتر دیذاریقدم م رونیکه ب  نجای. انشاا... از ادیببر فیتشر

 .  دیخوشبخت بش   یهردو در زندگ

 

 به بابام کرده بطرف در راه افتادم.  یآوردم و نگاه  نییبراش پا  یسر آهسته

 

باشه ما   ی!! هرچمیاز هم جدا بش ینجوریقرار نبود ا یکه از پشت سر گفت: ناز دمین رو ش ایپو یصدا
 ! مینیب   یرو م گهیهمد یو هرطور شده گاه میلیفام

 

 و چشمامو بستم!  ستادمیپشت بهش ا خوردی از حرفاش حالم بهم م کهیحال  در

 

همون بهتر که  یل فم، وبشکا نجایهم تونستمیزخمها داشتم که م یل یحرفا داشتم بهش بگم، خ  یلیخ
 موند.  یم  یابد در دلم باق یو خاکسترشون برا شدنیگفته نم

 

 بطرف در برداشتم.  یاعتنا به حرفاش دوباره قدم یب

 

رو هم با خودت ببر.   هیچندتا هد نیا کنمی خواهش م یبودم که دوباره گفت: ناز دهیبه در رس تازه
 الزمت بشه! یروز دیتو بود که شا یهمش برا

 

 و با خشِم تمام نگاش کردم.   زینتونستم تحمل کنم و تند بطرفش برگشته ت هگید
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که   خورهیشبه َمرده بهم م  ی!!! حالم از هرچیاریاسممو بزبون ن گهیو د ی لطف کن شهیگفتم: م یآرام به
! من چقدر ساده و  زنی ریرو که بهم م ییهایو چه زندگ  ستنیکالم حرفشون با ک ی یرو  توننینم  یحت

به دوتا   النمسپردم! ا نتیدروغ یداشتم و سرنوشتمو به دستت و حرفها  مانیم که به حرفات اپپه بود
  مهیسرم شاهد تمام زندگ یداشته باشم که دارم، خودش باال ییندارم که اگه خدا یازیتو ن  یحلب  کهیت

 .کف دستشون بذاره که شماهارو فقط به اون سپردم! ..... اروی بعض یجزا  کنهی و خودشم کمکم م

 

   ین یآن مرداِب غمگ مثلِ 

 نداشت ...!  لوفرین که

 من بد بود اما  حالِ 

 کس باور نداشت ..! چیه

 

 دانم یم خوب

 دهد ..!  یمرا ِدق م ییتنها که

 هم در چنته اش  عشق

 بهتر نداشت ..  نیاز ا یزیچ

 

م و  برداشتم که عمو محک یاما جالب، برگشته قدم ن یدروغ یاز صورتش گرفتم و باآرامش نگاهمو
 ! یگفت: نــــــــــاز دهیکش

 

 ! ستادمیبرگشتن دوباره ا  بدون
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بودم و االن ........  نداختهیهرچند کوچک هم بطرفش ن  ی وارد محضر شده بودم اصال نگاه  کهی زمان از
 !!  کردمی عمرا اگه بهش نگاه م

 

با   دمیدم که دمکث کردم و بعد بدون توجه به صدا زدنش دوباره راه افتاده خارج ش یلحظه ا فقط
و دخترم دخترم   یکردیم  فیکه اونهمه ازش تعر یاون دختر نهیآمرانه به بابام گفت: ا یل یو خ ییپررو
  ادی همرو   یو کوچکتر یو بزرگتر  ستین  شیحال   یچیکه هنوز ه یرددختر بزرگ ک  ینجوری! ایگفتیم

 نگرفته! .....

 

موارد به برادر بزرگترش   نگونهیم عمرا در انتونستم قدم از قدم بردارم. بابا گهیو د  دمیخشک سرجام
و اسم  کردی از فرصت استفاده م شهی!! عمو همکه هم زدی م یحرفش حرف  یو رو  دادیجواب پس م

 شهی......همکردی بارش م خواستی دلش م یو هرچ داشتیخودش گذاشته دور برم یرو دیسف  شیر
 !میادتسیا ی عمو م یجلو دیو ....... خودمون که با میبود دمونهم خو

 

نه؟ اول بخودتون و سراپاتون   هیبراتون خال دانیاتاق برگشتم و وارد شده محکم گفتم: باز م بطرف
  یل یسالها از شما خ نیتمــــــــــــــــــــام ا یتو نکهینه ا! نیو بعد قضاوت کن نی بنداز ینگاه
  م؟یو احترام بذار میباش  و در حد خودمون میریبگ  ادیرو  یکه ما هم کوچکتر می دید تیو درا یبزرگتر

  شی و ر یبزرگتر نی ! همنیگیدلتون خواست م یکه االن هرچ نیدیازم د یزیتا به امروز جز احترام چ
  یمشکل نی ختم شد، وگرنه ما که خودمون کوچکتر نجا یشما باعثش بود که عاقبت ما به ا یدیسف

که   تیمردانگ و  رتیبه غکه حاشا  یبرد کجای مرد هستش رو  یهرچ یآبرو  ادی!! خوشم ممینداشت
مثل تو گذاشته  یفرد یاسم قشنگ عمو، که رو فهی ! بخــــــــــدا حیازشون نداشت یاصال اثر

 !فهیبشه...... حــــــــــ

 

 !!!یییییییییبلند گفت: نــــــــــاااااااااااز ایپو
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ـــــــــووووو  گفتم: تــــــــــووووووو خــــــــــفه! تـ یمحکم بطرفش گرفته جد انگشتمو
 پس الااااااااااااال! یتا بزرگ ش یمامان جوووووووونت رو بخور رِ ی ش  دیهنوز با

 

شعور، هزار بار گفتم    یزبون دراِز ب یگفت: دختره  ادزنانیسرخ شده بود بلند شده فر کهی در حال موع
و از آسمون  یبود تحفه یادی! فکر هم نکن زخواستمیم ا یپو یبرا  نهاروی و من بهتر یما نبود قیتو ال
 نویکه ا شهیمپسر و همسر عالم   نی! پسر من بدون تو هم خوشبخترشهینم دایکه لنگه ات پ یافتاد

  فیح  یشمرده بودم ول  وونهی د نیا یروزهارو دونه دونه برا نی! تمام ادمی بهت قــــــــــول م
 که.....

 

و خودش   نهیب  یرو م  ی و همچمه  سر یاش باال هیدارم که سا ییبلند زده گفتم: منم خدا  یپوزخند
 یکه ذره ا ستمی هم ن ی! خداروشکر کسنی سپارم هم یخودم م  ی! فقط شما رو به خداکنهیقضاوت م 

 .......یآرزوم باشه ولــــــــــ شی بخوام و بدبخت  ایپو یبرا یبد

 

  دمیکش یم ی محضر خط و نشون بزرگ وارید یرفتم و دستمو دراز کرده همچنانکه رو  واریبطرف د تند
 دم ینشون م نشــــــــــون! به شما نمیخــــــــــط، ا نیا دخــــــــــدایگفتم: به ام
خوشبخت تــــــــــر! تا   یو ک شهیخوشبخت م یهستش و ک  یو چه مدل هیچه جور یخوشبخت
و تحمل کنه که  نهیبرادر زاده شو نتونه بب  ی و خوشبخت  یکه سعادت و راحت  یبشه کس  ـــورکـــــــ

 ردن بزنه و هزار نقشه براش بکشه!حاال خودشو به م

 

 هم فقط با کمک خدا دوام آورده بودم!  نجاروی! تا ا رفتمی م دیتحمل کنم و با تونستمینم گهید

 

بانــــــــــوووووووو،   دید میعمو از پشت سرم داد زد: خواه شدمیتند از اتاق خارج م  همچنانکه
 !!!دید میخواه



 دوستت خواهم داشت   ی واشک ی 

14 
 

 

و دستت از گور   یکه آرزو بدل نــــــــــمون دمیمنم نشونت م دخداید گفتم: به اموسط پله ها بلن از
 شرف دارن به هزاران مثل توووووووو!   ابونیخ یکه افراد تو به،ی نمونه غر رونیبرام ب 

 

 ام شروع شد.  خزدهیبدن   یگذاشتم تازه لرزها ابونی از پله ها پا به خ تا

 

و کم کم  خوردیبهم م دایعا نوبر بود. دندونام داشت شداقو  ییلرزها نیچن  نیتابستون و ا وسط
 !فتادمیداشتم م

 

 بلند کردم و فقط تونستم خودمو توش بندازم.   ابونی خ یتنها تاکس  یبرا یدست

 !میفقط گفتم مستق حالی شده ب سوار

 

 بد........  یلی! حالم بد بود........ خدونستمیرو نم  شدیبه کجا ختم م میمستق نیا حاال

 

  یزیشناسنامه ام چ یبا سرنوشتمو باخته بودم و اسِم تنهامو دوتا کرده بودم! هرچند تو  میزندگ اممت
به فنا   موی که کل زندگ  دمیکش یم  دکی دیرو هم با ییجدا هیبه بعد اسم  نیاز ا یثبت نشده بود، ول

 . دادیم

 

بودم، برام   دهیهم کشکرده حاال خط و نشون  میعمو ترس یبرا وارید یکه رو یواقعا خوشبخت ایآ
 طالق هم باهام همراه بود که ........ هیکرده بود؟؟؟ اصال مطمئن نبودم! از امروز اسم  نیپشت در کم 
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بشدت   یبلکه بتونم لرزهامو کنترل کنم و بخودم مسلط بشم. ول   دمیمحکم در آغوش کش خودمو
 سردم بود! 

 

 رفتن بخونه رو نداشتم. ی. حوصله شمب ادهیگرفتم پ میکه تصم  گذشتیم  یپارک  یاز جلو یتاکس

 

و حس   دمیدیاز گرما رو در بدنم  نم یاثر یمردادماه بود ول یروزها نیشدم. امروز از گرمتر ادهیپ
 ! کردمینم

 

 داشته باشه!!  یریآفتاب نشستم بلکه توف یجلو  مکتین ن یاول یرو

 

 میحال خودم و سرنوشتم بگرر زار ب پتو زا  ریداشتم خودمو بخونه برسونم و در خلوت اتاقم ز ازین چقدر
 که با دست خودم بر بادش داده بودم. 

 

شمر   ی فهی و طا لیا شی بودم پ  دواریکنم که ام کاریچ خواستمیاوضاع خط و نشونم رو م  نیبا ا حاال
 شرمنده نشم! ایپو

 

تن گرما که به  یاز ذره ا غیدر یپاک کردم ول مویشونیپ ی. قطرات عرق رودمیبصورتم کش یدست
 کرده بود! خی سته باشه! از سر تا پاهام رنجورم نش

 

گاه  هی تک  یدراز کردم. دستمو رو مکتی ن یبراشون نمونده بود رو یینا گهیخسته مو که د یپاها
 به چشمام نشست.   یبازوم گذاشتم. اشک یدراز کرده سرمو رو مکتین
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  یلیاونم فام لیمن از فام یول کردم،ی راحتتر تحمل م دیشا خوردمیم بهیرو از غر  یکار یضربه  نیا اگه
 ......  کینزد

 

 . مهمونمون بود  ییبار ناهارو تنها نیاول  یبرا ای افتادم که پو یروز ادی

 

از حد بابا که  شی ب  یو خنده و خوشحال یشوخ  انیدر م یبادمجون پخته و همگ مهیپلو با ق  مامان
عموجونش شده ناهارمون رو  مهمون  خودش  اریبزرگ شده و با اخت زشیعز یبرادر زاده   گفتیم
 .......رفتی صورتم کنار نم یاز رو ایپو گاهیگاه و ب ینگاهها  ی. ول میخوردیم

 

 .  کنهینگام م ینجوریتعجب بود چرا ا یبرام جا اصال

 

  یاز خونه مخصوصا جلو رونیوقتها ب   ینداشتم. هرچند بعض ایبه پو یا گهیو نظر د  دید چوقتیه
بهش نداشتم و  یمنکه حس خاص  یول  م،یزدیبا هم م  یو قدم میدیدیرو م گهیهمد یدانشگاه اتفاق

 اصال در آرزوش نبودم!

 

  یتیجذاب ینبود، ول بایز یادیداشت. ز  لکسیآروم و ر یل یخ یا افهیقشنگش ق نک یبا اون ع ایپو
 .  گرفتیمورد پسند دخترا قرار م  یل یخ  دیداشت که شا

 

ه  ال ازم بزرگتر بود تا حاال بهش فکر هم نکردس ۶، که بزرگ من  یپسرعمو نی خب به عنوان اول  یول
 بودم. 
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 . دونستمیافتاده بود رو نم یچه اتفاق امروز

سالمش رو بلندتر   یو فقط کم مینداشت یادی ز یدلخوش ای پو یبزرگم بابا  یچون از عمو راستش
دور و برشون   ادیز نداخت،یراه م  یوصدرصد اختالفات شدیتلپ م  مونیزندگ یجفت پا تو  م،یگرفتیم
 االن.... ی. ول میدید یرو نم گهیهمد  شتریدو سه بار ب  ی و کال سال میگشت ینم

 

 بود....  نحلیبرام ال کردی بمن نگاه م ینطوریچرا داشت ا ایپو االن

 

 بخودم انداختم.  ینگاه نهیآ یبطرف اتاقم رفتم و تو آرام

 

  یچانه ام گره ری گلدار که ز دیسف  یروس ر ، ییمویل یبا دامن شلوار دیشرت گل و گشاد و بلند سف  یت
 شل خورده بود! 

جلب توجه  یبرا هیهم مثل بق یخاص ییبایز  یکه حت شیآرا نیساده و بدون کوچکتر یلیخ یا افهیق
 جمعشون کردم...... یروسر ریو قشنگ ز دمیبه موهام کش ینداشتم ...... دست

 

 .......داشتیچرا از من چشم برنم ایپو

 

 ... نديآ مي" آدمها"

 

 مانند  مي ات زندگي در گاهي
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 ، ات خاطره در گاهي

 

 مانند  مي ات  زندگي در كه ها آن

 شوند   مي همسفر

 مانند  مي خاطرت در كه ها آن

 .... سفر براي یا هتجرب

 

 " تلخ" گاهي              

 "شيرين " گاهي            

 

 زني  مي" لبخند "يادشان با گاهي

 دارد  برمي "لبانت"  از  لبخند يادشان گاهي

 ... تو اما.                   

 بزن لبخند                   

 هايت  خاطره  ترين تلخ به         

 

 بدهد  رخ دیبا   آمدن اينو    آيند مي آدمها

 ....بداني  تو تا                 
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 بلدند  همه را" آمدن"          

 است" ماندن" اين             

 دخواه مي" هنر" كه            

 

 "ی_بهبهان نیمی"س             
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                                       ۲ 

 

خاص   ینگاهها  یمامان رفتم، ول  شیبندازم به آشپزخونه پ  ایبطرف پو ینگاه نکهیبدون ا یآرام به
 و بشدت سردرگم بودم.   کردی ناراحتم م دیچرخی پسرعموم که با من م 

 

از خونه با هم همراه  رونی ب یو فوق فوقش فقط چند قدم میبا هم نداشت یاصال ارتباط  ایو پو من
که بجز   چ،یه گهیوستش داشتم و دگم دبزر  یکه به عنوان پسرعمو ،یدر حد احوالپرس میشدیم

 باشه!!  یا گهی د زی تونست برام چ یمهربونم نم  یپسرعمو

 

برام   یخاص نی فرق کرده بود..... نگاهاش.... رفتاراش..... حرفاش که طن یامروز............ همچ یول
  کردمیم یکرد، که منم سع یو بعد ازم سوال م  دیلرزیکه ته دلم م گفتیم یناز یداشت و جور خاص

 حواسمو جمع کنم بلکه بتونم درست جوابشو بدم! 

 

سه سال ازم کوچکتر و   الدیمبودم و برادر کوچکترم  یاهی گ ستیترم شش ز  یدانشجو ن،ینازن  من
 .دیکش یم  دکی خونه رو  یاسم ته تغار کلشیکه با اون ه گذروندیرو م  یدانشگاه  شیپ یدوره 

 

که  یکار یبود و به خاطر سخت   مانیس دیتول ینه رخا کا یمهربون و زحمتکشم بازنشسته  یبابا
سال داشت و اصال به   47همش  کهی سال خدمت بازنشسته شده بود در حال ستیداشتند در همون ب

 !خوردینم یپرازمحبتش بازنشستگ ی افهی بلند با ق یجوان و قدو باال ی افهیق
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خونه    یبرا یخرج  یبطالت نگذره و کمک اوقاتش تلف نشده به  نکهیا یبرا یجونم بعداز بازنشستگ  بابا
 خودش راه انداخته سرشو مشغول کرده بود.  یابر  یدست و پا کنه، سوپرمارکت کوچک

 

و   یطلب  استیحس ر شهیاز بابام بزرگتر بود و هم یو تنها برادر بابام، که ده سال ایپو یبابا عموجونم
  ییو دعوا ث یت که هرآن حرف و حداش د یو مثال محبت پدرانه نسبت به بابام داشت، اخالق   یبزرگ
حرفهاش در   و خودش    یکه ردپا گرفتیعموجون زرنگم نشات م  نیاز ا فتاد،یمامان و بابا اتفاق م نیب
 .  کردیمارو بلند م یو صدا خوردیدعواها به چشم م نیا

 

رو نشونش   یراه و چاه زندگ  دیکه با دیدیم یتند عمو که هنوزم بابامو به چشم بچه ا یاخالقها نیا با
ماه تا ماه   گهیشده بود که ما د یو زن و بچه اش جمع کرد، جور یداد و حواسشو نسبت به زندگ 
 دارهاید نی که ا میفروخت ینم یداریآروممون رو به د یو زندگ  میدید یعموجوون و خونواده شو نم

 . شدیبرامون نداشت و بلکه سبب شر  هم م یسود چیه

 

با مامانم بود و  شتریکرد، مشکِل حاد  عموجوونم ب  فی و مامانم تعر  مدیکه بعدا فهم یاونطور البته
با هم   امیاال میبود که مامان با ناز و ادا و قر و غمزه، بابارو که از قد یخدا  ادعا کرده شاک ی شهیهم

ازدواج کنه و خوشبخِت   مومخوشگلم با خواهرزِن ع یبودند، از راه بدر کرده نذاشته بود بابا هیهمسا
 بابام بود!    یدوران باعث بدبخت یمه لم بشه که مامان کال در هعا

 

  یآروم و ب  یبابارو بدبخت کرده بود!!! چون واقعا زندگ  یمامان چه مدل دمیخدا نفهم چوقتِ یه من
ن  نازم عاشقانه مامان رو دوست داشت و چنا یبابا دمیدیهمکه م ییو تا اونجا میداشت ییسروصدا

  یو به پروبالش م دادیم  ریما بهش گ شی پ یو گاه زد ی جان صداش مپراز محبت و عشق مالحت  
 . داشتیخنده هامون خونه رو برم یو صدا می کردیکه ذوق م  دیچ یپ
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 تمام!    گهیو د رفتیبابا در م  یخوشگلم هم که جوونش برا مامان

 

ن  اموبر ی و راه و روش زندگ کردی مسائل خونه مون دخالت م یتو یبحد یبزرِگ ما گاه   عموجوونِ 
  یشده بود! ول دهیمامان و بابام به دادگاه هم کش یپا یبودم، حت  کیمن کوچ ی که وقت  کرد،ی م میترس

برگشته   شونیشده هردو سر زندگ ری دادگاه ختم بخ  سییر  ین یزبیو ر تیبا درا یخدارو شکر همچ 
 بودند. 

 

عموم بعداز  خواهرزن بود که  افتهیشدت  یز زمان مامان، مشکل عموجوون با مامانم ا یفهای تعر طبق
 ازدواجش نتونسته بود بچه دار بشه و شوهرش دوباره ازدواج کرده سرش هوو آورده بود! 

 

دزد  هیهم گناهکارتر شده عمو فقط به چشم  دیزیمن از شمر و  ی چارهیاونروز به بعد مامان ب از
ها روز به روز کم و  و آمد  و رفت می دیعمو بر یونواده اجبارا از خ گهیکه د کردیبه مامان نگاه م شیآسا

 کمتر شد. 

 

 . دادیهمه رقمه تقاص پس م دیهم بود و با گرانید ییمامانم که مسئوول نازا چارهیب

 

راه استخدام شده و مستقل شده بود، دور از چشم بابا مامانش کم کم  یدر اداره  ایهم که پو حاال
 داره. یا گهید یو بونگاهش بمن رنگ   کردمی و احساس م کردیبخونه مون رفت و آمد م

 

که   زدمیرد کنم، کال خودمو به اون راه م یبشه و امروز رو به سالمت  ریختم بخ  ایپو  ینگاهها نکهیا یبرا
 شنوم.   یم یزینه چ نم یب  یم یزیال نه چو اص ستمین یزیمتوجه چ
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خودمو به   تمخواسیمهمونمون بود بابا هم خوشحال، بعداز شستن ظرفها م  ایناهاِر اونروز که پو بعداز
در  وهیرنگارنگ درختان م یدرختها و گلها یبهشت سا یی بای از ز یباغ بسپارم و کم  یدرختها یخنکا

 گرم بود.  یلیقبل خ یماه استفاده کنم که هوا هم نسبت به روزها بهشتیاواسط ارد

 

  مونیزندگ یبرا یبزرگ یاز باغ رو خونه  یگوشه ا یکه بابا بعداز چندسال مستاجر میداشت یبزرگ   باغ
و اصال    کیهم به شهر نزد یل یباغ خ  نیبود و صدالبته ا  ملکمونیو ما ییساخته بود که تنها دارا 

 . میشهر یاهویدور از مردم و ه  میکردی حس نم  چگاهید که ما هبه شهر بو دهیچسب

 

شتن بسازه و عالوه بر دا یخودش خونه ا  یباغ رو بابابزرگم به بابام داده بود که در اون برا نیا
بود، چون در اصل مال    کیباغ شر  نیکنه که صدرصد حتما عمو هم در ا یدگی رس سرپناه، به باغشم

 پدربزرگم بود! 

 

داشت   یعال   یتیباغ بزرگ و سه َبر با موقع نیا یکه برا ییجمع از نقشه ها  نیب شهیهم هم عمو
به باغ کرده بود   یدگی وقت و پول صرف خونه و رس یاز زحمات بابا که کل یو اصال حرف  زدی حرف م
 بابا بود.    فیکه حتما همه اش جزو وظا اوردیبزبون نم

که  کردیو فقط در سکوت کامل گوش م زدی در برابر برادرش نم یهم که خداروشکر الم تا کام حرف بابا
 .  اوردیهم بزبون نم یفقط شنونده بود و اصال اعتراض

 

مخصوصا   کشه،یباغ نقشه م ی برا  نهمهیادرت امامان اعتراض کرده به بابا گفت: اگه بر یروز یحت
و تنها داشته   یکه تو با دسترنج خودت ساخت شهیم نشی زم خونه و نینقشه هاش هم شامل ا شترِ یب

  یگاوصاف قراره ما کجا زند  نی روز؟؟؟ با ا  متیاونم به ق کنهی پول تورو صاف م یمونه، پس چه کس
 م؟ یکن
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که خودم به   ن ینباش زایچ نیبکنه! شما نگران ا تونهینم یرچکای گفت: برادرم ه دهیبابا فقط خند که
و حاضر هستش و اموالش رو   ی خدا ح ی هیسا ری! هنوز که بابام زکنمیرو درستش م یوقتش همچ 

 !میکه نگرانش باش  میکن ی نم میتقس

 

  نهمهیراحته که ا  یبشدت از همچ الشیخ  دمیفهم  ی. فقط م دونستمیداشت نم  یچه نقشه ا بابا
 ! دادیبخودش راه نم  ینگران نی وچکتربود و کآسوده 

 

 رو کرد!  رویمنو ز یزده تمام زندگ شی بابا بود که عمومو آت   الیخ  یراحت نیهم و

      

 در کار نبود فعال سوختن و ساختن بود. یفرو دادم. آروم شدن یق یبستم و نفس عم چشمامو

 

 . گفتمیم ا ین پوچشمامو سترد. داشتم از اونروز مهمون اومد ریاشک ز انگشتم

 

 هم مشغول درسش بود!   الدیو م کردندیو بابا داشتن صحبت م ا یبعداز ناهار، پو اونروز

 

درست کرده بود و اکثر وقتها در   ییدرختها برام ننو  نیباغ رسوندم که بابام ب یبه گوشه  خودمو
  ی. گاهکردمی م فکر مدور و دراز  یو به نقشه ها  کردمیاستراحت م روش ولو شده یبهار  یبایز  یروزها

 ! خوندمیهم درس م

 

 بسته بودم و خودمو تکون داده کم کم خوابم گرفته بود.   چشمامو
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 . کردمی....... حتما اشتباه م یبگوشم نشست. ول  یشدن کینزد یصدا

 

چشمان  ی م باز کردم و از الچش  حالی که ب کنهی داره قشنگ نگام م یبعد احساسم گفت کس یقیدقا
اش بهم  نهیس یدستاشو جلو که ی داده درحال هیتک  ینشست که به درخت ایپو  یهم روخوابم نگا جِ یگ
 چشم بمن داشت.  نکشیجذاب رو لب، از پشت ع  یعاشقانه و لبخند ی بود و با حالت دهیچ یپ

 

و کم مونده بود از ننو کله پا   دمیچنان باال رفت که فکر کنم مثل ترقه از جام جه  یقلبم در آن  ضربان
 که خودمو بزور کنترل کردم.   فتمیب  نیزم

 

 سرم انداختم.   یگذاشته بودم رو برداشتم و رو یکه کنار مو یتند روسر  دیکوب یقلبم بشدت م کهیحال  در

 

سروصدا و ِاهن و اوهون چشم  نهمهیخان چه خبررررررررررره؟؟؟ ماشاا... با ا ایگفتم: پو یشاک
دختر مردم رو زهره ترک   نیایم  خبریب  ینجوریا ،یصدا زدن هی ،یسرفه ا هی! بابا ییهویها  نیخوریم

 آخه!  نیکرد

 

  دمیو د دمی تازه رس یبود گفت: باور کن ناز ستادهیا کمی خودشو زود بمن رسونده کامال نزد  کهیحال  در
و چشمات بسته ست، اصال نتونستم صدات کنم و حاال دوست   یخوریتکون م یدار ییای رو یبحد

 م! نگات کنم و حظ ببر شتریداشتم ب
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واال! دختر مردم رو زهره ترک کن بعد   گهینشوندم گفتم: خوبه د  یلبام م یرو ی بزور لبخند  کهیحال  در
! خدارو  میبود دهیند گهید شوینجوریا ،یمون  یو تا آخر عمرت جوون م شهیم ی ر که عال خودت حظ بب
 هزاربار شکر  

  

بود!   ییبایز  یچه منظره  یدون یمن  ینگاهشو بصورتم دوخته گفت: ناز دیخندی بلند م  کهی درحال ایپو
  یکه رو  ییبایرنگارنگ، دختر ز یباغ و شکوفه ها زیهوس انگ یدرختان سرسبز و کهن، سرسبز نیب

 ! ین یب یم  یچ نی ! خودت اصال تجسم کن ببکنهیو الال م دهیو داره آروم خودشو تکون م دهیننو لم

 

  زدم!!! یبا چشمان باز و متعجب نگاش کردم و آرام پلک  اول

 

 داده لی پراحساس رو به جامعه تحو یبچه  نیعموجوون خشنم ا یعنینبود که!  یباور کردن اصال
 چشم نخوره! دفعهیکه  ادیاونم ز  کردمی عمو اسپند دود م یبرا دیبود!!! با

 

 ااآ!!!شده ها ت یزی چ هیتو واقعا  ایگفتم: پو دهیخند ییهوی

 

شده که  میز ی چ هیآره قبول دارم م آوردن گفت: آره تکون داده بدون ک یسر طنتیتند و با ش  ایپو که
 خوشحالم!  میلیخ

 

 هیاگه  ،یجوون شد  نهمهیو ا یحظ کرد ربرنجی به من ساده و ش نهمهیگفتم: تو که ا دهیبلند خند  نباریا
  یل یمنکه خ میخودمون  ؟یگفتیم  ییزایو چه چ یکردیم  کاریچ یدیدیننو م یرو   نجایلعبت فتان رو ا

 !!!یکرد فیبرام خاطره تعر نهمهیکه ا نیی م متوسط به پا  افهیق  یحتو   یمعمول یلیخ
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 ......ادیخندان داره بطرفم م  یباز شده و با لب  ایدستان پو دمید یحرفم تموم نشده لحظه ا نیا که

 

که کم مونده بود بهم   شدیم کتریبود و همچنان داشت نزد کمی . پسرعموم نزددیکوبیبشدت م  قلبم
 بچسبه.

 

  تونستینم  وقتچی پسرعموم بود و ه ای........... نــــــــــه، پویول  خواستی م یحساب  غیج هی دلم
 .....چوقت یکنه.... ه تمیاذ

 

سرخ شده بود همچنان نگام   یحاال صورتش کم  کهی شده درحال دهیدستاش باال اومد و بطرفم کش 
 !کردیم

 

 کنه،یم نکارارویتونستم بفهمم چرا ا یمو اصال ن   اوردمی سر در نم  یچ یاز ه کهی لرزان در حال ییپاها با
 عقب برم.  نیاز ا شتریتونستم ب ینم گهیو د دمی که متاسفانه به ننو چسب  دمیعقب کش  یکم

 

 گلوم قرار گرفته حالت خفه کردنمو بخودش گرفت.   ری ز ایپو یجفت دستها دمید یا لحظه

محکم گفت:   یلحن  تم بود باتمام صور یو نگاه داغش رو کردی بشدت خنده شو کنترل م  کهیحال  در
!  نییبه پا یو معمول  ربرنجیخوشگلش بگو ش یمن و چهره  یبازم به ناز یحق دار طونک،ی ش نی بب

اصال اسمشو بزبونت   یتخِس ! حق دار یو تو دونمیاسم روش بذار که من م  گهیبار د هی یحق دار
قلب منه! تو به چه  یه اره و هملنگه ند یبزرگ نیبه ا یا ی دن یمن تو ی! نازدمی که فقط قورتت م  اریب

بار   هی یهــــــــــااااااآاان!!! اصال جرات دار یکشی که خجالتم نم یذاریاسمهارو روش م نیا یحق
باغ سهله،   نیا یکه پرنده ها و مرغها ارمی سرت م ییچه بال نیمن اظهارنظر کن بب  یدر مورد ناز گهید

 کنن!   هیخاکشم بحالت گر  ریز  یکرمها
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بگم و چه عکس    یو اصال بلد نبود بهش چ دونستمیکرد که واقعا نم ادتر یو زفشار دستاش  یکم  حاال
 نشون بدم.   یالعمل

 

من.....   یمن...... ناز ی! نازدیکوب یمغزم م  یسنج وار تو ایپو یماتم برده بود که فقط صدا یبحد
 قلب من.....

 

شدم و دارم به حرفاش فکر    رهیبخودم اومدم و متوجه شدم همچنان مبهوت به چشماش خ یا لحظه
 .  کنمیم

 

 خنده اش بلند شد.  یشد و صدا دهیکش لباش

 

ترسوندمت نــــــــــه؟؟؟  ی لیخ  ی......... نازیگفت: ناز دهیکش یبلند دستاشو کنار یخنده ا با
مونه در مورد عشق من   یم ادتی گهی. چون دمیت راضترس نیخودم که به ا زدلــــــــــم،یباشه عز
 ! یگیدلت خواست نم یهرچ

 

  ایگفتم: پو ی شدم و عاص الیخی جمع شده بود آب دهنمو قورت داده لرزش قلبمو ب یکه کم حواسم
تو   ای ؟؟؟یکن ی دلت خواست بلغور م یو هرچ  ی زنیم جی گ ینجوریا ینخورده االن دار  ییسرت که جا

کدوم خــــــــــر و   گهیتو د  یِ ناز دم؟؟؟؟یترس یداد لمیتحو هیحرفا چ نیمن! ا ای یشد وونهید
و فقط و    ستین  چکسیکه مال ه میدار یناز هیما  دونمیهم که م ییتا اونجا ــــــــــه؟؟؟یاالغ

 فقط مــــــــــال خودشه والسالم!!!!
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  کهیرفت و موهامو گرفته در حال  میروسر  ریاجازه گرفتن، دستش ز ایدرنگ  یبدون لحظه ا  ندفعهیا
  ،یکنی چموش و زبل که اصال هم بحرفام توجه نم یدختر عمو نی گفت: بب ومدیو دردم م دیکشی م یکم

کشمت ها،    یم یاگه در موردش مودب صحبت نکن  ؟یو نظر داد  یمن حرف زد یبازم که در مورد ناز
! یکن یفحش بارونش م ینجوریادب و متانت لنگه نداره که تو ا یمن تو ی! نازدمیبهت قول م نویا

تنها مال خودمه فــــــــــــــــــــقط  یِ ناز نیه بعد هم احواستو جمع کن، از االن ب
 ؟؟؟یفهم شد ریمــــــــــال خــــــــــودم!!! ش

 

 آخـــــم دراومد!  یمحکمتر فشرد که صدا یموهامو کم نباریا

 یبا احترام اسم ناز گهیبخشمت! د یکه م هیآخر یآورده دم گوشم زمزمه کرد: دفعه  کتری نزد  صورتشو
 . خــــــــــب؟؟؟شیاریرو م

 

گفتم: چشششششم بــــــــــابــــــــــا چه خبرته!  دادمیسرمو تکون م   یبا آخ و وا  کهیحال  در
دختره   نیش خونده ست! ا اوضاع فاتحه نیخل و چل بهمون داده بود که اونم با ا  یپسرعمو هیخدا 
و چقده  ختهخودش راه اندا یبرا یوفر  و کر   ایچه بروب  دهیاز راه نرس  ستیآدمم ن هیکه شب  یری کبیا ی

پسر   هی. م یاوردیشانس ن یطرف چی!!! ما که از هایکرده! واال خوش بحال بعضــــــــــ دایصاحب پ
جاااااااان  الااااااآای ! واودیشله زرد پر هیکه اونم بخاطر  میُچــــــــــلمن داشت یعمو
 نخور!بدرد ی!!!!! موهامو ول کن پسرعمو ــــــــــآاایپو

 

خودتو به اون راه  ای یریبگ ادی واقعا  یخوایتو نم یخندان موهامو ول کرده گفت: ناز ندفعهیا
  یهرچ ه،ی موت به جهنم و قعر هاو! مِن پسرعیحرفارو بگ  نیمن ا یِ به ناز ادی !؟ چطور دلت میزنیم

  الِ یخی ب  ایتوروجوون پو یو دل تنگت خواست بهم بگو و فحش بده و بارم کن، ول یدوست داشت
 در موردش بشنوم! یو اصال طاقتشو ندارم حرف لرزهیم  یمن شو که قلبم بخاطرش داره بدجور عشقِ 
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اخت   نهمهیجووووووووونت ا یبا ناز ی ک ایتمسخر گفتم: پو یباال رفت. نگاش کرده با کم  ابروهام 
ا واقــــــــــعبرات نمونده؟  یمان یو ا نیو د یکن ی براش رقص زومبا م ینجوریا یکه االنم دار یشد

 ! لیهردمب یخجالت داره!! خودتو جمع کن پسره 

 

  یدونیسرجاشه! خودتم م یمن نباش. همچ مانیو ا نیتو به فکر د یگفت: ناز دیخندی م کهیحال  در
 مونه! من و تو تمــــــــــام! ینم  یباق یآسمونا بسته شده پس حرف یعقد پسرعمو و دخترعمو تو

 

 ازش فاصله گرفتم و محکم گفتم: ...  یکرده قدم مرتب سرم  ی رو مویحرص روسر با

 

دلش خواسته کرده!  یآسمونا برامون برپا کرده غلط کرده سرخود هرکار یعقد رو تو نیا یهرک اصال
 نیچرا ا یمملکت نیا یکرده  لی....... تو که تحصا یپو ی ! ولدهیبگور پدرش و جد و آبادش خند

.  ستین  وببخدا! االن هم............ باور کن حالم اصال خ  ستیتو ن  قیحرفها ال نی! ایزنی حرفهارو م
  هات یخزعبالت و شوخ  نیبا ا یگ ینم ؟یشد ینجوریتو چرا ا ه؟یحرفا چ  نیشده؟ ااصال تو بگو چت 

 !؟ترسمیمن م

 

پاشو بدرخت گذاشته دستاشو   هی کهی داد و در حال هی بزرگ تک یبه درخت دهی حرف عقب کش بدون
  ی. فقط داشتم بزبون خودم ازتو دخترعموستین میزیباور کن چ یگفت: ناز زدی ش گره م نهیس یجلو
 ! نیهم کردمیم یخودم خواستگار نی نازن

 

.  کردمی شده بود و داشتم مثل منگولها نگاش م  شتریب دمیده تا...... شا دمیچشمام چهارتا..... شا االن
 ؟ یچ یعنی

تخاب تنها ان سالمه.  28دواجمه و درست نگام نکن. من االن سن از ینجوریگفت: توروخدا ا ایپو
 یهروقت تو یکن ی . فکر مکنمی م یزندگ   االتتی ساله دارم با تو و خ هیکه االن  یتو هست ممی زندگ
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همشون طبق نقشه و مدتها   زم،ی بود؟ نه عز  یهمشون اتفاق دمتید یدانشگاه م یجلو ای ابونیخ
و خودت که  ی نه، فقط خودت دم یده ک ستین  تیزندگ یتو یکس  ای یعشق  نمیدنبالت بودم بب دبو
 ی  ونهیآش یتو میباهات ازدواج کنم و بر خوامیموضوع خوشحالم. االنم فقط م نیاز ا میلیخ

 ه؟؟یخودمون. خب نظرت چ

 

 شده بود! وونهیپسر واقعا د نیکنار بکشم. چون ا تونستمیبه چشماش دوخته بودم و اصال نم نگاهمو

 

ناقابل   یقطره  هیاز  غی در یزبون وا مونده ام بچرخه، ول  نیاه بلک کنم دایدهنم پ یتو یکردم آب یسع
 نبود!   یکه خبر

 

سرم آوار شده   یرو ییهویباورهام بود و  یها ماورا دهی شن نیتونست تحملم کنه چون ا ینم  پاهام
 بود! 

 بــــــــــد بود.......  یلیبد بد بــــــــــد بود..... خ حالم

  

  یازم چ ی دون یم ای دادم. فقط گفتم: پو هیبود رو کنارش نشستم و بهش تک  مک یکه نزد یدرخت نیاول
که از   یکن یم یچرا کار ست؟ین  یشدن نکاریاصال ا یدونیم ؟یدار یچه خواسته ا یدون یم ؟یخوایم

 !!؟؟؟ارمیاسمتم بزبون ن گهیبزرگم دل بَکنم و د  یپسرعمو

 

  نیزم یشدن لباسهاش، روبروم رو  یه خاک از درخت کنده شده بطرفم اومد و بدون توجه ب هوی ایپو
 نشست. 
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اش   وونهیبه خوِد د میلیبه تن داشت که خ  یبا شلوار کتان قهوه ا دیکوتاه سف نی آست رهنیپ
 . ومدنیم

 

  یکی یدوستت دارم و عاشق دخترعمو  نکهیمگه بخاطر ا ؟یزنیم یکه دار هی حرفا چ  نیگفت: ا تند
.  کنمی! من دوستت دارم و باهات ازدواج هم مکننیل مو ازش د کننیام هستم آدمو طرد م دونهی
 !  دمیبهت قول م نویا

 

  نکاریا یدونی فکر کنم! خودتم م خواممیتا به امروز من اصال بهت فکر نکردم و نم  اجان،یگفتم: پو آروم
. من دوست دارم اول عاشق بشم، دوران خوش عشق رو تجربه کنم و بعد با عشقم  ستین  یاصال شدن
رو تمومش   یجا همچ  نیهم  ایم که اونم تاحاال موردش برام جور نشده! پس لطف کن و بازدواج کن

 زده شده! ییو نه حرفا مید یشن  یزیکه نه چ میکن

 

محکم گفت: من و تو   نگاهش نشست بلند شده یبشدت تو  یخشم  کهیجمع شد و درحال  لباش
  نیو ا یکه تو عاشق من بش کنمیم  یو من دوست دارم فقط با تو ازدواج کنم. من کار  میکنی م نکارویا

بمن   دیشنوم. از االن هم فقط با  یهم نم یا گهی! حرف دیرو با من تجربه کن  یدوران عشق و عاشق
 خــــــــــب......... ی زنی نم یا گهیتنها پسرعموت تموم! حرف د یِ تنها  یو بدون  یکنفکر 

 

 .......زمیبحال زارم اشک بر  ایبخندم  دونستمینم واقعا

 ........شدی نم ش یحال میچیرو بده که ه وونهید نیفقط کمکم کنه و جواب ا خواستم یرو م یکی ناال

 

کنم و بهش بدم بلکه دست   دایپ  یجواب  کردمی مغزم کنکاش م یو حاال تو کردمیبهتزده نگاش م  فقط
 !ووووووونهید یاز سرم برداره پسره 
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گفتم: صبر   ده یبره، که بلند خند رهی شو بگپشت بمن کرده خواست راه یحرفاشو محکم زد و عصب  ایپو
مثل   یدیهم که بهم نم یریگ میتصم یو اصال اجازه  یو دوخت یدیطرفه بر هی!!! خودت ایپو نمیکن بب 

 !  ستین یانتظار گهید ره ی ن محترم بنده! خب حالل زاده به باباش مبابات که بشه عموجوو 

من مجبورم باهات   یکن یچرا فکر م  ــــــــــم؟یهم دار یازدواج زورک یکن یبمن بگو چرا فکر م فقط
  رشونیشمش  یمن اصال نخوام عروس عمو و زن عمو بشم که اونجور دیازدواج کنــــــــــم؟ شا

که بدون   کننیحتما مارو رو به قبله دراز م ارنی ب ری گ یما رو هستش و تا فرصت  یبرا شهیهم
ـــــــــــــخ! یرحم  نیوچکترک ـِ  پـ

زدواج  که بهت مشتبه شده با دخترعموت ا یدید ینشون دادم ( اصال چه خواب رگلوموی) و با دستم ز
 کنمیخواهش م  شن؟ینم نکاریبه ا  یاز پدرمادرهامون عمــــــــــرا راض کی چی ه یدون یکه م یکن

که   شبا  یعاقالنه تر فکر کن و دنبال دختر مناسب یشدن، کم  یاداها و اونهمه عصب نیعوض قهر و ا
 !خورمیبدردت نم من اصال 

 

  ستمینشسته ادامه دادم: اوال من عاشقت ن یکه همونجور کردیبرگشته داشت بحرفام گوش م  بطرفم
  یدونیبشن که خودتم م نکاریبه ا  یو تا حاال بهت فکر نکردم. دوما عــــــــــمرا مامان و بابام راض

! چرا ترـــــدخ مهـــــــــنهـــــــــــیو کامال هم حق به جانب ماست! سوما ا هیچ شی علت واقع
دوست داشتم  شهیمن هم گم،یگفتم و بازم م ؟یدیمِن بدبخت رو چسب یخرخره  یتو سرراست اومد

همکه نوبره به   ینشده! عشق زورک بمی سعادت نص نیبا عشق ازدواج کنم و تا به امروز که ا
ز سر  ا دست! االن یحلقم بکن ی امروز با ضرب و زوِر چماق تو یدار میخــــــــــدا، اونم تو تصم

 و نخواهم بود! ستمیفکر کن که من ن یا گهینه؟ لطفا به کس د ای  یداریکچلمون برم

 

و فقط   اوردمیو منم اصال کم ن  دیچشمام کنار نکش  ین یو فقط نگام کرد و نگام کرد! چشمشو از ن  فقط
 نه براش به چپ و راست تکون دادم! یبه معن  یآرام سر
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  بشیهم غ یاومده و روزمو خراب کرده بود، همونطور خبریکه ب یبگه، همونطور یزی چ نکهیا بدون
 زده رفت.  

 

زده،    بشیغ  ییهوی چرا  ایبودن پو  ریکنه و همه متح  یمامان بابام هم نرفته بود خداحافظ شی پ یحت
 ! نیفکرتونو مشغولش نکن ادیز  ست،ین دیازشون بع ادمیز  زایچ نجور ی که مامان فقط گفت: ا

 

سرعقل اومده و دست از سرم   ایبودم پو دوارینگفتم. فقط ام یشکیر مورد اتفاقات افتاده به هد یزیچ
 برداشته باشه. 

 

روز بعداز شام زنگ زد و  هیکه   کردمی و حرفاشو فراموش م ایکم کم داشتم پو گهیگذشت و د یمدت
 !ادیم دنمونید یاطالع داد برا

 

آماده بشه و منو به  خواستیتم که بابام تند مرف گ یخبر رسما چنان شکم درد نیا دنیشن  با
  چهیدل پ نیکه ا دینبات بدادم رس ییمامان با درست کردن جوشونده و چا ی برسونه! ول مارستانیب

 ! فتادی ن  ایو اصال چشمم به صورت پو  امین  رونیها باعث شد کال از اتاقم ب
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اومدم،  رون ی مهرماه بود و دانشگاهها تازه راه افتاده بودند. اونروز صبح که شادمان از خونه ب لیاوا
به   سی راه رو با سرو ی هیقخودمون رسوند تا ب نیکوتاه با ماش  یری منو تا مس شهیبابام مثل هم 
 دانشگاه برم. 

 

 بگوشم خورد.   یگنال یس یدانشگاه بودم که صدا سیتازه دور شده منتظر سرو مبا با

 

. خداروشکر که میگذشتیم  الیخی و ب میدیشن یم گنالهارو یس  نیهزاربار از ا ینکردم. روز یتوجه 
 ما نبود!  یبرا چوقتمیه
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اسم دون و ب   شوندیاونم بدون پسوند و پ کردی داشت صدام م یکی که  دمیاسم خودمو شن یوقت  یول
پاش   کی  کهی بود و در حال ستادهیا یرنگ یافتاد که کنار سمند مس ایتا برگشتم چشمم به پو ل،یفام

 . کردیبود منو صدا م نیزم یرو میکی و  نی داخل ماش

 

ام گره  نهیس یفسم هم تو. نادی م رونیکرد و داره از پشتم ب زشی ر ی احساس کردم قلبم گرومب واقعا
 !  دیته بودم شدنفس هم گرف  یخورده، تنگ

 

 .  کردندیمنتظر بودند، داشتند نگامون م ستگاهیا یکه تو یچندنفر

بازومو   ادی نبود ب دیهم بع ایخجالت داشت! از پو یو جا شدیواقعا بد م رفتمی نم  ایبه سمت پو اگه
 بود!  اریما خل و چل تمام ع  یببره! عموزاده  نشیو کشان کشان بطرف ماش رهیبگ

 

درخشان و   ی و چشمان   غیسه ت یکرده با صورت کی ش میلیدم برداشتم که خ فش قبطر  یو ناراض آهسته
 . کردی منو نگاه م زدی برق م یکه از شاد یچهره ا

 

اش گفت:   رهی خ  یو نگاهها ریصبح بخ   ،یبطرفم اومده بعداز سالم احوالپرس یبرسم دوسه قدم تا
 اومدم دنبالت برسونمت! از دم درتون دنبالتون بودم. 

 

  یلیو خ  ادیدانشگاه م سی. االن سروستمیبزحمت ن یاصال راض ی! ولیدیزحمت کش  یلیم: خ گفت آروم
 ! دیی. شما بفرمارسونم ی راحت خودمو م
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  نیحرفارو بشنوم. بش نیا ومدمیراهو دنبالت ن نهمهیگفت: ا  زدی ابروهاشو بهم گره م کهی درحال ایپو
 خودمو به اداره برسونم! دیکه منم کار دارم و با میبر

 

چنان مظلومانه و مهربانانه نگام کرد که چشماشو با لبخند   ام،یباهات ب  تونمیدهن باز کردم بگم نم ات
 دهنمو بستم.... واشیبرام بست که 

 

 !یناز کنمی کرد: خواهش م  زمزمه

 

 رفت و برام بازش کرد!     نیماش  یدهنمو قورت دادم و فقط نگاش کردم که تند بطرف درب جلو آب

 

لطف   کنمیرفتم که گفت: خواهش م  نیم و بدون حرف بطرف در عقب ماشکون دادبراش ت  یسر فقط
 . نیکن و جلو بش

 

 کرد.   کیخواهش برام کوچ  یمات بصورتش کردم که چشماشو به معن ینگاه

 

 جلو نشستم که خودشم تند نشست و راه افتاد.  ناخواسته

 

 !نشست  یا بدل مرو پر کرده بود که واقع نیتمام ماش  مشیادکلن قشنگ و مال یبو
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جواب دادم و ادامه  که  دیدوباره حالمو پرس کردی بطرفم برگشته خوشحال و شادمان نگام م  کهیحال  در
پولشو   شتریمـــــن. البته نصف ب زِ یعز دمیخر ییبرات چه هلو  ین یب یمبارکه؟ م ی گیداد: چرا نم
 میمبارکت باشه عشقم! تقد رو هم بابام کمک کرده! مبارکت باشه خانومم! هیکردم بق هیخودم ته 

 من! یِ ناز یبخودت که تمام من 

 

. کم مونده بود داد بزنم: بازم که روز از نو،  کردمی فقط نگاش مواقعا چشمام باز شده بود  کهیحال  در
 خل!؟؟ یپسره  یداریاز نو هستش! چرا دست از سرم برنم  یروز

 

 پرت کنم! ابونی خودمو از دستش به خ خواستیم دلم

 

که تورو به دانشگاه ببرم و   نی ماش نیا دنیخر یجاِن من، من برا  یناز نیبا اصرار گفت: بب   دوباره
نکن که   وسمیجانانه از طرفت هستم ها! لطفا ما کیتبر هیو االنم منتظر  دمیزحمت کش   یلیخ  ارمیب

 !رمیبگ  یافسردگ دم یو شا خورهیبهم برم

 

 یدعا ه یگفته حاال  کیتبر یو نوک زبان یارنداشتم، اجب یادیز یبا سکته کردن فاصله   کهیحال  در
برات    تی و عروس  یو خوش ری خ  یکردم که انشآا... چرخش در کارها فیبراش رد حالیهم ب  یریخ

 که باعث افتخارمونه!  یبلند بش یشده سوار شاس  ادهیپ ن ی ماش نیبچرخه و از ا

 

ش با بوق بوق به گفت: انشاا... عروس خانم خوشگلم رو باها  کردی خندان تشکر م همچنانکه
که  یفرصت   نیبدم که حد نداره. در اول  ادتی یانقده آرزو دارم خودم رانندگ  یناز یببرم! ول   ونمونیآش

و   یکه راحت به دانشگاهت بر ذارم یم ارتیهم در اخت  نویو بعد ماش  دمیم ادتیحتما  ارمیبدست ب 
 !؟؟؟ای باشه نازک پو ،یبرگرد
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  یبرا یو دار  یینجایارن تو اگفتم: االن عمو و زن عمو خبر د نتونستم خودمو نگه دارم و محکم گهید
شناسمشون حتما جلوتر از تو    یکه م  ییچون تا اونجا ؟؟؟یکشی خودت نقشه م  یآنچنان ی ندهیآ

 قدع یسر سفره  ازهیو فقط ن  یول معطل   یرفتن که جنابعال شونمیانتخابهاشونو کردن و خواستگار
 ! داره خودش یهم برا  ییالهای ! چه خینیبش

 

  نیدر انتخابم کوچکتر ذارمیمن نم ی. ول یگفت: کامال درست حدس زد دادیتکون م یسر کهیحال  در
هم پا پس    یو راهمو انتخاب کردم که لحظه ا کنمیم کاری دارم چ دونمیبکنن، چون خودم م  یدخالت

 ! زدلــــــــــــــــــــمیزع یغم ندار ی کشم. تا منو دار ینم

 

چون بابام عاشق مامانم شده و با خاله  ا،ی پو نیدون هراس گفتم: ببرفته ببراش  یغره ا چشم
!!!! لطفا تو هم اشتباه بابامو تکرار نکن  میتحمل نکرد یجوونت ازدواج نکرده تا به امروز ما کم بدبخت 

 ربراهآقاپسر خوب و س هی! بهتره مثل یسرکوفت انتخابت رو بخور یو ه یعمر بدبخت بش  هیکه 
که من  یبرس  تی به زندگ یبره بر هیو مثل  یو به حرف عمو و زن عمو گوش بد  نییپا یسرتو بنداز
لحظه هم تمومش کن، باور   نیمامان باباتو ندارم! لطفا تمومش کن هم ینهایحرفها و نفر  یحوصله 

 !دیاونم شد  خوررررررررهیهم کن حالم داره بهم م

 

که   یـــــــــــــــمرا!!! من با کسعـــــگفت:  دهیکش  دادیسرشو تکون م  یعصب کهی در حال ایپو
بندازم!  فقط تو.... فقط تو   ی! اصال دوست ندارم بصورت دختره نگاهکنمیاونا در نظر گرفتن ازدواج نم

 هستم.  یکی نوکر تو  مبگن و انجام بدن که تا آخر عمر خوادیدلشون م یهرچ هی . فقط تو...! بذار بق....

 

من نخوام باهات ازدواج کنم  ،یسر من خراب شد  یه از آسمون رواز کلجب  یکردم: آخه پسره  زمزمه
و دوست    خوامیسفارش کنم؟ من نم  یبگم و به ک یبه ک  دیمن نوکر نخوام با ؟یکن کاریچ یخوایم

 !نیندارم باهات ازدواج کنم هم
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تاتو  خره دسکه باال دارمیو نازت رو خر  امیم  رم،یگفت: نگران نباش. انقده م دی خندیبلند م  کهیحال  در
قربوووووووونت برم که   ییییییییییییکجا  ــــــــــاااااااجــــــــــانمیپو ی گیو م  یکن ی برام باز م

 کنم!  کاریدارم چ دونمیشو و فقط و فقط بمن فکر کن که خودم م  یهمچ الیخی! االنم بچمی بدون تو ه

! چه قشنگ یالهههههههه  یـرکج گفتم: چه پررووووووووووو! قربونم بـــــــــ ییچشم و ابرو با
 کج و کوله........ یاعجوبه  رهی گیم ل یخودشم تحو

 

ولومش رو بلند کرد حاال  رو  خوندیم نی ماش یکه تو یخنده هاش به آسمون رفت و آهنگ  یصدا که
 . خوندیبدون خجالت برام شعرم م

 

   یبفهمم عاشق  دیشا  ا،یبسته ب  یلب  با

   یبفهمم عاشق د یشا ا،یخسته ب  یدل با

 

 را در هوا تابش بده   سوانیکن آن گ باز

   یبفهمم عاشق  دیشا  ایو آهسته ب نرم

 

 رنگ جگر   یکن خط لب را با رژ یدلبر

   یبفهمم عاشق دی شا  ا،یشسته ب  یرخ با

 

   یدارد ول  یدر نگاهت تازگ یپوش ساده

 ی بفهمم عاشق دی شا  ا،یدلبسته ب ساده،
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 اسمن؟ ی ای ینسترن؟ سوسن ای ،ینرگس

 ی بفهمم عاشق دی بيا، شاسته نور غنچه،
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                                      4                                                            

 

 

که هرلحظه   ییههاکه پراز شوق و خواستن بود و نگا  ایبلند پو یو خنده ها ها یشوخ  انی در م اونروز
مقابل   د یخریهزاررنگ من که همه شو بجوون م یبا دعواها و حرفها نداخت،ی پراز عشق بصورتم م

 قشنگتر ینه عروس اون خونواده   شم،یمن نه زن تو م ا،ی پو نیشدم که محکم گفتم: بب  ادهیدانشگاه پ
  یآخر یلطف کن دفعه هدر بدم! پس  ایبعض  یهاییزورگو یاز قشنگت، نه حوصله دارم عمرمو به پا

 ! خدانگهدارت!یدیم  قرار قهیمض یو منو تو یایباشه که دنبالم م

 

شکنم  یزده گفت: اوال م  یکه لبخند داد،یخاص چشم بصورتم داشت و بحرفام گوش م  یبا نگاه ایپو
جربزه  هنوز اونهمه ایو بخواد ناراحتت کنه! پو  ارهیکه اسم تورو بزبون ب  ییاون زورگو کنمی له م رپامیو ز

و قول  گمی م  تچشمت ابروست، منم به یبهش بگه باال  یکه از عشقش مراقبت کنه و نزاره کسداره 
بهت گفتم!  یک  نویا نی! ببیصبر کن  ینتون یمن لحظه ا  یو ب یکنم که خودت عاشقم بش یکار دمیم

 من!  زدلِ یخدا پشت و پناهت عز 

 



 دوستت خواهم داشت   ی واشک ی 

43 
 

  یجور ایلحن محکم پو  یسوخت! ول گناهیب  نیبا حرص کوبوندم که بعدش دلم بحال ماش نوی ماش در
 ! دادیمغزم غلغلکم م یروز رو حرفهاش فقط تو بدلم نشسته بود که تمام

 

دور و برم   یو بحد ستادیگفته و قول داده بود سرحرفش ا  ایکه پو یگذشت و همونطور روزها
بردم و اخم و   یکه براش بکار م  ینامانوس یحرفها، دعواها، نازها، کلمات و اسام داریخر  دهیچرخ

خاص و    یمنتظرشم با عطر و بو ستگاهیا یوز تومتوجه شدم ناخواسته هرر ی تخمهام شد،  که زمان
  یک یش یو با لباسها  دیرسی از روز قبل بخودش م شتریخودش، که هرروز هم ب   یدوستداشتن یافه یق

کنارم    یساعت  کیبرد، منو به دانشگاه برسونه و بعدازظهرها هم  یم یدل از هرکس دیپوش یکه م
 بده! ادم ی یو ناز و نوازشهاش رانندگ  یالک ینشسته با بگو بخند و دعواها

 

  چیکه ه یمن ی . عشقم نبود ولخواستمشیم  یدوستش داشتم. عاشقش نبودم ول ینبودم ول عاشقش
باز نکرده بودم، کم کم بهش   چکسی ه یقلبمو برو یتاکنون دور و برم نبود و تا به امروز درها یپسر
 و هرلحظه چشم براه و در انتظارش! شدمیبسته موا

 

  رهیرو بگ شی رو پ یخاص رو گذرونده بود، که چه راه یدوره ا نکهیو مثل ا دونستیهم واقعا م ایپو
 !!ادیکه کم کم دوستش داشته باشم و بدون اون لحظه هام نگذره و فقط ِکش ب 

 

کوچک   یدر فالسک یچا ای ین یری و ش  هویبا آب م شدمیاز دانشگاه خارج م ی بعدازظهرها وقت اکثرا
 کنم.   یو رانندگ  نمیراحت پشت فرمان بش الی دربره و با خ میراه خستگ  نیمنتظرم بود که ب

  یسالها در آرزو کردمی که احساس م دادیم ادیرو بهم  یهمچ  دالوصفشیزا یباحوصله و شاد  چنان
 ! دهیبده و االن به تمام آرزوهاش رس ادی یبوده که منو کنارش داشته باشه و بهم رانندگ   یروز  نیهمچ
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  لهیمخ یتو یلحظه ا یکرده بودم، که حت نانیچنان بهش اطم  دادیکه بهم م ییتمام حرفها و قولها با
  ارویپو یِ بهم برسونه و ناز یآزار  نی اون جرات رو داشته باشه که کوچکتر یکس یروز  دیگنج یام نم

 ناراحت کنه! 

 

 خالصــــــــــه 

 

و هر روز بعداز تمام شدن آموزش   میگذروندیرو کنار هم م  یخوب امیهامون اپدر مادراز چشم  دور
 ابونمونی و بعد خودش پشت فرمان نشسته منو سر خ گرفتیم ل یدستمزدش"رو ازم تحو یرانندگ 

 .  کردیم ادهیپ

 

پرمعنا  ینشست و با لبخند  یهر روزش تا چشمان خندانش به صورتم م  یاتمام آموزشها بعداز
و قرض   شدی حسابش صاف م دیو با ومدیحساب کار دستم م گهید نداخت،یبه تمام صورتم م ینگاه

 . شدیهرروزش پرداخته م

 ......یلیدوستش داشتم ........ خ یلیخ

 

کرد که  ممی تقد  یدر آزمون رانندگ  میبود رو بعداز قبول ییایتالیگل ا یبایز  یشو که گردن هیهد نیاول و
 ! کردمی م ریس کرانی ب یایند ن یاونروز فقط در اوج ا

 

از   چکدامیکه ه میرو شروع کرد یکار خطرناک و بدور از عقل  میو مطمئن بود میدونستیم خودمون
چه  مینی بخدا بود که بب دمونیام ان یم نیازدواج نخواهند بود. فقط هم در ا نیبه ا  یپدرمادرها راض

ازدواج رو به   نیکرده بودم که ا دایپ نانیاطم ای! و صدالبته منکه بعدازخدا به پوکنهی کمکمون م یجور
 !کنه ی خودشو خوشبخت م یو ناز رسونهی ثمر م
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تو   ی: نازگفتیخندان م شهیو هم دادیفقط بهم دل و جرات م ،یبدون ترس و هراس از کس  ای پو یول
مخصوصا پسرعمو، گوشت دخترعموشم بخوره   لیتماِم فام نیمن عاشقت شدم! از ب یشانس آورد

که  ذارمی ش نم هستم و تنها  نمی نازن یهمراه دخترعمو ی و من در هر حال  ندازه،یدور نم استخونش رو 
 عشق و وجودمه.  ی مهه

 

من  یو عالقه  ایپو دیدعشق ش نیاز ا چکسیکه ه میرفتار کرده بود یخونواده ها هم جور نیب
خونه  یکال تو ه ک کردی نم  یو خودشو آفتاب ومدیطرف خونمون نم گهید ایخبردار نشده بود. چون پو

 بهش حساس نشده بود. یهم کس

 

شدن  ی و بستر مارستانیشد و کارش به ب ضی همون اوان بود که پدربزرگم) پدربابام( بشدت مر در
 . دیکش

 

براش وقت   یزندگ  یماه برا هیکرده حدود   دیکبدش دکترها کال قطع ام ی شرفتهیسرطان پ بخاطر
 کرده بودند.  نییتع

 

 ... ادی که از دستشون برم ییتا جا کردندیم یه سعودند و همناراحت ب  لیفام کل

 

 باشه! یبچه هاش راض دنیکنه و از د یآخر عمرش رو راحت سپر یروزها نیا
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بنظرم االن    یگفت: ناز ایپو یآروم شد، روز یدند و اوضاع کم پدربزرگ رو به خونه اش منتقل کر تا
و   نیکه دارم برسم! فقط بش یبچسبونم و به هدف که نون رو به تنور داغ تهی موقع نی وقتشه و بهتر

 نگاه کن.

 

بزرگ باشم و خودمو کامال   یالم شنگه  هیکرد منتظر  هیبروز نداد و فقط توص یزیاصرار کردم چ  هرچه
 .   ادیبهتر امکان نداشت بوجود ب   نیاز ا یفرصت گهیه دآماده کنم ک

 

بابام مواجه شدم   ی دهیپر یمامان و رنگ و روروز که از دانشگاه بخونه برگشتم، با چشمان سرخ  هی
 به سوپرش هم نرفته بود! یاونروز حت یو بدحال  ت یکه از عصبان 

 

افتاده؟ چرا  یپدربزرگ اتفاق   یشده؟ برا  یزیمات و مبهوت نگاشون کردم و زمزمه کردم: چ فقط
 که....... نیهست  ینحالیا

 

 !  دیلرزیام م  خزدهی  یپا ده بودم و دست وبگن زهره ترک ش یزیتا دهن باز کنن و چ  دونمیم فقط

 

 داده بود و ...  یسوت  اینکنه پو ایخدا

 

 که کارت دارم! ای گفت: لباسهاتو عوض کن و ب دییجو یرو م   شلیسب یگوشه  کهی در حال بابا

 

 و لباس خونه مو تنم کنم، فکر کنم هزاربار مردم و زنده شدم!  ادیاون لباسها از تنم درب  تا
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و حالم بدتر از بد   کردی مبل نشستم که مامان چشماشو پاک م یرسوندم و گوشه  ششونیپ خودمو
 ! شدیم

 

  یو ساعت  میپدربزرگت بر شیبه مغازه زدم که بعد پ یبه بابام دوختم که گفت: امروز صبح سر چشم
 که خودش زنگ زده من و مامانت رو بخونه اش خواست! میرو کنارش باش

حرف    یبدش، بعداز کل  تیدند  که بابا با اون وضعلوتر از ما اونجا بوعمو و زن عموت هم ج م،یرفت تا
گسسته  وندی پ نیکه دوست نداره بعداز نبود خودش ا یلیوندفام یو پ یبرادردر مورد مهرو محبت 

  نیکن اجبا هم ازدو نی باش ایبزرگش که تو و پو ینوه ها خوادیکرد تا زنده ست دلش م تی بشه، وص
ما   نیهم ب یی اختالفات جز لهیوس نیعقدتون شرکت کنه بلکه به ا یه خودش توو آرزو دار خوادیکه م

 ه!  برادرها حل بش

 

رو   یحرکت چیجرات ه  یچشم به بابا دوخته بودم و جرات اظهارنظر که سهله، حت دهیفقط ماس منکه
 هم نداشتم. 

  خوانیزرگترها مب  و فتهی برامون ب  یچه اتفاق خوادیبعدش م دونستمیو نم فتادمی داشتم پس م واقعا
 اعدام با اعمال شاقه بود!  طرفشی صدرصد مطمئن بودم  یول  رن،یدر موردمون بگ یمیچه تصم

 

ادامه داد: هم من و مامانت، هم عمو و زن عموت کم مونده   دهیو صورتش کش   یشون یبه پ یدست  بابا
 .  میبش وونهیخواسته د نیبود از ا

 

درنظر  ازدواجه رو  یبرا نهیگز نیشون رو که بهتر  هیسار همدخت ای پو یبرگشته به بابا گفت برا  عموت
 . رهی رو پس بگ  تشیکه بهتره بابا وص ستین یشدن نکاریگرفتن و اصال ا
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 بگذره.   تیوص   نیا ریبارش بره که بهتره بابا از خ ری قبول کنه و ز نکارویعمرا ا یگفتم ناز منم

 

 ایکفش کرد که به پو هی یشده بود، پاشو تو ناراحت شده حالش بدتر یلیخ کهی پدربزرگت درحال یول
از دهن  خوادیخبردار بشه که م تی وص یخودشو از اداره به اونجا برسونه تا از ماجرا میو بگ  میزنگ بزن
 !شهیپس گرفته م  تشیازدواج بشنوه و اونموقع وص نیمخالفتش رو با ا ایخود پو

  

 سکوت کرد.  بابا

 ! کردی صورتشو پاک م  یه با دستمالنداختم کمامان ا یداغون و اشک  بصورت ینگاه

 

 . زدی م رونی حال از تمام بدنم حرارت ب نیزده بودم و در ع  خی رسما

 

 !  زدینم یو چشماشو بسته حرف فشردی م شیشون یپ یدستشو رو بابا

 شد؟؟ ی ماجرا چ  ی هیبه مامان کرده آروم گفتم: خب پس بق  ینگاه دوباره

 

  نیزنگ زد که آب دستشه زم ای و گرگرفته تند به پو یوت عصب گرفته اش گفت: عم یبا صدا مامان
همه رو بااحترام   نکهینشد که خودشو رسوند و بعداز ا یساعت هیهم  ایبزاره و خودشو برسونه! پو

  رازمخالفتش رو اب میبه همه مون کرد که منتظر بود یشد، نگاه  گرفت و از کل ماجرا باخبر لیتحو
 متاسفانه....... یکنه! ول

آماده گفت به   یلیخ  زدیبدستش م یبوسه ا  کهیدرحال  ده یپدربزرگت رو در آغوش کش ا یپو اسفانهتم
  هشیم دایکمتر پ یمثل ناز یپدربزرگش آرزو بدل بمونه  که دختر ذارهیو نم  کنهی حتما عمل م  تشیوص

 ازدواج هستش!  ن یو خودشم خواهان ا
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از دخترعموش باشن و وقتش رو   یخواستگار یرو به پدر مادرش کرده خندان گفت بهتره  آماده  حاال
 کنن!  نییتع

 

بود! االن همه  یبابابزرگت چه جور یفقط خودت تصور کن اوضاع امروز خونه  یزمزمه کرد: ناز  بابا
!  یازدواج کن ا یبا پو یستیحاضر ن  یو بگ  یرو قبول نکن  تی وص نیبه تو هستش که ا دشونیچشم ام

  لیحمرو بهت ت  یازدواج اجبار میتون یو نم ادیاز دستمون برنم  یچکاریه می ما هم به پدربزرگت بگ
 !میکن

 

 ! ومدی م رونی و ب دیکوبیداشت دامب دامب م قلبم

 ! فتادیگفته و سفارشش رو کرده بود براه م اخانیپوکه  یالم شنگه ا گفتم،یم یزیبود که اگه چ االن

 

ـ   ایدلم داد زدم: پو یتو خبرت رو   یالههههههه  یول  یف یهرچند ح! یالهههههههه  یبزن   گریجزجـــــــــ
کاسه کوزه ها که آخرش سر من  یهمه  ینجوری! الیمارمولک بدردنخوِر گور یپسره  ارنیب
 !!!!!!! شکنهیم

 !  فتادمی کنم که واقعا داشتم پس م کاری بگم و چ یچ  دونستمیکه االن نم چارهی مِن ب یوآآآآآآآآآآآاآ

 

 بگم.  کردمی نم دایپ یزیو چ  شدمیکنم مثل چراغ راهنما رنگ برنگ م  فکر

 

اما   گفتیم یزیو چ دیچرخ یصاحب مونده ام م یزبون ب  نیا  دیوقتش بود و با االن
 ؟؟؟یچــــــــــ
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 ! ومدیاز دستم برنم  یچکاریه

 دادم و آروم بلند شده بطرف اتاقم راه افتادم.  ی جرات بخودم

 

ه رو خالص کن که منتظرن زنگ  گو و هم کالم ب کی! ینگفت  یزیچرا چ یاز پشت سرم گفت: ناز بابا
 جوابه!  نیاز همه منتظره ا شتریآخِر تورو بهشون اطالع بدم! پدربزرگت ب میبزنم و تصم

 

 . دندی ها هم صداشو شن هیو چنان قورت دادم که فکر کنم همسا دهنم آب

 

 برگشتم و فقط زمزمه وار گفتم:  بطرفشون

 

خودتون  یاخالق بد باباش بسوزه! هرچ شیبه آت ست یو قرار ن  ستین یپسر بد   ایمامان پو بابا، 
 !م یراض ایواما ...... اما...... خب...... منم مثل پ کنمیمن همون کارو م   نی و بگ نی صالح بدون

 

و ..... از همون لحظه شروع   دنهای کردنها، در کوب  هیگر دادها،یحرفم بود که مخالفتها، داد و ب   نیهم با
 شد. 

 

 .  شدمیم ایم و عروس پورفته بودخودمو گ میمن تصم  یول

دخالت کنه که  مونی زندگ یتو  یو اجازه نده کس  ستهیپشتم با شهیقول داده بود مثل کوه هم ایپو
 بود.   یبرام کاف  نیهم

دوستش داشتم و ........ دوستش  شترینداشتم و االنم هرچه ب  یمشکل ای و خونواده ام با پو من
 داشتم......
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 .  ستادمیا یپاش م دیها با یقهرو آشت و با تمام دعواها ودلمو رک زده بودم  حرف

 

کارسازشون   یدهایپدرمادرش با تهد یبشدت جلو اونم ی بدتر از منه، ول   یلیخ ا ی داشتم اوضاع پو خبر
 بود!  ستادهیا

 

پدربزرگ و   یآوردن پا ونیبود و با به م دهیکش اخانی پو زی به ر زی ماجرارو ر نیا ینقشه ها تمام
 کرده بود! ریگ ن یزمرو   همه تشیوص

 

ازدواج بخاطر فرصت   نیبراه افتادن هرچه زودتر ا یپدربزرگ هم برا یلحظه به لحظه  یاصرارها
 ! اوردیاعصاب همه بود و داد همه رو بدتر درم یداشت رو یکه از زندگ یکم

 

که  دداینشون م یشبرنگش خود یموها نیمو ب دِ ی سف یتارها گهیو د رفتیروزبروز آب م مامانم
 . گذشتیم ه یروزهاش با گر  شتریب

 

  یزندگ  نیقسم خورد ا  تشیم نون رو وسط سفره انداخته به برکت و حاللکه بابام با اندوه تما کهی روز
زنگ زده   ا ی به پو ینصفه شب انیگر  ره،ی سروسامان بگ می زندگ   ذارهیعموم نم یعن ی شه،ینم ی برام زندگ
راه   ومپشت سرش داره دست برداره و هرکد  یراضهم نا  نهمهیسامان که ا  یعشق ب نیگفتم از ا

 .  ستی ن یراض  نکاریبه ا  چکسیکه ه میخودمونو بر

 

 ! رفتی َکتش نم یتو چکسمی شکسته و چالقش که حرف ه یپا هیبود و مرغش با  ایپو  ی....... ولیول
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مراسم که  دمیرو د یفقط روز د،ینرس ییبه جا  یکس یهای زار هیو گر حتهاینص دها،یاصرارها، تهد یوقت
 یکه تو زشی پدربزرگ در حضور خود عز یخونه  یسرد  یِ اریو آبدوغ خ یآبک  یل یخ یخواستگار

 عمو بذارم.  یخونواده  یهم جلو ییچا هینتونستم  یرختخواب بود براه افتاد که من حت

 

کالم بابام همه مات و مبهوت موندن که فقط  کیشد با حرف  دهیو مقدارش کش هیکه به مهر صحبت
 ! ومدیدرن  ییصدا  چکسیاما از ه دیچرخ  گهیهمد یصورتها یاههاشون رونگ

 

  م،یکرد یجماعت زندگ  نیا نیب ی ماها که عمر یول  ست،ین یادی غمزده گفت: از جوونا انتظار ز بابا
  م یو مطمئن می دونیم ی. همگمیرایو بم روزگار سردر م  رینشده و حدودا از ز دیسف  ابیآس یموهامون تو

  ادیبعدا ز  نکه کارمو میانتخاب کن هیسکه مهر 5که بادهواست، فقط  کشهیبه کجا مازدواج  نیآخر ا
من انتظارم از   یعقل بود، ول یکردن که دختر من واقعا بچه و ب یدوتا هرچند جوون نیسخت نباشه! ا

 ی لهیبوس ینجوریچقده دوستش دارم ا دونهیبود که ....... منو، تنها عموشو که م  نایاز ا شتریب ایپو
 نزنه! نی نشونه رفتن دخترم زم

 

بد نبود و   تمین چوقت ی ه نیآهسته گفت: عموجوون باور کن کردینشسته فقط نگاه م یکه کنار ایپو
شما و   زدلیعز ی. نازخوامیقلبم م میکه واقعا دخترعمومو از صم  نیفکر نکن  ینجوریلطفا در موردم ا

که   ستین  یزی سکه چ 5م. بااجازه تون مواظب و مراقب و همراهش یقلب منه که در هرحال  ی مهین
با    ایهستش و تازگ نیزم  کهیت هیکه  مییتنها دارا نیرو داشته باشه. اگه اجازه بد یارزش و قابل ناز

 . زنمیم یاونو به نام ناز دم،یوام و قرض و قوله خر یکل

 

هم  یمثال بزرگتر ،یرینگ میسرخود تصم شهی!!!! مــــــــــاااااااایبلند و داد مانند گفت: پو  هوی عمو
و   نهیگز  نیعموت بهتر ی! همون پنج سکه زننی نشستن و دارن حرف م نجایکه ا یوسط دار نیا

 نباشه! یحرف  گهیکه د هیبراتون کاف 
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مثال محکم گفت: من   فشیضع  یرو گرفته بود و پدربزرگ با اون صدا مشی از قبل تصم ای پو یول
هم نباشه.   یحرف اضافه ا چیحرفشو زدم که ه  ایبا پو کردم و نیینوه مو خودم از قبل تع  ی هیمهر
 ! ستیتوش ن یکه حرف  هیناز ی هیمهر نیزم

 

به   یخوشحال شدم و همون دورهم  یلیاون جمع بهم داده بود خ یتو ایکه پو یتیاز اهم راستش
 تموم شد.  یشده همچ لیو بله برونم تبد یمراسم خواستگار

 

بابام و عموم که اخمهاشون   یبا همراه  شهامون،یآزما ی جهی و گرفتن نت یروز بعداز خواستگار سه
در مراسم عقد نوه  خواستیودش مکه پدربزرگ با اصرار خ میو پدربزرگم به محضر رفت   شدیاصال باز نم

 بره.   االمحضر ب یاز پله ها کردنیاش برسه که دستشو گرفته کمکش م  نهیرید  یهاش باشه و به آرزو

 

  یعقد رسم یخونده شد و تا آماده شدن برا  ایمنو پو نی مادام العمر ب ی غهیسه نفر ص نیا تیمع در
 کردند که مورد توافق همه بود.  ن ییرو تع یمدت زمان 

 

بهش   یبا دلخوش  چکسیکه ه  میرو راه بنداز  یو مراسم عقد رسم میبکن یکار میتا ما بتون  متاسفانه
   نیعقد سرسنگ نینسبت به ا یل یهمه هم خ کرد،ی زود راه افتادنش نم  یبرا  یو کمک  دادیتن نم

  کردشدت رو به وخامت گذاشته بود فوت پدربزرگ که حالش ب م،یبخور یما تکون  نکهیبودند، قبل از ا
 .میشد زمونیعز یداشته  نیپوش ا اهیو همه مون س

 

م  و در تمام مراسم ختم پدربزرگ مثل پروانه دور  دیرسیاز قبل بهم م شتریب  یباز هم مثل قبل و حت ایپو
 و هرلحظه کنارم بود.   گشتیم
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و کم   رفتیکه رسما فشارخونش باال م شهیم  دیمادرش چنان سرخ و سف نکاراشیبا ا کردمی م احساس
 کنه!   رونی موند منو از مجلس ب یم

  یکه نگاه ناراحت مامانم فقط و فقط رو کردیهم حواله ام م یباز دیدبدیاز ند ییمتلکها یگاه یحت
و  دادیاشو ادامه متوجه به رفتارها و حرفهاشون همچنان کارا و محبته ی ب ایپو ی ول د،یماس یصورتم م 

 ... ان،یو مجبورن کوتاه ب   کننی : آخرش عادت مکردی فقط برام زمزمه م

 

 نده!  یتیاهم ثهاشونینگران نباش و به حرف و حد اصال

 

رو  گهیمدونه هاز خ رونیب  شتریب میکردی م یسع ینداشت. ول  یرفت و آمدهامون اصال مشکل گهید
 بلکه اعصابمون آروم باشه.  مینی بب

 

  یها یکه در کنار کم توجه  میبه خونه شون رفته بود ادشی ز یو با اصرارها ایدوبار همراه پو یک ی فقط
 ومدی ن  رونی بود و اصال از اتاقش ب  کتری ازم کوچ یسال هیکه  ایدخترعموم پان یعمو و زن عمو، حت 

 خونه شون نذارم. یپا تو گهیگرفتم د میباهام داشته باشه، تصم یدارید

 

 بود و ........ تمام! ای پور کشیو برادر کوچ ا یگرفتند پو لیکه منو تحو یکسان  تنها

 

 اومد و مطرح شد.  ونیبه م هیارث میتقس  یکه توسط عمو مساله  میپدربزرگ رو تازه رد کرده بود چهلم
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و سهم هرکس   میتقس راثشونیگرفتند م میمتص یهمکه فقط دو برادر و دو خواهر بودند همگ بابام
 بخودش واگذار بشه.  

  کردندیموکولش م یبه عروس کدفعهی ومد،یم ونیبه م ای من و پو یاز عقد رسم  یهم صحبت هرزمان
 ! میریم مونی و ما هم سِر خونه زندگ دنیجا انجام م هیکه همه شو 

 

همه در  یرو به انجام رسوند و روز دیهم طول کش یکرده قانون احضار ورثه رو که مدت سپر نهیس عمو
 .  کردندی مال و اموال پدربزرگ صحبت م میتقس یپدربزرگ جمع شده در مورد نحوه  یخانه 

 

 نظر داد باغ ما بود!!! مشیدرموردش تقس یجد  یل یکه عمو دهن باز کرده خ یزی چ نیاول

 

و از گونه هام   دیکوب یبم بشدت مچشمم به عمو و بابام بود، قل هی کهی نشسته بودم و درحال ای پو کنار
 !  عموم اصال انصاف نداشت..... اصال....  زدی م رونی ب  شیآت

 

ه و به رو خرج اون باغ کرد یی بابام بود که من شاهد بودم چه پولها و وامها ییباغ تمام دارا اون
 ثمرش رسونده بود!  

 

هنوز تموم نشده بود و  اشونیساختن خونمون از بانک مسکن گرفته بود بعض یکه برا ییوامها
 ! شدیاقساطش هنوزم پرداخته م

 

  یزیچ ن ی....... رو داشت، اول  ش ینسبت به بابام و زندگ تی و حسن ن  یبزرگ یکه اونهمه ادعا یکس
 د!ما بو یکه بهش نظر داشت تمام زندگ
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باغ   الیخ یب  از تک و تا بندازه آروم رو به عمو گفت: داداش...... لطفا ادیخودشو ز نکهیبدون ا بابام
زن و بچه هامه که تا به  یمن و تمام زندگ  ی. اون باغ تمام داشته نیو اصال بهش فکر هم نکن  نیبش

که به  ختمی ر  شبرا ییو چه پولها  دمیبراش کش  ییچه زحمتها نیو شاهد بود  نیدیامروز خودتونم د
ن که دوبار ضامندونه خودت   چکسمیچشم شمارو گرفته. آلقل ه ینجوریشکل االنش دراومده و ا

اون باغ شو که فکر   الیخ یکجاها خرجش کردم، پس فقط لطف کن ب یدیو د یوام هام شد ی ونیلیم
 داشته باشن! یمورد حرف  ن یخواهرام در ا کنمینم

 

پدر   ییدارا ن ی! بهترکهیدادا کوچ یچ گهیبخودش گرفته گفت: د یزی ال تمسخرآمکام ی افهیق عمو
 نقشه دارم.  یکه من براش و دوباره ساختنش کل  شیعال تی مرحوممون همون باغه با موقع

از   المیعمر خ هیبزنم و  یکارگاه تراشکار انیو پور ایپو یکه اونجا داره قراره برا یمحشر تی موقع با
 یخوایو م   یروش پنجه انداخت ینجوریو درآمدشون راحت بشه! اونم که بزنم به تخته تو ا  یزندگ

 ! یساقط کن ی منو از زندگ  یبچه ها

 

 یجزو خونواده  ایپو گهیداداش! االن د یزنیم یکه دار هی چه حرف  نیگفت: ا دهی کش  یقینفس عم   بابا
  یبذارم نقشه هاتونو عمل ارتونیدر اخت  نیهراندازه از باغ رو که خواست تونمیو م  ادیمنم به حساب م

 . میتو ندار یایمن ، پو یایپو گهیو االن د میندار ی! ما فرق نیکن

 

زده بود که واقعا داشتم پس   خی یو بدنم بحد دیکه چارستون بدنم لرز دیکش یندداد بلچنان  عمو
 . فتادمیم

 

هدر   یمو چه جور هیسرما یو به من بگ  یپسر من نقشه بکش یبا هوار گفت: تو الزم نکرده برا عمو
هم   یچاز من که هم هیماشاا..! ملک و باغ  مال تو، اونوقت پول و سرما یبدم! چقده هم زرنگ شد
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پسرم   یوو حاال اسم داماد سرخونه رو هم ر  یبه نام تو تموم بشه نــــــــــه؟؟! بعدش هم لطف کن
 که ........! یدلت خواست بکن  یو هرکار یبذار

 

که جناب   ستمیکه مغز خر خورده ن  یمــــــــــن! من اون گاگول یآآآآآآآقــــــــــا..... نه دادا نه
و اون باغ   کنمی الزم باشه م یدخترم هرکار دونهیدوتا پسرام و  ی ندهیاطر آ! من بخنیفکر کرد یعال

 !کشمی م رونی ب  یرو از حلقومت هلپ

 

عمو به آسمون  ادیبدن، فر  یبگن و نظر  یزیاز بابام چ تی حما یعمه هام تا دهن باز کردند برا چارهیب
 صداها در بطن خفه شد.  یرفت و همه 

 

از اونا بود فحش و   ییو زمان که بابا هم جز نیلند داشت به زمکه بشدت سرخ شده و بلند ب عمو
خواهرا و    یقسمت برا هیکه  میکنی م میبه سه قسمت تقس باغ رو نجایفرمود: هم گفتیناسزا م

 بزنه.......   یهم حق نداره حرف چکسیدوقسمت هم مال ما، ه

 

دهنت رو باز   ستی قرار ن یخود، ول یجا  یبزرگترم یکه رنگ بصورت نداشت بلند گفت: برادرم   بابا
 شهیهم تمین  دوننیشناسن و م ی! خداروشکر همه منو م یو بارم کن ی رو بگ  یخواست یو هرچ یکن
  الیخ یباغ رو ب گمیاز آن من باشه که پنجه روش بندازم! بازم م ینخواستم مال کس چوقتمیو ه  رهیخ

 ........ نیهم رسهی بهت نم یچ یشو که ه

 

  یچیو ه یداریکنه، بابا بلند گفت: احترام خودت رو نگه م با خشم دهن بازتا عمو خواست   نباریا که
 !  یکنی که فقط نگاه م یگینم
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 برد.....  فشی دست به ک و

 

و منکه حالم اصال خوب   میمون مات و مبهوت، در سکوت کامل چشم به بابا و عمو دوخته بود همه
 نبود. 

 

 ! فتادمی م بدم حتما پس هینبود که بهش تک یواریاگه د راستش

 

از   یچ نهیچشمش مثل من به بابام بود که بب هینگران من بود،  کهی زرد درحال یی هم با رنگ و رو ایپو
 ! ارهی م رونی ب فشیک

 

باغ رو   گمیم یآورده بلند شد و محکم اونارو بطرف عمو برد و بلند گفت: وقت  رونی چند ورق ب بابا
  ی! ول رهیبگ  یم ینداره که در موردش تصم  یحق  اونجا چکسیباغ به اسم منه و ه یعنی نیبش الی خیب

بعد  به ن ی! انشاا... از انیکنینم یتوجه  هیبق یو اصال به گفته ها نی زنیحرف خودتونو م  یشما ه
 !!!دیی! بفرما نیری گیراحت م

 

 جمع ناخواسته حالت سکته داشتند.  یهمه  گهید ندفعهیا

ما خبردار   یحت  چکسیاتفاق افتاده بود ه نیا یزده، چطور و چه زمان نیتک خالش رو بدجور زم بابام
 !مینشده بود

 

حال   نیکه من با بدتر  دیسرخش چنان اوراق رو با حرص و خشم از دست بابا قاپ ی افهیبا ق  عمو
 جراتش رو هم نداشتم چشم از صورت عمو بردارم!   یول  ،یدنیشدم د یممکن، منتظر الم شنگه ا
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از جا برخاسته بطرف   هویکه  کردی کرده نگاه م روروی ودند رو زد بسن یبا عجله کاغذهارو که فتوکپ عمو
 ی....... چه کالهیبکار برد یم برد و دادزنان گفت: نــــــــــامــــــــــرررررد، چه حقه ابابا هجو

و توش    میخواستیرو م   باغاز ما به نامت کرده؟؟؟؟! همه مون اون  خبریکه باغ رو ب  یسر بابا گذاشت
 و خبرت بگوشم برسه!  ینکن یاون باغ زندگ  ی سرسالم تو یکه الــــــــــه میبود  کیشر

 

جلو بره و به  شتریگرفت و اجازه نداد ب  ییرایبود، باباشو وسط پذ  دهیاز جاش پر یکه لحظه ا ایپو
 بشه!  کی بابام نزد

 

  یــرد خودت بابام دستشو بطرف عمو گرفته بلند گفت: نامــــــــ کرد،ی مقاومت م دایهم که شد عمو
  یخرخره   یپا رو یهر پول  یراحت برا  یالی با خ ی! همون موقع که جنابعال ستین  تی حال  یچیکه ه

 فقطاونم بدون برگردوندن و پس دادن  ی گرفتیو ازش بزور هم که شده پولو م ی ذاشتیمرحوم بابا م
از پولهاش   یاده اباغ رو به نامم زد که آلقل منهم استف نیبود ا  یقرونش، بابا که از دستت عاص هی

 کرده باشم!  

  یک ،یپول ناقابل ازش گرفت ونی لی و پنج م  ستیو ب  یبابا نذاشت  یدو سال قبل آبرو برا یکن یم  فکر
  ی پس اندازم آپارتمان ی هیبا بق   خواستمیگرفته بودم و م یوام بتی پول رو به بابا رسوند؟ با هزار مص

شناختم، که بابا    یمو ذات خرابت   تیچون تورو با ن  بخرم که بعداز نبودن بابام، بچه هام آواره نمونن
برسونه  یبه جنابعال   یگورش نذاشت یگفت پولو بهش قرض بدم تا تکه پاره اش نکرده زنده زنده تو

 بشه!  دهیبلکه صدات بر

کالااااااش و مفت خور پول رو   یبود که بابا باغ رو به نامم زد چون تــــــــــووووووووو اونموقع
که   نیامر کن نیدار یشی! االن اگه بازم فرمایو از دست داد یتمامشو ضرر کرد یو گفت یندبرنگردو

و تمام   نی ری که آروم بگ  نیآب خنک بخور یلطفا کم  سوزهیهم دلتون م یلیخ یلیدر خدمتم!!! اگه خ
 !!فتهیب ادتونیگذشته تون  یکارها
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که سهم اونارم   یپس خواهرات چ ،یوضچه هام به جــــــــــهنم عــــــــــداد زد: من و ب عمو
 ! ؟یدیباال کش

 

!  ستیکه براتون اصال خوب ن نی حرص و جوش نخور  نهمهیبزرگم گفت: آخه خان داداش ا ی عمه
مون  نهیدست رد به س چوقتیبه ما هم کمک کرده و ه ومدهیکه از دستش برم   ییخب بابا تا اونجا
بود که خداروشکر اونم   اسمیکمک نگرفت داداش ال بابااز   چوقتیسالها ه نیکه تمام ا ینزده. تنها کس
 !میهست یو ما هم راض دیبه حقش رس

 

  ز؟ی گفتن هست خان داداش عز یبرا یبلند گفت: خب بازم حرف   بابا

 

  دهیبر  دهیقلبش نشسته بود بر یو دستش رو خوردی اش گره م نهیس یکه تو  ییعمو با نفسها که
 ....... مــــــــــ .......... ن...... خدا....... ازتون..... نگذره!هی..... علگفت: همه........ تون ....... بر.

 

هم نتونست کمکش   ایپو یافتاد که حت نیکن شده باشه از پشت بزم شهیکه ر  یمثل درخت  یدر آن که
 کنه و نگهش داره!

 

 مرده بود! روزیده و دامروز نمر عمو

 

و عمو رو به   دیساعت که آمبوالنس رس میبود و بعداز نو داد بود که خونه رو پر کرده  غی ج یصدا
 . ستیسکته کرده و حالشم اصال خوب ن میدیرسوند، فهم   مارستانیب
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بود و بعداز انتقالش به بخش اصال اجازه نداد از عمه  ی بستر مارستانی ب CCUرو در  یچند روز عمو
 بره! دنشیبه د یها و بابام کس 

 

 احوالش بودند!  یایو فقط با تلفن جو کردندیدش مراعات مهم بخاطر قلب و اوضاع ب همه

 

گرفتم با    میشده تصم  یهمچ الی خیخوبه، ب   یلی خبر داد حال باباش خداروشکر خ  ایکه پو یروز منم
 ات افتاده به مالقاتش برم و مثال عمو و پدرشوهرم رو مالقات کنم! تمام اتفاق

 

 شدم.  مارستانیب  یگرفتم و راه  ین یری ش یا جعبهبا   یاومدم و دسته گل قشنگ رونی از خونه ب صبح

 

واقعا   یگفت: ناز یجلومو گرفته بعداز احوالپرس رفتم،یسالن بطرف اتاق عمو م  یکه تو دنمیبا د ایپو
رو    یهمچ تونستمیباهات حرف بزنم که پشت تلفن نم  دیبا یول  ،یاومد نجایتا ا  و یدیزحمت کش
 بهت بگم! 

 

 ...میشستسالن ن ی هایصندل  یرو آهسته

 

که با اصرار من گفت: باور   کردیدست دست  م یگفتن حرف  یقورت داده برا یآب دهنشو علن  ایپو که
  متیبهت برسه که تصم دیخب حرف باباست و با یول ارم، یحرفو به زبونم ب نیا کشمی کن خجالت م

از   یسمو اصال ا یخونواده ات بش  الیخی که ب ین یبابارو بب  یتونیم  ی.............  به شرطیری رو بگ
 !یاریپدرمادرت بزبونت ن 
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 !کردمی مبهوت فقط نگاش م یو چشمان  دهیخشک  یدهن با

  ؟یخوایم ی و ازم چ یگیم یچ یتو دار ؟ی چ یعنیحرفا   نیا ایکردم: پو زمزمه

 

  یخوایبابام گفته اگه مارو م یول ارم، ی ! خودمم سر در نمی ناز دونمیتکون داده گفت: منم نم  یسر ایپو
تا حال بابا   یکن  یو همونجا زندگ  یبه خونه مون بر مارستانی با لباس تنت از ب د یبا ،یارتمون دو دوس

 ات!  ادهاما بدون خونو ندازه،ی رو راه ب مونیمرخص بشه و عروس  مارستانیخوب شده از ب 

که کم کم به تمام بدنم پنجه   یهنگ و با لرز جزده،یگ ده،یفقط ماس  یقیتموم شد، دقا ایحرف پو تا
 نداشتم!   یحرکت چیدوخته بودم ه ای نگاهمو بصورت پو نداخت یم

 

 ! خوان یم  یو ازم چ هیبه چ یو قادر نبودم درست فکر هم بکنم که بدونم چ تونستمینم اصال

 

خوشرنگم  یجمع کردم و چشم به گلها ای مو از صورت پو خزدهیحالم جا اومد و نگاه   یمدت بعداز
 دوختم. 

 

ندارم که بگم! فقط.......  میزی! چگمینم یچی ه ایکه آهسته گفتم: پو کردی مهمچنان منتظر نگام  ایپو
  کاریبه تو بشه چ  شنهادیپ نی! ایری بگ میو تصم یمن بذار یبجا یخودتو لحظه ا  خوامیقط ازت م ف
 رک و راست جوابمو بده! ؟یکن یم

 

 !ستمیتو ....... ن یا....... خداروشکر ج  دونمی. فقط مدونمیکرد و گفت: نم یازم گرفته فکر نگاهشو
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  یو مطمئن یدون یتو هستش و م ی. بابام که عمومیماجرارو برعکس کن  ایب ا، یپو  نیگفتم: بب دوباره
بده بخاطر من   شنهادیو بهت پ  ادیب  نه،یبزبونت بش  یآخ یلحظه ا ذارهیچقده دوستت داره که نم

 ؟؟ یکن یم  رکای ! تو چیکن  یما زندگ  یخونه  یایو ب  یبش الی خیخونواده تو کال ب 

 

آدم دست از خونواده اش که  شهیــــــمراااا! مگه مچشماش باز شده بدون مکث گفت: عــــ ایپو
 برداره؟ شهیبا اونا شناخته م یوجودش هستن و عمر تی تمام

 

پسرعمو! به عمو سالم منو برسون بگو به  یبراش تکون داده گفتم: ممنونم که کارمو راحت کرد یسر
ندارن که بهشون دلخوش باشن و من   چکسویه الدیمامان من بجز من و م   با و. با رمیمالقاتش نم 

 عمرا اونا رو تنها بذارم. خداحافظ 

 

  ختنیو با هزار زبون ر ومدیهم همراهم م ایلرزان راه افتادم که پو  یکرده و خفقان گرفته با قلب بغض
  یش برم و انشاا... بعداز مدتنظرمو عوض کنه که به مالقات بابا  یکم  دیآرومم کنه و شا کردیم یسع

 یم عمومو نبود! من  یبخشه............ که اصال شدن  یو باباش همه رو م شهیرست ماوضاع د
 شناختم. 

 

تو هم نظرت   یبا افسوس تکون داده گفتم: وقت یسر  دمیرس  مارستانیب یکنار آبراه بزرگ جلو یوقت
 دهیبخش هیبق دیفروکش کنه و حاال شا شتیمدت ترک کنم تا بابات عصبان  هیکه خونواده مو  نهیا

 بر مــــــــــن ..........  الیبشن....... پس واو

 

  فیاونا که ح ووووووووونه،یبلند گفت: د  ایرو چنان داخل آبراه پرت کردم که پو ین یریگل و ش دسته
 بودن!
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مخالفت   رغمی بودم که عل ووووووونهی! دنیپراز تمسخر بصورتش زده گفتم: آفــــــــــر یلبخند
و دسته گل هم همون بهتر   ین یریش  نیحرفو بشنوم. ا نیخونواده ام باهات ازدواج کردم که االن هم ا

  ینرسون مختار یسالم منو به بابات برسون، خواست یجوب آب بشه! خداحافظ. خواست  بیکه نص
 نداره!  یری و توف کنهینم یفرق چیچون برام ه

 

  یپشت سر بابام کلمه ا یادبت کجا رفته؟ حق ندار ؟یکنیغور م بل یدار هیحرفا چ  نیبلند گفت: ا ایپو
 افتاده.......... مارستانیب یروز و گوشه  نیاش به ا انه یمخف یکه بخاطر بابات و کارها  یحرف بزن

 

ادب  رمی بره! از امروز م  ییبطرفش گرفته گفتم: من از اولشم کال ادب نداشتم که االنم جا انگشتمو
 بدردم بخوره! بااااااا اجــــــــــازه!!!  یوزر  دیکسب کنم شا

 

 راه افتادم. و

 

با هم  ای. بار یدرن  یبچه باز وونه،یاز پشت سرم محکم گفت: د  ایدور نشده بودم  که پو یدو قدم هنوز
 . ارم یاالن م ابونهیاونور خ نی ! صبر کن ماشمیبر

 

مثال به   یبدون نگاهم و سوار شده دست بلند کرد یدرحال گذر یتاکس  یبرا ایتوجه به حرف پو  بدون
 خونه شدم. ینامزدم راه

 

سرم   یانتخابم تو نیکنم، داد بزنم، با ا هیگر رمیبگ میتصم تونستمیبودم که واقعا نم نی خشمگ یبحد
پست   تونهیآدم تا چه حد م یبزنم، بلند بلند بلنــــــــــــــــــــد بخندم و قهقهه بزنم که عمو 
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  ا ی ارم،ی ن زبونازشون بر یخونواده ام بشم و اسم الیخ یداشتن همسرم ب  یبرا بده شنهادیباشه و پ 
 و منم که .......!!!!... ازم داشتن ییخوشحال باشم که چه خواسته ها

 

با اوضاع داغون   دمی! اصال نفهمدم یچگونه بخونه رس دمیشد! اصال نفهم یراه چطور ط دمینفهم اصال
 .....مل کردم و درد رو تح  نهمهیچطور ا شونمیو پر

 

 ....... اصال. یبزنه ول   یبهم زنگ ای بود که آلقل پو لمیگوشم به زنگ موبا فقط

 

 زار و نزار خودمو بخونه رسوندم و دراتاقمو بستم.   یحال با

 

 . اشتهام کال کوِر کور بود! ومدمین رونیشام هم ب یبرا چ،یکه ه ناهار

 

  ییزهایچه چ دونستمیآخرش هم نم کردم،یر م فک یچی و ه  یتخت افتاده بودم و به همچ یرو فقط
 گرفتم! ییها میمغزم جوالن داده و چه تصم یتو

 

 ........ایتلفن پو کی از  غی. در...... و...... و

 

 دهیتوش د یی بای بود که نقش عمو بز میتازه اوِل راِه زندگ  نیجا باخته بودم! و ا هی موی زندگ تمام
 و ....... شدیم
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 ٺ س ی#عالجي_ن

 

  میهاشب

 ندڪدرد مي  بیعج

 هم  میدردها يٺح

 ند ڪمي درد

 از جنس دردم زهاۅریڹا

 ٺ سی ن عالجي

 ٺ سین  يڪبا

 

 هم عالمي دارد پردردے

 "درد

 درد ندارد...  دشۅ "خ

 ڹ دۅ همدم ببي یڹا

 درد را   ہڪ ٺسا

 ! شدڪرخ آدم مي  بہ

   سرم

   ندڪمي درد

 مي ڪَ همہ سردر  یڹا از
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 همہ   یڹا از

 چۅ پ هاےرمي ڪَ سر

 هم   ایدن اشڪ

 رد ڪمي  ثيڪم

 ے بہ اندازه  ثيڪم

 ...!َڪ مر

 

 

                                                                    5           

 

 

که گذشت   خوردمینگفته ام بشدت غرق بودم و غوطه م یخودم و غمهام با دردها یتو چنان
 داشتم.  یهوشیب  دمیشا ،یداریخواب و ب نیماب  ی! حس و حال دمیفهم یساعتهارو نم

 

 گفت در اتاقم باز شد.  حسم

 

 بابا افتاد که وارد  اتاقم شد. پشت سرش مامان هم اومد.  یباز شده ام نگاهم رو مهیچشمان ن یال از

 

 شونه ام گذاشته کنارم نشست.   یرو ی از جام بلند بشم که بابا دست حالیب خواستم
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 روش نشست و نگران چشم بمن دوخت! هدیجلو کش  زموی پشت م  یهم صندل مامان

 

و   یستی اصال خوب ن زنهیشده؟ حال بدت که داد م ی چ  یگیبابا، بهمون م یِ آهسته گفت: ناز  بابا
 !؟؟یخت یبهم ر ینجوریشده که ا یچ یفقط بگ  یتون یپس م  ست،یخوب ن چیاوضاعت هم ه

 

بالشم   یام راه گرفته روهمو  یو از ال  دندیکه اشکام از کنار چشمام سر کردمی نگاش م حالی ب فقط
 .  دندیچک

 

 برخاستم.  واشیو  دم یخودمو باال کش بزور

 دادم.  هیبهش تک  دهیعقب کش بالشمو

 

رو از   مارستانیب  یتمام ماجرا زد،ینم   یبه مامان که اصال حرف یآهسته بغل کردم و بدون نگاه  پاهامو
 کردم. فیاول براشون تعر

 

ام  وونهی. بابا هم با غِم نگاهش فقط د گفتینم یزیو چ درک ی بدون صدا فقط اشکاشو پاک م مامان
 ! کردیم

 

اعالن  نی با ا  دونمیزدم و اشکامو پاک کرده ادامه دادم: االن واقعا نم یتموم شدن حرفام هق بعداز
هم  بهیافراد غر ! بخدامیدارن ما هم دار فهیطا روی من، مردم هم عمو و ت یکنم! خدا کاریجنگ عمو چ 

ار ما م یعمو نیکه ا کننی نمم ظلم به آد نهمهیا  !کنهی غد 
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که از عموت داشتم، تمام   یمن با شناخت  نیکه مامان آرام گفت: باور کن دمیبصورت سوزانم کش یدست
مهرو   دیشا  دادمیم د یبخودم ام یبودم، فقط گاه  دهیکش  ریخودم به تصو یروزهارو دونه دونه برا نیا

رو جذب  گهیباشه خون شون همد یو خب هرچ انهی در جرعمو و برادرزاده  ن یب شهیکه هم  یمحبت
 شروع کرده! ینجوریبسم اا... ا  ندفعهینداشته باشن که ا یکار تی بودم با تو و زندگ دواریام کنه،یم

 

 داد!  رونیبلند ب   یبا آه قی عم ی. نفسدیکش ششیبه ته ر یدست  بابا

 

از غم گفت:   زی لبر یبلند کرده با لحن شو سر  میکردی فکر، که ما هم در سکوت فقط نگاش م یقیدقا بعداز
  یکار دونستمیلحظه آماده بودم و م  نیا ی! من از همون اول براری رو بگ متیفکراتو بکن و تصم یناز
از گلوت    شآب خو   یبرسه و حت انی به پا یو خوش  یبه خوب  یزندگ نیا ذارنی کارستون که نم  یکرد
 بره!  نییپا

  دونهیبهونه کرده و دستور پشت دستور که م ینجوریرو ا شدنیفقط د مارستانیب  یعموت تو حاال
بگن......... بعدا رو هم خدا عالمه    یزیبهش چ  توننینم ضش یهم بخاطر قلب مر ایپو یحت  چکسیه

 ازت داشته باشن!  ییچه خواسته ها

به  دهیو دور ما سه نفر خونواده ات خط قرمز کش ی عموت رو قبول کن شنهادیپ خوادیدلت م اگه
هم بگم حاضرم دست   نویا ی. ولرمیگیهستش که اصال جلوت رو نم  گهید زیچ هیاون  ،یبرس تی گزند 

  حل. اگه مشکل عموت فقط با باغ نمی ناراحت و پژمرده نب ینجوریتورو ا یبردارم ول میاز تمام زندگ 
رو به نامش    یمن سهم هرکس کنه،ینم  تی زندگ یتو یدخالت  نیتا آخر عمرش کوچکتر گهیو د شهیم
  یبعد هم فکر یکه انشاا... برا کنمیم هیته  کیآپارتمان کوچ هیخودمونم  یو هرجور شده برا کنمیم

رو    تیناراحت یآن  ستمیکه حاضر ن برس تی راحت به زندگ الی . تو هم با خمی کنیم مونی بحال زندگ
 تحمل کنم! 
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  ینوک سوزن بچه هام فنا بشه و  یباغ که اونم آخرش سهم خودتونه زندگ ه یبخاطر  ستمی ن یراض
! رسهیبه کجا م  شیخواه ادهیز  نهمهی آخر عاقبت ا نمیآرزوش هم برسه بب  نیبرنجن! بذار عموت به ا

 برداره! تونی و زندگ  ایو دست از تو و پو رهی بگ یرمون یباغ س نیاصال بهش اعتماد هم ندارم که با ا یول

 

  ریباغ از ش   نیا نیدونیما م بغ کرده ام گفتم: نه بابا! خودتونم مثل یپاک کرده با صدا اشکامو
نه و هزار خورده  بخاطر باغ قبولم نک ایکه منو بخاطر باغ بخواد  یمادرتون هم به شما حاللتره! کس

رو به عمو   وتوناز م ینباشه و منم تا عمر دارم تار  چوقتیبرام داشته باشه، همون بهتر که ه  شیفرما
 ! فروشمینم

نامعقول باباشو اصال بهم گفت و حاال انتظار   یحرف و خواسته  با اونهمه ادعاش چرا ایمبهوتم پو فقط
 وگرنه حرف عمو..... کنهیم تمیاذ شتریکه ب نهیو بخونه شون برم! ا فتمی داشت همراهشم راه ب

 

ساعت   میحرف باباش بزنه! عمه ات ن یرو یکنه و حرف  یکار تونهینم چارهیهم ب  ایگفت: آخه پو مامان
حتما عمل بشه   دیکرده که با زیعموت عمل قلِب باز تجو  یدکتر برا دهین از زن عموت ش گفتیم شیپ

مورد رو ازت داشته   یب یخواسته   نیکه ا ستین فکریاونهمه هم ب ایهم خطرناکه، وگرنه پو یحاال کم 
  ییهوی عموت بزنه و   لیبرخالف م یحرف   ایپو هیفقط کاف تیموقع نیا یاالن تو کنمی باشه! فکر م
 ..... که .. رهیقلبش بگ 

 

 .  میحرف مامان بفکر رفت  دنیمون با شن همه

 . مامان حق داشت. گفتینم یزی چ چکسیه

 

خودشونو نشون دادن و خواستن باهام   اخانیهرزمان پو شمیگفتم: پس با اجازه تون منتظر م آروم
  ض،یعمو رو چه مر یدخالتها یکه قول داده بود مرد و مردونه جلو یبزنن، اگه تونست اونجور یحرف 



 دوستت خواهم داشت   ی واشک ی 

71 
 

به  همشما رو  ی دهین گندو اون ناخ ستمی .... وگرنه من نچ،یکه ه رهیاول بگ نی چه سرحال، از هم
 . کنمی تمومش م نجایکه هم فروشمیبدردنخور نم   یلهایفام نیهزارتا از ا

رو که کل عمرتون رو به پاش   تونییتنها دارا دمینه اجازه م دارم،ینه دست از خونواده ام برم من
 کسوچ یکه حاال فقط افتخار بدن منو قبول کنن و بعدا هم بگن ه نیبدون باج رو بهش  نیختیر

 !یبته عمل اومد  ریو از ز ینداشت

 

 !  زدنینم  یو اصال حرف کردنی و مامان فقط مات بصورتم نگاه م  بابا

 

و   ایمشکل درست کردم. من به پو نهمهیکه به حرفتون گوش ندادم و ا خوامی کردم: معذرت م زمزمه
 یش پشتم مثل کوه مدر برابر خونواده ا شهیهم دونستمیداشتم و م مانیکه داده بود ا  ییقولها

ما هم اون  یکه پا طی شرا نیعمو اونم در ا یسکته  نیا ی! ول رنیدر برابرم جبهه بگ ذارهیو نم ستهیا
 تون هستم.   ی. ازتون شرمنده ام که باعث ناراحتختیاوضاع رو بهم ر یبدجور  ره،یوسط گ

 

تو بکن. من حاضرم بخاطر شما دوتا بچه ام که کل گفت: بازم فکرا شدیبلند م  کهی ناراحت در حال  بابا
من و مامانت   یحقوق برا هیاز تمام داشته هام دست بکشم.  یبکنم و حت  نیخواست  یهرکار دیامیدن
الفارو  و اختکنم  خودم برم با داداشم صحبت نین یب یم از ی. اگه هم نمیسر کن می تونیکه با اونم م هیکاف

 . میراض  یهمچ یحل کنم که بازم برا

 

  خواستی م  یو حت ذاشتیم هیخاطر من از خودش ما یبرا نهمهیبابا ا یبشدت درد گرفت. وقت سرم
و   دیهام جوش  هیبهم بخوره،......... فقط گر میاجازه نده زندگ دیخودش بره که شا یبرادر زورگو دنیبد

 نتونستم خودمو کنترل کنم. 
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برادرش    شی بکنه و پ  نکارارویو اجازه داشت ا تونستی مردم بابا م  یکه م یمگه روز ی..... ول....یول
اونهمه   گناهشویبابام بخاطر من از عزت و احترامش دست برداره و خوِد ب   دادمیبره! من اجازه نم

 کنه! کیکوچ

 

  دهیم نپرساز هم یحال   ینبود و اصل ایاز پو یگذشت. هنوزم خبر بتیو فرداش با هزار مص اونشب
 بود! 

 

  یی رو داشتم که به حرفها اریتمام ع  ی هالو هیو احساس  کردمیکم به شناختها و باورهام هم شک م  کم
 اون حرفها باخته بودم!    یبرمبنا مویاعتماد کرده کل زندگ  یپوشال 

 

 بصدا دراومد.  میعصر بود که گوش کیو نزد گذشتیم مارستانیب یجلو   یروز از ماجرا سه

 

 بود!   اخانیبه شماره افتاد که پو منگاه

 من افتاده بود. ادی بعداز سه روز  تازه

 

 . نوشته بود: کارت دارم جواب بده!دیازش رس یامک یاعتنا، به زنگ زدنهاش جواب ندادم که پ یب  دوبار

 

ختم بشه که  خوادی م یما چطور یماجرا  نیداره و ا کارمی چ دمیفهم  یم  دیبا یول  ومدیدلم نم هرچند
 !   کردی م نییتع اخانی به سالمتش رو فقط و فقط پو ای ری خبه 

 

 امرتون!  دییو بدون سالم دادن فقط زمزمه کردم: بفرما  حالیب
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 !  دیکه بگوشم نشست تمام بدنم لرز یسالم سرد با

 

 ود!خراب ب یل یسرد با من صحبت بکنه پس........ اوضاع خ نینچن یا ایپو

 

ساعت   میدنبالت! آماده شو تا ن امی گفت: دارم م یشاک ی ا لحن جواب سالمش رو دادم که ب  مهین نصفه
 معطلت بشم!   تونمیکه وقتم کمه نم رونیب یا یبهت زنگ زدم ب  گهید

 

  فمویتشر دیبا کجا  نی بگ نیگفتم: لطف کن یزی لحن حرف زدنش لجم گرفت که با لحن تمسخرآم از
 ! امیببرم که شما وقت گرانقدرتون گرفته نشه، خودم م

 

 هــــــــــا! یحرف بزن  ینجوریبا من ا یحق ندار  یگفت: ناز محکم

 

با شما صحبت کنم که از عزت و   یا گهیگفتم: بله حق با شماست. من حق ندارم جور د یجد  یلحن با
و دستور    دیباهام حرف بزن  دیستخوا  یو هر جور دیشما لطفا راحت باش یول شه،یاحترامتون کم م

 رامم واجب باشه!حتا ستمین  یآخه منکه کس د،یبد

 

 دنبـــــالت!  ــــــــــامیگفت: داررررررم م دادمانند

 

. اونقدرم دست و  امیخودم م دی ! هرجا امر کندیایاز خودش گفتم: شــــــــــما دنبال من نم بلندتر 
 !امی ! امــــــــــرتون؟ کجا ب فتهی دنبالم راه ب یک یکه  ستمین یپا چلفت 
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و    یفتیراه ب  ییخانوم خانوما سرخود شدن که خودت تنها  نهمهیت: اکه گف دم یهوارش رو شن فقط
 ؟؟؟ یگز کن ابونارویخ

 

 !دمی......... بلندم خنددمیحرصم خند از

 

و از   یو خدا تورو از آسمون برام رسوند که مواظبم باش  یمدت بود نهمهیآروم گفتم: خداروشکر ا 
 ماتم هنوز؟ و ر  کردمی م کاری! قبل از تو واقعا چ یجمعم کن  ابونایخ

 

 دنبالت! امی کر شد! گفت: دارم م نوریکه گوشم ا دیکش یداد چنان

 

تر پدرم  کــــــــــالم. دخ ــــــــــکیگفتم:  دهیداد زدن هم نداشتم. آروم و کش یحوصله  گهید
 همونجا، اما خــــــــــودم!!!.... امیم ی بشم! هرجا امر کن  نتی اگه سوار ماش ستمین

 

 !دیلرزیدلم بشدت داشت م  یبودم، ول  جهی نتظر نتگفته م حرفمو

 

  یتونست حرف ینم  یو حت شدیاز خشم چنان بلند بود که فکر کنم داشت خفه م ای صدادار پو ینفسها
 بزنه.  

 

 جناب؟   امی سکوت گفتم: کجا ب یکم بعداز
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 نترهییپاازتون  ابونیکه دو سه خ یگفت: پارک  یعاص  یبلند نشد. بعداز لحظات یینگفت و صدا یچیه
 شلوغه!  یلینکن که کار دارم و سرم خ  ر یاونجا منتظرتم. د

 

 شده بودم.    فشی گفت کار دارم که انگار من زنگ زده مزاحمش اوقات شر چنان

 

  شکشی سرخ فرستادم نه کله قند پ بینه دنبالتون س  اخان،ی خر گفتم: باور کن پوپراز تمس یلحن با
 !شمی بعد. مزاحم نم یبرا ن ینگه دار نیگه کار داررز! ا  با گل  چیشده و روبان پ نییکردم اونم تز

 

حسابمو برسه. فقط گفت:    یچه جور گرفتیم می نگفت و فکر کنم داشت تصم یچی ه یلحظات 
 .  ایمنتظرتم ب 

 قطع شد.  ینگ یجر  یگوش و

 

زرد بود که خودم دلم بحالم   یبخودم انداختم. رنگ و روم بحد  نهیآ یتو یبلند شدم. نگاه  حالیب
 انتخابش....  نیبا ا نوای..... ب  نینازن  چارهی ت. ب سوخ

 

سرم    یچه بامبول  خوادیسرنوشتم م یعنیام گذاشته فکر کردم:  دهیرنگ پر یگونه ها یرو یدست
 بگذره.   ریکنه به خ خدا اره؟؟؟یدرب
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اوضاع نامتعارف، بدجور   نیزل زدم. زمزمه کردم: با ا دگانمید ین  ین یبه چشمام دوخته تو نگاهمو
رنگ و   نیبا ا  ینجوریو االن ا ینبود که بهش رحم نکرد  تی خودت و جوون ِف یبدجور! ح   ،یناز یباخت 
 ؟ی نگاهتو از خودت بردار یتون ینم  دهیپر یرو

 ! ینجات بد تویزندگ یخدا کمکت کرد و تونست دی! شایبکن  یتونیم کاریو چ  یکنی م کاری چ نیبب   برو

 

 بودم... دهیازش رنج  یلینبود....... خ  ایبا پو گهیود دکه دلخواهم ب یدلم اونجور ی..... ول یول

 

 ! ستادمیا نهیو صورتمو شستم و دوباره مقابل آ دست

نوشِت داغون به سامان  یشونی پ نی. چه انهیبب  افهیق ن یمنو با ا ایپو دادمیبود اجازه نم ایدن  ایدن تا
 . دادمینشون م یو خود ذاشتمیم دانیشاداب پا به م یا افهی من با ق د،یرسی نم ا ی دیرسیم

! شکست و  رمی شکست خورده هارو بخودم بگ ی افهی اونهمه وامونده و ازکار افتاده نبودم که ق هنوز
برام   یاوضاع آشفته ا یکس گهید شدن،یتختم بود که شاهدش م  یاتاق و تو نیداغون مال ا ی افهیق
 !دید ینم

 

از روش   یا  زهییخز پا  قهی دیو کاپشن سفتنم کردم  یرنگ  اهی. مانتو شلوار اسپرت س دمیرس  بخودم
 بود.  میکه هوا مال دمیپوش

  فمویشاد بود. اونم سرم کردم و ک یلیمختلف داشتم که خ یبا طرحها  یرنگارنگ و نازک یکاموا شال
 برداشته از اتاق خارج شدم.  

 

 خوادیم نمیبب مر یم دنشیزنگ زدن و دارم بد  اخانیبه سراپام کرد که گفتم: پو  ینگاه دنمیبا د مامان
 سرم سفارش بده.   یبرا یبزنه و چه تاج  یچه ِزر
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 نگفت. فقط زمزمه کرد: مواظب خودت باش.   یچ یام! ه چارهی ب مامان

 

 دلم نبود! یدل تو  یراه افتادم. ول  ادهیاومدم و پ رونی خونه ب از

 

 منتظرم بمونه.   امتی ق امیتا ق  تونستیم ای. پو کردمی عجله نم اصال

مقابل خونواده  ینجوریاز خودش و کاراش که ا یلیت رو اصال بمن مربوط نبود! حاال خ اشد یواجب  کار
کارش بمن    چیواجبش هم باشم! ه یبودم که بفکر کارا ی اش مخصوصا باباش تنهام گذاشته بود راض

 نداشت تمام!  یربط

 

 کردم و پا به پارک گذاشتم.  یدرهم ط یچراغ قرمز رو با افکار هیو  ابونیخ دو

داشت. منم که بدون  دنیچرخ  یکم  نیبا ماش  یبود، ول یکم  ری راحت و مس  ادهیخونه تا پارک، پ زا
 کرده بودم.   رید یکم رفتمی عجله م

 

و لذت   یکه ازش استفاده کن  خواستیخوش و آسوده م یدل  یبود. ول بای پارک ز یزمستان  ی منظره
 ! یببر

 پارک نشسته منتظرم بود.   مکتین  یرود که افتا ایبه اطراف انداختم. چشمم دورادور به پو ینگاه

 

 !کردیم تمیراستش ..... دلم لرزش داشت و اذ یقدم برداشتم. ول  بطرفش

 

سرشو   دیکش ینگاهش زبانه م یکه تو   یپاهاش گذاشته بود و با خشم یبهم چفت کرده رو دستاشو
 باال گرفته چشم بمن دوخته بود.  
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 تم. به سمتش رف  الیخیازش برداشته ب  نگاهمو

 

االن درست   ،یعجله کن ادهیبکنه با خشم گفت: خوبه بهت گفتم کارم ز  یحرکت نکهیبدون ا دنمیرس  با
 !ساعته منتظرتم  هی

 

  یوقت ستینشستم گفتم: قرار ن  یم  مکتیاز ن یپرتپش گوشه ا یبا قلب  یول  الیخ یمثال ب کهیحال  در
در   ی! اجبارزمیتر بهم برو اعصابمو بد هم فکر کنم  گرانی د رکردنیبه د  رم،یمشکل خودم گ یخودم تو
 !یاریب فیبعدا هم تشر یتونست یکار نبود م

 

من   یاعصاب خط خط  یرو یفقط دار یدون یبصورتم کرد که بعد زمزمه کرد: م  ن یخشمگ ینگاه چنان
  یبتی! من فقط امروز با هر مصیعوض شد نهمهیا هوی کارا و حرفا! تو چرا  نی ا یچ ی عنی ؟یریراه م

 مون؟؟؟یزندگ یبرا یریگیم  یمیم باالخره چه تصم رسوندم بگ  بود خودمو

 

 سرد سرد ســــــــــرد و پراز افسوس بهش انداختم.... ینگاه

 

  ییهویبا طعنه گفتم: چطور شده   دیکش  یملموسشو از صورتم کنار نم یپراز خشم یچشمها کهیحال  در
برات   یبود و همچ  هچه مستونتد که فقط چبو یمن شدم؟ زمان یزندگ  نیا  ی رندهیگ میاالن تصم

هم  ینداشت و حرف حرف خودت بود که لحظه ا  مونو یزندگ یحق دخالت تو چکسی که ه ایمه
  یناز یو برا نی شد رندهیگ میپا تصم هی تونی! اما االن ماشاا... همگنیکردی تحمل نم مویخودتون دور

 !! نیکن ی م نییتع  فیتکل
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من   یراحت در مورد زندگ نهمهیباجونتون که ا صا بامخصو نیکجا موند یشماها خونواده ا بنظرتون
به شما بچسبم، که االن  امیو عشقامو رها کنم و فقط ب یتمام زندگ  ندیفرما ی و دستور م دنینظر م

 رو مشخص کنم!!!  فیو تکل  رمی بگ میمن تصم

 

ادعات   سپر کرده نهیس یکه اونجور یتو نبودو ادامه دادم: مگه  دمیپراز حسرت کش یآهــــــــــ
  ؟یمن میدخالت کنن که االن منتظر تصم مونی زندگ یشده خونواده ات تو یحت  یکس  یذارینم شدیم

 کهزن من با خانواده اش  نکهیا یو بگ  یستیبابات با یجلو  یو جربزه شو نداشت یمردش نبود یوقت
خام   منو با حرفات یاشتباه کرد ست،یمربوط ن یبه کس کنهی هم ندارن رفت و آمد م یگناه چیه

 !یسرنوشتمو عوض کرد ینجوریو ا یکرد

  ریکه عاقبت به خ  رمیبگ  یمیمن چه تصم نیانتظار دار ن ی بگ نیبا تمسخر ادامه دادم: االن لطف کن  و
 د؟؟یهم نش نی که عاق والد دینگه دار یپدرمادر محترمتون رو راض دیو بتون  دیبش

 

  یه بوده، ولگفت: درسته کار من اشتبا نشسته بطرفم برگشته محکم دادیسرشو تکون م کهی درحال ایپو
! پدر  دمی! من اجازه نمیبزن یدر مورد من و بابام و خونواده ام حرف  ینجوریا یحق ندار چوقتیتو ه

خطرناکه و    میلی لب بشه که دکتر هم گفته خعمل ق دیبابات با یحقه باز ی هیو در سا ضهیمن االن مر
 یبنده چه کار  میوخ  تیموقع نی در ا یو انتظار دارن ت! االمیریدرنظر بگ دیرو با  ینکرده همچ یخدا

 گور نذارم؟  یتو یبکنم که بابامو دودست

 

باباتو با چشم  یواقعا خجالت داره که خودت تمام کارها ایافسوس سرمو تکون داده گفتم: پو با
 یبراهم   نویمن حقه باز شد آررررره؟؟؟! ا یکه آخرشم بابا یو از همه شون خبر داشت یدیت دخود
  ایدنتار موشو به کل  هیحقه بازم هستم و   یبابا نیباشه که من عاشق ا ادتی و تمام عمرت  شهیهم
خوشحالم که   یلی! االنم خمیدیهم ازشون ند یری خ چیبدردنخورم که ه   یلهایچه برسه به فام  دمینم

و از حق  نه بز یدهنشو باز کنه در مورد خونواده ات حرف  یناز نیدیاجازه نم  اخان،یشما جناب پو
کم  دادفاع کنه که مبا یو قولشو داد یمردش هست یکرد ی احساس م یکه زمان ییخودش، از حرفها

 ی! نازیکرد نکارویا میحق نداره بگه چرا با منو زندگ ی.....! بــــــــــله نازیو جوابگوش باش  یاریب



 دوستت خواهم داشت   ی واشک ی 

80 
 

 میبه تمام زندگ  شی م آتبزرگتر یبهت فروخته بودم که در مقام پسرعمو  یتر زم یحق نداره بگه چه ه
بابات   بدردنخوربه دستورات  یکرده رفت  یپشتمو خال  نتیدروغ یدهای و بعد با وعده وع  یزد

  ینه حرف گهیندارم و د یحق چیشده........... من ه دانیتاز م کهیکه قلبشو بهونه کرده و  یدیچسب
  یپسرعمو کنمیطاعت منم او م ن یریبگ  میشما تصم دانیم نمیا یگو نیا رم،یگ یم یمی نه تصم زنمیم

 گــــــــــرام!

 

فکر کردنها ........  نیا ایآ ی....... ولکردیداشت فکر م  نکهی. مثل ارفتیاز صورتم کنار نم ایپو نگاه
 ......خوردیهم م یبدرد

 

 خسته ام،،،  ینويسم تا بدان یسکوتم م از

 غم يخ بسته ام،،،  یهوايت کنج پستوها یب

 

 جانم " برزخ بهدراين   ی تاب یتو ب یب

 هنوز اين بغض را از رفتنت نشکسته ام،،، من

 

 کنم،،،  یصدا سر م  یخيالت روزها را ب  با

 کنم،،،یر تازه باور م   یکس ی تو دارم ب یب

 

 ام را خوانده است،،،  یشيداي  یکالمم هرکس از

 رانده است،،،  یچشمانت مراازهرنگاه ياد
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 نبود،،،  یرنگ  یتا بهارم غرق ب یبود کاش

 نبود،،،  یو دلتنگ یدر تقدير ما دور کاش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               6        

 

 

شده بود زمزمه کنان گفت: همه حرفات   رهی خ یفکر کردن که چشمش به نقطه ا یبعداز لحظات ایپو
اوضاِع بد جفت پا ......   نیالن در اکه ا دادم ییزدم و قولها ییحرفا دم،یدرسته و حقو کامال به تو م

اوضاع بابام   نباور ک  یناز ی! ولشیکردم! نه راه پس دارم نه راه پ ری دور از جوونت مثل خر توش گ
  مارستانیتا به امروز دارو و ب ی. درسته با اصرار خودش به بخش انتقالش دادن، ولستیاصال خوب ن 

هرچه  دی بره با شی پ ینجوریفته اگه همدکترش گ  ه امروزبوده ک ینداشته و ضربه چنان کار یریتوف
 عمل قلب آماده بشه!  یزودتر برا
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  مارستانیخودش از ب یحال بابا خوب بشه بلکه عمل نشه و با پا یفقط دستمون به دعاست کم  االنم
 !ادی ب رونیب

 

ر  و نقاره دودو  رو پیو با ش  نیبگ نی خوای االن م یعنیگفتم:  کردمی لبامو بهم فشرده نگاش م کهیحال  در
از   دخدایافتاده و قلبش داره به ام میحال وخ  نیمن مقصره که باباتون به ا یبابا  نیدودور راه بنداز

 فته؟ ی کار م

 

پاتو از   ی تو دار گمینم  یچیمن ه ی! هریخورده تند و خشن گفت: زبونتو گاز بگ  یمحکم تکون ایپو
 چه وضع صحبت کردنه! نی! ایذاریفراتر م متیگل

 

وسط  نیکه ا یتنها کس کنمی امو بشدت باال برده گفتم: جــــــــــــــــــــناب، فکر مروهاب 
که عمو با    ینکاری! انیهست یناز الیخ ینداشته من بودم و کال ب یتیاصال و ابدا براتون اهم شی زندگ

 ی قهبدرهم  یری خ  یدعا نیه باشانتظار نداشت ده،یغاز م هیو دستورات صدمن  کنهیم میمنو زندگ 
  دییهم ببندم! مــــــــــن الل! خب شما بفرما لیبراش دخ میشاه عبدوالعظ  یراهش کنم و حاال تو

 م؟ی ا کارهی به بعد چ نیاز ا

 

 دهیصورتش کش یبلند رو یپاهاش گذاشت و در سکوت دستاشو خسته با آه یآرنجهاشو رو ایپو
من چقده داغونم؟  یبفهم ی تون یدارم؟ م یمن چه وضع یبفهم یتونیگفت: اصال م یهمونجور

و  یخوایچرا نم ؟یناز یکنیاالن چند مدته نه خواب دارم نه خوراک؟ چرا کمکم نم یبفهم یتونیم
وسط   ن یبکشم بلکه ا  یو منم نفس میافتاده رو بردار  مونیزندگ یکه جلو یسنگ  نیا یکن ی کمک نم

 میخون یپنج نوبت براش نماز م یو روز میدار مانیکه هردومون بهش ا ییبخداااااااا یسکته نکنم! ناز
شدم!  فی چقده نح ینی ب یکرد! نم دایاتفاق اومد و مارو پ نیکه چرا ا کنمی! دارم دق مرمی میدارم م

 زده! ....  رونی تمام استخونام ب  ینیب  ینم



 دوستت خواهم داشت   ی واشک ی 

83 
 

 یعذاب نکشه! ناز نهمهیا اتیو پو میو عشقمونو حفظ کن   یزندگ یکن ی بلبشو چرا تالش نم نیا یتو
 ....... کنمی.......... خواهش م ای باهام راه ب  یمک کنمی خواهش م

 

بکنم؟   ومدیاز دستم برم یچه کار یچقده الغر شده، ول  دمیدیکامال درست بود و خودمم م حرفاش
تموم.......  گهید ذاشتمیپام م  ری و خونواده مو ز کردمیبه دستورات عمو گوش م  کباریبود فقط  یکاف

سر   وشجل یفقط کم  هیشناختم و مطمئن بودم کاف  یو مد عمو ر سال بو یتموم...... من سالها یهمچ
  نشیزم  یو رو یاریب  نشییپا  یتونست یو عمرا اگه م شدیسوار گردنت م  گهیکه ......... د یخم کن
 !یبذار

 

همه   یبدور از دخالتها  یآروم یزندگ  خوامیمن نم  یکن یتم: تو فکر مبراش تکون داده ناراحت گف سرمو
و آرزوها و عشقم  یزندگ یکن یچرا فکر م کنم؟ی تالش م  یزندگ نیبهم زدن ا یرا داشته باشم و فقط ب

  یوسط م نیهم ا ینفع   یکنی .............. فکر مزمیرو بهم بر یهمچ  خوامیکرده که م یادیبرام ز نهمهیا
 که......... الدی......... فقط پدر و مادرم و م ؟یکن ینگاه م هیبه قض یدار ینجوریبرم که ا

سپرده بودم و بهت   شهیکه هم یسپرم به تو، همونجور  یرو م   ی! من همچیتو بگ  یهرچ ا،یوپ باشه
لطفا   بسوزه نه کباب! فقط خیوسط نه س نیکه ا میبکن   دیبا  کاریچ ر یبگ میداشتم! االن تصم نانیاطم

 ادهد هی تو حساب باز کردم و بهت تک یقول و قرارها  یوسط فراموش نکن که تنها رو نیمنو هم ا
 شنوم!  یزدم و باهات ازدواج کردم....... خب م میزندگ یپشت پا به همه  ینجوریا

 

و کامال منتظر    ستیبغرنج چون حال بابام اصال براه ن  طیشرا   نیآب دهنشو قورت داده گفت: در ا ایپو
خواسته هام  یحرفش بزنم و رو یرو  یحرف تونمینم فته، ی از کار ب کبارهیهستش که قلبش  یتنش

  یدون یمکنه! خودت که   ریهچل گ یو دوتاپام تو  فتهی براش ب ینکرده اتفاق بد ی که خدا نمک یپافشار
. خودت که  امیبرب  ایو پان  ایاز پس مامان و پور تونمیچون نم م،ری سرمو بذارم و بم دیاونموقع فقط با

 ! شونیشناس  یم

 



 دوستت خواهم داشت   ی واشک ی 

84 
 

با   مونویوسمل بره، عر به اتاق ع نکهیگرفته قبل از ا میبابارو همکه بهت گفتم و االن تصم  طیشرا
بره. اصرار   یجراح  یچاقو ری راحت ز  الیخودش راه بندازه و مارو دست بدست بده، بعد باخ یدستا

 !  هعمل بد  یمنو راه نندازه امکان نداره اجازه  یکفش، که تا عروس هی ی هم داره و پاهاش تو

 

 .....   یسرنوشت الکردار و موذ نیباال رفت! به حق ا ابروهام 

 

  ؟یچ  شیگفتم: خب بق آرام

 

  الیخ یمدت ب هیه و دل به دل بابام بد ی کم ای ب ،یبلند ادامه داد: اگه قبول کن یدوباره با آه ایپو
  مین یبابا هم عمل کنه و انشاا... حالش خوب بشه، بعدا بب فته،ی راه ب مونیمامان بابات شو تا عروس

 .  ادیباهامون راه م یو چه جور خوادیم یچ

اونجا شروع   مونوی خونه رو هم برامون آماده کنن که زندگ  نییپا  یطبقه  گفت یمامان م ه ب روزیپر حاال
 .... کنهیآپارتمان برامون اقدام م هی دیخر یحالش خوب شد خودش برا نکهیو بعداز ا میکن

 

 دهینوشتم برام تدارک د یشونیامکان داشت که پ  ن یبهتر از ا یاوضاع یعنیفکر کردم:  یا لحظه
 ..... باشه؟؟؟؟؟.

 

 لبام نشست...... تلخ...... تلخ...... تلخ.... یتلخ رو یلبخند

 

 کنم.  هیر گرزار زا خواستیلحظه دلم م اون
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بزنم چررررررراآاااااااااآا؟؟؟ چرررررررررآآآآآآآآا    ادیپارک فر یبلند شم و تو خواستیم دلم
از   دیبا  میو زندگ ایتن پواشد ی کرده بودم که برا یوسط چه گناه نیمـــــــــــــــن! مگه من ا

 بود ازشون گذشتن؟  ی.......... مگه شدنگذشتمی....... اونم خونواده ام م هیبق

سرم آورده   ییهمه رو با هم داشته باشم؟ چرا با دست خودم بال تونستمی........نم چـــــــــــــــرا
 دم؟؟؟ خودم عوض کرده بو ی!!! چرا سرنوشتمو با دستادایبودم اون سرش ناپ 

 

 میتصم دینبود! االن با بمیننه من غر یآه و ناله نبود! جا ینبود! جا ختنی اشک ر یاالن جا یول
 .  کردمی م کاریکه چ گرفتمیم

 

و مطمئن بودم حاضر به شکستن دل مامان و بابام نبودم و حاضر بودم همه   دونستمیم نویا فقط
 ! نمینام نبچشم مهربو ی تو یلبشون و غم  یرو یآه  ینباشه ول امیدن

! تعصب مامان بابا و برادرمو به کردمی خوردش نم رپامی م و زشکست یمن غرور خونواده مو نم 
 محترمم!   یلی چه برسه به عموجان خ دادمینم یشکیه

 

 دوختم.  ایپراز غم و دردمو بصورت پو نگاه

 

 ...... دوستش داشتم.یدوستش داشتم. عشق نه، ول هنوزم

 دوستش داشتم......  یبودم...... ول دهیرنج  ازش

بشه ........ البته اگه اجازه  شتریب گهیو روبروز عالقه مون به همد  میوشبخت باشکنار هم خ میتونستیم
 ! دادندیم

 



 دوستت خواهم داشت   ی واشک ی 

86 
 

 اونهمه به حرفاش اعتماد کردم؟ چرا........ چرا....... یمبهوت فکر کردم: به چه اعتبار فقط

 

 از طرف من!  ی حرف و جواب شده بود و منتظر    خکوبیهمچنان بصورتم م نگاهش

 

 فقط چشم بصورتش دوختم و با افسوس تمام نگاش کردم.  منم

 

دوشم تلمبار بود زمزمه کردم:   یعالم رو یغمها کهیلبام نشست و درحال  یاز سِر تاسف رو  یلبخند
آسوده و  شهیهم یبرا الشینداره که انجامش بدم و خ یا گهیخواسته و امر د گهی..... عمو دایپو

رو که  یردن پسر و عروسش، برادرشو...... همخونش رو....... کسک هیامر و دستماباشه که با اوتخت  
 بدر کرد و حاال دخترشم ازش گرفت؟ دانیداشت رو از م یو بزرگتر یپدر یاونهمه براش ادعا

 

قول   یول ،ی ن یدور از چشم همه شون ببرم خونواده تو بب   یگاه  دمیقول م یتند گفت: باور کن ناز ایپو
 فهمن و ...... یم میرفت و آمد کن  ادیانجام بدم! اگه ز نکارویزود به زود ا دمینم

 

 لبام نشست. آرام پلک زدم و با محبت تمام نگاش کردم.   یدردناک رو یلبخند

 

خودشو به همراه من نجات   زدیدست و پا م یو گرفتارشون بود و فکر کنم هرچ  ریهم مثل من اس ایپو
 نبود! یشدنبده....... اونم 
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لحظه به   نیسوال؟ تا االن و ا هیتر شد و گفتم: فقط   قی کم کم لبخندم عم کردمی نگاش م همچنانکه
رو هم قبول کنم و بدونم    یکی  نیکه ا یعمل کرد یکه مرد و مردونه بهم داده بود  ییچندتا از قولها

  ؟یبر  یپدر مادرش م دنی زنت رو بد  یحتما گاه

 

 ! چیتو هــــــــــ شیمن و حرف و اعتبارم همه پ نهیمنظورت ا یعن یتعجب نگام کرده گفت:  با

 

 یهمه  ــــــــــچ،یشته هات هداشته هات و ندا  یتکون داده گفتم: آره، تو و همه  یسر آهسته
  یبه کس چوقت ی ه یدونیو م یشناس  یخودتم منو خوب م چ،یحرفات ه یهمه  چ،یقول و قرارات ه

کنه و حاال دور از چشم پدر مادرش منو  نییتع فی ادرم برام تکل ر مپد دنید یبرا دمیاجازه نم 
 هیعمو حالش خوب بشه و  ی کن ی صبر م ای!!! نمیخبردار بشن! من ا اریدنشون ببره که مبادا اغیبد

لطف کن از امروز تمومش کن. من   ای م،یریخودمون م یساده راه انداخته به آپارتمان اجاره ا یعروس 
  یمشکلمن   یدون ی! خودتم مرنیبگ میتمام کارام تصم  یکه هرلحظه برا  ستمین  ای بابات ب یخونه  یتو

  م،یزینر  هیبق  بیپول زحماتت رو به ج میراض  میلیندارم که خ نشونییپا یدر طبقه  یبا اونا و زندگ
  نهمهیبابام هستم ا یمطمئنم! هنوز خونه  نویبره که ا  نییآب خوش از گلوم پا ذارنیاونا نم یول
 شونم باشم!  هیسا ریکه ز  یبه حال روز یوا کنن، ی روشن م  فموی تکل

 

م: ادامه داد دهیکش دهیبنظرم رس  یفکر ی که لحظه ا کردیبدون حرف فقط نگام م ایپو
چرا تو از پدر مادرت   ا،یپو یعــــــــــال   شنهادیپ  هیاصــــــــــال  ییییییییواآآآآآآآآآآآآآآآآآا 

 تمونی که صدرصد بابا هم حما میشروع کن   مونویهم زندگا ب  یایب  یشینم الشون یخ یو ب  یگذرینم
 !ذارهیچشماش م یکنه و تنها دامادشو رویم

تو هم خوب باشه و در   یبرا تونهینشونت داده، پس حتما م یخوب نیاگه عمو راه و روش به ا خب
 ندارم! یهم اگه دلت خواست برو بهشون سر بزن  که من کال حرف  ی! گاهموردت صدق کنه 

 

 طرف صحبت بود!  یری زنج هیشده بودم و با  وونهیانگار د کردیچنان نگام م ایپو
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کم  یبکنم؟ فکر کنم دار نکارویمگه امکان داره ا ؟یگیم ی چ یدار یدون یال متو اص یگفت: ناز محکم
 ها!  یشیم وونهیکم د

 

از  شمی م نهوویدارم د ا،یپرافسوس بصورتش زده آهسته از جام بلند شدم و گفتم: آره پو یلبخند
! کم کم تونم؟؟یمن م  یول ،یو امکان نداره از خونواده ات بگذر یتونیدست شماها! چطوره تو اصال نم
که  یبروز یآآآاواآآآ تمه،یوضع نی ازم دور هستن ا نهمهی . حاال اخورهیداره حــــــــــالم ازت بهم م

 هرلحظه هم با همشون چشم تو چشم بشم. 

 

  یدیکشیرو به رخم م  تیگو مردان یدادیقول م یکه زمان یهمونطور ایادم: ادامه د دهیبلند کش یآه
 حوصله شو هم ندارم.   گهیخواهشا تمومش کن که د  ایکن،  دایمشکل پ نیا یبرا یراه

 

 پشت بهش کرده راه افتادم.  آروم

 

 ؟ یپشت سرم بلند گفت: ناااااززززز از

 

قبرستون   یبا کمک شماها راه یــرد! نازـــــمـــ یبگم ناز دیبا  کنمیبرگشتن گفتم: فکر م  بدون
 تمومش کن!  ایباشم......... زمزمه کردم:  ی خوب و همه پسند که منم راض یراه ای! شد

 

 .  زمی اشک بر تونستمیافتادم...... االن م راه

 اومد.  رونی ب  دیشد یهق یاشک نفسم با هق بدون
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 یبدن لرزان و زخم خورده مو آروم کنه..... ول نیو داغونم رو، ا دهیدل رنج  نیا یک یداشتم  ازین چقدر
 ؟ یک

 

   یهم که باش  یبرف  آدم

 نفر باشد   کی خواهدیم دلت

 

 گرمت کند آرامت کند  تا

 آب شدن   ستین مهم

 

 آرامش است   مهم

 لحظه... کی یبرا یحت

 

 رو هم در آرزوش بودم.  یآرامش لحظه ا نیمن ا که

 

..... تمام وجودم ستیگریوجودم داشت م اشه. تمامزخمهام ب یبرا ینبود که مرهم یزیچ اشک
بد    یلیمفرط داشتم....... حالم خ ی ....... در تمام تن و بدنم احساس دردشدیداشت ذره ذره داغون م

 ! یــــــــــل یبود خ

 

 .  ختمیریبه اطرافم بدم داشتم اشک م یت یاهم نکهیبدون ا ابونیخ  یتو دونمیم فقط
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  یبخودم اومدم و کم ینداشت. فقط زمان  ی تیپراز تعجبشون برام اهم یهارها و نگااز رهگذ کی چیه
 و بازوهامو گرفت.   ستادیراهم ا  یجلو یحواسم جمع شد که کس

 

 و دوباره نگاش کردم.  دمیبه چشمام کش یکردم. تار بود. دست نگاش

 

 د! ا بوآشن یلیخ  کنار هم بودند که چشم بصورتم داشتند! دختر بنظرم ینفر دختر و پسر دو

 

کمکت کنم؟ حالت اصال خوب  تونمیبرات افتاده؟ م  یاتفاق زدلمیآروم و مهربون گفت: عز دختر
 !...... ستین

 

افتاد هم  ادمیو نگران چشم بصورتم داشت تازه  ستادهی که جلوم ا یمهربون دختر ی افهیق دنید با
 . میهست یدانشگاه

 

 . حالم خوبه!دیون که نگرانم شدفتم: ممنآشکار گ یتکون داده با بغض  یو فقط سر دمیکش یآه

 

  ازیبطرفش برگشتم. گفت: اگه ن  حالینامزدش بود بگوشم نشست که ب  دیمرد جوون که شا یصدا
 . میرسون یهست شمارو م  نیباشه ماش 
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  تی انسان زننی زده بغضمو محکم قورت دادم و گفتم: خوشحالم اونهمه که دادش رو م یلبخند بزور
  کهی. خونه مون نزددیداره. لطف دار انی مهربون جر یی قلبها نیفنا نشده، بازم ب  هنوز برباد نرفته و

 . خدانگهدارتون.رمی خودم م

 

آورده راه    نییبراشون پا یکه سر دنیو از سرراهم کنار کش میداد گهیهمد لیتحو  یمون لبخند همه
 افتادم.

 

قلبم آرام گرفته بود  ت کهداش  یدو جوون چ نیمهر و محبت ا دونمیبود. نم دهیاشکام خشک گهید
 هرچند سوزشهاش همچنان پابرجا بود!

 

رو ازم    یهمچ بازم  یماجرا دستش اومد. ول یزارم همه  ی افهیق دنیمامان با د دمیبخونه رس تا
 دادم.   حیکه دونه دونه توض دیپرس

 

برام   م یزندگ یو انــــــــــقدر تو کنمی رو قبول نم  یینابجا یبدونن چه خواسته ها خواستمیم
  یخودم نم  یبرا یا فهیاصال وظ  نکاری. البته بجز اگذرمیم میدارن که براشون از کل زندگ تیاهم

 شناختم.  

 

 نگفت.   یزی من باخبر شد و اصال چ یماجرابابا هم توسط مامان از  اونشب

 !دمشیند گهیتکون داده به اتاقشون رفت و د یبا حسرت و افسوس تمام سر فقط
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گذاشتند که بخاطر   شی وساطت پا پ یاز روز سوم کم کم عمه هام برا ینبود ول  یخبر ایاز پو یروز دو
و با ما   ادیم ن ییپا طونی از خر ش  یبه خواسته اش عمل کنم که اونم باالخره روز یعموم کم  یضیمر

 ! شهیهمراه م

 

ازش  و اصال  طونمی منم االن سوار خر ش یگفتم: ول  کردمیمتعجب به حرفاشون گوش م  کهیحال  در
کنار   من یکه باهام داشت با خواسته ها یبا اونهمه ادعا و قول وقرار ای! خب عمو و پوشمینم ادهیپ
هم  یعاقبت خرآ دونمیاما و اگر و باالخره بنا کنم که م یرو   اهامویو رو  یتمام زندگ تونمی! من نمانیب

 بدنبال نداره! 

 

وسط   نیعمو ا یاز خونواده  یخبر ایه جز پورکه صدالبته ب دینرس ییبجا  هایو آمدها و واسطه گر  رفت
 بودم. ستادهیگفته هام ا یمصمم پا یل ینبود و منهم خ

 

 بهم بزنند.   یکرده زنگ یگرفتند مرحمت  میتصم اخانیکه پو دیرس یروز باالخره

 

  دهیکش یق یبستم و نفس عم یداد که فقط چشمامو با ناراحت  یا مهیسالم نصفه ن یبا سرد چنان
 دم.  جوابشو ندا

 

 گفت: مثال سالم دادم ها!!!! یشاک فقط

 

 !دیی. امرتونو بفرما دیجواب نداره مطمئن باش  ریمشو بزور ش یتمسخر زمزمه کردم: سالم زورک  با
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 ؟ یو با احترام صحبت کن  یریبگ  ادیصحبت کردن با منو  یخوایم  یو داد مانند گفت: تو ک محکم

 

 . امرتون!مری گیم میگفتم: در مورد اونم بعدا تصم آرام

 

 ؟ یکن  کاریچ یخوای شد؟ م  یچ متیتصم نی گفت: آخر خشن

 

  ای ندارم.  یگفتم: من نظر خاص  کردی و کم کم فشارم داشت افت م دیلرزیدلم م کهی کرده در حال یفکر
بکن.   خوادی دلت م  یهرکار ای ،یستیا یم یداد یکه روز ییو قولها یکه زد ییمردو مردونه سرحرفها

 مطمئن باش. گذرمیاز خونواده ام نم چکسیه. من بخاطر  ستمیمن ن

 

 .....یخواینشدم که ازم م  ری . من هنوز ازت سشهیکه نم  ینجوری..... ا ی......... ولیناز یگفت: ول تند

 

 بخندم. بلند هم بخندم!   خواستیم دلم

 ندیبجز خند یسوزش دلم ناکارم کرده و چاره ا دمیفهم یم نویا ی. ولدونستمیبخندم رو نم یچ به
 بر آتش سرکش درونم باشه!  یندارم بلکه آب 

 

! چون رهیگی از حرفاتم عقم م گهیشعار نده! د اخانیعداز تموم شدن گفتم: توروخدا پوو ب دمیخند بلند
! پس لطف کن هنوز  یکنیم دایپ یا گهید یها دهیو اعتقادات و عق یزن یم  رشی بعداز دو روز ز دونمیم

کنم درجا و    فکر! یبش ری ازم س کهی بحال روز یوا نه،یاوضاعم ا رنشدهینشده تمومش کن که س  ریازم س
 !ابونمیبا دستور باباجونت جام وسط خ 
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 قلب من، مهر من، عشق من،  ا،ی بدون پو نویا فقط

 وجود من  تمام

 زخم برداشت  سانےڪ  غیت  بہ

 

 از آنها انتظار محبت داشتم ہڪ"

 "ییو  فراموشي و زورگو  ییجدا نہ

 

 ! یییییییییییزززززز: نــــــــــاو بلند داد زد   یعصب

 

و   یمنو با حرفات خامم کن ی. تو حق نداشتیسرم داد بزن  یکردم و آروم گفتم: حق ندارپاک  اشکامو
........... من  ایرو بساز،  تی و زندگ ستیسر قول قرارهات با ای! ....... یتنهام بذار ینجوریاالن ا

 .هت..... خدا پشت و ........... پنا.......ستمین

 

 داغونم سوخت!  یکردم که دلم به حال خودم و زندگ یرو قطع کردم و چنان هق هق ی گوش آرام

 

 بودم!!! دهیرس میاز زندگ  ی فصل انیزود به پا چه

 

 شنهادیمحدود پ یمدت یشده برا ی بهم زد بلکه منو وادار کنه حت  یبعد زنگ یدوبار هم روزها یک ی ایپو
 حتما کارمو راه بندازه!   ذاشتیو دستشو ضامن م دادیکه خودش قول م رمی عمو رو بپذ
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  هیقول دادنشم مثل بق نیبرام رو شده بود که ا مانشیو سست بودن عهد و پ ا یپو یتمام وجهه  یول
 حرفاش باد هوا بود!  ی

 

رمــــــــــق،  یو گرم اما ب  یاما ســــــــــرد، آفتاب  یداغ و آفتاب یبود که که در روز نینچن یا و
و   میزده کارو تموم کرد خی یاما با پاها و بدن یاز عشق، آفتاب یاما خال  یابآفت ،یابر مهیاما ن  یفتابآ

بر   میکه براش نقشه ها ..... نقشه ها.... داشت یواقع یاز خوشبخت  ییبا دورنما  بای ز یزندگ هیحسرت 
 دلمون هموار شد!!!

 

 تا از ماجرا باخبر شد برام نوشت:  یپر دوستم

 

 کنند،  یها شمارا ترک مدمآ یبرخ 

 .  ستیداستان شما ن  انیپا نیا اما

 نقش آنها در داستان شماست…..  انیپا نیا

 

 

                                                               7                                                                                   

 

 

 بود!  یچه کار سخت ی......... ولیاصال بهش فکر نکنم! ول  کردمیم یسع گهید شدم وجدا  ایپو از
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که هرلحظه   یو حاال روشونو محکم بکوبون یبود آرزوهاتو با دست خودت خاک کن   یکار سخت چه
 ! ارنیسربرن

 

ماه براشون   نیلبت جا خوش کرده بودن و چندق یکه تو ینی رو بب  یسخت بود فنا رفتن آمال چقدر
 ! ی کرده بود دایبرآورده شدن شون هزاران راه حل پ یبرا دهینقشه کش

 

  هیدر و همسا ابون،ی خونواده، دوستام، کوچه، خ ینظر همه تو کردمیبود که احساس م   نجایا یبدبخت
 کنم!   یبشدت خودخور شدیمحل، همه و همه نسبت بمن عوض شده که باعث م یسوپر یو حت

من بودم و فقط و فقط   ینداشته باشن..... ول یمن خبر یز ماجراامکان داشت اصال ا میلیخ  حاال
 کننده ام!!! وونهیافکار د

 

 رو ببخشم و فقط باهاش سرجنگ داشتم.  ایپو تونستمینم  کردمیهم م یهرکار

 

با من   تیپوچ و توخال  یچطور دلت اومد با حرفها  ای: پووووووووزدمیخواب هم داد م یتو یحت
 واقعا انصاف بــــــــــود؟ ؟یکن  یبا سرنوشتم باز ینجوریادلت اومد !!! چطور یبکن  نکارویا

 

  دهیهرروز خم و خم کردم،ی که تحمل م یبزرگ  نیبه ا یبار ر یشونه هام ز کردمیو فقط احساس م  فقط
 !شهیتر م

 

 ! کنهی تند با مامان پچ پچ م ستمی ن یعمه به خونه مون اومده بود و احساس کردم وقت اونروز
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 جمع گوش سپردم.   یو با حواس  ستادمیبه اتاقم رفتم، پشت در ا یکه به بهونه ا ندفعهیا

 

و انجام دادن و االن منتظر شون ر  یرسم  یخواستگار دمی که شن ییعمه گفت: تا اونجا دمیفهم  حدودا
چشمشون دنبال   شیچون از مدتها پ  گن،یدختره هستن. اونام که صدرصد نه نم  یجواب خونواده 

 بود!   ایپو

 

رو از گوشت و خون خودمون خوشبخت کردن و االن  یک یو داداشم  ایادامه داد: پو دهیبلند کش یهآ
در  یی چه دعا دونهی. آدم واقعا نمشو رقم بزنن یانتخابشون هستن که خوشبخت  نیدنبال دوم

 حقشون بکنه! 

 

 ! کنهی م هیکامال مشخص بود داره گر یول  گفتینم یزی اصال چ مامان

 

گوش ندادم، با   زانمیعز یحت  یشک ینابجا که بحرف ه  میتصم هیکر کردم: با لود ف اشکآ یچشمان  با
 !یل یبد کردم .......... خ یل یمامان و بابام خ

 

 با دبدبه و کبکه به در خونمون آورده شد.  ایپو ینگذشته بود که کارت عروس شتریروز ب  ستیب

 

  یبوده گذشته و برا  نمونیتا به امروز ب  یمون سفارش کرده بود که هر اتفاق و برخورد یگرام عموجانِ 
گوشت رو از   شهینم  چوقتیو ه میجفت چشماش جا دار یکه رو میفرما بش فیحتما تشر یعروس 

 ناخن جدا کرد! 
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 !  کردیداشت داغــــــــــونم م  ی.......... افسردگفقط

 

  مـــــــــــــــن

 

 بودم   یراه  نیب ستگاهیا کی فقط

 در کنه  یو خستگ هتس یبا یلحظه ا ایپو که

 به راهش ادامه بده بعد

 که  یبه اون  دنیرس یبرا

 داشت و براش درنظر گرفته بودن.... دوستش

 

 بودم   یراه  نیب ستگاهیا کیفقط  مــــــــــن

 

 بود.  ای پو یعروس شب

 از یلحظه ا کردمی م یتاالر بود و هرکار یفقط تو المیفکر و خ م،یقلب لرزان و بشدت فشرده و زخم  با
 .  رفتی نم رونینم بذه

 

 !دادندیو عذابم م خوردنیو مخونه من  واریتحمل بود! در و د  رقابلیبرام غ خونه

 

 ! ختمی اشک ر دهیدور از چشم مامان و بابام به باغ رسوندم و دوساعت تمام دور باغ دو خودمو
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 و خون دل خوردم!  دمیدو دوساعت

  دم یرس ییبه جا  کرد،ینم  میاریقلبم  گهیو د کردی ه ماز تمام بدنم عرق شر کهی و درحال دمییساعت دو دو
کنه   تینازشو اذ یدخترعمو یداده بهم قول مردونه داده بود نزاره کس هیتک  یبه درخت  ای پو یکه زمان

 کس نده!  چیرو به ه ینوع دخالت  چیه یچشمت ابروست و اجازه   یکه حاال بگه باال

 

 زدم:   ادیدادم و از ته دلم فر هیدرخت تک به

مرد   چوقتیبه تــــــــــو که هلعــــــــــنت به توووووووووو! لعنت   ــــــــــایپووووووووووو
 ! یتنهام گذاشت ینجوریو ............ ا ینبود

 !یو داغووووووونم کرد یدست بدست خونواده ت داد ینجوریبه تــــــــــو ............ که ا لعنت

 

  یطور که دلم را شکست نیا

 .. یمنطق  چیه انمتو ینم

 کنم  !! دایپ  شیبرا

 

 د یبا فقط

 شوم که یخرافات 

 قضا و بال بود..... حتما

 

  یرو حالیب  فتهیکه از درخت ب  یبود، مثل برگ دهیعرق به تنم چسب  سیتمام لباسهام خ  کهی درحال بعد
 افتادم و چشمامو بستم. نیزم
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 ! خوردیهم مزده بودم و دندونام ب  خی بعد که چشم باز کردم کال  یساعت

 

تختم   یبخودم اومدم که رو یخودمو داخل اتاقم رسوندم و تنها زمان ختهیاسفناک و بهم ر یاوضاع با
 !  دیچی پ یبدنم م یتو یو درد شدیانژوکت بدستم وصل م 

 

  مارستان یو رسما منو با آمبوالنس به ب دادیکه دکتر اورژانس احتمال تشنج م سوختمیتب م یتو چنان
 منتقل کردند. 

 

  یکن یصورتم خم شد فقط گفت: فکر م یرو مهینصفه ن ییو نفسها دهیپر ییبابام با رنگ و رو  یوقت
  ؟ یکنیم  نکارویکه باخودت ا دهیبه آخر رس ایدن

خودت   ی شهیبه ر شهیت  ینجوریکه ا یکن دایپ  یتونینامرد رو نم  یایمثل پو  یکس گهید یکن یم  فکر
   ؟ی زنیم

   م؟یکشیعذاب م میکه بدتر از تو ما دار ینیب  یو مارو م   یکن ی به ما فکر م اصال

  ستی قرار ن گهیسراغت........... د اد ی م اینشد به جهنننننننننننننننننننم، به َدرک! بهتراز پو ایپــــــــــو
کنه، خودتو   یگفته هاش پافشار ینتونست چندماه رو یکه حرفش حرف نبود و حت  یبخاطر کس

بچه برنگشتم  هیاتفاق زود افتاد و با  نیشکرت که ا ایخدا یگ ینم ! چرایببر نی از ب  ینجوریو ا  یبکش
  یبوده که خدا بهتر از تو به همچ نکاریا یو صالحت تو  ریخ  دیشا  یکنیبابام! چرا فکر نم یخونه 

 داناست!

 ها!!!! یبکن   نکارویبا خودت ا  نمینب گهی........ دنمینب گهید

 

 و صورتشو پشت دستمال پنهون کرده بود! ختی ری مامانم همچنان بدون حرف اشک م چارهیب
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  شدمیو خاکستر م سوختمیم نیا یفقط برا دونستیخبر از دل من نداشت! نم  یگفت و گفت، ول بابا
 صبر کنه!  یشده بخاطرم چندماه ینداشتم که حت ینداشتم! اصال ارزش  یتی اصال اهم ایپو یکه برا

 

 به باد فنا داده بودم! موی کل زندگ م..........براش نداشت یتیاهم چیکه ه یکس یبرا وونهیمِن د و

 

 .  داشتیدست از سرم برنم ف یخف یبدتر شروع شد و افسردگ میآوارگ یاون روز به بعد روزها  از

 

 باز شد و دوباره سرمون شلوغ!   دانشگاهها

 

  سیداخل سرو یول  د،یپر یلبم م یدوستان خوش بودم و گاه یدانشگاه به زور و دورهم یتو
 ! کنمی دارم فکر م یو اصال مشخص نبود به چ رفتمی ه ناخواسته به فکر مه و خوندانشگا

 

هم بود برپا شد و منو   میکه هم دانشگاه هیمهد میمی دوست صم ینگذشته بود که عروس ی کماهی
 .میدعوت داشت یدوستام همگ

 

  ی که گاه یدن ین داشتند ش ییخودشون ماجرا یهرروز برا و  کردندی م یزیبا بگو بخند فقط برنامه ر همه
 ! فتادیاز شدت خنده اشکامون راه م
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و حاضر بودند و اصال بدون اونا امکان   یزبل کالسمون که ماشاا... همه جا ح  یدو سه تا از پسرا  یحت
  ای دعوت یبختش بذاره هم بزور خودشونو قاط  یبتونه عروس داماد بشه و پا بخونه  ینداشت کس 

 گرفتند.  دعوت کارت هیکردن و با هزار ترفند از مهد

 

کل   یاعالم کرد سرجهاز یبزرگتر و کارمند هم بود علن ی سال ۴که از همه مون   طونی ش  یرضای عل حاال
حتما و بدون بروبرگرد کنار عروس ها باشه که  دیو با  ادیدختر دانشگاه به حساب م یدانشجوها

 نبود! چکسیه یبرا یراه چاره ا  نکاریخودش اونارو با دامادشون دست بدست بده و بجز ا

 

قشنگ   یایکنن و اجازه ندن به دخمل مونیهمراه منتیو م یبود بخوش  نیهم با دوستاش ا قرارشون
 بود!   رهیکالسشون بد بگذره که از گناهان کب 

 

نه؟ اصال سروصدا و بزن بکوب کال   اینگرفته بودم در جشن دوستم شرکت کنم  مین هنوز تصمم یول
 تحملشم نداشتم..... شت وندا یاالنم سازگار ی هیبا روح

 

آماده  یعروس یبرا یو تمام دوستانم بجز من دارن با شاد میدوستم دعوت یعروس دیمامان فهم یوقت
با   یدونی . میدار ازین  یلیبا دوستات خ  یو دورهم یروسع نیفقط گفت: بنظرم خودتم به ا شنیم

  ؟یاری سر خودت م یدار ییچه بال هاتیریگوشه گ

فکرشون   یکه تو اصال تو شنی بعد بچه دار هم م یهستن و مدت  شونیه زندگاالن سرخون ایبعض
 ! یکن ی م ری و خودتو پ یخوریَجنم رو م یب هی یغصه  یتو هنوزم دار یول  ،یندار ییجا

 کاره.  نیفکراتو بکن و با دوستات هماهنگ شو که بنظرم بهتر بازم
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برم!    رونیاز کنج اتاقم ب  خوادیدلم نم مامان اصال یته دلم سوزش داشت آهسته گفتم: ول کهیحال  در
ندارم حاال اونهمه سروصدا و .........  چکسویه یخودم باشم و خودم، حوصله  خوادیفقط دلم م

 اووووووووووه!

 

خدا  ی شهیکه هم ییهرهرو یگفت: واال با اون دوستا رفت ی بطرف آشپزخونه م کهی درحال مامان
شناسمشون،  یکه منم خوب م کننیم فیحرف برا آدم ردلباشون تا کنار گوشاشون بازه و هزارتا  

! کاش منم دعوت  اریو صاحب اخت  ی. بازم خوددانیشی و روبراه م گذرهیخوش م یل یمطمئنم بهت خ
 !اد یبه حساب نم  میکه اونروز و اونشب اصال جزو زندگ رسوندمی به دوستات م  خودموبودم و 

 

 . گفتیم زیبه ر زی رو ر  تهایاومد. چون واقع ام لب یرو  رنگی ب  یمامانم لبخند فاتیو توص  ازحرفها

 

 چون حوصله شو نداشتم تموووووووم.  رفتمیمن نم  یول

 

  یبرگشتم که بابا رو بمن گفت: ناز ییرای، بعدازشام ظرفهارو شسته به پذکه بابا به خونه اومد شب
هم  یه عروسرفتن ب یبکن. برا  یداشت یدیدوستت خر یعروس  یاگه برا زمیر یفردا به کارتت پول م

 .میکه برگشتنت بخونه راحت باشه و نگرانت نباش  دمیرو بهت م  نیماش

 

 یکار مامانت بود که خبرگزار  یعروس یمتعجب به بابام کردم که گفت: واال تمام گزارشها ینگاه
 گناهم.  ی! بنده بره ی گیکنترات م کجا یرو   تدپرسیمعروف آسوش

 

 کنتراتش!   نیمامان با ا چارهی. ب دمیخند
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 یبعد تو یعه برم. خونه راحتترم. انشاا... دف  خوامیحوصله شو ندارم. نم نی گفتم: بابا باور کن  ومرآ
 کنم!  ی شرکت م  شونیعروس

 

  یانتظار دار یعنیاز دختر خل و چِل ما!  نمی! ایریخ یگفت: عجب دعا  دیخندیبلند م  کهی درحال بابا
ناقال با زلم  یِ راه بندازه که اونموقع تو ینان آنچ  یعروس گهیبار د هیشوهرشو بخوره و  نیدوستت سِر ا

 تو!!! یکرد یریخ  یناکس عجب دعا ی!!! دختره  ؟؟یشرکت کن  یتازه افتخار بد  مبویز

 

 خنده ام بلند بود.   یو صدا دمیخندیداشتم رسما م گهید

 

 بجا بود....   شیمن بخندم. که واقعا هم شوخ کنهیم یبابام شوخ  دونستمیم

 

بخر که   یخواست ی بازار هرچ نیا گفت: فردا صبح برده هامون بابتموم شدن خن بعداز
که اصرار دارم!   نمیب  یم نکاریا  یو حتما صالحت رو تو گمی! من میعروس یبر دیبــــــــــاااااااا

 و .... کردنی شنوم! کاش منو با مامانت هم دعوت م  ینم یهم حرف گهید

 

و   میریرو با هم کنترات بگ  یسالن عروس یرقصا یداشت  میو تصم خوادیتند گفت: نکنه دلت م مامان
لباس   ی. نازستمیبلد ن یزیچ گهیو د رقصمی م یمنم که کال عرب  م؟یراه بنداز وی مجلس عروس  ییدوتا
 حاضر کن!   هامویعرب 

 

لگد کردن کاهگل  نیرقص اجق وجق بابا که ع یادآوریمنکه غش کرده بودم از خنده و از  ایخدا
فقط شکممو گرفته بودم. حاال بازم رقص مامانم   ،یلخت یمامان با لباسها  یب و کنارش رقص عر موندیم

 قابل قبول تر بود!  ینفهم یبفهم
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بودم اونم چه  یاظهارنظر هم بهم ندادن. رفتن یاجازه  یدر مورد من گرفته شد و حت  میتصم گهید
 جور!  

 

 بازم دلم رضا نبود.  یول

 

که از سمت   یا دهیرنگ روشن و پوش  یِ شم ی راهنیگشتن  پ یو بعداز کل  میبا مامان به بازار رفت صبح
دامن بلند و تنگش   نییتا پا ییبا ی با طرح ز ،ینقره ا ییطال یدوز راقی کطرفهی راست و سرشونه اش 

نظر مثبت رو در موردش داشت.   نیشتریکه صد البته مامان ب م،یشده بود رو انتخاب کرد دهیکش
  شتریو پسند کرده بودم که با دل داغونم بر یرنگ ساده ا اهیس  یمخمل راهنی وگرنه با من بود پ

 بود!  یهماهنگ

 

خب   ینبودم، ول  یراض  ادیپسند کرد که هرچند ز راهنی پ یهم مامان برا یپاشنه بلند نقره ا کفش
 .  دمیکه منم از انتخابش خوشم اومد و خر گه،یمامان بود د

 

 . ومدیم ام دهیپر یگ و روداشت و واقعا به خودم و رن یعال  یتن خور راهنمیپ

 

و  مید یبود رو هم خر بایز یل یموج وارش خ  ییطال  یکه خطها یشمی یا نه یبا ته زم   ییبایز شال
 . میبخونه برگشت

 

ام نداشت دروغ گفتم. حالم االن بد  هیروح یو افسرده  م یدر اوضاع وخ یریتوف دیخر نهمهیبگم ا اگه
 .  کردی م ین یناگفته سنگ یبازم ته دلم غم ینبود. ول 
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راستش اصال حوصله شو   یاصرار کرد که لباسمو بپوشم تا دوباره نگاه کنه! ول ی لیخونه خ  یتو مامان
 نداشتم. 

 

  نی! اصال حال و حوصله شو ندارم. ولم کن گهید پوشمی گفتم: مامان توروخدا دو روز بعد م فقط
 توروخدا!

 

 فقط دلم سوخت.  مثل من داشت! از نگاهش  یمامان که دختر بدردنخور چارهیب

 

موهامو اونم  یجلو  یو جمعشون کردم. فقط کم دمیبه موهام رس  ی. خودم کمدیرس  یعروس   روز
 کوچولو حالت دادم.   

 نبود خودمو خسته کنم.  یادیز ازیبود شال سرم باشه و ن قرار

 

   .ومدیکه کردم چنان ساده و دخترانه بود که کال به چشم نم یشیآرا

 

 خوب بود! یکم  خداروشکر حالم  امروز

 

 شده..... ری عجب سربز یبصورت ساده ام کردم و زمزمه کردم: دخمل مامان  ینگاه نهیآ یتو

 نیکه ا ایپو یری بم  یسوزان ادامه دادم: اله یدولنگه پا وسط ذهنم نشست و با غرغر و دل ایپو که
و حال و    هیروح نیابدردنخور! مگه من با  یِ کرم خاک  ی پسره  یانداخت  یرو به چه روز ری دختِر سربز

 االن..... ی .... ول  کردمی هفته ذوق م هیفقط  های عروس یبرا شهیهوا بودم! هم
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 با تاسف تکون دادم و بطرف لباسم رفتم. یسر

 

 شدم.  یتر از عال   یعال یو کفشامم پام کردم............ ووووووووووووووووو دمیپوش  راهنمویپ

 

 که خودم دلم غنچ رفت.  ومدیم  دمیفبصورت س  اش چنان ستادهیا  ی قهیبا  راهنمی پ رنگ

 

 خوندم:  نهیآ یخودم تو یبازم گرفت. برا دلم

 

 ندارم درد دلم را بہ  عادت

 پس  م،یوڪَ ب  سڪ همہ  

 

 ر ی در ز نمیڪم شڪ خا 

 ر ڪچهره خندانم تا همہ ف  

 نہ دردے دارم نہ قلبي...  ڹنڪ 

 

 مامانم رفتم. شیبا لبخند پ و

   

 . کنهیقصه ها نگاه م یندرالیکه انگار داره به س کردی پامو نگام مچنان با ذوق سرتا مامان
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پوش   اهیداره! با تو بود که االن س نیخودم آفــــــــــر ی قهیبود: بازم سل نیکه زد ا یحرف   تنها
 !یبود

 

 و پالتومو تنم کرده راه افتادم....... دمی حرف فقط خند بدون

 

 بشم.  یخونه گذاشته بود باهاش راه نوی ماش بابا

 

  یشراکت   یهمگ  کیکوچ یدسته گلها یراحت بود. قرار شده بود بجا مونمییاز طرف گل اهدا  فکرم 
 .  میبخر یسبد گل بزرگ

 

شه با  ی. چون هرچمیبا هم وارد بش یکه همگ میبا دوستانم قرار داشت  یمنزل عروس یجلو 6  ساعت
 همه مون ناشناس بودند.   یبرا

 

 جمع شده بودند.   نهای از ماش یکی یومده توسه نفر از دوستام ا دمیرس تا

 

 .  دیرسیهم م ابونیارکست تا خ  یصدا

 

 شگاهیو به آرا میکردی صداش م  یکه پر نی دوساله ام پرو یمیکنارشون نشستم که دوست صم  منم
ـــــــــفته، شــــــــــله زرد،  یبود، شاک  دهیهم بخودش رس یرفته کل ـِ و بلند گفت: ش
  یکم ید یترس یاومدنه؟ م یچه وضع عروس نیآخــــــــــه! اصال ا هیچه وضع نیا ربرنجیشـــــ
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  ایپووووو یبشه! الهههههههههه  دای نکرده خواستگار برات پ  یخدا  یبش ریچشمگ  یبمال  تورت بص شتریب
  چارهی!!!! بیکرد نکارویمن ا  یزردنبو یکه با جوجه  ه،یمهد یبحق عروس  ارنیخبرتــــــــــو ب 

 !!!گهیغ افتاده ددل و دماکال از  میدخمل

 

 بازم دلم گرفته بود! اصال چرا اومدم؟؟؟؟  یول  ه،یو منم همراه بق دنیخندیم یهمگ

 

گفت:   دادیو سرشو تکون م کرد ی سراپاشو نگاه م کهی کرده درحال یمون فاز گه یرو به دوست د یپر
و حال   یمونی شده م اهیسموز  نی ع  یدیمال اهی کردنه هااااااااااان؟ از بس س شی چه وضع آرا نیا یفاز

 باش لطفا!  نیو مت  ری بگ ادی یاز ناز یبهم زن! واه وااااااااه کم

 یگربه کوچولوها نیع ابونیروم به خ  وار،یکه روم به د ید یلباس پوش  یتو همکه خداروشکر جور غزال
  دونمینم که نیبر ی! امشب خداروشکر همه تون آبرومو میمونیم وارهایو سِر د ابونایخ  یناز آواره تو

 از دستتون سر به کجا بزارم بررررررررررررم!!!!!!! 

 

 .  ومدیهم نم چکس یبه دل ه یپر یو حرفها دندیخندی غش غش م دوستام

هم  ی. چون اگه جوابمیومدیهم کوتاه م شهیو هم می همه مون به متلکهاش عادت کرده بود واقعا
 .  تسوخ یم گرمونیو تا ته ج میگرفتیم لیبدترش رو تحو میدادیم

 

برامون   نهمهیکه ا ب،یبدترک  یِ از خودراض یهست یچ هی توروخدا خودت شب  یخندان گفت: پر یفاز
 ؟یای و افاده م سیف
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  ینــــــــــاز، پر یمــــــــــاه، پر یباال داده گفت: پر ییتمام و ابروها  ییبا پررو یپر
اونم از نوع آبدار و خوشمزه  یبگو نارنگ  ،ییاینگو بگو عروس در یپرنسس، پر یهــــــــــلو، پر

 بسه براتون؟   ایش، بازم بگم 

 

!  یمنیدر  یشفته، تا منو دار یخوشگله   یکه خندان رو بمن ادامه داد: خالصه ناز میدیخندیم همه
  ایبعض  گریو خون به ج  کنمیم دایعنکبوت پ  نهویو ع  پیشووووووووور خوشگل و خوشت هیخودم برات 

 و انشاا... رحــــــــــمان!  زیروز عز نیبه حق ا میکن یم

 

و   میمعطل نکرد گهیبودند جمع شدند د ونیدوستان همکه آقا هیهرهر کرکر، تا بق یبعداز کل خالصه
 . می وارد سالن شد یهمگ

 

کرده بودند به  های دعوت یکه بزور خودشونو قاط  مونیزبل و سرخوِد همکالس یگل توسط آقاپسرها تاج
هم  یف یجنبودند و چه ک  یارکست م یبایو با آهنگ زرد بشن خودشونو حاال تا وا شدیسالن حمل م

 !!!یدنید کردندیم

 

 .میدی خندیهم که فقط م ما

 

بودند و   دهیبخودشون رس  میلیخوشدوخت که خ یبه سراپاشون کردم. با کت شلوارها ینگاه خندان
 !  رفتندیمباز بود جلوتر از همه  ششونمین

 

 انمها وارد شدند. ول خو ا ستادندیا یورود یجلو ونیآقا
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گفتند که خودم کم   کیو موقر وارد سالن شده سالم دادند و تبر نیمت یبحد ی مخصوصا پر دوستام
 .  رمیبگ چهی ادب و متانت دل پ نهمهیمونده بود از ا

 

کردند، انگار چندلحظه   میکه ماشاا... چنان سرشار از ادب وارد شدند و گل رو تقد ونمیآقا بدنبالشون
 !   دادمیکه باآهنگ خودمو تکون م بودممن  شیپ

 

 تعجب داشت!!! یهزارال و چند چهره؟؟؟؟؟ واقعا جا نهمهیهم ا آدم

 

 .شدمیم ون هاشی شلوغ یکه حالم براه بود قاط یآروم و ساکت بودم و فقط گاه شهیبدبخت هم منِ 

 

 به اطراف انداختم.........  یشدم و نگاه الشونیخی به لب ب  لبخند

 

 به اطراف انداختم.   ینگاه داشتمیقدم برم ام آر همچنانکه

 

 آماده کرده بودند.   دهیوجه ممکن چ   نیباتریبزرگ خونه رو به ز سالن

 

  یبا شاخه گل زهای م یرو  وهیو م ین یری بودند که انواع ش یی و طال دیسف کدستی سالن  یزهای روم  تمام
 . دادندینشون م یدر گلدان خود
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  فتادهیهنوز براه ن یکوبی بازار رقص و پا  دمی. شادیرقص ینم  یکس  یول  نواختیم  یبه قشنگ ارکست
 بود. 

 

صدرصد تعداد مهموناشون کم بود که حتما    د،یها بنظرم رس یو صندل  زیم نشیکه از چ  یاونجور یول
 سالن خونه بود. تی بخاطر ظرف

 

 .  میجمع شد یزیجاِن خودمون، دور م  هیمادر محترم عروس، مهد ییبا راهنما همه

 

 دهی زلزله ها فقط منم که لباسم کامال پوش یمتوجه شدم از همه  یو زمان میدرآورد وهامونپالتو
 هستش و حجاب دارم. 

بار نشسته بودن و حاال   یتو زهی شانزه ل  ابونی وسط خ س ی در ناف پار نکهیخدا مثل ا شون شکر همه
اه با آهنگ  و همرخودش کنهی نگاه نم یکس  دیدیم یو وقت نداختی به اطراف م  ینگاه یهم گاه یپر
 .شدیما و پسرا بلند م یجنبوند که خنده ها یم

 

 دمیقول م یکه زد یپی ت نیها، با ا میبابابزرگ خودمون  یکرده گفت: ول  طونی ش  یرضای رو به عل یپر
که   خوامتیها، شاد و پرجنب و جوش م  یرقص ینفر با تو برقصم! فقط لطفا مثل حلزون نم نیاول
 بشم!!!  یراض

 

و بدلم صابون    دمیبخودم رس نهمهیکه ا ی! پس من چیالههههه  یَورررررر بپر یگفت: پرخندان  انیک
 هااااان؟  رهیگیم لی حاال منو تحو یزدم! ک

 

 انداختم!  نییشاد بصورتم انداخت که آروم سرمو پا ینگاه و
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 خورهینم  یچکاری بدآب و رنِگ وارفته نگاه نکن که اصال بدرد ه یبه اون شفته  انی تند گفت: ک یپر
و نگاه کن. خوشگلم ی! دختراکنمی رو برات جورش م   یکی ! خودم االن ونیچه برسه به رقص اونم با آقا

 !فانهقبال فروش رفته متاس طمی نوبتم و بل یغــــــــــزال، خودمم که تو ،یفــــــــــاز

 

........ دلم م و داد لیتحو یشله زرد فقط لبخند یشفته   یهرهر بچه ها بلند شد که مِن بقول پر بازم
 بحال خوِد بدآب و رنگم سوخت!....

 

 افتاد   یفرو م  شب

 درون آمدم  به

 جره ها رابستمپن و

 بود   ختهیبا شاخه در آو باد

 خانه  نیدر ا من

 ... تنها تنها

 بود... ختهیعالم به دلم ر غم

 

  نیها باور کن تند گفت: بچه  یشروع به نواختن کرد و پر یبه فکر رفته بودم آهنگ شاد همچنانکه
و اصال با رقص   شهیبلند نم یعروس و دوماد بخار یاز خونواده  نکهیخودمو نگه دارم. مثل ا تونمینم
 برقصم!  رمیندارن. منکه دارم م یا ونهیم
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تند دستشو گرفته با دندون قروچه گفت: جوونــــــــــمرگ   یبلند شه که فاز  خواستی واقعا م حاال
! یخودتو بتکوون  یجا خوش نکرده بلند ش   یصندل یو رو   دهیاز راه نرس رادهیشده خجالت بکش!! ا

خدا زد پس کله اش   ینره خر هیبخاطر متانتت  دیننه جوووووووون! شا یمنتظر دعوت باش  دیبا
  ی! چرا عادت دارمیبرداره که از دستت خالص بش  یریقدم خ هیو  رهی وخواست سالمت رو بلندباال بگ

 ن؟هاااااااا یهمه رو بپرون

 

. گمیم یدارم واقع نویدخترا، ا نی گفت: باور کن  رضایکه عل میدیخندیم میشدم و داشت شونیقاط منم
از   یک یداشتم  میدرصدم تصم  هیاز همه تون بزرگترم، فقط امشب  یاگه مِن بابابزرگ که چندسال

 یکه فاز یـــرنره خـــــــ ن یبا ا گهیو انتخابتون کنم، د رمی شماهارو جواب سالمتونو بلندباال بگ
شمارو   یا گهیشماها شدم! انشاال نره خر راه راِه د  الیخیب  یعن ی یخــــــــــیدادن ب لمونیجان تحو

 !دیکنه و خوشبخت بش دایپ

 

 !شدنی خبردار نم   دنیبر یکه اگه انگشتشون رو م دند یها چنان خند بچه

 

  ید طرف ما بحدخصوصا بانباندها م یفکر کردم: خداروشکر صدا کردمیلبخندمو جمع م کهیدرحال 
 یبود و بقول فاز یزیآبرور ی هیخنده ها ما نی. وگرنه واقعا اشهیگم مبچه ها توش  یکه صدا ادهیز
 ازدواج!!!! الیچه برسه به خ کردینگامونم نم راهیچه راه راه چه ب ینره خر چیه گهید

 

خم شد و گفت:   سته بود بطرفمفاصله ازم نش یصندل هیکه با   رضای هرهر کرکر کردند و عل یها کم  بچه
  یدور از جون خودمون، با اون کودن یحس رو دار نیتو واقعا ا ؟ ینشست حالیب  نهمهیجان، چرا ا یناز

االغ  ی کهی رتو تمام راهها برات بسته شده؟؟؟ باور کن اون م دهیبه آخر رس  ایدن یکه از دست داد
  ازی که با هزار نذر و ن فتادیو راه مبال تو دن  گرفتیع مدستش شم دیبدست آوردن و داشتنت با یبرا

 گهیرو نداشت تمــــــــــام...... توروخدا د اقتتی عرضه بود و ل  یفقط بتونه نگهت داره، خب ب
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شبمون هم تموم  نیا بعدهمه شو و از ته دلت قهقهه بزن که چند ساعت   ی! قاطیبخند یزورک   نمینب
 !مونهی و فقط خاطره هاش م شهیم

 

 ن به ما بود هردو باهم گفتند: قربون اون دهنت بابابزرگ! که گوششو و غزال  یپر

 

 یکه! فک کنم تو رهیمخش نم   یتو یول  میخندان ادامه داد: زبونمون مو درآورد از بس گفت یپر که
 کار گذاشتن! رآهنی مخش ت

 

 رقص جوون منو نجات داد.  یه براو با دعوت هم دیخداروشکر مادر عروس جانمان رس  

 

رقص، بدون تعارف و بدون مخالفت زود قبول کردند و بلند شدند که  یدعوت برا نیبا اولم ه همه
 لحظه صبر کرده بودند.  نیا یانگار ماهها برا

 

.  دمیرقصیمن ......... نه............. نم یزده ها وسط رفتن و پسرا هم دنبالشون ول یقحط  نیع یهمگ
افراد ناشناس نشون بدم. پس آرام سرجام   نیبحوصله شو داشتم، نه دوست داشتم خودمو  نه

 نشستم.

 

تر از   نیمن مثال سنگ  ی!!!!! ولای اومد که پاشو ب ییاز دور برام چشم و ابرو دیرقص یهمچنانکه م یفاز
 حرفها بودم.    نیا

 



 دوستت خواهم داشت   ی واشک ی 

116 
 

  ایب ،ی بتمرگ ینجوریا نکهیعوض ا ،یالهههههه  یریبم یتند گفت: ناز دیرس کمیبا رقص نزد  یوقت یپر
  ایب  ،یبه ما زل بزن  نجایا نی. همش نشیرو بزن  ی کیبلکه مخ   یبشکن یقر هینشون بده،  یخود تو هم

 ! ااااآااااالیوسط ِد 

 

 . کنمی. منم نگاتون منی گفتم: شما خوش بگذرون فقط

 

بلند شد. حتما نگاشون به ما و    یکنار زیم یخنده   یازم دور شد که صدا یچنان چشم غره ا با
 بود.گوششون به حرفامون 

 

 چشم دوخته بودم فکر کردم:  هیبا حسرت تمام به رقص بق   کهیحال  در

 

 زندان  نیام جانا از ا خسته

 است...!  ینامش زندگ که

 

 ...؟  ستیدست ک  ای دن یها یقشنگ پس

 ..، ستین  ریدرعشق اما باختن تقد باختم

 

 ...؟  ستیچ  ریمگر تقد یبا درد تنهائ ساختم

 ناله کند از من،   دل

 دل،   کنم ازناله  من
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 رب تو قضاوت کن !  ای

 دل؟ ایمنم  وانهید

 

و ناخواسته  کردمی که واقعا حظ م دنیچرخی و پسرا دورشون م دنیرقصیم یچنان با شاد  دوستانم
 لبام نشسته بود!  یمحزون و اندوهبار رو یلبخند

 

باهاش سازگار بشم!  متونستیسرنوشتمو قبولش کنم! چرا نم تونستمیچرا نم اــــــــــاااااااآاااایخدا
 بگذرم!  تونستمیکه در حقم شده بود نم یظلم  نهمهیچرا از ا

 

 دوباره از اول شروع کنم! تونستمیو م  کردمی رو هرچه زودتر فراموش م یکاش کاش همچ  کاش

 

گرفته گفت:   یانداختن که غزال نفس های صندل  یها شاد و خوشحال و نفس زنان خودشونو رو بچه
  یانشاا... برا ی. ولنیرقصیم ن یاز ا باتری ز کردمیفکر م  نیکه زد یپی ت نیواال با ا رضاخان،یجناب عل 
 . نیکن نیتمر ی کل  دیبا یبعد یعروس 

 

 ! نی ها باور کن ست یجکسون ن  کلیگفت: رقصم مگه چشه! کمتر از رقص ما رضایعل

 

گ!  ت رو بابابزر اعتماد بنفس نیاز خنده غش کرده بود گفت: اوووووووووووه بخورم ا کهی در حال یفاز
دونه درشِت مخصوص صادر   یسِر کوچه مون داشت، حتما خرمالوها دارِ یاعتماد تورو درخت سپ نیا
 ! کای آمر کردیم
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 .کردی کم کم سرم درد م دنیخندیو م گفتنیخدا از بس م  یوا

بلند باند که درست بطرفمون بود و داشت گوشمو کر   یو صدا طرف  هیاز  نایا یخنده ها یصدا
 ! کردیم

 

  ینشوندم ول یبم م ل یرو یذوقشون نزنم لبخند یاجبارا باهاشون همراه باشم و تو نکهیا یبرا البته
 خب........ 

 ونیخودش آش  یو کجاها برا یدلت رو کجا جا گذاشت  یقلبت باهات همراه نباشه و اصال ندون  یوقت
که  ییبا آهنگا خوادیمرو  هاتییاتاقت و تنها یهستش! دلت گوشه  ی لبخندم کار عبث نیداره هم

 ! یباهاشون ببار یو گاه  یباهاش همراه بش

 

 به اطراف انداختم.  یصورتمو بطرف راستم برگردوندم و نگاه   آروم

 

و صحبت کنان و خندان  یمردم شاد و خوشحال زدم که دورهم جمع بودن و با شاد یتو یدور
 نگاهشون به رقصندگان وسط بود. 

 

از وسط دونفر چشم بصورتم داشت   قینشست که دق یدگانید یم توبا گردش چشمام نگاه یا لحظه
 نگاهم! ی. نه چشم بصورتم نداشت....... اصال زل زده بود توو ......

 

 ناخواسته جمع شد و با دقت نگاه کردم.  حواسم
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مختلف دور هم جمع بودن و اونجام بازار بگو بخندشون براه   یپهایکه هشت نفر جوان با ت  یزیدورم
  شیی....... خدا..یدوستاش مشخص بود ول  یشونه ها ن یکه از ب دمیدی، فقط سِر طرف رو مبود

 !  کردی چشمها جذاب بود و هنوزم داشت نگام م نیچقدر ا

 

فقط و فقط ساکت چشم از  کردمی حس م یرو نگاه کردم، ول  گهینگاهمو برگردوندم و افراد د آهسته
 .  دارهیصورتم برنم

 

  یناز یهوووووووووووو یبخودم اومدم که گفت: ناززززززززز یمانند پر غیج  یصدا با
 ؟؟ یییییییییییییییی کجا

 

آخــــــــــه! تو با من   ستادی قلبم ا یگفتم: زهههههههههرماااآااااااارو نازززززززز یبرگشتم و شاک تند
 !  یچی ه کنمیخب دارم مردمو نگاه م ؟یدار کاریچ

 

 رو نگاه کن....... رقصهیسط مرو که داره و  یگفت اون دماغ عمل خندان

 

 خانوم پالتوت افتاد! یگفت: ناز انی ک همزمان

 

  دمیانداخته بودم، د ی صندل  یپشت یبرگشتن و درست کردن پالتوم که رو یلحظه ا با
طرف با همون چشمان قشنگش همچنان نگاهشو بصورتم دوخته و  ر،ینــــــــــــــــــــه خ

........ 
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 بطرف رقصنده ها برگشتم.... زیم  ری از ز یپر شگونین با

 

  یانداختم که وسط قاط ییبه جوونا یو بگه نگاه کن، نگاه رهی گازم بگ ییهوینکنه ترِس جوونم که  از
  دایداده بود رو پ یاز دماغ عمل  یکه پر ینتونستم آدرس  یول  دند،یرقصیشده بودند و با هزار ادا م

 کنم!

 

الزمم  نکی ! فکر کنم ع دمیند یاونهمه آدم دماغ عمل نیب   جان، من یکردم و گفتم: معذرت پر نگاش
 آرررره؟! 

 

  یدماغ عمل  تیاون جمع  نی ب یول خوام،ی نم نکیسو داره و ع میلیتند گفت: واال من چشمام خ  یفاز
 اوزون برون! ای  یزیکوفته تبر ایهستن  یکوفته قلق ای. همه شون دمیند

 داره) یدراز یکه پوزه  یماه ی( اسم نوع

 

! حرف نابت جاواب نداره ینازدونه که حرف دلمو زد  ــگرتوــــــــیگفت: ج یتند رو به فاز انیک
 چشممو نگرفت!!!! یزیخــــــــــب چ یگشتم ها ول میل یخ  دم،یند یبوخـــــودا!!!! منم دماغ عمل 

 

و   تی گفت:  خداروشکر جذاب یبا حرص و شاک  یپر دیخندیم انی که غش غش به حرف ک یفاز
که دماغشو بد  گمیرو م  ی! بابا اونکننی م دمییرو تا گهی! چه همدکنهیداره ازتون چکه م یخوشمزگ 

 ! یوونیَپخ از آب دراومده ح یل یعمل کردن خ

 

 . م یدیند یزیو چ میخندان نگاه کرد یهمگ  بازم
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زنم  ب سرم   یکنم و تو هیسرقبرت گر ی! پریاله ارنیخبرتو ب   ی! پریاله یریبم یغزال داد زد: پر باالخره
کرگدن که  یِ بدقواره  یِ دماغ عمل  نی با ا یعالفمون کرد نهمهیشده آخه تو ا یچ  مینی !! بگو ببیالهههههه
 !ستیآدمم ن هیحتما شب

 

و روش    یبگ یزیمن چ  یِ پشت سِر دماغ عمل یگفت: غزال حق ندار زونیآو یبا لب و لوچه  یپر
که منو  زمی و عز یگرام یایاز داداش ! فقط با عرض معذرترسمیها که خودم حسابتو م  یبزار یاسم
دماغ َپخ   یبگم اون پسره  خواستمیدارم، م فیتشر زیه  نیدلتون نگ یببخشن و لطفا تو یل یخ  یلیخ
  یخــــــــــدا مصبت رو شکر چ یزده ناااااااکــــــــــس، خوشگل هم هست که ا یپ یت  جبع

االنم فقط دلم داره ضعف  ،یکرد ی رو قلمکا یش صرف کردکه رو  یو چه وقت ی پرداخت یو چ  یساخت
 بردم؟ ی و حالشو م دمیرقص یبارم با اون قشنگه م هی شدیم ی! چرهیم

 

بلند   یصدا یهمه شون تو  یخنده ها یبازم صدا  یبود، ول   یمنظورش ک  میدیبازم نفهم  هرچند
 کردند خودشونو جمع و جور کنند.  یباندها گم بود که با اعالم وارد شدن عروس و داماد سع

 

که اونم من  خواستیحال خوش م  دنهایاز ته دل خند نجوری. اکردمیفقط نگاشون م لبخندزنان
 نداشتم. 

 

و   هیورود عروس و داماد شروع به نواختن کرد که عروس خانم قشنگمون مهد یبرا ییبایز آهنگ
 همسرش محمدخان وارد سالن شدند. 

 

دنباله دارشون  یو تور  بای ز دیسف راهنی پو عروس خانم هم با  میزدیبلند شده براشون دست م یهمگ
 . دنیخرامیشده بود، همراه آقاداماد خوش چهره شون فقط م بایکه بشدت هم ز
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چشمام به   ار یاخت ی ب ومدیبهش م   میلی و لباس عروس قشنگش که خ هیمهد رینفس گ  ییبایز دنید با
 اشک نشست!  

 

 نشون بدم!   یلباس عروس بپوشم و خود .....ایمنهم کنار ..... پو........ یقرار بود روز مثال

 

 فکر کردم:  صورتمو برگردوندم و  ننینب  نمویدوستان چشمان اشکآلود و صورت غمگ نکهیا یبرا

 

 گرفته یلیگرفته..... خ دلم

 

 نم باران  نم

 اے  اشـــک  جرعــه

 

 درددل و بعد   ایدن هی

 خواهـدیسکـــوت م قدرے

 

 مرهــــم عشــق !  با

 میانه هاانه ے  عاشق.....بهـــ آهاے
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 ...... دلـــــم.... که رادلـــم

 

 .....خواهدیرا م کــــــــــه

 

افتاد که نگاهش حدودا برام آشنا   یهمون پسر یبایباره چشمم در چشمان زنگاهمو باال آوردم دو  تا
 چشمام زل زده بود.  یدوستاش تو  نیشده بود و بازم از ب

 

 نفر تنها چشم بصورت من دوخته بود! کی نیو ا کردندیه مداشتند به عروس و داماد نگا همه

 

به مهمانها داشت به   انیافتاد که خوشآمدگو هیخجالت تمام صورتمو برگردوندم و چشمم به مهد با
 .  دیرسی ما م زیم

 

 . کردیگل م  طنشونیش دنیرسی م نجایداشت که تا همه به ا یما چ یو دورهم  زی م دونمینم

 

و خوشآمد   دیا رسبه همه جلو اومده بود تا به م رمقدمی کارو با خ ینجایتا ا و موقر  نیکه مت هیمهد
آخرش عروس شدم ها که کم  ایسرشو جلو آورده رو به ما کرد و گفت: ُدخ طنتی و با ش یواشک یگفت، 

 که دل و قلوه فت و فراوونه!   نیرو تور کن یک ی جا  نیو هم نیاریدرب ی! شما هم زرنگ بازستین یزیچ

 

محلمون   یآخرش کس  میدرآورد یهرچقدرم زرنگ باز  نجایده گفت: نگرانمون نباش. تا اخن  با یپر
هم نذر و   یکل  دیبه بعد شانسمون بزنه که با نی. مگه از امیخودمونم پروند یِ دوتا نخود  نینذاشته، ا

 !میکن ازین
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 د. خندان دور شدن دهیرو کش هیخنده هاشون بلند شد که آقاداماد دست مهد  دوباره

 

 تحمل سروصدا رو نداشتم.  گهیچرا د دونمینم

 

 .گرفتمیبلندش داشتم سرسام م ی از باندها درست به سمت ما بود و واقعا از صدا یکی که  مخصوصا

 

 رقص وسط برند.   یافتخار عروس و داماد، دوستانم دوباره بلند شدند که برا به

 

! االنه شهیداره تموم م یآخه عروس  ادیب خوادی م یک نیافش نیگفت: ا زی اعتراض آم یبا لحن  رضایعل
 َاه! میعروس داماد رو دست بدست بد میبر دیکه با

 

هرکدام از دخترا چشم  فتادم،ی همراهشون راه ن یزدم و همچنان محکم نشسته بودم، وقت یلبخند
 د.و راه افتادن شمینم شونیچرا قاط کردندی هم پشت بندش، غرغر م یفحش هیداده  لمیتحو یغره ا

 

بگم، چشمم به همون   یزیچ دمیاز بازوم گرفت و لبخندزنان بطرفش چرخ  یشگونیبا حرص ن   یپر تا 
 . کردی منو نگاه م اقیبه لب داشت و بازم با اشت  یپسر با چشمان نازش افتاد که لبخند

 

 جمع فقط منم! نیا حالِ ی و دختر خل و چل و ب هیبود ماجرا چ دهیاز حرکات دوستان فهم نکهیا مثل
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 به اطراف انداختم.  یتمو برگردوندم و نگاهور ص  آروم

 

 !شدمی دور م یسروصدا کم ن یاز ا دی. باکردیام گرومب گرومب صدا م کله

 

باندها   یدورشدن از سروصدا! آلقل صدا یجا برا  نیبود و بهتر یخال زهاشیسالن م ینقطه  نی دورتر
 . دیرسیکمتر به اونجا م 

 ! کردی بشدت زق زق م سرم

 

 و بلند شدم.   دمیشالم کبه ش  یدست آرام

 دنج رسوندم.   یگذشته خودمو به اون گوشه   زهای م انیم از

 

 قابل تحمل تر بود.  نجایا  یبود ول ادیآهنگها درسته ز یاکو یکرده بودم. االن صدا یخوب   فکر

 

نگاهمو به دوستام دوختم که وسط رو   دمیکشیم میشونی به پ  یدست کهینشستم و درحال   یزیم پشت
 غمشون!  یب یونده بودن! خوش بحال همه شون با دالواقعا ترک

 

  یهمکه .......... لبخند انی و ک رضای . علرفتیکه دلم غنچ م دنیرقصی چنان با ناز و قرو اطوار م یهمگ
 . گرفتندیم  لیمتلک تحو ییلبام نشست. حتما باز هم چندتا یرو

 

 م.  سرمو باال آورد یسالم ینگاهها بودم که با صدافکرا و   نیهم در
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با قد و قواره  ییبای و اسپرت که لباسش بز  یچرم یبا کاپشن شلوار بایجذاب، ز پ،ی خوش ت یپسر
 بود!.... ستادهیسرم ا یداشت باال یاش همخوان

 

 شناختمش!  یاصال نم  یدقت نگاش کردم ول  با

دها واقعا  منم مثل شما از سروصدا فرار کردم! بان  نم؟یبش کنارتون  تونمیدادم که گفت: م  یسالم آرام
  یسماق حت یو پرده   یو چکش  یرکاب یگوش گرفته تا قسمتها یِ که! از حلزون   ذارنیبرا آدم نم  یگوش
 دادم.  حیکه فرارو برقرار ترج  دندیرقصی م یگوشم هم فکر کنم بندر یالله 

 نباشم؟  مزاحمتون

 

 .  دمیجلوش کش یسرم مرتبش کرده کم  یو رو دمیبه شالم کش یدست آرام

آهسته  دادمیگوش رو دونه دونه برام شمرده بود خنده مو قورت م  یفاش که اجزاحر  از کهیدرحال 
 .  دییبفرما کنمیگفتم: نه خواهش م 

 

هم   لیداماد که فام  یمینشست و گفت: مهران هستم از دوستان صم دهیرو عقب کش  یصندل
 . میکه دعوت دار شهیمامان مرحومم م یبته پسرعمو . المیهست

 

 حمتشون کنه!گفتم: خدا ر رلبیز

 .  کردمی داشتم ِچکش م میمال یلیخ  زدیهمچنانکه حرف م یول 
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افتاده بود و  شیشون یپ یجلو یکه به باال شونه شده و تکه ا ییداشت. با موها ینیدلنش ی افهیق
 .  ومدیبهش م  میلیخ

 !کردی م زیاز کل وجناتش سرر یو بز که زرنگ زی ت  یآقامنش ول یلیبلند و خ  یبا قد یو ابرو مشک  چشم

 

 نه؟   نیمنو نشناخت نکهیلباش نشسته گفت: مثل ا یرو  یمتوجه نگاهم شده بود که لبخند نکهیا مثل

 

 شناختمتون؟ ..... یم  دیباز شد. زمزمه کنان گفتم: با  یکم چشمام

 

بودمش!  دهیشناختمش..... اصال تا حاال ند ینه من کال نم یم زدم .......... ولدر مغز یتند دور که
 نه اصال به چشمم نخورده بود!.... یبود که........ ول امونیدانشگاه هم از دیشا

 

  ی! کال نمرینه خ  ی......... ولدمشیکجا د ارمیب ادمیبلکه   کردمی و نگاش م دمیچرخ یافکارم م یتو
 شناختمش! 

 

  ادیصورتش داشت گفت: اونموقع هم متوجه شدم منو ز یقشنگ بررو یخوشحال لبخند  کهیدرحال 
 .  نیختیری اشک م نی فقط داشت ادیب ادتونیحالتون اصال خوب نبود و اگه  !نیدیند

با   نیوارد سالن شد دمتونی. تا دکنمی رو فراموش نم یدارم و کال کس یخوب یلی خ  ییحس شناسا من
مغزم شناختمتون! امروز هم چندبار که دورادور چشمم بهتون افتاد، احساسم گفت   یکاش توکن  یکم

 . درسته؟نیکه تحملشم ندار  نیستیجشن ن یو اصال تو حال و هوا  ن یاومد یبزور به عروس

 

 حواسش بهم بوده تعجب کردم!  نهمهیا نکهیا از
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شناخت رو  یزرنگ منو از کجا م  یخله چله  نیا یبودمش، ول  دهیلحظه ند نیاصال تا ا من
 بود؟؟؟ دهیزرنِگ ننه منو د نیکرده بودم که ا  هی! اصال من کجا گردونستمینم

 

بلکه حال و هوام  ی. با زور مامانم اومدم عروسنیتکون داده متعجب گفتم: درست حدس زد یسر
 شده! حاال من....  نیو فکر کنم با خونم عج  ستین  یعوض بشه که خداروشکر اونم عوض شدن

 

   ن؟یعروس هست ی لهای: از فامدیپرس  تند

 

هستش. با   مینشگاهم داو ه ی میداده گفتم: عروس دوست صم  لشیتحو ی و زورک  میمال یلبخند
 که تا حاال متوجهتون نشدم؟  میهست یشما هم، هم دانشگاه

 

شدم و االنم دنبال کار   لیگفت: نه من پارسال فارغ التحص دادیتکون م یو سر دیخندی م کهیدرحال 
 هستم.

 

  یزیهام؟ منکه اصال چ هیاونم با گر نیدیبازم تعجب کرده بودم گفتم: پس شما منو کجا د  کهیحال  در
 !ادی نم ادمی

 

حالتون اصال خوب نبود    شیدوسه ماه پ ادتونهیچشمام زل زده بود آرام گفت:   یقشنگ تو کهیحال  در
 تونیجلوتونو گرفتن و دختر هم دانشگاه یپسر و دختر د،یرفت یراه م انیگر کهیدرحال  ابونی خ یو تو

 دادم به خونه تون برسونمتون!!  شنهادیبود؟ اون پسر من بودم که پ
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اونروز که حالم اونهمه   دی. شاومدینم  ادمیپسره  ی افهی بازم ق  یافتاد ول ادمی ی باز شد. همچ مامشچ
 هم نکرده بودم!  یبود اصال بهش نگاه  ختیری خراب و ب

 

. اونروز حالم به  خوامی که واقعا معذرت م ادینم ادمیمن اصال شمارو  ی. ولدیگی گفتم: راست م  آهسته
 کل خوب نبود. 

 

فقط  خوبه ها! یل یخ  یلیاالن حالتون خ نیگفت: فکر نکن  یجد اوردیم کتریو نزدرشس  کهیحال  در
 یداشتنش پافشار یو برا نی تمام حفظ کرد تیوگرنه همون حال و هوارو با جد  نیاشکاتونو ندار

خب........   یول  ن،یو واقعا خوش بگذرون نیدوستاتون بش یامشب قاط نی تونستی! شما م نیکن یم
 .....خوادینم م دلتونخودتون نکهیمثل ا

 

بود و چه ذهن  یعال   لشیقدرت تحل  نهمهیبود که ا یپسر زرنگ ک نیلبام نشست. ا یتلخ رو یلبخند
 رو فراموش نکرده بود؟؟  یچی هم داشت که ه یزیت

 

 بگم؟؟؟  تونستمیم یچ بهیغر هیبهش بگم! به  کردمینم  دایپ یو حرف  کردمینگاش م  نیو غمگ  مات

 

کاش ...   یبگم؟ ول تونستمیم یداشتم و چ یچ ختم؟یرنوشتمو بهم رتان خودم سبگم با دس تونستمیم
 . کردمی باهاش درددل م یرو داشتم کم   یکاش ... کــــــــــاش کس

 

داشتم به   ازیبشم! چــــــــــقدر ن یکه راحت باهاش حرف بزنم بلکه خال یداشتم به کس ازین چقدر
به داغ دلم گوش بسپاره!   امتیق  امیتا ق ،یدون کلمه احرفام باشه و ب یکه فقط گوِش شنوا یکس
 از جنس مخالف خودم؟  یاعتماد کنم مخصوصا فرد یبه همه کس تونستمیم  ایآ یول
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 بگوشم نشست.  یسالم دوباره ا یبودم که صدا دهینگاهمو از صورتش کنار نکش هنوز

 

 باال آوردم!  سرمو

 

 دیشد  دنی... و تپگره خوردن همان....... یمارچشمان سبز و خ  یبلند کردن همان و نگاهم تو سر
 همــــــــــان...   رفتیقلبم که هرلحظه هم ضربانش باالتر م 

 

کنم   کاری رفت چ  ادمی یچشماش نگاه کردم و لحظه ا یفقط تو دهیخشک  یمنگوال با دهن نیبگم ع اگه
مزه شو حس   ادیب  سرتون یکه اله  ن ی. اصال نخندنی نگم لطفا نخند یبگم و چ ی نکنم، چ کاریو چ
 داشتم! یو چه حال  گمیم یدارم چ  نی مو بفه نیکن

 

  دیلحظه من با نیدر ا فتادی نم ادمیو کال   کردمی نگاش گره خورده مثل بز نگاش م ینگام تو همچنان
 بزنه!  یحرف دیبا بایخمار چشم ز نیا ایبگم  یزیچ

 

  یل یخ  زم،یجــــــــــان عز ییاگفت: به بهههههههههههههههه د دهیمهران بلند شد که کش یصدا هوی
جاِن  دیمنور و عطرافشان فرمود دمونویجد زیکه م  دییبفرما دیی! بفرما نیخوش اومد  یلیخ

 دلــــــــــم!

 

 !  زیزده گفت: بچه کم زبون بر یلبخند   بایچشم ز خمار

 رو بمن ادامه داد: مزاحم نباشم؟ و
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 نبونم.  بج لب دیافتاد که االن نوبت منه که با میدو زار تازه

 

 !دیی. بفرما یچه مزاحمت کنمیگفتم: خواهش م آهسته

 

طرف چپم نشست که احساس    دهیفاصله ازم عقب کش یمهران رو با کم یروبرو یصندل  خمارچشم
 شون!دستام داشتم و محکم بهم گرفتم  یتو یلرزش 

 

قد بشقاب   یشمانبودن و با چ ستادهیا زشونی افتاد که کنار م یو فاز یاز دور چشمم به پر یا لحظه
 .  کردندی مارو نگاه م یماهواره و بشدت چراغان

 

با سرانگشتاش حواله ام کرد و   یخندان بوسه ا  یبزور خودمو نگه داشته بودم قهقهه نزنم که پر فقط
 وووش بگذرررررررررررره!با اشاره بهم گفت: خوووووووو

 

 اد!!هامو بزور جمع کردم و تا برگشتم نگاهم به خمارچشم افت خنده

 

 که کم موند از خجالت آب بشم! هیبه چ  یچ دهیچشمان خندانش به دختراست و کامال فهم دمید

 

  یرکردن و دورادور ارسال فرمودن! انشاا... اونجو ریخ یبرگشت و گفت: دوستاتون براتون دعا  بطرفم
 . نیکم ندارن، دعاشون کارگر بشه و شما هم حاجت روا بش  یزی که از آتشفشان چ
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و منم  ومدنیکش م دنیخند   یجمع کرده بودم که فقط برا یلبامو جور دم،یکه شن ییاحرف  از
 زده بود!  خیتمام بدنم  ی . ولگرفتمیجلوشونو م 

 

 نجا؟ یا نیاومد نیجان شما چرا سنگرمون رو رها کرد ییخندان گفت: دا مهران

 

داره که گوشمو کر کرد.   یرادیا هیکه بطرفمون بود حتما   یجووِن چشم خمار گفت: بابا اون باند ییدا
 بازم سرسام گرفتم.   یبرش گردوندم ول  گهیهم به طرف د یکردم و کم مشیتنظ  یحاال کم 

 .  رهیگوشام آروم بگ یسوندم کمدنجه و صدا کم، خودمو ر نجایا دمید یوقت

 

 !!ییدا ینکرد   یمهران، شاهزاده خانم رو معرف یدستشو بطرفم گرفته بود گفت: راست کهی درحال بعد

 

رفته اسم   ادمیرو نگاه کن اصال  وونهیمِن د یییییمتعجب نگام کرده گفت: وآآآآآآآآآآآآآآ  مهران
بکنم و پشت سر هم حرف بزنم! واقعا معذرت   یرو بپرسم. فقط بلد بودم خودمو معرف فشونی شر
 مهربانوجان! خوامیم

 

 هستم.  نی زن. نا کنمیلبم نشونده گفتم: خواهش م یرو یصدا زدنش لبخند ی قهیطر از

 

بنده هستن که  ییو تنها دا انیآر ییدا شونمیتند گفت: بنده که معرف حضورتون هستم. ا مهران
 از افتخاراتم بوده! یهمدم  نیداشتن چن شهیو هم کنمیبهشون افتخار م
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 تون.  ییزمزمه کردم: خوشوقت شدم از آشنا آهسته

 

 ن یجواب داد: به همچن  انیآر ییدا که

 

 .  خواستیبروبرگرد رقص م  یکه آدم دلش ب نواختیرو م یشاد  یآهنگها ارکست

 

  ن؟یرقصی خندان گفت: مهربانوجان شما نمکه مشخص بود آهنگها به مزاقش خوش اومده  مهران
 دی! چون خودم شمارو کشف کردم اول بانیکرد یو تنبل  نیهمش نشست دمید کهیی امروز تا اونجا

 ام؟؟؟آماده منکه  می. برنیوبا خودم برقص  نیافتخار بد

 

لبم نشست و گفتم:   یشرمزده رو یو پراز مهرو محبت کشف شده بودم لبخند ینجوریا نکهیا از
 ! دیی. شما بفرما رقصهیاصال نم یجنابعال اتیکشف  نیشرمنده آقامهران، ا

 

  یدگ یبود که عمرا بخش یا رهی از گناهان کب دنمیپراز تعجب به صورتم انداخت انگار نرقص ینگاه چنان
 اه نداشت! بهمرهم 

 

که باالخره چه  کردیهم خندان فقط چشم به ما داشت و بدون حرف نگامون م خمارچشم انِ یآر
 !  میری گیم ی میتصم

 

کرده وارد سالن شد و با چشم دنبال   کیافتاد که ش نی افش مونیلحظه چشمم به همکالس نیهم در
 .گشتیبچه ها م
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 دهیکه تا به امروز لنگه شو ند خوادیگ و ناب مشنق یگفتم: آقامهران، اگه دلتون رقص لبخندزنان
مظاهر که تازه اومدن رو به رقص دعوت   یآقا مونیهمکالس ن،ی نش ری و فقط از نگاه کردنش س نی باش
 عاهم که واقـــــــــ شونیکه دهن همه فقط باز بمونه ! رقص آذر کننی م کاری چ نین یبب نیکن

 محشره! 

 

 م. کرد نیبه افش یبا سرم اشاره ا و

 

قسمت از   نیا گهیجان د  ییانداخته بعد رو به خمارچشم گفت: دا نیبه افش یو نگاه برگشت  مهران
.  دیخان ننشسته و جا خوش نکرده به رقص دعوتشون کن نیماجرا و دعوت کار خودته که تا افش

 مگه نه؟؟! دیهست نکارایخودتون که استاد ا

 

 ؟ یآذر ایبرقصن   یفارس  ادوخیبمن انداخته گفت: االن دلتون م  ینگاه انیآر

 

 قابل جمع کردن هم نبود.   گهیلبام نشست که د یرو  یگل و گشاد لبخند

....... نه  یعال شونیرقص آذر  دمیکه د یدوستان اونجور یاز عروس  یکی  یگفتم: تو آروم
 برقصه! شونیبتونه اصال مثل ا یمــــــــــحشر بود و کال حرف نداشت. فکر نکنم کس 

 

جذاب بصورتم زد   یلبخند د،یدرخش یقشنگش باال رفت و چشماش لحظه ا یابروها  کهیال در ح انیآر
 ! کنمیکه من تحمل نم  دیری زود پس بگ یل یحرفتونو خ نیا  دوارم یو گفت: فقط ام
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 به افتخار رقص دلخواه شما!   دیخواهند رقص یگفت: پس دوستتون آذرشده  بلند

 

 از ما دور شد!   و

 

االن   نیمهربانو! بب یکنی بگم باور نم یزینگاه کرد و بعد رو بمن گفت: چ  شییپشت سر دا ی کم مهران
  یگذاشت یراه خواهد افتاد! دست رو بد دنده ا  یو چه اوضاع دیخواهد ترک  یسالن چه جور

لرزه   هآماده باش که االن بدنت سهله، کل استخوناتم ب گمیشناسم و م یم موییدختررررررررررررر، من دا 
 ........ادیدرم

 

 زدم؟   یاز حرف مهران نگاش کردم و گفتم: بنظرتون حرف بد متعجب

 

رقص محشره و   یمن که تو نایآر   ییدا یول د،ینزد یگفت: نه حرف بد خندان
هم  یکنن ! هررقص فیتعر ششیاز رقص همه پ کنهی مطمئنم تحمل نم ،یعالــــــــــــــــــــ

 ه. بلده. چون عالقه داره تمام کالسهاشو رفت نیبگ

  هی نیایشما ب نکهی. قبل از انیرو جنبوند  ییخان دا نیدر مورد افش  فتونیشما با تعر نکهیمثل ا اصال
  یگفت اصال حال و حس رقص رو نداره و با اصرار همه مون بزور وسط رفت. ول یبود، ول   دهیدور رقص

 !  نیو شاهد باش نین یکه خودش با عالقه رفت، خودتون فقط بب یاالن اونجور

 

 گشتم. انیگردوندم که دنبال آر یسالن چشم یتو

هم از  نیکه افش گهیبهش م ییزایچ ستادهیمظاهر که کنار دوستام نشسته بود ا نیباال سر افش دمید 
 . دیخندیته دل م
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صحبتهاشون، چشم خمار هم دورادور با دست منو نشون داد که دخترا همه باهم   نیب  همچنان
 ردن! باال ب برام   کیانگشتشون رو بصورت ال

 

 شده بود.  ی. عجب اوضاعدمیواقعا از ته دل خند گهید نباریا

 

رو گرفته بود   نیافش یخندان بازو  انیدرآوردند، که آر بلند شد و هردو با هم کت شون رو نیافش
 بطرف گروه ارکست رفتن و آهنگشون رو درخواست کردن.  گهیهمد یبهمراه

 

 دو با هم وسط رفتند.  ختن کرد و هرشروع به نوا ییبایز ی من آهنگ آذر یخدا

 

. فکر کنم تمام دندونام با  شدیجا بند نم هیبودم و ** اصال  دهیبود که به عمرم د  یرقص  نیباتریز
 بود!  رونی ب  یخوشحال

 

هرکدام واقعا در کار   یکامال هماهنگ برقصند، ول کردندی م یسع  ومدیکه از دستشون برم ییاونجا تا
 خودشون استاد بودند. 

 

 دروغ نگفتم. خواستیو بند بند وجودم رقص م  دیلرزیبگم بقول مهران فقط استخونام م هگا

 

 یکه لحظه ا میرقص هردومون بلند شد دنیبهتر د یمهران برا شنهادیبه پ میدسالن بو  یگوشه  چون
 صورت خندانم نشست.   یبطرفمون برگشت و رو انی نگاه شاد آر
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آورد که دلم فقط   نییبرام پا یمن داد و سر لیلبخند رو تحوداد که دروغ نباشه  لمونیتحو یلبخند
 غنچ رفت. 

 

 . ری بگ لمیحواله کرد، اشاره کردم ازشون ف  یکه برام بوس دمیرو شادمان بخودم د  ینگاه پر تا

 

  شویسرراست نبود تند گوش ادیکه نشسته بود ز ییچون جا یبود. ول  نکارایهم که ماشاا... استاد ا یپر
 . کردیم یلمبرداریماهرمون ف یخندان از رقاصها داد و غزال همبه دست غزال 

 

حرف و لنگه نداره  یا نهیزم چیمن در ه ییگفتم بهتون!!! دا یخندان بطرفم برگشته گفت: چ مهران
 جـــــا!!!!  هیبجز 

 

ه که تنها بصورت من دوخت انیگاه بگاه آر یچشم ازشون بردارم و نگاهها تونستمیاصال نم کهیدر حال  
گفتم: خب انشاا... اون  رقصهیمن م یفقط برا دادیحس رو بهم م نیو ا کردیواقعا خوشحالم م شدیم
و   نی ری گب ادی تونیی! شمام حتما از دالتونیآل تحو دهیا ییدا هیو  شهیخاص هم رفع م یجا هی
 ! نیهوا ببر  ینجوریو مجلس رو ا  نینشستن قشنگ برقص نجایکه عوض ا  نینیدوره بب  ششیپ

  

رقصم حرف نداره. رقصشون که تموم بشه    یول ستمیبلد ن  یگفت: درسته آذر دی خندیبلند م  کهیحال  رد
 وسط!  رمی با اجازه تون منم م

 

مشغول  نی و افش انیبلند شده خودشو وسط رسوند و کنار آر  زهایاز م  یکیاز   یزمان دختر نیا در
 . اوردیکم نداشت و کم نم  یزیرقص شد که از دوتا پسرمون چ
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 یم مییدا یپابه پا شهین هستن و همم سونِ یدخترخانم قشنگ هم خاله آ نی خندان گفت: ا مهران
 رقصن!

 

 .  نیراض  بای رقص ز نیکه چقدر از ا زدی مهمانان داد م یخوشحال همه  صورت

 

 وسط؟   دیریکه گفتم: آقا مهران شما نم  دندیرقص یبا دو آهنگ مختلف آذر قهیدق ستیب   درست

 

در کار   یو کم آوردن ینشستن نکهیمجبورم برم و تا خودم کمکشون نکنم مثل ا نکهیل اگفت: مث مهران
رگ به رگ   ییفرستاد و با کمرها دیدستور به وسط خواه هیشما امروز همه رو با  نکهی. هم استین

 گشت! میبرخواه

 

پشت  بهشون گفت که  یزیبرابر چشمان متعجب من بلند شده خودشو به ارکست ها رسوند و چ در
کل سالن رو    ییمهران هم وسط رفته چهارتا نبارینواخته شد و ا یشاد یآهنگ فارس ،یآهنگ آذر بند

 . رفتی سوت و کف زدن بود که به آسمون م یبدست گرفتند و فقط صدا

 

  زیبرداشته همچنانکه نگاهم به رقص بود سرم فموی شاد و سرخوش بودند که آرام ک   یبحد دخترا
 دوستام نشستم.

 

از کجا   نارویا ،یبزن گریجــــــــــززز ج  یاله یاز رانم برداشته گفت: ناززززززززززز یزی ر شگونین یفاز
دلم   یلیفقط دهنم باز مونده! خ ،یکشف استعداد شدند؟ دختر عجب رقص ینجوریو ا یکرد داشونیپ
 طرفم دوست دارم فقط نگاه کنم!  هیاز  ی لبرم وسط، و خوادیم
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 .  کردمینگاه مهمچنان خندان  گفتن نداشتم و یبرا یزیچ

 

عشرم! چطور   یاثن یقشنگ و از ته دلتون تو یخنده ها نیخانم ا یبرگشته بمن گفت: ناز  هوی رضایعل
  یبزمجه و اون دوتا نیافش نی در حد ا یعن ی ؟یاوردی و فقط اداشو در م یدی خندی نم ینجوریقبال ا

 حالتون خوب شد؟؟؟ ینجوریساعت دوره تون کردن ا میکه با ن  میشارالتان نبود

 

  یکنیمنو دعواش م یناز ینکنه دار رضاخانی گفت: عل یتند و شاک  یکه پر دمیخند ی غش غش م نباریا
م، تا ابد هم رو فداش یاز من داشته باش!!...من ناز نویها آقاپسر ا  رسمی هــــــــــان؟؟؟ حسابتو م

 باهاشم! 

 

مهران، بطرف عروس و داماد رفته اونارو   ی خاله سونیخنده هامون بلند شد که حاال آ  یصدا  دوباره
دست   زانی عرق ر ستادهیکنار هم ا کهی و درحال دندی رقص دعوت کرد که همه شون کنار کش یبرا
 عروس و داماد شروع به رقص کردند.  زدند،یم

 

 بود. یاز شاد  زی! دلم لبرشدیم دهید ییکمتر جا ییرقصها  نیبود و همچ ییبایز یصحنه ها واقعا

 

با   ینجوریکه آرزومه ا نمیشماهارو بب   یباشه و عروس  یباق یبلند گفت: دخترا انشاا... عمر رضایعل
 و خودم دست بدستتون بدم. ن ی شوَورجوونتون برقص

 

خودشو به ما   ونیبلند همه رقص تموم شد و آقا یدهن باز کرد جواب بده با دست زدنها  یپر تا
 رسوندند. 
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 نشست و چشمش بمن بود.  انیصورت آر  یوکه نگاهم ر میگفت دیخسته نباش یهمگ

 

کردم و خوشم اومد. االن جاشه   فیک  یلیبود و از رقصتون خ ی واقعا عال انی گفتم: آقاآر خجالتزده
 ! دیو بگم باعث افتخار رمیپس بگ یحرفمو دودست

 

بود فقط کم مونده  نباریرو آرزو دارم........ که ا تونیلباش نشسته گفت: خوشحال  یقشنگ رو یلبخند
 غش کنم!

 

  رییبا حرف من بابت رقص قشنگشون از هرسه تشکر کردند که مهران رو بمن گفت: مهربانو تغ  یهمگ
 نه؟  دیاز ما خسته شد د؟یداد گاهیجا

 

 ششونیپ  گذرهیخوش م یل یبه دوستام خ دمیکه از لبام پاک نشده بود گفتم: آخه د یلبخند با
 بود.  یکاف گهید ی. دورمیبرگشتم دورهم باش 

 

 . دییما! جا هست بفرما زی سر م دییگفت: لطفا بفرما انیمهران و آرتند رو به  غزال

 

 .  میکرده نشست و گفت: انشاا... که مزاحمتون نباش  یتمام تشکر  ییبا پررو مهران

 

 .  میجمع شد  زیم هیتعارف کرد و همه مون سر  انیهم به آر نیافش
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 تو چشم بود.  یل یرچشم خخما یم. پسره ش کننگا تونستمیحدودا روبروم بود و راحت م انیآر

 

خودمون موندگار   یکه غرت نزنن و برا ی: اله کنمیچشم به دستام دوختم و دارم دعا م دمید یا لحظه
 و خودش دست بدستمون بده ...... رهیهم بگ  رضایعل  یکه دعا یبش

 

خندان صاحب دعا بصورتم  لبام نشست که تا سرمو باال آوردم نگاه یرو یخودم لبخند  یباز وونهید از
 بود!  

 

 خجالت صورتمو برگردوندم که سرو کردن شام شروع شده بود.... با

 

 !  شدیزوم م یلیصورتم خ  یرو انینگاه آر ینگاش نکنم، ول ادیز  کردمی م یسع هرچند

 

  میبساز ییایخودمون دن یبشم و برا  مورد پسندش واقع خواستیم  یلیته دلم خ ...........راستش
  یراض یکه کمتر کس دمیکش یم  دکیازدواج ناموفق رو  هیمتاسفانه من اسم  ی ول  ،یدنیو شن  یدنید
 قبولم کنه و حاال عاشقمم هم بشه! شدیم

 

 !!!شهیم یاگه بشه چــــــــــ یول شهیدلم زمزمه کردم: نم یتو

 

  نی...... تمام ای. ول دیرقصیام م نهیس یدل تو دنشیبود و با هردفعه د یواقعا جذاب و خواستن انیآر
 !خوردنیبه درد نم گهیکه د شدیصاحبم خفه م  یدِل ب یهمونجا تو دیرقص و لرزشها با
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و خمارش    بای به چشمان ز یرو باال آوردم و نگاه کردمیتوشون احساس م  یچشمامو که سوزش آروم
 که چشم بصورتم داشت. انداختم 

 

عوض شد که باز   ین رنگ نگاهش درآدروغ نگفتم!   دمینگاهش د یرو تو یغم یبگم لحظه ا اگه
 . دمینگاهمو دزد

 

هم کنارش بود رو با   ییایو جوجه کباب با مخلفات و دسر اسپان  دهیخوشمزه رو که شامل چلو کوب شام
 یخانم شما که اونهمه ادعا یگفت: پر نیکه افش  میخورد  یبچه ها م یها  یخنده ها و شلوغ

 یغذا نیهمچ نیتونیم ن،ی کن ی م فیت تون تعراز دستپخ شهیو هم نیکالس دار یتو ییکدبانو
 !رهی نظ یبوده حرف نداشته و واقعا کارش ب   یآشپزشون هر ک ن؟ی بپز یاخوشمزه 

 

  یهامو جمع کردم برا هقی. تمام سلستین یزیغذاها که چ نیخان، ا نیگفت: بله جناب افش یپر
و حاال حاالها چشممون به   ستین   یکنم که خداروشکر هنوزم ازشون خبر ییرونما مونی گوربگور یآقا

 ست! رهیافق خ

 

غذا  یبا اون گوربگور یوقت  یاله ست،یاگه قسمت خودمون ن  قهیسل نهمهیتند گفت: واال ا  رضایعل
بوش خفه تون کنه و خورشتت هم شور بشه که بدتر فشارخونتون بره باال و   رهی برنجت ته بگ یخوریم

 ....بهشت زهرا. یفاتحه مع الصلوات بهمراه مراسم تو

 

چه   ریکدبانومون که گ چارهی! بیبود در حقش کرد ییچه دعا نیپسر! ا یالل بش یگفت: اله یفاز
 ! ستنیهم بلد ن ریخ یافتاده دعا ییگاگول ها
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از بس   کنهی م یهم فاز نولتون قاط  یگاه ن،یکن ی نم یال شما آقاپسرها خودتون که حرکتگفت: وا غزال
 !......نیروانه بهشت زهراش کرد  دهیه از راه نرسن کمو دهیداماِد ند چاره ی ! بنیحسود هست

 

  یپر نیها! اگه خودم ا میزد یحرف هیبــــــــــابــــــــــا!  یگفت: ا رضایکه عل  دندیخندیم همه
   ن؟ی داریکچلمون برم یو دعام سرراست شامل خودم بشه دست از کله  رمی جوون رو بگ

 

 سرخ سرخ شد.   چارهی دست زدند که ب رضایعل  یاد بربلن یبا خنده ا یهماهنگ همگ یلیخ ندفعهیا

 . خداروشکر.... چقدر حالم خوب بود!دمیخندیکه بدون دست زدن فقط م منم

 

! منکه  نارویگفت: واه واه ا یکه پر خواستندیهم م ینیری و شام ش یش همونجا وسط عروساز  حاال
. لطفا شکمتون رو صابون  نیختجواب مثبت ندادم شماها جشن حنابندونم راه اندا  شونیهنوز به ا

 ! شمیقانع نم شونیکه بنده به ا  نینزن

 

 و منم لبخند به لب چشم به همشون داشتم. کردنی هم کل کل م خوردنیبا خنده هم م یهمگ

 

 ..... دیلرزیکه دلم م دوختیچشم به من م کردی م دایپ یخندان تا فرصت  انیهمه هم آر نی...... ب یول

 

 

 نگاهم ميكني چشمت ميشوم وقتي تصوير

 كه منم، يا تو مني، ُپراشتباهم ميكني اين
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 خواب يوسفي، اي بانوي افسانه ها   تعبير

 عشق تو ام، تحويل چاهم ميكني زنداني

 

 جلوه تو خوش تر از صدها نگاه آفتاب يك

 ها كه يادت ميكنم درگير ماهم ميكني شب

 

 لشكري از آرزو در فكر تسخير تو ام  با

 كنيشي و بي سپاهم ميخنده يك يك ميكُ  با

 

 پنهان ميكند سيماي مجهول مرا  آیینه

 ....!!!یچشمت ميشوم وقتي نگاهم ميكن رتفسي
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                                               8     

 

 . میشده بود تموم کرد شونیدوستان که مهران هم قاط یبگو بخندها نیرو درب شام
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صورتم  ینگاهش رو رو یدامادمون محمد، که گاه یپسرعمو انیفقط من بودم و آر نشونیتر ساکت
 .  گرفتمیو فقط دل ضعفه م کردم ی م ریقشنگ غافلگ

 

 بود.   دهیخودش رس  انیکم مراسم به پا کم

 

و   زنندیم لشونیبه دوستان و فام  یاز ما جدا شده گفتند که تند سر یو مهران با معذرت خواه انیآر
 .  گردندیما برم  ش یپده کر یخداحافظ 

 

رسوندن و درحال خوش و بش   انشونی خودشونو به دوستان و آشنا دمیبه دنبالشون بود که د چشمم
 بودند.  هیبا بق 

 

  کی دوباره تبر زانمونی و به عز میخودمونو به عروس و داماد قشنگمون رسوند یهم دسته جمع ما
 .میراه افتادمراه هم تاالر ه  یتاخروج یبعد همگ میکرد ی خوشبخت  یگفته آرزو

 

  یگشت، ول  انی که عقب مونده بود، پشت سرم برگشتم و چشمام دنبال آر یصحبت با فاز یبهونه  هب
 ! مشید یند یشلوغ نیب گهید

 

  ی. ولشدی خوب تموم م مونییو آشنا  میکردی م یدلم بشدت گرفت. آلقل کاش خداحافظ یا لحظه
 ... فیح

 

 . میرفت نهامونیو به سمت ماش میکرد  یتاالر با دوستان خداحافظ یمحوطه  در
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. سرشون حتما  میدیرو ند گهیهمد گهیخب د  یول د،یلرزیم انیآر دنید گهید کبار ی  یدلم برا راستش
 شلوغ بود.    یلیخ

 

 صدام زد: مهربانوجان... یک یمونده بودم که  نمیبه ماش  یچندقدم هنوز

 .شدیم کیو به عقب برگشتم. مهران بود که دوان دوان نزد ستادمیا

 

 .دیر یخبر م  یب دیکه دار می هم نگفت ری گفت: کجا؟ هنوز شب بخ دیرس تا

 

 نبود.   چکس ی ....... هیول نمیرو بب   شییکنه و دا یاریبه پشت سرش انداختم بلکه شانسم  ینگاه

 

برام شد که   زیشب خاطره انگ هیخوشحال شدم و  ی لی خ تونییزده گفتم: از آشنا  یلبخند آهسته
 ر ی . شبتون بخکنمی وش نمفرام چوقتیه

 

خواهش داشتم  هیخوشوقت شدم و عمرا فراموشتون کنم. فقط   یلیمنم خ ن یگفت: باور کن  مهران
 .دیقبول کن دوارمیازتون که ام

 

  یرو داشته باشم؟ آخه باهاتون کار لتونیشماره موبا شه یتکون داده منتظر موندم که گفت: م یسر
 . مینیب  یرو م گهیو همد میذاریم یروز بااجازه تون قرار هیدارم که 
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 باهم.... م یتونیم یما چه کار ینداره، ول  یرادیکردم: داشتن شماره ام ا زمزمه

 

.  رمی گیتا سرم خلوت شد باهاتون تماس م  ی. ولتونمیجواب داد: من باهاتون کار دارم که االن نم تند
 د؟یکنی شماره رو لطف م

 

و    امیب نتونی پشت سر ماش دیهستش. دوست دار تروقی شد که گفت: د ویس ش ی گوش یام تو شماره
 راحت باشه؟   التونیخ

 

 پر تردد بود.  ابونای به زحمتشون نبودم و هنوز خ ی کردم که راض  یتشکر

 نشستم.  نیو داخل ماش میگفته از هم جدا شد ریشب بخ   دوباره

 

........ فقط که از محوطه خارج بشم چشمم به در تاالر بود و .. یلحظه ا  نیراستش تا آخر یول
 !دهیفایب

 

که اکثرا هم  یخاطرات عروس یلحظه به لحظه  یادآوریبا آهنگ قشنگم فقط با    ررویتمام مس  اونشب
 . نشست خودمو بخونه رسوندم ی لبام م  یرو یو لبخند  شدیخالصه م  انیدر آر

 

 مامان منتظرم بود.    یبود، ول  دهیخواب   بابا

 

 .  دیپرس یو درباره عروسعوض کردن لباسهام به اتاقم اومد  بعداز
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 داشتم فقط حرف بزنم و.......حرف بزنم...  ازین

 

 . میدی خند  یبا مامان کل نباری کردم و ا فیمو به مو تمام ماجراها رو تعر یخسته بودم ول  هرچند

داشتم که   یشون گفتم که تاالر رو به ولوله انداخته بودن و ....... چنان ذوق یمورد رقص چهار نفر در
 اشت.حد ند

 

و حالت بهتر   ذارهیبا دوستات روت اثر م یدورهم دونستمیگفت: خداروشکر حالت بهتره. م مامان
 ! بازم خداروشکر شهیم

 

 بالش گذاشتم.  ینسبت به هرروز سرمو رو یشتریبا آرامش ب  اونشب

  خمارچشم با نگاهاش یافکارم کامال مشخص بود. پسره  ریمس  کردمی تا صبح هرزمان چشم باز م یول
 مغزم جا خوش کرده بود! یبدجور تو

 

 افتاد.  رونیب  یباز پرده به درختها یشدم چشمم از گوشه  داریکه ب صبح

برام    یخوب  یل یخ یتموم شد. فقط خاطره   یکر کردم: همچو با افسوس تمام ف   دمیکش یق یعم  نفس
 . شدیبجا موند که کاش بازم تکرار م

 تموم بود .... تموم. یول

 

 خواستمیرو برام بفرسته که م  شبیرقص د لمیدادم ف امی شد بهش پ نیآنال یپر صبحانه تا بعداز
 تنگ بود! شونیکی یبرا یاز ترسم نگفتم دلم کم ینگاش کنم. ول 
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از   یک یحتما  ؟ین یرو بب  یک یخوای باز شده بود که گفت: راستشو بگو م  شیخانم سر شوخ  یپر تازه
کامال مشخصه. مهران هم، نه  فشی لکه تک نیاون سه تا رقاص رو....... البته افش
  انهیآر یور شتری! نظر من بخورهیجانشون هست مهران بدرد نم ییبــــــــــااااابــــــــــاااآ، تا دا

 زرنگ! یدخمل  یانتخاب کرد یزی عجب چ یخاطره بشه برات! ول   دیو تجد ی نگاش کن یخوایم هک

 

 گرانی و زده به سرت! من با د یشد وونهید شبید  یباور کن تو کامال از خوش  یگفتم: پر خندان
 کردم.  فیدر موردشون براش تعر   یرقصشون رو به مامانم نشون بدم که کل خوامیدارم؟ فقط م کاریچ

 

برا خودت   نمیبعدا بب یفقط بخاطر مامانت که جون جون خودمه، ول فرستمیگفت: برات م یجد یپر
 ! نیهوشت سِرجاش برگرده هم دمیمخالف جرت م  ی هیاز زاو یدار ییفکرا و نقشه ها

 

زار بود! از ترست و از ترس جر   یلی وگرنه کارم خ یگفتم: واال خوبه تو مامانم نشد دمیخندی م کهیدرحال 
 از جام تکون بخورم!  تونستمیخوردن نم 

 

از بس دختر مظلوم و   شییرو برام فرستاد که خدا لمی ف یبا هزار مکافات و جنگ و دعوا، پر خالصه
که   یلمی انتظار داشتم ف داد،یضدحال انجام نم یهایکننده و شوخ وونهید یو کارها  ودب ییادعا یب

  ی با مار بوآ   هم لمیکه شروع ف ادیآمازون درب  یجنگلها یوحش واناتیراز بقا در مورد ح  هی کنمیدانلود م
انم  رو بخاطر مام ندفعهیا نکهیخداروشکر مثل ا یکه دهنشو برام باز کرده شروع بشه، ول یمتر ۱۰

 ه بودم.  خوب دررفت

 

 نگاه کردم.  باشونویرو بگوشم گذاشتم و بارها و بارها رقص ز یهندزفر
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دلم داشتم   یتو  یرو نگاه کردم و .... نگاه کردم که فقط ذوق انیگفتن دروغ محضه، رقص آر رقصشون
   بود. زی و سرر زی در قلبم لبر دایکه شد یلبام جا خوش کرده بود با حسرت یرو یو لبخند

 

 ومدیکم م یزیداشتم فکر کردم: مگه از جالل و جبروت خدا چ میگوش یچشم به صفحه  همچنانکه
..... هم خودمو هم سرنوشتمو بدجور  فیح  یخمارش مال من بشه! ول یبایپسر با اون چشمان ز نیا

 برده بودم!  نیسوزونده از ب 

 

 کرد؟ ی م کاری......... چد،شیم باخبر مو از سرنوشت میگرفتیهم قرار م  یروبرو یروزگار یاگه روز یعنی

 

 ! کردی که پشت سرشم نگاه نم رفتیچنان م  حتما

 چشمامو پاک کردم و خودمو به مامانم رسوندم.  یجمع شده تو یانگشتم آروم اشکها  با

 

لباش جا خوش کرده   یرو  بایز ی دوستانمو نگاه کرد و لبخند یبایهم مثل من چندبار رقص ز مامان
 بود! 

 

پرورش   یو چ  اآوردنیبدن  یخونه ها و چ ی! مامانها نشستن تویفت: ماشاا... چه رقصط گ فق آخرش
  یجا انی آر نیا یهستن و انشاا... از چشم شور و بدنظر دور، ول یدادن خدا عالمه! هر سه شون عال

 باشه.  سالمت شهی! خدا به پدر مادرش ببخشه و همهیپسرم واقعا خواستن
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هم  یر مادرش ببخشش و در کنار اون نظر لطف جووووووووونم هم به پددلم دعا کردم: خب خدا یتو
 واالاااااا!  ادیکم نم یزیخودت هم ببخشش که از لطف و کرمت چ یبمن داشته باش و به ناز

 

 گل و گشاد زدم! یخودم لبخند یی پررو نیبه ا بعد

 

در مورد جشن   دنیرفهمش بگو و بخند و ح  م،یهم جمع شد دانشگاه دور یکه با دوستانم تو فرداش
 بود و صد البته  در مورد پسرا! 

 !میهم نداشت یازش خبر گهیبود و خوش بحالش، د   یهم که مرخص هیمهد

 

 یباشه همگ  ی! خب هرچمیو شماره تلفن اون دوتارو نگرفت  میکرد یوونگیگفت: اصال چرا د  یفاز
 .میو هرهر کرکر کرد مینشسته غذا خورد زیم هیکه سر  میدوست شده بود

ازشون بپرسم. حاال بهشون بگم  یاحوال هیباهاشون حرف بزنم و  خوادیکنم من االن دلم م کاریچ
 ندارن! لمویها که ف چارهی ! خودشون بنیدیرو براتون بفرستم که محشر رقص  لمتونیف خوامیم

 

  یل یخ  یلیزهام نوربارون! خداروشکر خچپ اندا نیگفت: چشمممممممممم روووووشن! ا دهیکش غزال
شماره    یتقاضا ونیاز آقا دیبا دهیرس  ییکارمون به جا گهید مونیدیو با ورژن جد میشد شرفتهیپ

 لمیخودمون ف ی! ما براادیم نی مگه آسمون به زم ننینب   لمشونوی! خب به جهنم که فمیتلفن هم بکن
 نه بخاطر اونا !  میکرد هیته

 

  یاجازه دادم شما ب  گهیبار د هیگفت: اگه   دادیو گوش م کردیباال داده نگامون م ییکه با ابروها یپر
آخرالزمانه باور   گهی! ددین یب یپشت گوشتون رو م  دی بازم به جشن مختلط بر بی بدترک یقواره ها

  یعروس یتو!!! خودش با متانتش گهینم یزیو موقره و اصال چ نیچه مت دی ری بگ ادی  ی! از نازدیکن



 دوستت خواهم داشت   ی واشک ی 

153 
 

نشسته و حاال   زیم هیدوتا قلچماق دور ا ب دمیسربلند کرده د هویهمه رو جذب خودش کرد و 
 !رقصهیم  یچشماش داره بندر

 

ما  گهیبود گفتم: بله د رونیو منم تمام دندونام ب دنیخندیهمه شون م یپر فی تعر  نیاز ا کهیحال  در
بلند باند فرار   یاونام از صدا یباور کن پر  ی. ولزنهیه جا حرف اولو مخاتون! متانت من هم یپر مینیا

 جا کارساز نبود!دند، وگرنه متانت من اون کرده بو

 

ها!  نی منو نکش گمیم یزیمتانتم چ نیرفت که گفتم: فقط بچه ها االن من با ا یچشم غره ا یپر
 ......زنهی باهام داره که تا فرصت کنه بهم زنگ م یمهران ازم شماره تلفنمو گرفت و گفت کار واجب 

 

دخترزرنگ و   نیجــــــــــانممممممممم! آفر یا گفت: دهیدرجا محکم دستاشو بهم کوب یفاز که
...... ن یـــر..... آفـــــــنی ! آفریاریصداتم درنم   یکنی م ییکارا یرجلکی خودم که اصال ز نیمت

 احسنــــــــــت 

 

مارو باش!  نیتکون داده متلک وار گفت: مت  یسر  یکه پر کردندی و غزال هم خندان نگام م یپر
 ! کنمی ازش م یف یاونوقت منم دارم چه تعر چرخهی مدستها  یشماره ش داره تو

 

! کارش  کنمی مهران رو بده بهم خواهش م یشماره  یولش کن توروخدا! خب ناز  یتند گفت: پر یفاز
 دارم اونم مههههههههههههههم!

 

تک زنگ بزن شماره ات برام   ه ی. فقط مِن خل نگفتم مهران یهم داره فاز  هیگفتم: آخه بق خندان
 ازش ندارم.......... یچ یهاالن که   فتهیب
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که  شمیهمه شون خفه م ری دارم ز دمید ییهویو غزال به آسمون رفت و فقط   یپر یخنده ها یصدا
 .......  دیکشیمقنعه موهامو م ری از ز میکیو    گرفتیگازم م یکی گرفت،یم شگونمین  یکی

 

....... فقط خفه بشم بدون  میکن  داشونیپ میشناسم که بتون یراه م هی. دیداد زدم: بابا ولم کن فقط
 ...........دهایدی و تنها راهم از دست م   دیمون یمن و پسرا م 

 

دست از سرم   انی کردن مهران و آر دایپ دیدر مورد راه جد دمیخبر جد دنیبچه ها با شن هباالخر
 یو سرگرم  یشوخ یهم جنبه  شتریباز شده شون رو بصورتم دوختند که ب یبرداشتند و چشمها

   شت.دا

 

 اوردنیداشتند فقط ادا درم طنتی از بس ش یاون دوتا نبود، ول ریهم فکرشون درگ ادیبودم ز مطمئن
و   میبکوب گهیهمد یسروکله  یتو  یکم  نکهیا یبودند برا یکه خوش بگذره و تمام کارهاشون بهونه ا

 .  میبخند

 

لب بجنبونم که گفتم:   شون هماهنگ ابروهاشونو باال داده چشم بصورتم دوخته منتظر بودند همه
 د؟ یدار کاری چ . آخه شما با اونادیاریدرن یباز وونهیشماروبخدا د

 

نگران اون کاکل به سرها   دایکه من شد ی! فقط احوالپرســــــــــچکاریگفت: ه طنتی پراز ش یفاز
بوس   ،دازمی کردنشون اصال ماچ راه نم دایبا پ دمیتمــــــــــام! قول هم م لمشونیهستم و ارسال ف

خوب فقط و فقط   یمثل دخترا ندازم،یراه نم یزار هیگاززدن که کــــــــــال ندارم، گر  دازم،یراه نم
ما که   یخواستگار  دییایم دیکن یقدم رنجه م یپس ک  ووووون؟یحالتون خوفــــــــــه آقا گمیم

 ست؟   رهی چشممون به راه خ
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ندارم،   یباهاشون کارمن اصال  د یدون یم مگفت: خودتون یخنده هامون بلند شد که پر یصدا  دوباره
 ! رسهیبنظرم نم   یچیسواله که ه یبرام جا نی ا ه؟یکردنشون چ دایپ ی گهیراه د یناز یول

 

 یو اونشب بحد نیبه فکرتون برسه! آخه شما خبر ندار چکدومتونیگفتم: امکان نداره ه خندان
محمد شماره   قیاز طر میتونیست که م هیشوهر مهد  یپسرعمو انی شلوغ شد که بهتون نگفتن آر

 .نی مهرانه هم ییهم دا انی . آرمیکن دایهاشونو پ

 

کنجِد ناقابل   هیگذشتم!!! به اندازه  رشونیگفت: واال منکه از خ  یفاز دندیخندی م کهیها درحال  بچه
اونم برام نمونه! پسرعموهه  ه یشوهر مهد شیپ خوادیکه اصال هم دلم نم م یآبرو داشته باش دیشا
 مهرانش نخواستم!  رو با  یکاکل انخ  انیآر

 

که مبارک صاحبشون   هیمنتف  ی. پس همچ میخواستیو غزال گفتند: خداروشکر که ما از اولشم نم یپر
 باشن. 

 

  ینم انیبعداز اون دخترا دنبال مهران و آر  گهیاومدن استاد به کالس بحث ما هم تموم شد و د با
که خنده ها مون کالس رو  میکردی ور مرو هرروز و هرلحظه مر  یخاطرات عروس یگشتن. ول

 .  داشتیبرم

 

خوش   یو کل  شدنیما م یبودند اونام قاط  یعروس یکه تو  مونیهمکالس یوقتها پسرها  یگاه حاال
 . گذشتیم
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و مهران هم کم کم برام کم رنگ شده بودند و   انیآر گهیمنوال گذشت و راستش د  نیبد یهفته ا کی
 .  کردمی بهشون فکرم نم گهید

 

و مثل شب    کردمیراحت ازش گذر م  گهید انی در مورد آر ی با خاطراتشون خوش بودم، ول  یگاه هدرست
 رو نداشتم.  دنش ید یآرزو یعروس 

 

 .  لیپنجشنبه بود و دانشگاهها تعط  اونروز

 . دیزنگ زیم یرو لمیموباناهارو شسته بودم که  یظرفها تازه

 

  یهرچ  یبگوشم نشست، ول ییآقا  یآشنا یصفحه بود که تا جواب دادم صدا یناشناس رو یا شماره
 دوست و آشناها گشت زدم نشناختمش! یتو

 

 ! اوردمی رو بجا ن   یاصال جنابعال دیبود که جوابشو دادم و آرام گفتم: ببخش یدرحال احوالپرس  طرف

 

  یبا اون خاطرات خوب و شب خوش  کردمی از اونور بلند شد. گفت: واال اصال فکر نم یخنده ا یصدا که
 مهربانوجان! یکه ندار مری! آلزا یفراموشم کن میگذروند گهیر همدکه کنا

 

 هامون از سر شروع شد.   یمهران افتادم و دوباره سالم احوالپرس  ادی تازه
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  شییاز دا اوردیو بهم فشار م  رفتی م مبویزدلم زلم  یفقط کم  ،یصحبت که راستش کم  یکم بعداز
، مهران گفت:  م و متانتم مانع شده لب وا نکردمکه اصال اون جرات رو بخودم نداد رمی بگ یخبر

 امکانش هست برات؟  نمت؟ی بب رونیب  تونمیمهربانوجان م

 

 باز شد.  چشمام

و خبر گرفتن بود که اونم از پشت    یمهران خان! خب احوالپرس  میبا هم ندار یگفتم: ما که کار آهسته
 باشه.  ازین  رونی ب کنمیدر خدمتم! فکر نم یگوش

 

باهاتون دارم که از   یمهم  یلیکار خ نی باور کن  ز،یخانِم عز ن یبانوجان، نازنگفت: مهرمصرانه  مهران
شکل من هم فقط با  م نیو خدمتتون باشم. ا میرودررو حرف بزن  دیگفت و با شهینم ی پشت گوش
خب   نی قبول نکرد شنهادموی!!!!! اگه هم پکنمیخواهش م  دییای! بفتهی راه ب دی شما شا یدستان توانا

 .نیا یاما االن فقط ب ستیکار ن  یتو یو منو بسالمت! اصرار ر یخ شمارو ب

 

که با   هیچه مشکل نیداره و ا کاریباهام چ  نمیبب خواستمی هم م یاز طرف  ی. ولدادیرفتن راه نم  یبرا دلم
  یمشکل رو ک نیا میدید یرو نم گهیهمد یعروس یحلش کرد. مثال ما تو  شهیم بهیدستان مِن غر

 حل کنه؟؟؟   خواستیم

 

شماره بهتون اطالع  نیبعد به ا رم،یفکر کنم و از مامانم هم اجازه بگ یکم ن یگفتم: اجازه بد آروم
 !دمیم

 

! که بعد ادیم  شیپ  یچ نمیبب  دیفقط با ام،یب  کنمیم  یقط گفتم سعاصرار کرد و ف یمهران کم  بازم
 ....میکرد یخداحافظ 
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 داشته باشه؟  تونستیم یبامن چه کار  یتختم نشستم و مبهوت فکر کردم. بعن  یرو

 

 خواب بود!  نکهیو مثل ا  کردیبه مامانم زدم که داشت استراحت م  یبلند شدم و سر حالیب

 

که  میبرم. از شنبه دانشگاه دار  رونی ب  تونمیخونه ست نم  شتریکردم: فردا که جمعه ست و بابا ب فکر
 ! ... هی....... بازم نشدن

 

ر بود و اصال دوست نداشتم خسته از دانشگاه با رنگ  ون زاکارم میکه برداشته بود یادیز  یواحدها با
 برم!  ییو خسته جا دهیپر ییو رو

 

 هیاگه نرم و نشنوم فقط  دونستمی بود م ختهیمهران بهم ر شنهادیکل افکارم از پ اوضاعم هم که  نیا با
 با من داشت!  یبگه و چه کار خواستیم یکه چ مونهیم  ششیاز ذهنم پ نهیزم

 

 . رفتمیفرصت بود و من م نی بهتر امروز

  نیاز خونمون بود و راحت با ماش ابونیخ نیچند یکه بافاصله   یدادم و آدرس پارک امکیپ  براش
سروقت   دیباشم که لطف کن تونمیم  کساعتی خودمو بهش برسونم رو دادم و نوشتم: فقط  تونستمیم
 . دییایب

 

 ن؟یدی اجازه م گردمیو زود برم مزنی م رونی به ب یگوش مامان زمزمه کردم: مامان جان من سر دم
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 که نگرانت نشم. یزود برگرد  یگفت: برو، ول مامان

 

تنم کردم و کت خز و رنگ روشنم رو از   یساده ا یلیخ یبخودم برسم مانتو  نکهیشدم و بدون ا آماده
 .نی که کردم چکمه هامو با کتم ست کردم هم ی. تنها کاردمیروش پوش

 

کامال   روزید یبود و سرما ی. از شانسم هوا آفتابدمیپارک رسشدم به سوارش  ابونیکه سرخ   یتاکس با
 شکسته بود. 

 

 نشستم و خودمو به آفتاب کم رنگ سپردم.   یصندل یرو

 نبود.   یبه اطراف انداختم که هنوز از مهران خبر ینگاه

 

 . دوست نداشتمگشتمیو منم بخونه برم ومدی! کاش زودتر م دمیکش یق یبستم و نفس عم چشمامو
 برم.  رونیبهم اجازه نده ب  گهیچشم انتظارش بزارم که د ادی مامانو ز

 

 دلم دعا کردم خودش باشه.  یو تو  دمیرو کنار پارک د یصندوقدار نوک مداد   206 ستادنیا

 

 شد.  ادهیبود که پ خودش

 

 برام بلند کرد.  یکه دست ستادیمن ا یبه اطراف گردوند و چشمش رو ینگاه
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 اطراف نبود.  دیمانع از د یبودند، ول دهیشت که دورتادورش کش دا یمتر کی ه کوتا یوارهاید پارک

 شده بود. ی وارکشیاز ورود موتور و دوچرخه و ... د یریجلوگ یبرا شتریب بنظرم

 

دستشو  دمی د هویازش فاصله داشت،  یپارک باشه که فقط چند متر یدنبال ورود نکهیا یبجا مهران
 فرود اومد!!! وارید نوریو ا دیگذاشته باال پر وارید یرو

 

با   اهی س نی. شلوار جدیلباسهاش چرخ  ینگاهم رو ومدیلبام نشست. همچنانکه بطرفم م یرو یا خنده
 . ومدی زمخت که به لباسهاش م  یینهایو پوت  اهیو براق س یکاپشن چرم 

 بود!  یلیَ خودش  یهم که ماشاا... برا خودش

 

فرصت   یکه حت  دن،یرس  یکردم برا ی! چنان عجله ایندبخ دمیبدون سالم گفت: با  دیرس کمی نزد تا
گرفتن   لی و دعوا تحو  دنیرس ریو دست و پا شکستن بهتر از د دنیکنم! پر دای پارک رو پ ینشد ورود

 بود!

 

خونتون هستش و بکل    یتو یدادم تنبل صیکه تشخ ی! اونجورنیگفتم: لطفا گردن من ننداز خندان
 !نینگاهم نکرد یما حت رتر بود که شچندمتر اونو ی! وروددیهست الی خیب

 

مواظب رفتارها   یلیخ  دیکه با نیترس دار  یو جا نیهست قیدق یل یفاصله کنارم نشست و گفت: خ با
 و حرکاتم باشم! حاال سالم.
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که گفت: خداروشکر    دمیلبام جا خوش کرده بود سالم دادم و حالشو پرس یکه فقط رو  یلبخند با
 ! نینبود یاز خونه تون کشوندم که اصال هم راض نور یکه شمارو ب  دیخوبم. ببخش

 

که اصال هم احساس   ذارمیقرار م  یبا ناشناس رونیو ب کنمی م یکار نیباره همچ  نی: آخه برام اول گفتم
 ندارم!!  نکارینسبت به ا  یخوب

 

هم کامال   رهی نم  ادمیلحظه اش   چیکه ه زمونیخاطره انگ یعروس  یتکون داده گفت: تو یسر مهران
! متانت شهی نم دایلنگه تون پ یکه هرجا و هرمکان  نیهست ین یمحجوب و متبود دخترخانم  مشخص

 چشم بود! ی شما واقعا اونشب تو

 

کرده گفتم: آقامهران مامانم سپرده زود برگردم خونه که نگرانم  یمحبت و نظر لطفشون تشکر از
 نم.موب  ادی ز تونمیکه نم نیرو بگ نیبا من دار یاگه کار  نیلطف کن. شهیم

 

وقتتون گرفته نشه و  نکهیا یخالصه مهربانوجان، برا یگفت: خالصه   دهیبصورتش کش یدست مهران
  شیبگم که مامانم سالها پ تونمیم نطوریا خوره،یکه گذشته هام اصال بدردتون نم ادی سرتون درد ن

ه بودند معالجه  که داشت و اصال هم خبردار نشد یا شرفتهیپ یسالم بود بنا به سرطان لنفاو 12 یوقت
 رختخواب افتادن تنهامون گذاشت.  یتنها با دوماه تو ییهوی اش کنن، 

 بکل نابود شد.  میخونه داشت یمامان تو  ی هیسا ریز شه یکه هم یو اون راحت ختیبهم ر مونی زندگ

 بود. یواقع یفرشته  هی  واقعا مهربون و مامانم
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که خبردارم مثل   یین عالقمند بود و تا اونجامامابه  یل ی خ یل یبعداز مامانم ازدواج نکرد چون خ بابام
 تونهینم  چکسیهم باهم ازدواج کرده بودند. فقط هم ورد زبونش بود ه یبا عشق و عاشق  نکهیا

 ......... یاون مرحومه برام باشه. ول نیجانش

 

 .  شدیم ریچشممون پ  یرسما جلو  کردی که بابام تحمل م  ییادامه داد: با تنها دهیبلند کش یآه مهران

خوب   ادی هم ز شیداشت که بدون اوالد بود. عمه همکه تنها بود و اوضاع مال یمسن  یعمه  بابام
  یرو بدست گرفت بلکه ما کم مونیتمام خونه زندگ یبخونه مون اومد و با دلسوز خبری روز ب هینبود، 

 خونه تنها نمونم.   یو منم تو  میراحت باش

 

  یلیکه خ رسهی خونمونه و واقعا بهم م  یخانوم هنوزم تو  بصورتم انداخته گفت: عمه  ینگاه مهران
 دوسش دارم.  میلیخ

 

گوش دادن بود  ومدیکه از دستم برم یگفتن نداشتم. تنها کار یبرا یفقط به مهران بود و حرف  نگاهم
 و بس! 

  

داشت و کارشم خداروشکر رونق   یبزرگ یفکر کردن ادامه داد: بابام مصالح فروش  یبعداز کم مهران
 شت.  دا

که برج ساز بوده، سر حساب   دارهاشیاز خر یک یروز خبر دادند با  هیساله شده بودم که  17تازه  یول
و بابام    فتهیراه م یسخت یدعوا زد،ی قرضهاش م ریهم بکل زشده بود و طرف  یکتابشون که قاط

 .   شهیم مارستانیب  یکه راه  کنهیسکته م

 

 . میکردیاستفاده م ریلچ یاز و  شییجابجا یبرا یو حتاون سکته حال بابام اصال خوب نشد  بعداز
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کرده بود و   یفکرچه  دونمیموندگار شد، نم مارستانیب ی سکته که اتفاق افتاد و بازم بابام مدت  نیدوم
 ییکه به دا یاریتام االخت یمتوجه شدم با وکالتنامه  یبخاطر سن و سال کمم بود که زمان  دمیشا
 .ستمیپول و ملک رو صاحب ن  نهمهیاز ا یزیشده و من چ مییبا به نام داداده، تمام اموال با انمیآر

 

 مانیا  شیاز اندازه عالقه داشت و واقعا هم به درستکار شیب  انمیآر ییخدا به دا ی شهیهم بابام
من که هنوز   ومیوسط بنام ق نیهم ا ییقسم بخوره! دا ییبه اسم دا موندیکم م یحت  کهیداشت، جور
ص  یتشخ مییبابام هرزمان که دا  تیشده بود تا طبق وص   یبودم صاحب همچ دهیس نر  یبه سن قانون

 به اسم خودم بشه.  یونم مواظب اموالم باشم همچعقل رس شده م که بت ت یبحد کفا دادیم

 

 تون چقدر از شما بزرگتره که باباتون اونهمه بهش اعتماد داشت؟  یی: مگه دادم یتعجب پرس  با

 

ساله ست. منم مثل بابام   34سال داشت االنم  29تره و اونموقع ازم بزرگسال  12  مییگفت: دا مهران
االنکه   یداشته باشم، ول  ازیاحساس ن یاجازه نداده نوک سوزن یاعتماد دارم و تا به امروز حت  مییبه دا

  میبزنو به کار تجارت  میاری بدست ب یپول و پله ا میدار  میدرسمو تموم کردم با چندتا از دوستام تصم
 همه شونو به باد بدم.  ترسهیهم م شهی. همدهی و اموالمو پس نم رهیبار نم ری ز انمیآر ییدا که

 

   ره؟یبگ میبراتون تصم  تونییدا  نیهنوزم که سنتون کمه اجازه بد ستیگفتم: بنظرتون بهتر ن آروم

 

کانش  ام  یکه دست خال ستمیخودم با  یپا یرو خوامیمن م یتکون داده گفت: ول  یسر مهران
رو دارن و کارشون    یرانیا یخودروها یهای ندگیاز نما یکی  یبا دوستش شراکت یی! خوِد داتسین

کارشون ندارم و   نیبه ا یمن کال عالقه ا یمنم وارد اون کار بکنه، ول  خوادیکه م ستیشکرخدا بد ن 
 کنم! یگذار هیبورس سرما یهم تو یتجارت بکنم و کم خوامیمفقط 
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  گفتی برام م شویبهم اعتماد کرده و تمام اسرار زندگ نهمهیا مهینصفه ناونم  دارید کی با  نکهیا از
 لبام نشست.   یرو  یلبخند

 

  شیمن پ  نیخب االن که انتظار ندار ی ول امرزه،ی خندان آهسته گفتم: خدا پدرمادرتون رو ب  همچنان
هستش  یا  ههودیکار ب  نیدونیبرم و واسطه بشم اموالتونو بهتون پس بده؟ خودتونم م انتونیآر ییدا

 !ادی برنم  یکه از دست منم کار

 

 دارم........ یا گهید ینقشه  یمهران خندان گفت: نه، ول 

 

 یشد م کــــــــــاش

 

 صبح  یک

 : بگوید  بزند را هامان  خانه  زنگ کسی

 

رپ ِدست با  م ا آمده ـُ

 ، لبخند با

 واقعی  های عشق  از آکنده هایی  قلب با

 ها داشتن دوست سوی آن از
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 و  انممب ام آمده

 ... نروم هرگز

 

 

  واریکنه و از د دایپارک رو پ یورود  دادیبخودش زحمت نم یپسره که حت  نی متعجب به ا کهیدرحال 
ات دست منهم بود بهت   هیشناخت کمم، اگه سرما نیفکر کردم: واال من با ا  کردم،ینگاه م  دیپر یم
  یهپل  اروشناسه که درجا پوله یم خودت که حتما بهتر از من تورو  ی شهیچه برسه به رگ و ر دادم،ینم

 و ...... یکن ی م ریگلوشون گ  یپاکوبان و سرزنان! حاال بعدشم تو یمون یعمر م  هیو  یکنیهپو م

 

 . دیاز نگاهش بصورتم لبام پر که

 

! چون نه سر ستین  یمشکل شما بدست من حل شدن کنمیفکر م  یمهران خان، هرجور نین ی: ببگفتم
سرنوشت و خونواده تون ندارم! حاال چرا منو   یتو یو نقش ستمین  ازمید پ! اصال خوازینه ته پ ازمیپ

 !دونمیرو نم نیحرفارو بهم گفت   نیو ا نجایا نیخواست

 

و در   دیو گل سرَسبدم بش  ازیمن، خوِد پ یکه شما مهربانو نهیمنم ا یخندان گفت: خب نقشه  مهران
 !دیراه کمکم کن  نیا

 

به   یباال انداختم که گفت: راستش مهربانوجان، از شب عروس ییروو اب  اوردمیحرفش اصال سر در ن  از
! دنیپسند یبه شما ارادت دارن و به زبون خودمون شمارو کل  یل یخ انمیآر ییدا کنمی بعد احساس م

بدم که   هشن شمارو گرفتم، دوبار ازم خواسته شماره تونو بشماره تلف دیفهم ی دروغ نباشه وقت یحت
 !نیهم  دیپس مال خودم ،ییارو من کشف کردم نه دادم. چون شمو بهش ندا چوندمشیمن پ
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من دلم ضعف رفت و تمام وجودم درجا   یو نظرش درباره  شییحرفاش در مورد دا دنیاز شن  واقعا
 بلند که اونم االن جاش نبود!   یبا صدا دنیو خند   خواستیپرواز م 

 

 لبام نشست.   ی رو یبزور کنترل کردم و فقط خنده ا خودمو

با اون چشمان قشنگش از    انتی آر ییمحکم گاز گرفتم. چون کم موند بگم مهران، باور کن دا نممزبو
 نگفتم. یزیچ ی! ولیعقب موند میل یخ یکار یکشف کرده بود که کجامنو  یعروس  لیهمون اوا

 

  یص خا زیحتما چ  گرده،یو داره دنبالتون م ادیاز شما خوشش م  نهمهیا مییادامه داد: حاال که دا مهران
 ! نیچشمشو گرفت نهمهیکه ا دهیدر شما د

کردم، حتما سهم   یمناسب  من چه انتخاب بجا و نهی بب مییو دا میو شما هم اگه با هم ازدواج کن من
زن   هیمهران  گفتیبه مادربزرگم م  دمیبار شن  هی. آخه رسمیم میو منم که راحت به زندگ  دهیاالرثم رو م

و   کنمی م  تشیبچه رو جمعش کنه و منم حتما حما ن یا ادیب که خوادیو زرنگ م اقتیمهربون و بال
 .  رنیبگ  میخودشون براش تصم دمیاموال مهرانو بهش پس م

 

کننده اش چشمام باز شده   وونهیبدتر د  شنهادیبا پ  وووووونهید نیغاز ا هیصدمن  یحرفها  دنیشن از
 .  کردمی بود و مثل خل ها فقط نگاش م

 اومد. نیی پا جگاهمینشست که از گ میشونیپ یرو  یداغ هم در آن یعرق

 

ازدواج  ن؟یچرا سرخ شد  ن؟یکن ینگام م ینجوریبود بنظرتون؟ چرا ا یبد شنهادی گفت: پ یجد مهران
 مونی هستم و صدرصد از ازدواج با من پش  یپسر همه پسند ن یکه......... باور کن هیمگه کار بد

 ! نیشینم
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. فقط بگو بعدش  میمردم بزرگ شد نیدمون بخو که  نینکن  فیاز خودتون تعر نهمهیگفتم: ا محکم
 ؟یچ

 

 نیاگه هم خواست م،یدیادامه م مونویزندگ نی! بعداز گرفتن اموالم، اگه خواستیچ ی گفت: ه راحت
بنده  نیری بگ می! هرجور شما تصم رهیخودش م یدنبال س  یو هرک دمیتونو تمام کمال م هیمهر

 در خدمتتونم! یاونجور

 

 قط و فقط نگاش کردم! ه کردم و بازم فمحکم باز و بست چشمامو

 !  زدمیم ج یخنگ وار مهران گ یبچه باز نهمهیاز ا رسما

 

فکر کرده بود واقعا برام   یدرونشون داشتم. مهران در موردم چ یو احساس سوزش  زدی دو دو م چشمام
 بود!  نحلیال

 

 یپسره  نی! اکنهی م کاریداره چ دونهیواقعا م  انیحقشه و آر یخل وضع همچ  یکردم: پسره  فکر
 باشه!  شی که بتونه مواظب پول و ملک و زندگ دهینرس  یکال عقل نداره و هنوز به اون سن ی آلابال

 

   خواد؟یم یدلم چ نیدونیگفتم: م آروم

 

 گفت: نه؟ مهران
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پوکتون بلند   یاز اون کله  یطبِل توخال یسرتون که صدا یچنان بکوبم تو خوادی: فقط دلم مگفتم
تا عقل رس    گمیم نمشیبب یو اگه روز دمیتون م ییحقم به دا کنم،یرو که عمرا نم   یرکا نیشه!! همچ

 قرون از پولهاتونو بهتون پس نده! تمام...... بااجازه  هی نینشد

 

  رونی ب  بشیاز ج  فونی آ یگوش هیزنگ خورد و  لشیبلند شم و تا خواست دهنشو باز کنه موبا خواستم
 اومد!

 

 کن!  با دستش اشاره کرد صبر تند

 

که راستش هرچند از دستش  کنهی صحبت م انی احساسم گفت: داره با آر شی سالم احوالپرس بعداز
 و نشستم.  دیهوس رفتن از سرم پر یبودم، ول   یعصب

 

  رسونمی ساعت م هیکار دارم که خودمو بعداز   یکم یپارک .... هستم ول یگفت: تو دمید
 ............یندگ ینما

الزمش دارم.   یلی! ...... آره آره..... االن خرسونمیخودمو م ی. باشه هرجا بگ بد موقع آخه......... چه
....... خودتون نی...... ممنون که فراموش نکرده بودنی..... باشه زحمتشو بکشنیکی پس نزد

 ...... خدانگهدارتون......مونمی...... باشه منتظرتون من؟یایم

 

 و ..... نیکنیقبول نم شنهادمویقعا پتموم شدن حرفاش بطرفم برگشته گفت: وا بعداز

 

لحظه دوست دارم سر به تنتون نباشه و منم   نیا ی. االن و توستین یزیگفتم: قبول کردن که چ تند
 بهتون بزنم بلکه دلـــــــــــــــم خنک شه! یکتک حساب  هی
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.... واقعا .....که.. کنمی م نیبگ یشمام که هرکار ی چهی من باز نیاون عقل ناقصتون فکر کردبا  شما
 که! اصال انتظارشو نداشتم!!!

 

. آخه به خوامیعالمه ازتون معذرت م هیو   رمیگیگفت: چشم حرفامو پس م یبا شرمندگ مهران
 دادیدرصد جواب م ۰۰ کنم که  راهو هم امتحان هی نیکردم جواب نداد، گفتم ا ی زدم و هرفکر یهرراه

 خب...... یول

 

 چیو منو بخاطر ه  نیفکرا رو کرد  نیخودم متاسفم که در موردم ا یرا: خودتون به جهنم! فقط بگفتم
 . نیکشوند   نجایو پوچ به ا

مرد   نی بهــــــــــتر تونییکه دا  نیتون بش هیاون ارث الیخیکه فعال ب نهیبراتون ا حتمینص  تنها
 هدارتون!! خدا نگ نینباز یدست یرو دست تونیتونه که زندگ ندهیآ یبرا کنهی م یروزگاره و هرتالش

 

 راه رفتم که از پشت سر گفت: مهربانو!!  یشدم و دو قدم بلند

 

 یدلشو م  دیپس نبا  کردمی فکر و گاگول رو ترک م یب یپسره   نیا شهیهم ی. منکه داشتم براستادمیا
 شکوندم. 

 . دییبطرفش برگشتم و گفتم: بفرما آرام

 

  ینجوریبچگانه بود که ا  یلیارم خ. حتما افکخوامیمعذرت م ایدن هی. خوامی : واقعا معذرت مگفت 
  د،یکن یکه چقده با متانت تون جلب توجه م دیشما از خودتون و رفتارتون خبر ندار  ی. ولدیناراحت شد

 ! .....خورهیمنو که با شاه هم قهوه نم ییمخصوصا توجه دا
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بازم منو  از طرف شما برام باشه که............ اونم نبود! یدیام یکورسو دی منم فکر کردم شا خب
 .   دیببخش

 

تکون داده گفتم: لطفا   ی. فقط براش سررفتی نداشتم بزنم. هنوزم دود داشت از کله ام باال م یحرف 
 .  دی. موفق باشدیفراموشم کن شهیهم یمنو برا گهیو د دیشماره مو هم کال پاک کن

 

 راه افتادم. و

 

. شدمی... خفــــــــــه مخفه ... و داشتم ومدیم رونیاز تمام بدنم حرارت ب  شنهادشیپ دنیشن  با
 .  کردمی اومدن قطراتش رو کامال حس م نییبود و پا  یعرق هم شرشر از پشتم جار

 

 و عرق رو نداشتم.  یداغ نهمهیتحمل ا گهید یحساس بود ول  یلیبدنم خ  هرچند

 

 بازوم انداختم.  یدست انداختم و کت خزم رو درآورده رو رفتمی م همچنانکه

 

 نداشت.   یبه منکه ربط  یبه چشمم خورد ول ین یماش ستادنیبودم که ا دهیپارک رس  یبه ورود تازه

 

  نی از پشت سرم صدام زد نازن یراه افتادم که کس ابونیپارک خارج شدم و رو به سمت چپ خ  از
 خانم؟ 
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 ...... .....درون دستام گزگز کرد.دی....... بشدت هم لرزدی....... پاهامم لرزدی ....... قلبم لرزستادمیا

 

لحن پراز    نیآهنگ صدا زدِن خاص ، ا نیصدا ........ ا ن یشناختم. ا یخوب م  یل یصدارو خ نیا من
 گوشم زنگ زده بود و..... بعد آرام آرام خاموش شده بود! یتو یبعداز عروس  یآرامش..... چند روز

 

 !دندیزدند و به بدنم چسب  خیپشتم  یتمام عرقها یبرگشتن در آن بدون

 

 صدام زد که آب دهنمو قورت دادم و آهسته به عقب برگشتم.   دوباره

 

بود و منو   ستادهیا نشیکه کنار ماش  باشیبود....... خودش بود با اون چشمان سبز و خمار ز انیآر
 . کردینگاه م

 

..... اگه بگم لبخندش بشدت شاد بود...... اگه بگم د یدرخش یبگم........  اگه بگم چشماش م اگه
 یکه انگار منو تو ردکی نگام م یجور انینگفتم........... آر راهی پرب زدی برق م  یخوشحالصورتش از  
 کرده بود.  دامیپ  نیزم یجسته و رو یآسمونها م 

 

...... قلبم که کال مال خودم نبود فتادمیداشتم پس م گهی بست و بطرفم حرکت کرد که د نشوی ماش در
 .  دیرس  کمیتا نزد گردمیو فقط مات نگاش م

 

 مهی سالم داد که تند خودمو با افکارم جمع و جور کردم و جواب سالمش رو با ضم نیدلنش یلبخند اب
 از لبخند پس فرستادم.  یا
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انتظار   یخاک یکره  یو رو  ایدن نیا یکه تو یکجا،...... تنها کس  نجایگفت: شما کجا، ا متعجب
 .  نیاونم امروز نداشتم شما بود دنشوید

 

پارک فقط   ن یخونه مون. خونه مون با ا  رمیبودم که االنم دارم ماومده  یدوست  دنید یگفتم: برا آرام
 . میکیو چهارراه فاصله داره و حدودا نزد ابونیچند خ

 

ما هم سمت   یاتفاقا خونه  ن،ی رفتنم کرده گفت: شما سمت چپ پارک هست  ر ی به مس ینگاه خندان
 س!. چه خوش شان میرباهاش فاصله دا دانیو م ابونیراست پارک و فقط چند خ

 

 !!!!دمیکجا بود؟؟؟ اونجاشو نفهم  شیشده گفتم: خوش شانس  قیاوج برداشت! لبخندم عم دلم

 

کت تون رو تند   کنمیخواهش م نینکن  یخانم اگه حمل بر فضول نیشده گفت: نازن  یجد  افشیق
  یعرق رو یو دونه ها نیعرق کرد یل یهوا سرده، کامال مشخصه شما هم خ  نکهی. عالوه برانیبپوش 

 . نی. لطفا تند بپوشنیخوریصدرصد سرما م  تی وضع نیتون هستش! با ا یشونیپ

 

 من!!!   یگلو تی مخصوصا با حساس گفتیم راست

اصال خودمو از تک و تا ننداخته گفتم:   یبود که کم مونده بود بلرزم. ول  خزدهیسرد و  یبدنم بحد تمام
 . بدنم عادت داره! فتهینم یاتفاق  نینگران نباش
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سرد  یداغ کرده و هوا  تیوضع نیبدن که با ا نیگفت: بنازم به ا طنتیشاد و پراز ش زده یلبخند
آمپول زن دراز بدراز افتاده بودم و داشتم آمپول  ی!!! اگه من بودم االن جلو فتهیبراش نم   یاتفاق
 !نیها باور کن ستی!!! البته چشمم شور نخوردمیم

 

 بمن...... نیبد  فتونویطرفم دراز کرده گفت: کشو ب دست تی محکم و با جد یلیکه خ  دمیخند

 

 کردم که گفت: تــــــــــند!!! نگاش

 

 ......نی بطرفش گرفتم که ازم گرفت و گفت: االن بپوش فمویحرف ک  بدون

 

 !ادی سرتون ب یی و ممکنه چه بال گمیم  یدارم چ دونمیم من

 

 .....دمیاز ته دل خند  ی...... آرام ول دمیخند

 

سپاره.  یم  یبچه شو بدست ک  ی و زندگ کنهی م کاریداره چ دونستیوِم مهران، واقعا ممرح پدر ایخدا
تا عمر   یتونست یمرد تماما....... تمامــــــــــا...... حتما..... و صدرصد سرشار از اعتماد بود و م  نیا

 جمع و راحت باشه!   یاز همه بابت الت یو خ  یبد هیبدون دغدغه بهش تک  یدار

 

 که گفت: مبارک صاحبش باشه بما چــــــــــه!  دیچیگوشم پ یتو   ینگیرج  یپر یصدا
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. زود  نی و فکر کن   نیمنو نگاه کن نکهینه ا نیخانم گفتم بپوش   نیبلند شد که گفت: نازن انیآر یصدا
 ها از من گفتن باشه! کنمی نم  ینیب  شیرو براتون پ   ی! من اصال شب خوبنی باش

 

  ی! ولدیدر بر  یاز سرماخوردگ  دی بلکه تونست نیدمه هاشم ببنکه گفت: دگ دمیو کتمو پوش  دمیدخن
 ......... کنمیاصال فکر نم 

 برام تکون داد. یسر و

 

 بطرفم گرفت.   فمویکتمو هم بستم که ک یحق داشت و سردم بود. دگمه ها واقعا

 

 .  ومدیپشت سرش چشمم به مهران افتاد که داشت بطرفمون م از

 

خانم، چشممون روشن شد به جمالتون مهربانوجان!  ینازـــــــــه گفت: به بـ دهیکش دنشیرس  با
 ! حالتون خوبه؟  داریمشتاق د

 

 .  اریصداشو درن یعن ینگاش کردم که ابروهاش آروم برام باال رفت  متعجب

 

 شما؟   دیونم. خوب گفتم: سالم. ممن آهسته

 

. خوادیستان باحالتون رو م دو  با  یها و دورهم یبازم دلم از اون عروس دیپرروخان گفت: باور کن که
 انشاا... که بازم قسمت بشه. 
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و مزاحم    رمی من م دی. اگه اجازه بددنتونیخوشحال شدم از د ونیسرد زده گفتم: انشاا... آقا یلبخند
 .....شمینم

 

 باهاتون کار دارم.   نیستیخانم لطفا چندلحظه با  نیگفت: نازن انیآر

 

 رو بدم.   تی امانت ای به مهران کرده گفت: ب یاشاره ا و

 

جوووووووووووِن   یمهران باعجله رو بمن کرده گفت: ناز ی راه افتاد ول نیتند بطرف ماش  خودش
به   شنهادمی در مورد پ یقبر بزار یمنــــــــــو با دستات تو  ،یمــــــــــن، منــــــــــو کفن کن 

 ؟یدی! قول مدهی م نمقرونم به هیتا عمر دارم  گهینگو! باور کن اونوقت د یزیچ ییدا

 

 باز؟  یشد وونهیمحکم گفتم: د فقط

 

 ! خوامیقووووووول م ؟یــــــــــدیگفت: قووووووووول م تند

 

 دهنمو باز کنه!  تونهینم ی. نگران نباش. کس دمیگفتم: قول م آهسته

 

 و نگاهش به ما دوخته شده....... ستادهیا نشی کنار ماش   دمید دیچرخ  انیتا نگاهم بطرف آر 
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 ........ستــــــــــادیا بمقل

 

 خواستم  یتر م وانهیرا از خودم د  یکی من

 خواستم  یروز سر م ک یاگر  دیچی پ  ینم سر

 

 اهل تمن ا اهل درد یعشق و عاشق  اهل

 خواستم  یرا همسفر م  یا وانهید نیچن نیا

 

 نشست   یم میروبه رو ش،ی نشستم روبه رو یم

 خواستم  یاز او نظر م  یعاشق یها لحظه

 

 به کف  میدر دست و من جاِم تمن ا دحق او

 خواستم  یم شتریداد من هم ب یاو م هرچه

 

 کجا  یامیخ یزدن سودا یکجا در م من

 خواستم  یدگر م  یدگر جام  یجام یِ پ من

 

 به خاک  یافتادم از مست یزمان هرجا که م هر

 خاستم  یاز خاک بر م  یکردم به مِ   یم هیتک
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 واه از من بخ یخواست  یفرموده: روز بارها

 خواستم یاگر م  یخواستم روز  یتورا م من

 

 گناه  یقدر یجام مِ  کی دنج و تو و  یا گوشه

 خواستم؟  یرا مگر م یادیز  زیخدا چ از

 

 

 

 

 

 

                                                                   9   

 

 

و اصال چشم ازمون  درک یبدستش گرفته بود نگامون م یف یک ستادهیا نشیکه کنار ماش همچنان
 . گرفتیبرنم 

 

خب...... مگه من  یول  د،یشد و بشدت تپ  یراستش دلم جور  و دمیچشماش د  یرو تو  یخاص   ینگران
 !  کردی نگام م ینجوریکرده بودم که ا کاریچ
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 چیچرا به ه  دونمینبودم و نم  یکه مهران خل و چل راه انداخته بود اصال راض یاوضاع موجود و جو   از
 به ما دوخته شده بود! ری که متح نمیرو بب   انیآر ی نگاه اون شکل ست نداشتمعنوان دو

 

که به همشون گرفته دعا کردم: خدا جووووووووونم نکنه فکر کنه با مهران   زد یم  خیداشت  دستام
آش نخورده و دهن سوخته که منم  شهی.......... اونموقع مشهیدارم که واقعا برام بد م  یسروسر

  !!!شمیپاسوزش م

 

اوضاع رو حدس زد و همچنانکه به عقب  نکهیل ابود، مث دهیبه پشت سرش د  قمویکه نگاه دق مهران
 نره!   ادتیگفت: فقــــــــــط قولت  گشتیبرم

 کرد و راه افتاد. یبرام باال آورده خداحافظ  یدست و

 

 برگشت.  انی دوباره بطرف آر نگاهم

موند رو درآورد و به مهران  یکه مثل چک مغذ کا کهی دو ت  فیپاش گذاشته از درون ک یرو  فشویک
هردومون   یبرا یبراش تکون داد و بعد دست یبهش گفت که مهران سر یزیهم چ  یجد یلیخداد. 

 خودش رفت.  نی بلند کرده بطرف ماش

 

بود رو بست و بطرفم اومده گفت: مزاحمتون نباشم؟ اگه   یدیسف یایکه ک نش یماش یدرها انیآر
 ! مینیبش  نیسردتونه داخل ماش

 

بخونه برم که مامانم گفته زود   خواستمی. فقط م نیخوبه. ممنونم که لطف دار نجایگفتم: نه هم آهسته
 برگردم.  
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و   رمیتتونو بگوق  خوامیالبته نم م؟ی بزن یبا هم قدم نینگاهش بصورتم بود گفت: دوست دار کهیدرحال 
 بشم.  یباعث نگران 

 

 تونمیمدت کوتاه م هی. دییتکون دادم و گفتم: بفرما  دییبه تا یاز صورتش برداشته سر نگاهمو
 خدمتتون باشم!

 

 که راستش پاهام با قلبم لرز داشت.   میهم در سکوت راه افتاد کنار

 

   د؟یدوستش دار یلی : خدیکه پرس میرفته بود یقدم  ستی ب حدود

 

 رو؟  یبرگشته نگاه متعجب و جمع شده مو بصورتش دوختم و گفتم: ک بطرفش

 

 مام نشسته گفت: خواهرزاده م مهران رو منظورمه!چش به نگاهش

 

!!! چقده حدسم درست بود واالن داشتم ضرب المثل آش نخورده و دهن نییپا ختی ر یهررررررر دلم
 . کردمی سوخته رو با تمام وجودم حس م

 

امروز   میکیو    دمید یعروس یبار تو هیرو فقط  شونیآورده گفتم: نه بخداااااا! من ا نیینگرانمو پا نگاه
 ! نیبرداشت کرد  ینجوریکه شما ا ستیکار ن  یتو ی که ............. اصال خواستن و دوست داشتن 
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دم  و حدس ز دیتر هست یم یدوخته بود گفت: احساسم گفت با هم صم ینگاهشو بدرخت کهیدرحال 
 تون باشه که......... نیب یعالقه ا دیشا

 

که   تیم یگفتم: صم میراهمونو ادامه بد داشتمیبرم یقدم کهی تکون دادم و درحال یسر
 اصــــــــــال! فقط .........

 

   گفتم؟یم دیبا یخــــــــــداآآآآآآآآآا االن چ یواآآآآآآآآآآآآآآ

 

اون موش   یهم اندازه  یشعورررررررر که نوک سوزن  یدلم داد زدم: خب َهمستر بــــــــــ یتو تند
 !!!؟یکن ریگل گ یکه االن مثل خـــــــر تو یییییییییییبد  حیتوض  یمجبور بود ،یعقل ندار زهی م زهیر

 

 ؟ یحرفام بود که گفت: فقط چ یبطرفم برگشته بود و منتظر ادامه  نگاهش

 

مهران از من و نقشه اش که  یو انتظار نابجا  یاساس ینداشت. فقط مساله  یا هدیگفتن فا دروغ
 !شدیبخاطرش ازم قول گرفته بود ازش پنهان م

 

 کنم چون بهش قول داده بودم.  یکنم و بگم و کار مهران خان رو الپوشون  دا یپ یزیبودم چ  مجبور

 

 یکردم و آرام گفتم: آقامهران تو فیمهران رد یدلم برا یتو ،یخاک برسرت بکنم اونم دودست کی
باهام داشتن!   یو کار واجب ننیمنو بب  خوانیشماره مو گرفتن و امروز بهم زنگ زدن که م یعروس 
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 گهیو د میبود گهیو با همد می ساعت با هم حرف زد  میاجبارا اومدم و ن یبود ول  ادی رچند کارم زه
 استن نداشت و نداره!به عالقه و خو یتموم.... کارشون اصال ربط 

 

 . ستادیخبر برگشت و روبروم ا  یب یا لحظه

 

 نگام کرد و چشمان قشنگشو به چشمام دوخت.   فقط

 بودم. دهیچشماشو ند ینجوریو اصال ا میبود  کینزد  یلیخ

 

 نهمهیاون ا یاصال دوست نداشتم نگاهمو ازش برگردونم. خب...... وقت ی. ولدیلرز یداشت م دلم
 .  کردمی از خداخواسته فقط نگاش مراحت بود منم 

 

 ناشناس داشت!  یبا تو یکه مهران چه کار واجب  زدی! چشماش سوالشو داد مخوادیم یچ  دمیفهم

 

نداره!  ی مورد کوتاه اومدن  نیچقدر حواسش به مهران و کارهاشه که اصال هم در ا  ایکردم: خدا فکر
 غنچ رفت.  تشیحس مسئول نهمهیا یدلم برا

 

هامون آشنا   یاز همکالس یدانشگاه ما با دختر یلطفا. تو دیری بگ دهیگفتم: فقط از من نشن اجبارا
ازش ندارن.  یخبر گهیو دکردن گمش   هیمدت نکهیشناختم. مثل ا  یبودند که منم اون دخترو م

 !نینه هم  ایکردنش کمکشون کنم  دایپ یتو تونمیم ننیبب خواستنیو م دنی پرس یرو ازم م شونیا

 

 ن؟ یداد یکه همچنان سراپا گوش و چشم شده بود گفت: خب شما چه جواب انیآر
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بتونم  خورهی آب نم ادیچشمم ز یول  کنمی م ادیاز دستم برب  یمنم گفتم هرکار ،یچی گفتم: ه آروم
  نمی. حاالببمیترم باهم بود هینبودم و فقط  یم یصم ادیز  مونیکنم! آخه من با اون همکالس داشیپ
 آقامهران بکنم! یبرا تونمیکارمیچ

 

گلوم بشدت   یکه لحظه ا شدمیم ضیواقعا مر اداشتمیکه گفته بودم  یازهراس دروغ دونمینم
 سوخت. 

 شردم. گلوم ف یآب دهنمو قورت دادم ودستمو رو 

 

 افتاده؟ یبود گفت: اتفاق  دهیکه حرکت دستمو د انیآر

 

 .ست ین ینگران  یتکون داده گفتم: نه جا یسر

 

  دیمهرانم وبا ینگران کارها شهی زمزمه کنان گفت: هم  م،یفتی راه ب  کردی با دستش اشاره م کهیدرحال 
 .  نیراحت کرد المویمراقبش باشم. ممنون که خ یلیخ

 

بدم ونتونم جمعش کنم که پته  یکار بود. ممکن بود بازم سوت  نیرفتن بهترنگفتم. خفه خون گ یزیچ
 آآآآآآآاآلیبشه و ...... واو ختهیآب ر یمهران رو ی

 

افتادم که االنم  یعروس  یتو انیآر  یبایرقص ز ادی یکه لحظه ا میداشتیحرف کنار هم قدم برم  بدون
 . میداشتیقدم برم میکنار هم داشت
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بطرف برگشته   انیلبام نشست و تا بخودم بجنبم و جمعش کنم آر یرو یو گشاد لبخند گل ناخواسته
 خانم.....   نیگفت: نازن

 

 زد.  یلبخندم، ابروهاش باال رفت و خودشم لبخند دنیبا د که

 

  یبود. حرکاتتون ب یرقص قشنگتون افتادم! واقعا عال  ادیچرا  دونمیبا زور غنچه کردم و گفتم: نم  لبامو
 .ادی برنم یهرکس یعهده    نقص بود که از

 

داشت.   یا گهیرقص اونشبم شور و حال د گم،یواقعا م  ینداشت. ول  یقابل نی گفت: لطف دار خندان
طرفش   هیچون  دمینشدم......... شا ری بود که ازش س نی دلنش یخودمم بحد ی برا  یچرا، ول دونمینم

 قشنگ از آب دراومد.   یاونجور نیشما بود

  نیلطف کن شهی. مکردندیم یلمبرداریبه چشمم خورد دوستاتون ف یلحظه ا که ی....... اونجوریراست
 خودمم نگاه کنم؟  نیری بگ لمویبرام ف

 

 دارمش که بهتون........... لمویو گفتم: ف  دیبدون فکر از دهنم پر یا لحظه

 

  یرین بگدرمو یدرد و مرض ب ،یاله  یری خفه خون بگ ییییییییی...... نازگفتمیم  دیکردم....... نبا ُکپ
پسته  یدختره  شهینم یمحکمتر ببند یکه آبروت رفت! اون دهن ولنگارت رو کم  یگفت یم دی! نبایاله

 مغز؟
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  ن؟ یخاص بصورتم دوخته بود گفت: چرا تمومش نکرد  یو نگاه دیخندیخوشحال م کهیدرحال  انیآر
ازتون بخوام نشونم  تونمی..... منم االن خوشحاِل خوشحالم که مفتادهی ن  یاتفاق نیکه دار نیخب دار

 . نیکنی لطف رو م نی! انیبد

 

نشونتون  مینی بش ییجا دییو از حرفاش حالم جا اومده بود گفتم: چشم بفرما دمیخندی م کهیدرحال 
 .  شدیجا جمع نم هیلبام  کردمیم یباز هرکار ی بدم. ول

 

 . می نشست میدیپارک که رس مکتین ن یاول یرو

 

 فاصله نشست و منتظر بود.بدون خجالت کنارم با دو وجب  انیآر

 

 کرده بدستش دادم. دایبراش پ   لمویآوردم و ف  رون ی ب  فمیاز ک  لمویموبا

 

و حاال ناخواسته دستم بطرف   کردمینگاه کرد که من هم نگاه م لمویدو سه بار ف  یچنان ذوق و شوق با
 .  کردی گلوم رفته بود. چون رسما درد م

 

و با خنده ادامه   ن؟یبا بلوتوث برام بفرست لمویف شهی. مارم ند ایبرگشته گفت: متاسفانه من زاپ  بطرفم
  نهمهیذوق کردم و اصال از خودم ا  یلی. خودمم که خن یکرد یف یعجب ک  لمیف  نیمدت با ا نیداد  ا

 انتظار نداشتم. 

 

 . نیهست یکه عال  نیری زده گفتم: خودتونو دست کم نگ یلبخند



 دوستت خواهم داشت   ی واشک ی 

185 
 

 

:  د یبه دست و گلوم کرد و پرس ی نگاه قیدقکرده  یخوشحال چشم بصورتم داشت تشکر همچنانکه
 شده؟  یزیچ

 

 شهیحساسه! االن درست م ی سومم کم یگلوم درد گرفت. آخه گلوم بخاطر لوزه  ی: لحظه اگفتم
از   نیشده. اگه اجازه بد رمید دیکه واقعا ببخش کشهیطول م یل یبا بلوتوث خ لمیف ی. ول ستین یزیچ

 تلگرام بفرستم. یخونه براتون تو

 

 ! نیدیکه از دست م خوادهایم یادی گفت: حجم ز نخندا

 

که  دی نداره. فقط شماره بد ی رادیسرتون ا یفدا یول  نیگفتم: خوبه که اهل حساب کتاب  دهیخند
 ازتون ندارم.  یچیه

 

 ادتونی لمیکه اگه ف فتهیمنم ب یشماره تون برا نی تک زنگ بزن هیکردم که گفت: لطف  ویشو س  شماره
 کنم.  یادآوری رفت 

 

 .......میبراش انداختم و هردو کنار هم راه افتاد  یتک  شدمیبلند م کهیحال رد

 

 برسونمتون! نیگفت: اجازه بد  میدیپارک رس یبه خروج یوقت

  

 . دیی. شما بفرماکهیکه نزد رسونمی خودمو م ی. با تاکسشمی: مزاحم نمگفتم
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  دییبفرما م؟یستیهم ن یتاکس هی  یبه اندازه  یعن یگرفته بود گفت:  نیدستشو بطرف ماش  کهیحال  در
 . میلطفا که اصال هم تعارف ندار

 

هم  انی کنم، متوجه شدم آر کاری چ دونستمینم ستادهی و سر جام ا  دمیکشیواقعا خجالت م کهیدرحال 
 ! کنمی م کاری! حاال منتظرمه که چدارهیو نگاهشو که پراز محبت بود ازم برنم ستادهیا

 ...تادم....فش راه افکرده بطر یدادم و تشکر ی جرات بخودم

 

صورتم بود، با تشکرم که بطرفش حرکت کردم   یرو ی نگاهش بطرز خاص ستادهیکه منتظر ا انیآر
از قبل جذابش کرد و منم که .......... دلــــــــــم  شتریلباش نشست که ب یرو  یلبخند

 ضــــــــعـف  کرد.

 

 . ستادمی از کرد که ارسوند و دِر جلو رو با احترام برام ب نشیبه ماش خودشو

 

  یعقب م دی و ناراحت نش دیبه چشماش کرده گفتم: شرمنده. اگه اجازه بد یو شرم زده نگاه آهسته
 !دینذار یاحترام یو به حساب ب  دیریبه دلتون نگ  نمکیکه راحتترم. خواهش م نمیش

 

. هرجور شما  میرحرفا ندا نیآورد و گفت: دشمنتون شرمنده که اصال از ا نیی برام پا  یسر بااحترام
 .  دیی. بفرمامیبنده هم راض دیراحت باش

 

 تا درو ببنده خودم در عقب رو باز کردم و نشستم. که
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.  کنمیحرکت م نی رفتیکه م یبه طرف میهم انداخته گفت: من مستق ب ینگاه نهیکه از آ میافتاد راه
همه جارو   قیدق مستین دواریبخودم ام ادیچون ز  دی. لطفا هم نخنددیشد آدرس بد ازیهرجا ن 

 بشناسم.

 

 چشم!  یسرراسته ول رمونیکردم و گفتم: مس  یتشکر لبخندزنان

 

 داشتم که وقتتونو گرفتم! کاری با شما چ دنیداد: اصال نپرس ادامه

 

 . دیفرمودی بود حتما خودتون م  یزیبه گفتن چ  ازی بهش کرده گفتم: خب اگه ن نهیدر ا ینگاه

 

و شاهد بودم،   دمتونیورودتون د یلحظه  نیمحمد از اول  یسروع یکه تو ی: راستش از اون روزگفت 
 ظرمو جلب کرد.  ن یل ی خ اهوتونی و پره طونیش  یدوستا نیب رتونیو کم نظ  نی رفتاِر مت

 خواستمیکرده بود که م  ریذهنمو درگ یادی سواالت ز نیببار موندیکم م یحاالتتون هم که گاه دنید با
 پرسم.ازتون بنباشه  یو اگه حمل بر فضول نمتونی بب

  شیبراتون پ  ینکرده مشکل یشده خدا رتونیبعد که االن د  یبمونه برا یکه کال فرصت نشد. ول امروز
 !ادیم

 

 نگاش کردم.   قیدق

گفت:   یبصورتم انداخته با لحن شوخ یکه خودشم نگاه  شدیم دهینصف صورتش د نیماش ی نهیآ از
که فکر   نیچشم بود یتو یل یخ........ اونشب نداشتم و خب... یمنظور بد نیباور کن  ن؟ی ناراحت شد
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 النو ا نیگرفت اروی لیچشم خ دیداشته باشه! شا یبودن و جذبه داشتن تون بمن هم ربط   رایگ کنمینم
 بعدا.... نی دی! حاال اجازه م گردنی دارن دربدر دنبالتون م

 

حرفهاتون   یهمه زده گفتم: ناراحت که نشدم چون  یآهسته لبخند  کردی دلم تاپ تاالپ م کهیدرحال 
 که ......... مینیرو بب  گهی مگه قراره بازم همد ی. ول رسونهی لطفتون رو م

 

  یزیخودم برنامه ر یحرفمو گرفته گفت: که دارم برا یاجازه نداد حرفم تموم بشه. تند ادامه  دانخن
ه باور  آرزوم . منکهنمیکه بازم شمارو بب نیبهم بد گهیبار د هیفرصت رو  نیا دوارمیام ینه؟ ول  کنمیم
 و بدتر حسرت زده شدم.  دینرس  مییجا چیساعت به ه مین نی! انیکن

 

 نگفتم. یزی تکون دادم و چ یسر

 دوخته شد و فکر کردم:  رونیبه ب نگاهم

  دونمیناشناس درددل کنم که م یِ روزها و روزها با تو تونستمیانقده باهات راحت بودم که م کاش
 سبک بشم.  ی .... کم ینداشتن. بلکه فقط کم یدردام تموم

 

 ناشناش  یآهــــــــــاااااا

 

 پراز بغضم    

 پراز بغض             

 

 ق؟؟؟؟ یچند رف  یشانه ات ساعت               
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..... اگه یدلم داد زدم: اگه سرگذشتمو بدون  یروش فشرده تو یو دست دیدردناکم بشدت تنگ یگلو
 ! قیرف  یننک هم ی اصال بطرفم نگاه دی....... شایحرفامو بشنو

 

 صدا زدنش بطرفش برگشتم.  با

  نی! فقط نگنیبه حرف زدن دار از ین گهیلباشو حفظ کرده بود گفت: احساسم م یلبخند رو کهیدرحال 
و  اهویدرست وسط اونهمه ه یعروس  یغم نگاهتون هم امروز، هم تو نیباور کن   یول  زم،یچقده ت

 ونسواالمو ازت یدوست دارم جوابها یل یست که خبود و هنوزم ه  زیرقص و بگو بخند برام سوال برانگ
 . رمیبگ

 

از کارهامو   چکدومیهم حواسش بهم بود و ه  نهمهیبود که ا دهیاز کجا رس ایمتعجب بودم. خدا واقعا
 فراموش هم نکرده بود! 

 

 . دیچی گفتم: لطفا بطرف راست بپ آروم

 

من   یزندگ دیشا ینه، ول ایاشم از حسن توجهتون خوشحال ب دونمیآهسته گفتم: واقعا نم که  دیچ یپ
 نیکه ممکنه در ا دینداشته باشه و حاال ناراحتتون هم بکنه. منو ببخش دنیشن یبرا  یجالب ادی ز زیچ

 خودم نگه دارم.  ینکنم و تمام غمها و غصه هامو برا تونیمورد همراه

دارم   تیمعذور یکم بشم. ادهیپ نتونی خونه از ماش کینزد یل یخ  خوامیکه نم دیجا نگه دار   نیهم لطفا
 .دیمنو ببخش  دوارمیکه ام
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  یمن فرد مزاحم دیخانم باور کن نیرو نگه داشت که کامل بطرفم برگشته گفت: نازن   نیماش یکنار
هم ندارم که مزاحم خودتون و خونواده تون بشم و براتون دردسر   یتین  نینکرده همچ یو خدا ستمین

 .....ن که.....بشناسمتو شتریب  یکم خوامی درست کنم! فقط م

 

منظورم مزاحمت شما نبود. اصال هم  د ینگاهش قفل شد تند گفتم: باور کن ینگاهم تو کهیحال  در
. فقط من خودم شخصا از  تونییخوشحالم از آشنا میل یخ  یل یکه خ  نیباش یفرد  نیچن ادی بهتون نم

  ادیدنبالم درن یثیکنم و حرف و حد تی رعا خوامیدارم که م تیها معذور هی نظر خونواده و همسا
چه  ومدمینم نتونمیسمت ماش یتون داشتم حت تی به شما و ن  یشک نیوگرنه اگه کوچکتر ن،یهم

 کارا واقعا مجبورم! یجاها به بعض  یکه بعض دیبرسه به سوار شدن! لطفا از حرفام ناراحت نش 

 

هستش که  ایگفت: حرفاتون چنان صادقانه و پراز حجب و ح  دهیاز چشمام کنار نکش باشویز نگاه
  یساحوالپر یبرا یگاه دی. فقط لطفا اجازه بددی. راحت باشکنمی همه شو بدون چون و چرا باور م

قائلم   ترامبراتون اح یبگم بحد نمی! ادیباور کن  شمیعمرا مزاحمتون نم  دیبدم. اگه قبولم نکن امیازتون پ
 باشه برام حجته....... تمام!  یهرچ متونیکه تصم

 

لحظه به بعد  نیاز ا ان،یگفتم: آقاآر یجد  رفتیدردناکم م یوسته بطرف گلدستم ناخوا کهیدرحال 
و  افهی. کامال مشخصه و قشمیبشنوم که ناراحت م  یدر مورد مزاحمت حرف  خوامی نم چوقتیه

که منم باورتون دارم. دستتون هم درد نکنه که منو   ستی خونتون ن  یمزاحمت تو زنهیرفتارتون داد م
 .. خدانگهدارتوننیوندرس

 

ها!  نیبنظرم دکتر الزم هست   نیخانم اگه بحرفم گوش بد  نیباز کردم که گفت: نازن نوی ماش در
 ندارم.  یبرسونمتون دکتر؟ منکه تعارف  نیخوایم
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و   اهایسق س یگفتم: اگه بعض خواست یم یعجله ا یِ شوخ  یخنده ام گرفته بود و دلم کم  کهیدرحال 
مِن   یضی کنن و مر دارشیداد نزنن که ب طونی گوش ش یاجازه بدن و تو هایچشم شورها و خبرگزار 

 یو به ادامه  رسمیسالمت به خونه م دخدایسرم هوار بشه، به ام یبندازن که رو ادشیرو   چارهیب
 . دی! شما هم اصال نگران نباشرسمی م میزندگ

 

 خنده اش بلند شد و گفت: منظورتون منم نــــــــــه؟  یصدا که

 

 . خدا پشت و پناهتون.دین باشگفتم: مواظب خودتو خندان

 

همونطور پشت فرمان نشسته و  گفتیبدون برگشتن احساسم م  یلبستم و راه افتادم. و نوی ماش در
 چشم بمن دوخته....

 

داغ بمن   یچا هی شهیو چشمم به مامان افتاد مظلومانه گفتم: خوشگل خانومم م  دمیبخونه رس تا
 دوس! میلی ! خرو هم اصال ندوس! بوس و بغل رو دوس گلوم بازم شروع کرده که کتک و دعوا ن؟یبد

 

لوس؟   یدختره  یگفت: باز مواظب خودت نبود یزد و بعد با چشم غره ا  یمامان اول لبخند که
 کنه!  کاریو بلده چ فهمهی از تو م شتریب  کیبچه کوچ هیآخه! بخدا  یمگه چقده حساس یدون یخودت نم

 

 کنم آخه!  کاریه گفتم: دعوا ندوس، چ نداشتم بزنم. بطرف اتاق راه افتاد یحرف 
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  کهیداغ مامانو درحال  یتخت افتادم که چا یبه اتاقم رسوندم و تند لباسهامو عوض کرده رو خودمو
 .کردیکه مامان هم رومو مرتب م   دمیلحافم خز ریقرص خوردم و ز  هیبا  سوخت یدهن و گلوم م

 

 که نبود.  یخوب شدن وگرنه    کردمی آمپول نوش جان م دی اومده بود و بادر کارم

 

  یتو بودم االن جلو تی گفته بود اگه من در وضع انیافتاد آر  ادمیلحاف تازه   ری آمپول، ز ادآوردنی با
 کردم.  دنیکه قشنگ شروع به خند کردم،ی آمپول زن دراز بدراز آمپول نوش جان م

 

 وااااالاااا!  نمدویسرم فرو کرد و گفت: کجاش خنده داره رو نم یلحاف تو ی انگشتشو از رو مامان

 .دم یدوباره بلند خند که

 

 که منو به دکتر برسونه! ادیشب زودتر ب  گفتیمامان به بابام زنگ زده م دمیشن

 

قبول نکردم همراش برم که کاش   یگفته بود دکترالزمم ها ول  انیزدم. آر یلبخند
 ! شدیو اوووووووووووه خوش بحالم م رفتتتتتتتتتتتتتتتتمیم

 !دیتنگ  شتریب اهمیسق س یلم براد و دمیخند  دوباره

 

 چشم باز کردم.   می گوش  امکیپ  یبودم که با صدا دهیخواب  یاز دو ساعت شتریکنم ب فکر

 

 از جام بجهم. چشم اومد و کم موند یجلو ان ینگاه کردم اسم آر تا
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 بود: سالم. نگرانتم حالت خوبه بانوجان؟   نوشته

 

 غنچ رفت.  جانش بانو یزدم و دلم برا یاز خوشحال  یلبخند

 

  دیو االنم با دمیمفصل مامان خواب  یداغ و دعوا ی: سالم. بعداز نوش جان کردن قرص و چانوشتم
 . ادیدکتر برم. لطفتون ز

 

 االن زنگ بزنم؟ تونمی! می: وآآآآآآآآآآآآآآآ نوشت 

 

 به در کردم.   ینگاه

 بله   . نوشتم:دیشن  یمامان نم کردم یاتاقم بسته بود و اگه آروم صحبت م  در

 

 دلم ضعف رفت.  و

 

جاااااااااااان صداشم  یگرفته ام جواب دادم که گفت: ا یبا صدا میبلند شدن زنگ گوش  با
وگرنه منکه حاضر بودم در رکابتون   نیافتخار نداد ریحق ینازدار، به بنده  یِ گــــــــــرفته! نازبانو

 باشم و به دکتر برسونمتون!

 

 کردم؟   ویس  یاسمتونو چ نیدونیم ه گفتم:بغ کرد یکرده با خنده ا یتشکر
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 ن؟ یگذاشت ی: نه واال؟ چگفت 

 

روز   نیکه با اون چشم شورتون منو به ا   نیو خاصش! شما بود لی از نوع اص اونم اهی: سق سگفتم
! کردمیم  موی و زندگ نیی وگرنه منکه سرمو انداخته بودم پا دیکرد ضمیو با اون حرفاتون مر نیانداخت

فقط دست   و  نی نفس بکش نیکه نتون اگارایآبشار ن  ری برد گذاشت ز دیشمارو با ی ول  ها، نی ناراحت نش
 فته؟ی روز ب  نیمردم به ا یدخمل  ستی! گناه ننیو التماس کن  نی و پا بزن

 

  چارهی که ب  نیرحم باش  یب نهمهیا ادیاصال بهتون نم یگفت: ول  دیخندیبلند با قهقهه م کهیدرحال 
کردم! پس االن که کار کاِر خودمه و  ضشیمردم هم بگردم که مر ی! دور اون دخملــــــــــانیآر
و زحمت چشم شورشو   ادیدنبالتون ب اهیسق س نیا نید یاجازه م  ن،یبرام قمه قداره رو کرد ینجوریا

  رسونمیخودمو م یربع  هی. خونه هستم و در کنمی نم یشوخ   نیبکشه شمارو به دکتر برسونه؟ باور کن
 !ون در برمجناب خات   هیبلکه از تنب

 

  یلی بود، فقط من گلوم خ ی همشون شوخ نیدونی گفتم: ممنونم از لطفتون و خودتونم م خندان
 !مهیشگی. عادت همستمین ی. تا آمپول نوش نکنم خوب شدن میکه بر ادیحساسه! االن هم بابام م

 

 دارم که کارش حرف نداره و واقعا حاذقه! ییدکتر آشنا  ن؟یریگفت: کدوم دکتر م  تند

 

. چون دکترش  رمی درمانگاهه که اکثرا اونجا م هی یممنونم. کنار پارک امروز  ستین یازی : نه نتمگف
 .   رمیگ یواقعا داروهاش کارسازه و زود هم جواب م
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  دی. بادیواقعا ببخش  انی گفتم: آقاآر شدیبابام که سالم داده وارد خونه م یصدا دنیبا شن یا لحظه
 خدانگهدارتون...... و به دکتر برسونه.کنم. چون بابام اومده من یخداحافظ 

 

 ن؟ ی براتون جور کنم باعث بشه زودتر خوب بش تونمیم  زیسورپرا هی نمی گفت: بب یا لحظه

 

  یو گوش می کرد یحرف زدن و سوال کردن نبود، خداحافظ   یبرا  یتعجب کرده بودم و فرصت کهیدرحال 
 رو قطع کردم .......

 

 

 داشتن  دوست

 وقت ها تحمل است  گاهى

 بتوانى با زخم هاى زندگى  اينكه

 سرپا ايستاده باشى هنوز

 

 داشتن  دوست

 وقت ها ،زندگى ست  گاهى

 سينه اى بدون نفس مثل

 مرگ قلب بدون عشق از

 باشى  آگاه
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 داشتن  دوست

 وقت ها  گاهى

 است سنگين

 مثل

 لياقت دوست داشته شدن سنگينى

 

 بعضى وقت ها  و

 داشتن   دوست

 ديگر است  حياتى

 

 داشتننگه  زنده

 درون ات  كسى

 حتى

 وجود اين فاصله هاى دور  با

 

 

 

                                                               10 
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قطع کردم که   موی سوال نبود تند گوش یهم برا یبودم و فرصت  دهینفهم یزیچ انیاز حرف آر کهیحال  در
 باز کرد.  به در اتاقم زده صدام زد و درو  یبابام آرام تقه ا

 

بازم کار   نکهی. مثل اخوامی معذرت م یل یبابا خ دیتخت نشستم. گفتم: ببخش یبلند شدم و رو  آهسته
 !نیدادم دستتون و از کار و مغازه تون معطل شد

 

. االنم آماده زمی گلوت چقده حساسه، خب مواظب خودت باش عز یدونیگفت: دخترم تو که م بابام
 ؟ی. حالشو دارمیر بررو هم بردا  تیشو دفترچه درمان 

 

 وگرنه بهترم.  کنهیم ت ی اذ یلیتکون داده گفتم: فقط گلوم خ  یسر

 

 یبه زرد شتری. رنگ و رومم اصال خوب نبود و ب دمیبلند شدم و لباس پوش حالی رفت که ب  رونی ب بابام
 . کنهیدرد م ی. حاال احساس کردم بدنم هم کمدزیم

 

  نکهیبجز ا  ،یراِن بدردنخور الابال ک تو گورت نکنن مهاز فکرم گذشت: خا دمیپوش یلباس م  همچنانکه
  یکه اله  شنهادتیبا اون پ یهم نکرد یغلط چ یه یکرد ضممیمر ینجوریو ا  یوقتمو گرفت

  یهم بتونه نفس نوایب  انیو آر  یخالص بش ییهویکله اونم مالجت بخوره، بلکه  یشترررررررررق تو
 !هبکش

 

  رفتمینم رون یب  شنهادشیـه، اگه به پجواب دادم: نه نـــــــــبزبونم اومد، تند بخودم   انیاسم آر تا
 .رهیحاال شماره مو هم بگ میو با هم آشنا بش  نمی رو بب انی امکان نداشت آر
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 ام نشست.  دهیبان رنگ پرل  یرو یلبخند و

 

 اومدم که بابا منتظرم بود.   رونیب

 .میگردیو زود برم ستیکه گفتم الزم ن ادیباهامون ب خواستیهم م مامان

 

 که خداروشکر حدودا خلوت بود.  میدرمانگاه شد وارد

نشستم که بابا   هاشیاز صندل   یک ی یرو  کردم،یلرز در تمام بدنم احساس م ی کم  کهی و درحال حالیب
 درمانگاه رفت.   یپرستار ستگاهیدفترچمو گرفته بطرف ا 

 

بطرف   الیخ یانگاه نگاهم ب گذاشتم و محکم فشردم که با باز شدن در درم جگاهمیدوطرف گ  انگشتامو
 شد.  الهیچشمام قد پ یدر برگشت که لحظه ا 

 

 ســــــــــم هم کال َپرررررررر! درون بدنم درجا تمآآآآآآاآآآآآم، حوا یفرررررررت! لرزها سردردهام

 

 داشت؟  کاری چ نجایا ووووووووووووووونهید یپسره  نیا زدمیم جی مبهوت بودم و گ فقط

 

 م. به سراپاش کرد  ینگاه
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بهش   میل یهمرنگ لباسهاش بدست، که خ یف یبا ک یسرمه ا یتیو تماما مخمل کبر دیجد ی پیت
 !  داشتیجذاب بطرفم قدم برم  یبتیو داشت با ه  ومدندیم

 

 هیتند  دیداره و با دنیقاپ ینوبرونه جا نیچشم بصورتش دوختم و از فکرم گذشت: االنم که ا مبهوت
 بهش نرسه!! یکسدست  یکن  شی مخف  فتیک یگوشه  ییجا

 

 !! دیدرخشیم  یو صورتش از خوشحال شدیجا جمع نم هیلباشم که  اوووووووووه

 

فاصله کنارم نشسته با سرش به   یاومد و با دو صندل  کتریرتم داشت نزد شادمان چشم بصو همچنانکه
 بهم سالم داد. یآرام

 

 .به بابا کردم  یخواست دهن باز کنه ابروهام تند باالرفت و اشاره ا تا

 

 . دی.... ببخشیزمزمه کرد: بله....... وا  آروم

 

 برگردوندم که بابام بطرفم برگشته اومد و کنارم نشست.   صورتمو

 

 !ندازهیبابام م یبه سراپا قیدق یچشمم متوجه بودم نگاه  یاز گوشه  یبرنگشتم ول انی بطرف آر گهید

 

 .شدیم قیسه تا درجا تزر  دی. طبق معمول خوراکم آمپول بود که بامیشد و داخل رفت نوبتمون
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دلم سرجاش بند که نبود!!! با  یسالن نشستم ول یکرده تو انی گذرا به آر یاومدم و نگاه رونی ب حالیب
 شده بودم.  یزی عجب سورپرا ضمیحال مر نیا

 

 .  دیکاو یهم نگاه خوشحالش رو بصورتم دوخته بود و جز به جز منو م  انیآر 

 

  نجایگرمه، بهتره هم  نجایداره که ا یمعطل ی. فقط کمامیب  رمی و بگمن برم داروهار یگفت: ناز بابا
 خونه! مین بعد برکن قیآمپولتم تزر دفعهی ینیبش

 

 کرد.   دنیتکون دادم که بابا رفت و منهم دلم تازه بدتــــــــــررررررر شروع به لرز یسر حالیب

 

 مترصد فرصت هم نشسته بود. یمدل  نیکه حاال ا خواستی زبل هم فقط تنها موندنمو م انیآر نیا

 

 بطرفش نگاش کردم. آرام

 

چشمش هم به بابام بود که   هیبرداشته بود،   زیم یبود که از رو یحواسش به بروشور کهی در حال  مثال
 کامال از درمانگاه خارج بشه!

 

گفتم: بنظرتون   یصورتش خنده ام گرفت و تا بابا درو پشت سرش بست آهسته و شاک یشاد از
نوربارانه؟ واال  ینجوریو ا خندهی داره که کل صورتتون داره م یخوشحال  یجا  نقدرینفر ا هی یضیمر

 ! میکه آرزو بدل نموند میدید شویمدل  نیو ا میخوبه نمرد
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. فقط از  ستیتو ن یضیمر یمساله  یو مطمئن   یدونیجلوتر اومده گفت: خودتم م ی صندل هی خندان
 هیاالن در  یکنم، ول دایپ تونستمیشماره تلفنت بودم و نم ذوق زده ام چطور بشه چندروز دنبال نیا

که  بودمحرص خورده  یدر طول چند روز گذشته بحد ی!! خبر ندارمیدید یرو اتفاق گهیروز دوبار همد
 باور کنم !  دارهاروید نیا تونمیاالنم نم

 

  یرو اتفاق دارید نیشما با اون چشم شورتون اسم ا  یعنیگرفته گفتم:  یباال داده با صدا  ییابرو
 کنن حواستون جمع بشه ها! قیتزر یبه جنابعال شمیکیبدم از چندتا آمپولم  گهی م طونهی ش ن؟یگذاشت

 

. بخاطر  می که باعث دردسرتون شد میچاکر یل یچشم شورمون خ نیگفت: ما با ا دیخندی م کهیحال  در
احتمال سکته  ادیز  یِ الو خوشح  یفقط و خالصه بگم امشب از ذوق زدگ ن،یباور کن   ومدمیشما هم ن

 ... دادمیم

 

نکرده نفله و جوونمرگ   یباشم و راحتتر درمانم کرده خدا کتریاومدم درمانگاه تلپ بشم تا الاقل نزد که
 !نمیبب   نجاینشم که باعث شد شمارو هم ا

 

برده   فش یبه ک  یباز کرد و دست  فشویک انی لبام نشست که آر یرو یخنده ا طنتشی ش نهمهیا از
آورد و بطرفم  رونیبه شکل قلب دورشون بسته شده بود رو ب   ییبایروبان زگل رز سرخ که دوشاخه 

کنم و شما هم   شی از ترس باباتون دوشاخه گرفتم بتونم مخف دیگرفته گفت: قابل شمارو نداره. ببخش
 . نیجاش بد فتونیک  یتو یجور  نیبتون

 

  تی عا چشمام باز شده بود. فکر کنم رضااقو نباری. اصال انتظارشو نداشتم و اومدیم نرویداشت ب  قلبم
 .کردیخاطر هم از تمام صورتم فوران م
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حظ کرده بودم نگاهمو به چشماش دوخته  شونییبا ی از ز کهی و آرام گل رو گرفتم و درحال شادمان
 .دیخوشحالم کرد  یلیبه زحمتتتون نبودم که خ یراض  دیتشکر کردم و زمزمه کنان گفتم: باور کن 

 

  ی! ول ستی ن یقابل دار زیچ ضمینازداِر مر  یبانو یآرزومه و دوشاخه گل برا تونیشحالگفت: خو یجد
 !ینگرانتم ناز یل یکه خ  ستیرنگ و روت اصال خوب ن

 

 !  ییییییییییآرام و هماهنگ باال رفت. ناز ابروهام 

 . میو چقده همکه ماشاا... راحت بود  شدیکه اصال هم خجالت مجالت سرش نم یپسر خوب  چه

 

فقط خانوم صدات کنم!  یلبش نشسته گفت: انتظار که ندار یرو  یباال رفته ام لبخند  یابروها از
به اون در  نیصدا کن که ا انی . تو هم منو آرکنمی و نم . منکه تعارف ندارمیتوروخدا دست بردار ناز

 !  یلعنت به گور پدر ناراض  ،یخب! منکه کال راض  ادی بشه و عوضش درب

 

. آخرالزمانه  نی دلتون خواست صدام کن یو هرجور نیا راحت باشپسرخاله، شم  و گفتم: چشم دمیخند
 ن؟ یشیبگم ناراحت نم  یزیچ ی! ولگهید

 

 شنوم. تو هم راحت باش.  یصورتم چرخونده گفت: نه م یشو رو قیدق نگاه

 

صدام   ی رو فرو داده زمزمه کنان گفتم: درسته همه ناز مشونیمال یگرفتم و بو مین یب  یجلو گلهامو
 ...... نیراحت نهمهیحاال که ا خوادی. دلم منیصدام کن یچرا دوست ندارم شما ناز دونمینم  یول  کنن،یم
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 ..... ایعشقم....  ای..... زدلمیعز ایبگم جاِن جانان.......  خوادیت: دلتون مو لبخندزنان گف  تند

 

  خوامی. فقط مخوامی نم یزی چ نیو متعجب گفتم: نه بخــــــــــدا! اصال چن دی ابروهام باال پر دوباره
 ....نیهم  نیصدام کن نی نازن

 

 . کنمیصدات م یو همونطور شهیجان.... هرطور دلت بخواد همون م نیگفت: چشم نازن  خندان

 

 هی ای شهی حالت زود خوب م ،یدار ییآشنا تی : خودت که به وضع بدندیکردم که آروم پرس یتشکر
 !یبش یخونه بستر یتو دیمدت کارت دراومده که با

 

نداشت. گفتم: کار   یجه به ما تو  یبه اطراف گردوندم که همه در حال رفت و آمد بودند و کس  ینگاه
. با استراحت فردا  شهیفردا هم دوتا که گلوم جمع و جور م زنن،ی. االن سه تا آمپول ممهیشگیهم

 دانشگاه!   رمی جمعه هم شنبه انشاا... راحت و سرحال م

 

سرما خودت راه  یبده که تو قیوباره عود نکنه! فقط آدرس دقگلودردت د  دنبالت که امی: خودم م گفت 
 !یفت ین

 

که من از خونه   یآدرس که معذورم. دوما اونموقع  یگفتم: ممنونم از لطفتون. اوال آدرس ب  خندان
 . فتهینم یاتفاق  نی! نگران نباشنیدانشگاه برسونم شما هنوز خواب  سیخودمو به سرو شمیخارج م 
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  داریزود ب  دیکه با رمیبگ لمیرو از کارخونه تحو  نینبه صبح زود قراره چندتا ماشتفاقا شگفت: ا یجد
 دنبالت. فقط کجا منتظرت باشم اونو بگو! امی شم. حتما م

 

.  خوردیهم نم یکارش نبود. به آدم کالش و فرصت طلب یتو یکردم و نگاش کردم. غل و غش نگاش
 د کنم و کم کم وابسته اش بشم!؟اش رفت و آمکه راحت باهرو داشتم   طشی من شرا ایآ یول

من دوباره   ی کنارش باشم و حسش کنم، ول خواستی. هرچند کم کم دلم مکردمی نم  نکاروی..... انه
 که ........   کردیقبولم نم  دیشن یسرنوشتمو م  یخودش وقت دی. اصال شاکردمیتکرار نم   مویاشتباه زندگ

 دوباره برگردن. امی افسردگ کردمی نم  یو کار دمرک ینم خی یسنگ رو یدست ی من خودمو دست پس

 

و فکر داره!   ینگران  نهمهیدنبالت اومدن ا هی یعن ی! یکنی فکر م یدار یجان به چ  نیگفت: نازن آهسته
مثل تو که    ی......... اونم کسیمزاحم کس دمیاجازه رو نم  نیوگرنه اصال بخودم ا رهی کامال خ تمیبخدا ن

 ..... نینازن کنمیواهش مبشم! خ استیدن  ایدن  اقتتیل

 

  المیدر مورد شما خ نیخوشحالم. باور کن یلیکه خ تهینها یگفتم: واقعا لطفتون نسبت بمن ب آروم
نباشم   یمن اون کس دیرو نداشته باشم؟ شا  طشی من شرا دیشا  نیفکر کرد نی اصال به ا یراحته، ول
ن! یسال بخاطرش صبر کرد نهمهینباشم که ا یمن اون کس دیشا  ن؟یو در نظر دار  نیخوایکه شما م

وگرنه   دهیکه آزارم م ناستیو باعث رنجتون بشم! ا نیمن سازگار بش  تیبا وضع  نیاصال نتون دمیشا
 !نیمطمئن باش  نویکه ا اهتونیبا اون سِق س  نیخودتون با رفتارتون مقبول میلی و خ   نیشما حرف ندار

 

  .شدیچشمم به بابام افتاد که وارد درمانگاه م دورادور

 

 !نهی که بهتره مارو با هم نب ادی: بابام داره مگفتم
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 انداخت. وارید یرو یبه نوشته ها و عکسها یدور شد و نگاه  یصندل هیازم  دهیکنار کش آرام

 

 گذاشتم و نگاهمو به بابا دوختم. فمی ک  یتند گلهامو تو منم

  

 داد. و بهشون داروهار ستادهیا یپرستار ستگاهیا یرد شد و جلو دهیرسحالمو پ   بابا

 

  انیچشمم به آر یداروها برداشته شد، لحظه ا لکسیاز نا یقاتیسه تا آمپولم توسط خانم تزر یوقت
  یِ قاتیپراز حسرت زمزمه کرد: خوش بحال خانم تزر یبهم زد و با لحن  طنتیپراز ش  یافتاد که لبخند

 و سرنگ که...... و خوش بحال آمپول میآمپول زن هم نشد التیتحص نهمهیا خوش شانس که با

 

 پِس کله ام نشست!!  ییهویکه تازه منظورشو گرفتم و چشمام  کردمیها با دقت گوش م  جیمثل گ منم

 

 یبطرفم نگاه گهیمرموزانه برگردونده د یتند صورتشو با خنده ا دید تیوضع  نیمنو با ا یوقت انیآر
 .شدی جا جمع م هیلباش عمرا  یهم نکرد........ ول

 

که  دهیورپر  یلبامو جمع و جورش کنم! پسره  تونستمیده ام گرفته بود و نمبشدت خنخودمم  راستش
 کرده بود! یچه هوس

 

 راه افتادم.....  قاتیبابام بطرفم برگشت بلند شدم و بطرف اتاق تزر تا
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  یراستش هرکار  کرد،یو آماده م دیکشی و خانومه که آمپولهارو به سرنگ م دم یتخت دراز کش یرو
 کش اومده مو جمع کنم!   یخنده با لبها نستمو تینم کردمیم

 

 خانم رو با آمپولها خورده بود. نیکرده حسرت ا طنتیش یلحظه ا انیآر

 

  کردمیم یهم درد داشتم و سع  یل یخ  کهیتعارف نوش جان کردم و درحال  یآمپول رو قشنگ و ب سه
 دم. اوم رونی نره از اتاق ب انیآر  شی باسنم نذارم که آبروم بدتر پ یدست رو

 

لباش نشست و صورتشو   یوار رو  طنتیش یخنده ا دنمیافتاد که با د انی نفر چشمم به آر نیاول
 برگردوند! 

 

 م؟ یگفت: بر  دمیبابام رس  کینزد تا

 

.  میبعد بر ادی جا ب یحالم کم  ن یدرد دارم بابا. اجازه بد ی نشنوه گفتم: کم انی آر نکهیا یبرا آهسته
 شدم.   تیاذ نهمهیا ندفعهیچرا ا دونمینم

 

بزور جمع شده اش کلهم    یکردم که چشما و لبها انیبه آر  یهمراه با نشستنم کنار بابا، آرام نگاه  که
 گفتم! یبود چ دهیشن نکهیو مثل ا دندیخندیم

 

 !    شدیپسره و کال خجالت هم سرش نم نیپررو بود ا عجب
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 .شدیخارج م  جلوتر از ما داشت از درمانگاه انیکه آر میبلند شد قهیچند دق بعداز

 رفت.  رونیآورد و ب  نیی برام پا یاز فرصت استفاده کرده سر آرام

 

دهنم  ی جلو  ده،یچی و دور گردنم پبه رفتنش نبود، شالم  یلرزان که راستش اصال هم راض یدل با
 .میاومد رونیو ب  دمیکش

 

  انیآر نیماشنتونستم  یبه اطراف گردوندم، ول  یداشتم که چشم یقدم برم نمونیبابا بطرف ماش  کنار
 که حتما رفته بود. نمییرو ب 

 

با خنده هاشو کرده، حرفاشو زده صدرصد حالش جا اومده بود و حتما از   طنتی درمانگاه ش  داخل
 دست سکته خالص شده بود!

 

 تونستمیکه نم کردمی آرامشو با تمام وجودم حس م ن یآرام بودم و ا  یلیلحظات خ نیدر ا راستش
 شه! با  تونهیم یبفهمم علتش چ 

 

کرده که.......  هیآرامشو بهم هد نهمه یا زمیبا اومدنش و سورپرا انی کردم: نکنه............ نکنه آر فکر
 یپسره  نیآرامش بخش و ُمسکن تمام دردام ا یامکان داره روز یعنی ایاوووووووووه ......... خدا

  یم ممممممموون ووووووباشه! خداجوو نشیکدئ نوفنیاستام  یبایتمام قد ژلوفن با اون چشمان ز
 حرفامووووووو  یشنو
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 اومد.  نییصورتم پا  یاز جلو ییبرفها

 و سرمو به آسمون بلند کردم.   ستادمیا نیماش کنار

 . دیبار  یکم داشت برف م  کم

 

 لبام نشست.   یرو  یلبخند

 

 فکر کردم:  نهیدستم بش یرو یباز کردم تا برف  دستمو

روووووو! فردام که جمعه ست و   وونهیعجب دلتنگشم د  یول گذره،یاز رفتنش نم یا قهیچنددق هنوز
 ....یبرف یجمعه  هی...... 

 

 باشد ،  سی که خ جمعه

 آدم ؛ دل

 رد یگ ینفر م  کیهزار و  یبرا

 هــــــــــزار نفر را  آن

 کرد  یشود کار یم

 نفر امــــــــــا ..... کی آن

 نفر.... ــــــــــکی آن

 ..کند . یخودش را م کــــــــــار
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 .  دمیند  یچیبه اطراف انداختم که باز ه یدلتنگ نگاه  دوباره

 درصد رفته بود! ۰۰ به احتمال   ایهمونجاهاست  انیآر ایندادم آ صی بود و تشخ ادی ز دیسف نیماش

 

دلم براش   یدوختم و تو ومدنی م نییزنان و چرخان پا   جیکه گ ییبه آسمون کرده چشم به برفها رو
بگم، راستش از اومدن و بودنت کنارم خوشحال  تونمیباش. دروغ که نم زمزمه کردم: مواظب خودت 
سرنوشت رو نداشتم و ........  ن یکاش ا یول  ،ی...... و باش  یو ..... باش یشدم. االنم آرزومه که باش

  یپروا بطرفت پر م  یکه بمن بودم  نیدفعه ا نیبودم و ا یاول یکــــــــــــــــــــاش همون ناز
 گشودم...

 

 بد!  یلیام بد کرده بودم ........ خ ندهی. با خودم و آدیچ یقلبم پ یسختتتتتتت تو یدرد

 

دوباره به اطرافم  یمنتظرم بود نگاهمو از آسمون برداشتم و با نگاه نیصدا زدن بابام که داخل ماش  با
 . مینشستم و راه افتاد

 

 . دم یدیرو نم  ییجا چیدر فکر بودم که ه چنان

 

افکارم   یشمار قرمز دوخته بودم و تو هیناخوداگاه چشم به چراغ ثان میستادیه اقرمز کچراغ  نیاول در
 بود.  انیآر ش ی از ذهنم پ یا نهیغرق بودم که صدالبته زم

 

 !دمیدیم اهامیرو  یقشنگش رو تو ری تصو دمیشا
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اعتنا به سمت   ی آرام و ب کرد،یکه بشدت حواسمو بطرف خودش جلب م  یبا کشش نگاه یا لحظه
 ستم برگشتم.را

 

 خورد.   چی هام پ هیر یگرد شد و نفسم رسما تو چشمام

 

 !!!!کردی م کاری چ نجایا انی ! آریییییییییییباور کنم. ووووووآآآآآآآا تونستمینم اصال

 

 هیلباشو جمع کرده بود نگاه خوشحالش بصورتم و  کهیکنارمون توقف کرده بود و در حال  نشیماش
 لنگه ابروش باال بود. 

 

به اطراف   یفکر بود و اصال توجه یبه بابام انداختم که خداروشکر تو  یتند برگشتم و نگاه  یول حالیب
 نداشت. 

 

 رفتم.براش  یبرگشتم و چشم غره ا انی بطرف آر  دوباره

  ؟ی کن یم  کاریچ  نجایکه آهسته تکون دادم و صورت جمع شده ام بهش فهموندم تو ا یسر با

 

 داد! لمیتحو یپراز شاد یچشمک که

 

 راه افتاد.  بااب
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تعجب داشت. آخه خونه   یبرام جا یل یکه خ ومدیم نمون ی . پشت سر ماشکردمی بغل نگاه م نهیآ از
 ما نبود! ر یشون که در مس

 

 خونمون؟  ادیزرنگ و ماه نشان شام رو داره م  طونِ یش نیردم: نکنه افکر ک یا لحظه

 

 ! زدیداشت پرپر م یزدم و دلم از شاد قیعم  یلبخند که

 

 یقرار گرفت و نگاه نمونیبازم کنار ماش دمیلبخند شاد و سرخوشم رو جمع نکرده بودم که د هنوز
 !دیلبخندمو قشنگ د یبصورتم انداخت که وآآآآآآآآآآآآآ

 

 کردم.  خی برام تکون داد و ازم رو برگردند که از خجالت فقط  یو خندان سر ییبای بز چنان

 

بطرفش  ادیز تونستمیلرزان نم یشدن  بابام با دلبه جلو دوخته بودم و از ترس متوجه   نگاهمو
  نهمهیشام مهمونمون بشه و من ا یکه برا یاون روز شدیاش مبا تمام قلبم آرزو کردم ک یبرگردم. ول

 نه؟   ای کنهیقبول م طمیدغدغه نداشته باشم که منو با تمام شرا

 

 !  یلینگران بودم ....... خ یلی. خ دیپر یدر آن  لبخندم

 

بطرفم  یحت  گهیو د دیکش یدارم عقب م میزندگ خ یتار ی طالق تو هی دیشن ید تا مدرص ۰۰  احتمال به
 و خودشو هرطور شده بمن برسونه! فتهیب  نمونیدنبال ماش نکهیچه برسه به ا کردی هم نم ینگاه
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داره و چرا باهامون   یتیبفهمم چه ن تونستمیکه واقعا نم کردی م مونیشاد و خوشحال همراه همچنان
 !ادیم

 

شدم که از در کوچک   ادهیشد درو باز کنه، منم آهسته پ ادهی که بابا توقف کرد و پ نگیدر پارک یجلو
 نفررو وارد خونه بشم.

 

 . کردی بود و نگامون م ستادهیسر کوچه مون ا  نیافتاد که با ماش  انیبرگشتم چشمم به آر  تا

 

 نشست.  می شون یپ یرو یکردم و عرق یگرگرفتگ احساس

 که........ خوردی. آخه به چه دردش مرهی بگ ادیو دوست نداشتم خونه مونو  تماسخوی نم چوقتیه

 

بهش   یچه جور نویا دونستمینشده بودم که نم دهیاون آفر ی...... من..... مــــــــــن ..... برا من
 کنم.....  یحال

 

 !یخوریگفت: تند برو خونه دخترم سرما م بابا

 

 یکه تو ی با حسرت تکون داد و ی آوردم که خودشم سر  نییپااش  بر یبرگشتم و آرام سر  انیآر  بطرف
 دلم تلمبار بود بغض کرده وارد خونه شدم. 

 

سکوت کنم؟ بخوابم   ایکنم؟ حرف بزنم  هیگر اینه! برقصم  ایخوشحالم  دونستمی بود که نم  یجور حالم
 فکر کنم؟  انیباشم و فقط و فقط به آر  داریب ای
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درکار   یکه تنها گذاشتن کنهیم میو راه براه داره همراه  انمی ورد توجه آرطرف خوشحال بودم که م هی از
 نداشت....... یحد گهیو اضطرابم که د ینگران گهی. از طرف دستین

 

که  مهیضی بخاطر مر  میناراحت کردی بروز بدم و دهنمو باز کنم که مامان فکر م ی زیچ تونستمینم  یحت
 صورت برام سخته.   ن یهم در ساده تر دنیبلع  یو حت  کنهیم تمیاذ

 

 کمک مامان داروهامو خوردم و اصال هم گرسنه نبودم.   با

 

بغ کرده و پراز غم گفتم: امروز    کردی آوردم و به مامان که متعجب نگام م رونیب فمی رو از ک انی آر یگلها
رفته  ادمیشدم  ضیمر ییهویس گلها، از ب  چارهیخودم رز بخرم. ب  یبودم هوس کردم برا رونیکه ب
 . ارمی ب رونشونیب

 

وجودم، با تمام عشقم،    تی آب برگشت که گلهامو اول با تمام یبلند وانینگفت. فقط با ل  یزیچ مامان
 و بعد داخل آب گذاشته از مامان تشکر کردم.   دمییفرو بدم بو تونستمیکه م یبا تمام نفس

 

  یشدنش از اتاق اشکها  و پشت به مامان کردم که با خارج  واریرو به د دمیخز یپتو م  ری ز کهیدرحال 
 سوزانم که بزور جلوشو گرفته بودم راه گرفتند. 

 

بودم  داشتنش یبود و منم........... منم در آرزو  یعال انیدروغ بگم. آر تونستمیکه نم  بخودم
  دنیدرخواست و فهم نیکه با کوچکتر شی..... با رقص عال  دادیکه بهم م  یتی....... با اون اهم نیهم

  یقشنگ و جذابش......... با ارزش ی کل تاالرو بصدا درآورد......... با نگاههارفت و  من وسط یعالقه 
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کرده  میکه بهم تقد ییبای ز یگلها  که برام قائل شده، نگران خودشو به درمانگاه رسونده بود .......... با
ته بود که امکان  رفگ ادیخودخواسته دنبالم افتاده خونه مو  نکهی...... اطنتهاشی بود........ با تمام ش

بدجور ...... بدجور....... بدجوووووووور   وبدم...........خودش یآدرس نیبهش کوچکتر ینداشت روز
 بود..... دهیفا یداده بود که...... همش هم ب  یقلب و مغزم جا یتو

 

 گذارم؛ یتو به حراج م یرا برا احساساتم

 تــــــــــو... یبرا فقط

 ،یکه تو بخواه  یمتیهر ق به

  به

 بوسه! کی  متیق

 آغوش!  کی

 نوازش!  کی

 عاشقانه! کی

 

 .نگاه..  کی یحت و

 باز من سود کرده ام،  یبپرداز هرچه

 

 را یز

 "ـــــــانمی"تــــــــــو آر          
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 ..یمن شد یای حس  دن  نیگرانبهاتر ناخواسته

 

گرفته  یلی خ ... دلمنبود.. یشدن  یکردم بخوابم ول  ی پتو کردم و چشمامو پاک کرده سع ر یز سرمو
 بود......

 

 کرد و االن ........ یباز میبا زندگ ینجوریکه ا  اروی لعنتش کنه پو خدا

 

 دل را تکاندم...  ی خانه

 دل را تکاند.....  ی خانه

 بدور انداختم.... من

 او را....  بدخواه

 مــــــــــرا..... او

 

 .  دمیبودم رو نفهم دهیخواب  ینابسامانم ک  یاشکها با

 

 نصفه شب بود!  ۱چشم باز کردم که ساعت  یزمان  طقف

 داشتم. انی از آر امکیپ 15نداختم. ا میبه گوش ینگاه

 

نشدم.  نی و غزال داشتم که حتما نگرانم بودند چرا امشب اصال آنال یپاسخ هم از پر یتماس ب چند
 بودم. دهیبود نشن  لنتیسا  میچون زنگ گوش یول
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و چرا اصال    دمیرو خوندم که بشدت نگرانم بود چرا جوابشو نم  انیرآ  یامکهایپ یدل ضعفه ام همه  با
 .  شمینم نیآنال

 

 یکه کل یخبر از خودت بهم بد هی یتونینم  یاوضاعت اونهمه بده که حت یعن یبود: نازبانو  نوشته
ازتون اجازه نگرفتم و  دنیزنگ یجراتشم ندارم بهتون زنگ بزنم که برا ین ینگرانتم! راست و حس

 . کنمینکرده قهر که...... من اصال تحملش نم یو خدا  دیناراحت بش ترسمیم

 

هم   یراه انداخته بود و حاال دستمال  یرختخواب رقص بندر یو قلبم تو رفتیداشت فقط غنچ م  دلم
 دور باسنش بسته بود. لبامم تا بناگوشم باِز باز بود.  

 

 ! امی ب یو وسط اتاق قرجام بلند شم کم موند از  ان ی آر Pv  ادیز یامهایپ دنیشدم و از د نیآنال

 

 قلبها جا کنه!  یتو میکنه خودشو مستق کاریپسر محشر بود و اصال بلد بود چ نیمن ا یخدا

 

خوِد   Pvبه  یخوشحال بودم، اول از همه سر دایلبام جا خوش کرده بود و شد  یرو  یلبخند کهیدرحال 
جواب نداده بودم آخرش   یو وقت ه برام داشت و مهربانان ز ی محبت آم یامهایپ یزرنگش زدم که بازم کل 

 نوشته بود:   یاز شدت نگران

 

.......... ُمردم   رسمیبا آمپول و چاقو چطور حسابت رو م ن یبب نمتیبار بب  نیا هیکاف فقط
از شانس   دی دار فیتشر نیالتریخی هم ب نهمهینر که اناز و لوس و ن یدختره  یآخــــــــــه از نگران 

 من!
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 شد.....  نیسالم براش نوشتم آنال هیو تا  دمیخندیبلند مداشتم  گهید

 

 هنوزم منتظرم بود؟؟؟؟   یعنیدلمو پر کرد که حد نداشت.  یشدنش ذوق نیآنال دنید با

 

تو که دلم هزار راه رفت!!! فقط  ییکجا یکه براش نوشتم تند نوشت: دختِر ناِز فرار یسالم بعداز
 ساخته باشم که ......ره با هینکنه با چشم شورم کارتو  گفتمیم

 

 .ستمی. بد ندینوشتم: نگران نباش  میخندی م کهیدرحال 

 

 !رهی انگشتام آرتروز بگ سمیبنو یل یآخه خ ترسمیازتون بپرسم. م ی: اجازه دارم زنگ بزنم احوال نوشت 

 

 د؟ یترسیتم: از آرتروز زبان تون نم . نوشدمیخند یغش غش م گهید

 

 بزنگم؟  نازها! یکه فدا الیخ ی: اونو بنوشت 

 

که از پشت تلفن منو بخوره! فوقش تند قطع   تونستیفکر کردم! نم یاز حرفش لحظه ا خندان
 زنگ بزنه.   تونستیخاموش! پس ...... م لمیو موبا کردمیم

 

 صداشو بشنوم! خواستیم یلی خودمم دلم خ راستش

 : منتظرم نوشتم
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االن  طونک؟ی شفت: االن بکشمت گفتم که محکم گ  یجواب دادم و سالم آرام ی لرزش گوش  نیسوم با
مالجت! آمپول رو که   یبردارم بکوبم تو  یبکنم؟ اصال چکش  تیکه برات فرستادم جراح   ییبا اون چاقو
 خانم آمپول زن زحمتشو بکشه!  دیو با ستمیکال مجاز ن

 

 ...دمیخندی فقط م منکه

 

دختِر گالبتون مردم رو  که باال آورده و با اون چشمان خوشگلش  یبا گند ان یآر یگیداد: نم ادامه
خوب نبود و   چیدرمانگاه حالتون با رنگ و روتون ه یتو نی گیکرده ممکنه نگرانش بشه؟؟ نم ضیمر

! فقط ــــــــــفکررررررررر یب  نهمهیدختر هم ا ن؟یدرچه حال نمیجا مونده بود بب  شتونیفقط دلم پ
 ات بکنم و خالص!  مه یق مهیدوست دارم ق 

 

که  دیبکش یا مهینفس نصفه ن  هیلطفا  انیگفتم: آقا آر دمیخندیم مته اگرف یبا صدا کهیدرحال 
و االنم  نیناکارم کرد  اهتونی! چه خبرتونه بــــــــــابــــــــــا! با سق سدی دار ازی مطمئنم بهش ن

  یحوالپرسمدل ا نیو ا می! خداروشکر زنده موندنیشیشب هفتمم آماده م  یکه با چاقو و چکش برا 
 !میدیرو هم د

 

ون  نگرانت یل یبجون خودم خ نیباور کن  یو حق با شماست، ول دیگیگفت: راست م  دیخندی م کهیدرحال 
  قاتیاز اتاق تزر یبا چه حال  دی! اصال متوجه نشددیداشت یچه اوضاع دیدیبودم! شما که خودتونو ند

کارساز   تشبخ خو یبراتون! االن حالتون بهتره؟ آمپول ها شدیو رو م ریکه فقط دلم ز نیاومد رونیب
 بودن؟
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کمه. گلو   یل یگفتم: ممنون از لطفتون و خوشحال از توجهتون. االن خوبم خداروشکر که دردم خ خندان
.  ارمیکتمو درب دیرفت نبا ادیکال  ،یکه امروز از بس گرمم شده بود و افکارم قاط مهیشگیدرد کار هم 

 . نیکه نگرانم بود نیواقعا محبت دار

 

  یزمزمه وار گفت: اگه اون چکش و چاقو کردمی مال از پشت تلفن حس شو کامخندان  یلبها کهیدرحال 
دانشگاهتون رو   یو جوونمرگ نشم، فردا که جمعه ست، از شنبه برنامه   نیخودمو بطرفم پرتاب نکن

 نیتاحوالم هس ضیروزها که مر ن یکار داشتم سرراه برسونمتون، مخصوصا ا رونیهرزمان ب  دیبهم بد
 باره! یداره م  میوبو ماشاا... برف خ

 

رو از سرم    شیسر نیا تونمیم یچه جور یول  م،یهرچند خودم راض کردمیماتم برده بود و فکر م  فقط
 بازش کنم!  

اقدام  یو چه جور نمیرو بب  یو چ  یک دیبشم با یجنابعال نینبود بگه بابا من نخوام سوار ماش  یکی
و اسمم سر    رفتی ازم م ییچه آبرو  دیدیتو م  نیماش ینفر منو تو هینبود بگه اگه فقط  یک یکنم آخه؟ 
 پرم! یها هم دارم م  بهیکه حاال طالق گرفتم و با غر فتادی زبونها م

 

  یهایمعن ن یکه کرد یکه مهربون گفت: سکوت کردمی حرف فقط فکر م یکامل و بدون کلمه ا درسکوت
 ن؟ یکنیفکر م  نی دار یداره! به چ یادیز

  

   یعنی سکوت

 حرف تو دلمه...   هی

 لبمه...   اسم رو هی

 شرط تو چشامه و   هی
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 آرزو که تو قلبمه...  هی

 

 !نیو اصرار دارم هرطور شده حرف دلتونو بشنوم هم  خوامیمن االن م و

 

 زدم و چشمامو بسته فکر کردم:  یلبخند

 

 عاشق تو شدن  یبرا

 !ستیالزم ن یبهانه ا چیه

 ٬چه باشد هر

 ٬همه الفبا نیا انیم

 ...یرکه حرف ندا ییتو  تنها

 

  دیمصرانه بشنو دیخوایحرف دلم که م  یول  د،ی..... لطفا از دستم ناراحت نشدیگفتم: واقعا زرنگ آهسته
اونم  هیبق نی که بتونم سوار ماش ستمی ن یط یدوما در شرا ستم،ین  یبه زحمت جنابعال یاوال راض نهیا

. مهرتون  میدمم راضشگاهه که خودان  سیها و سرو یبرام همون تاکس لهیوس  نیناشناس بشم. بهتر
 که شرمنده از حضورتون! تونمیواقعا نم یول  دار،یپا

 

 بود که کامال سکوت کرده بود! انیآر ندفعهیا
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  افهی... اصال به قی! ولونهیدر م یا گهیمشکل د ای دنی: باباتون اجازه نم دیکنان و ناراحت پرس زمزمه
 که.... ادی باباتون نم ی

 

همراهتون باشم   ستی دارم که برام مقدور ن یمعذورات هیخب   یل. و ستی: نه مشکلم بابام ن گفتم
........ خودم  نیایداغون ازتون بخوام دنبالم ن یبعدا با اعصاب خوامی ! نمنیدرکم کن کنمی خواهش م

 مراعات کنم!  دیبا شمیسنجم متوجه م یو هرچقدر م نمیب  یبغرنجمو م  تیوضع

 

  امیموقع خروج از دانشگاهتون دنبالتون ب نیدیم کرده گفت: خب پس اجازه ی نزد و فکر یحرف   بازم
 باهاتون صحبت کنم! دیکه باهاتون کار دارم. با 

 

دنبالم   نیخوای چرا م انی آهسته گفتم: آقا آر خواستمیاز خدا کمک م کهیجمع کرده درحال  روموین  تمام
 مهمه! یلیبرام خ  نکارتونیعلت ا  ن؟یایب

 

  کنهیپرنسس تقاضا م هیشازده پسر از  هیا نظرتون چرخانوم، ب  نی مکث گفت: نازن یلحظه ا بدون
قل دوقل باشه   هی یکه هدفم باز نی کن یباهاش حرف بزنه؟ صدرصد فکر نم  ایبرسونتش  ایدنبالش بره 

فرد   کنار مو یزندگ خوامیام گرفتم که االن وقتشه و م ندهیآ یبرا  ییها مینــــــــــه؟ خب منم تصم
بدم و کامال  حی توض نیاز ا شتر یب ای  امیدنبالتون ب  ن یدیاجازه م! االن نیدلخواهم شروع کنم هم

 گهیکه د دی و گوش کن دیهم براتون فرستادم که حرف دلمه. زود دانلود کن یرو بشکافم؟ آهنگ  یهمچ
 تحمل کنم!  تونمینم

 

کرده صدام لرزش نداشته باشه که آبروم  ن یدلمو کنترل کنم و خدا یکردم بلکه بتونم لرزشها یمکث
 بره!  ششیدتر پ ب
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 ایبگم  دیبا  یلحظه چ نیدر ا دونستمیلرزان زدم آهنگش دان بشه و بعدا گوش کنم! نم یانگشتان با
 کنم!  کاریچ

 

  د؟ید یم یبگوشم نشست که گفت: بانوجان افتخار همراه انیآر یصدا

 

داشته  یص خا طیمن شرا دیشا دهیو به ذهنتون رس  نی فکر کرد یاصال لحظه ا ان،یگفتم: آقاآر آروم
  تونیمورد انتخاب دیشا  نیفکر کرد یمورد قبول شما نباشه؟ اصال لحظه ا طیشرا نیا یباشم که روز

تون   یشما و ناراحت  یباعث سرخوردگ دیشا نیفکر کرد ینباشه؟ اصال لحظه ا  نیخوایکه شما م یاون
ترخوش شانس  و دنبال دخ  نیوجه اصرار نکن چیبه ه کنمی بشم و کال مناسب شما نباشم؟ خواهش م

برام ارزش   اهای و محبتتون دن تونیی. خوشحال شدم از آشنا ستمیکه اون فرد من ن نیباش یا گهید
 ....ری داشت! شبتون بخ

 

کدومه که من هنوز   ریشب بخ  ه؟یمگه بچه باز ه؟یحرفا چ نی! انی نازن یچ یعن یتند گفت:  انیآر که
 از من داشته باش:  شهیهم یبرا نویباهات کار دارم! من انتخابمو کردم و تو ........ ا

 

 هستن که “ طالبتن ” ای لیخ

 ” قتنی“ ال ای فقط بعض اما

 !  یریگیگرم م یباشه با ک حواست

 !نینازن  یمنو کنار بزار ینجوریهم  یتونیهم نم تو

 

خوووونه.   یل یخ  یلیکه خ  نیدلم نزار یدست رو کنمی ...... تمنا مکنمی خواهش م  انیگفتم: آقاآر محکم
 سعادت مادام العمر دارم!  یکه براتون آرزو نیهست نهایبهتر قیشما هم المطمئنم 
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  الیخ یو ب  نیزنگ نزن گهیاستراحت کنم. لطفا د خوامیکه م ستی. حالم خوب ن دیهم منو ببخش االن
 . خدا نگهدارتون...دیبش نی نازن

 

 شدند. یرو قطع کردم که اشکام جار یتند گوش  و

 

 . بازم رد تماس ............ تمام.  دیدوباره لرزکه رد تماس دادم.  دیلرز یگوش

 

 تمام شد و.... تمام شد و...... تمام شد...... یهمچ

 

  تیبهم بندازه و بعد در نها یلسوزانه اطالقم نگاه د یماجرا دنیبعداز شن انی آر دادمیاجازه نم  من
 به قلبم بخوره!    یکار یخودشو کنار بکشه که دوباره زخم  یادب و خداحافظ 

 .دمیکش  یو خودم عقب م  کردمی خودم تمومش م من

 

 

 بد نوشت  سرنوشت

 

 ...؟؟ ـــســمیرا بـــنـو دامڪ

 را بـــســپــارم ...؟؟ دامڪ

 

 از زندگے گـــرفـــتہ ....  ہڪ  دلـــے
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 بــے تــو   ــہڪدلـــے  ـــــای

 ..  گــرفــــتــہ

 

 هی. بالخره هم با گرستمیقط و فقط گردلشکسته به آهنگ قشنگش هزاران بار گوش دادم و ف اونشب
 بودم.  دهیکه فرو دادم خواب یسردرگم و قرص خواب یها

 

 بود که با تکون دادن مامانم بزور چشم باز کردم که نگرانم بود.  ۱۱ساعت  صبح

 

 کشوندم.  رونی خودمو از تخت ب بزور

 .  فکر کردم شبیبه د  یو منگ یج یپراز گ  یکرده با سر زون یاز تخت آو پاهامو

 

   ایدن کیذهنم  تو

 واست حرف داشتم   

 دلم   یتو یول      

 نبود    شتریجمله ب  کی        

 ان یآر ی"کاش بود            

 " یبود یشگیکاش برام هم                   

 

 و بلند شدم.  دمیبه اشکام کش یبلند دست  یآه با
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اون قرص خواب   جیکه هنوز گ مدی صبحونه خوردم و داروهامو بلع  یشستن دست و صورتم کم بعداز
 . میدیدر آغوش هم خواب انیبودم و بازم با تمام غمها و غصه هام و آهنگ آر یشبید

 

  ی همون خواب همچ  یچشم باز نکنم و تو چوقتینشم ........ ه داریب چوقتیبود که ه نیآرزوم ا تنها
 برام تموم بشه! شهیهم یبرا

 

 خوردم و گلوم بهتر بود.   یناهار ۳  ساعت

 

نگرانم بودن که دونه  یبودنم بحد نیو آفال میاب ندادن به گوشخبر داد دوستام بخاطر جو مامانم
 ازم گرفتند.   یدونه بخونه زنگ زدن و خبر

 

 دلتنگشون بودم.  یلیخ

 ازش داشتم. امیپ نیافتاد که چند انیآر Pvشدم چشمم به  نیتا آنال 

 

 پراز اشک شد.  چشمام

باخته  موی! زندگ رفتیو م شدی مهربونشم باالخره ازم خسته مخودِ و  خوندمینم امهاشویپ من
 بودم....... بدجــــــــــور!

 

 حالم بودند.  یایجو  یخوش و بش کردم که همگ  یبه گروهام زدم و با دوستام کم یسر
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م  زدن آمپولها  یبا بابام برا یروز برف   هیبود و خوشحال از حس  دهیکه بار یبرف انیغروب در م همونروز
 . می درمانگاه رفتدوباره به 

 

دلم  یتو دیشد  یچشمم رژه رفت و احساس غم یجلو قه یدونه دونه در چند دق روزمیخاطرات د  تمام
 چشمام داشتم! یاشک رو گوشه  یو قطره ا

 

از قلبم  خواسته بودم و   یرو در گوشه ا  انیآر ی واشکی.... فقط و فقط  یواشک ی....  یواشکی من
 ف ی....... حفیح  ی......... ولشستم خوایبازم م  مدیشا

 

 .م یاومد رونی شده از درمانگاه ب قیتزر آمپولهام

 

 پرازحسرت به اطراف انداختم!   ینگاه روز یچرا مثل د دونمینم

داشتم.......   یچه حس  دونمیچرا چشم براهش بودم........ نم دونمیچرا منتظرش بودم..... نم دونمینم
رو بخودش    گاهیجا  نیدرون قلبم بهتر شهیو هم باشه....... باشهو آرزوم بود که  خواستمیفقط م

 اختصاص بده...

 

 کـــــالم  یب

 ــا باش  نجــیا

 باش  فقـــــــط

 با دل مـــــن   بودنت

   باســـــتی صدا هم ز یب
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 لبم نشست ..... یناگفته گوشه   یسرشار از غم  یلبخند

 

 ... دمیبودم رو نفهم  یو بدنبال چ  یدر انتظار چ  ودههیب 

 

آرام و بدون   ییاحساس کردم خودرو نه،یبش  نیماش ی رهیدستگ یو دستم رو میبرس نیبه ماش  تا
 !شهی م کیعجله بهمون نزد

 

  یبرگشتم که درآن نی تعجب داشت، بطرف ماش یجا یل یآرام و بدون عجله که برام خ  یرانندگ  نیا از
 .  کردی من گذر م یک یافتاد که از نزد انیچشمم به آر

 

 بکنم!   ی با تکون سرم سالم یحت  ای نشون بدم  یب کردم که اصال نتونستم عکس العملعج ت یبحد

 

 ........  دی چشم بهش دوختم و نگاهم هرلحظه باهاش چرخ  یتمام نشدن یمبهوت و پراز بهت  فقط

 

 . کردی نگاهم گره خورده بود که قلبمو تکه تکه م یفقط تو نگاهش

 

 چشم بمن داره.... نیماش ی نهیم که احساسم گفت از آگذشتنش از پشت سر هم نگاش کرد بعداز
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برف و سرما منتظرم بود که  نیا یتو  ای گذشتیبود و داشت م نجایاز ا رشینتونستم بفهمم مس اصال
 به درمانگاه خواهم زد....... یآمپول حتما سر  قیتزر یخبر داشت برا

 

 بدم…… صیونستم تشخرو اصال نت میکدوممون بود  ووووووونهیَدم د نیو در ا االن

 

 را دارم   یکس من

 

 چشمانمبا بستن   که

 

 نگاهشقشنگ   حس

 

 کنم یماحساس   را

 

 ش ینفسها یبو

 

 شنوم یم را

 

 را دارم   یکس من
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 نبودنم وقت   یحت که

 

 است  عاشقم

 

 ن یهم  عنےی  وعشق

 

دلم برپا شد   یتو یچنان دلشاد شدم که حد نداشت! چنان خواستن و عشق انی آر یلحظه ا دنید با
سراپامو گرم......... نــــــــــه داااااااااااااغ کرد که اصال    ی! چنان غرورفتادمیکه داشتم از ذوق پس م

 بزارم!  یاسمشو چ  دونستمینم

 

و    یاز اومدنش راض ایدن ایاومده بود و منم که دن دنمید  ینبود، صدرصد برا نوریخونه شون که ا انیآر
 چشم براهش بودم! خوشحال و اونهمه هم 

 

 دور شد.  درسمیاز د گهید

 

بوده  نوریاز ا رشینکرده مس ینشستم فکر کردم: نکنه..... نکنه ...... خدا یم نی داخل ماش همچنانکه
که فقط رقص وسط کوچه ام   کنمی م یو خوشحال  دمی م یدواریبخودم ام نهمهیکه منم ا گذشتهیم

 مونده؟!!!!!!!!
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من خودشو رسونده و حاال از مدتها   دنید یبدلم افتاده بود برا نکهیثل ااز عمق جانم زدم! م یلبخند
  قیو آمپول تزر ضی مر نیو باحال تر نی و شادتر نیلحظه خوشحالتر نیمنتظرم بوده که االن و در ا

 . شدیماسمم ثبت  نسیگ یدر رکوردها  دیفقط خودم و خــــــــــودم بودم که با ایدن یرده ک

 

روشن   ییکه توقف کرده با چراغها انیآر نیماش دنیاز د میدیرس  ابونیتا سر خ راه افتاد.  بابام
 زدم!  یمنتظرمون بود ناخواسته لبخند

 

  دیچیپراز تپش بطرفش برگشتم که نگاهمون قشنگ در هم پ یدل خواسته، خودخواسته و با قلب گذرا
 راهم شد. یهم بدرقه  بایز یو لبخند میآورد نییپا گهیهمد ی برا یبه آرام یکه سر

 

 دلم براش خوندم:  یبرگردوندم و تو  نگاهمو

 

 ی باشــــــــــ اگر

 رم یگ یرا م  دستانت

 کنم  یپرواز م و

 

 که  ییایرو به

 خواهد  ینم  یبال چیه

 

 ی باش   دیتو با فقط
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 یهمدست من باش  دیبا

 ی در قلب من باش  دیبا

 

دوم   کیکه ت کردمینم باز شو  یاصال خصوص یول شد،یاضافه م امهاشیبازم هرلحظه به تعداد پ شب
 شده!   افتیدر امهاش ی رو بخوره و بفهمه پ

 

  شدم،یشکستم و خورد نم یوسط نم نیبود که منهم ا گهیکار دورشدنمون از همد نیخودم بهتر  بنظر
 از روزگار خورده بودم! تی بقدر کفا

 

 بود: نیا دیکه ازش رس یامک یپ  نینخوندم تنها و آخر امهاشوی پ یوقت

 

 .......یولــــــــــ نم،یزن نده نا و جواب نخون

 .....یولــــــــــ

 

   قرارمان

 بهار   نیهم

 شعر...! یشکوفه ها ریز

 

 من  یعاشقانه  یکه واژه ها آنجا

 کنند !  ی تو گل م یبرا
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 افتاده ام ، نی زم  یکه حرف ها آنجا

 شوند   یسبز م  دوباره

 عاشقمان  یدست ها وَ 

 اندازند ؛ ی در کاِر سبزه ها م گره

 

 تو ! یچشم ها رِ ی ز قرارمان

 که شعر   آنجا

 شود...! ینم شروع م  نم

 

 مونم یمونم..... م ی...... ممونم  یم منتظرت

 گرفتم. لیشونو ازت تحو دهیخشک یروز دیگلهام باش. شا  مواظب

 .... انیآر نِ یمن پشت و پناهت نازن یخدا

 

و عذابم   سوختیخواستنها م تیدرنها  یی و آرزو خبریآرام و ب یتمام وجودم از دوست داشتن  کهیدرحال 
خودمم مشخص   یالنه کرده بود که اندازه اش برا یاد یز  یخوشحال باشیز امک یته دلم از پ داد،یم

 .دادی م هام ی قرار یقلبم خبر از ب  ینبود. فقط لرزشها

 

  کد یناشناخته رو هم با خودم  یاز ترس  یو کوله بار شدی هام اشکامم جمع نم  یبا تمام خوشحال یول
 ! دمیکشیم
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باهاشون حرف زدم و در   یگلهاش گذاشته ساعت نیو سر بر بال دمیدر آغوش کش  باشوی ز یگلها اونشب
 آخر زمرمه کردم: 

 

 را   شبــــــــــم

 

 تو   یماِه رو الِ یخ

 

 ؛  کندی م ری بخ

 

 . دمیگلهام نشوندم و...... خواب یبه گلبرگها یبوسه ا باالخره

 

 ازش نشد.   یخبر چی ه گهیکردم و د افتیدر  امیپ  انیآر بود که از  یبار نیاونشب آخر و

 !دمشیند گهیهم نداد و د امیتلگرامم بهم پ یتو گهید یحت

 

ماهش آرزوم   یچهره  دنیازش با د یو خبر دنشیبشــــــــــدِت تمام دلتنگش بودم و د راستش
 ............. رفته .......... بود... یبود ول

 

م در دل یکه روز ییدهایو تمام ام  کردمی م یاشکآلودم احساس افسردگ  شهیدر کنار چشمان هم بازم
 بودند.  دهیبودند، همه پر کش می رخنه کرده باعث شاد
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نزده   یاز دوستام حرف  چکدومیبا ه انی مهران و آر دنیگذشت و مِن دلمرده اصال در مورد د یروز ده
بشم که  انیآر یدلبسته  شتریو رفته رفته ب میحرف بزن اد یکال دهن باز نکردم که مبادا در موردشون ز

 .   کردمی خودم مراعات م دیبا

 

 نداشتم که ....... نداشتم! میرو در اوج جوون یا گهیتاب تحمل شکست د من

 

 ......  یول

دربره که من نفر دوم   یو مثل عقاب پر ن یزبی تونسته بود از دست چشمان ت یبه امروز چه کس تا
 باشم؟ 

 

سرمون از    ری بود که خ ومدهیهم ن هیو مهد میبود شیمشغول آزما  شگاهیت در آزماو اون ساع  اونروز
 . میکردی م شیآزما میداشت میبود  یکه هم گروه شونمیعوض ا

 

  یشوهرش پاگشاشون کرده بودند و کل یعمو و زن عمو شبیخبر داده بود د دهیکه زنگ یاونجور
 مهمون داشتند. 

اون نبود که صبح زود از   یارای ه، عروس خانم ما رو برگشت  بخونه  ریو داماد ما هم اجبارا د عروس
اومدن  ریو د دنی! پس خواب خوردی نم یو بدرد زدیم جیدانشگاه گ یبشه که حتما تو  داریخواب ب

 کار بود! ن یبهتر

 

محمد بودند پاگشا و  یکه عمو و زن عمو انیبدونم پدر و مادر آر خواستیدلم م یلیخ  یل یخ راستش
 بپرسم.  هیمهد دنیگه داشتم با د! که اونم نگهید یعمو هی  ای دند کرده بو  یمهمون
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: واال گفتیو م کردیغرغر م  یهم ه یکه پر میرو انجام داد  شیآزما مونینفر  ۵در گروه  خودمون
  تونهیو نم  دهیی! خانم تا لنگ ظهر بغل شوهرش الالمیافتاد ییها تیشانس مارو باش که با چه دِر پ

فقط  ااآااا،عمر ریبدشانس که دربدر دنبال شوهر که نــــــــــه خ یها نگلیس  بشه، اونوقت ما داریب
 !  میبکش شونویجور ا دیبا   میدنبال دوست پسر

 

  شیآزما میمنتظر بود د،یخندی هم غش غش به حرفاش م رضای که عل یپر یاز اجق وجقها خندان
 .رسوندم شگاهیآزما یگوشه  یپنجره  یبده که آرام خودمو جلو جهینت

 

 دوختم!  شیو منظره زمستان  رونی پر دار و درخت ب ییبایکردن پرده کرکره اش چشم به ز با باز 

 لبام نشست. خوندم:  یتلخ رو یلبخند

 

   ریاز ز یکی

 از رو   یکی

 

 من بباف   یبرا یتازه ا الیخ  ایب

 

 زمستان نیا

 شود  یگرم نم یتن پوش چیبا ه 

 

گفت:   یبود که شاک یانداخته شد و تا برگشتم پرکمرم دور  ینگذشته بود که دست شتریب قهیدق ۵
 یاالن هم بدون تعارف و ذره ا ،یچون ی زرنگه رو بپ یپر  یتونیفکر نکن م رکاه،ی آب ز یدختره  نی بب
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و کامال  یکن یم  یمغزت حالج یتو یرو ه  یزیچ یافتاده؟ تو دار یدروغ و دغل بگو چه اتفاق
  دیبا دهیجواب م شیکه االن آزما  نمیکن بب  ــــب تند زر زربشنوم! خــــــ خوامینم مکه م یگرفتارش 

 م؟ یبر

 

 که.......... ستین یزیگفتم: باور کن چ دمیخند

 

 شده؟؟؟  ی! فقط بگو چینــــــــــاش یجمع شده گفت: خــــــــــفه دروغگو یتند با صورت  یپر

 

ناز داره ازمون پنهون   یلخمد نیشده که ا  یزیو مطمئنم چ گمیاز کنارمون گفت: واال منم م ییصدا
  نطرفیبدردنخورش به ا  یپسرعمو یو از ماجرا ستی ن  ییدختر پر سروصدا اد یز  نی! البته نازنکنهیم

 ی! حتداره  ریتوف  ایبا قبل  یل یخ یل یسکوت و درخود فرو رفتنهاش خ نیا نبار یا ی خودشه. ول  یاکثرا تو
بود و چشماشم    بای شگفت و ز یطره اکه پراز خا دمی لبش د یرو گوشه  یبار لبخند قشنگ  هیمن 
دارم   مانیبگم من به شناخت خودم ا  نمیدرصد عاشق شده! البته ا۰۰ فکر کردم   ی. لحظه ادیدرخشیم

 بروبرگرد!  یها ب

 

  شهیآخــــــــــه! از دست شماها نم یتو چقدر فضوووووول  رضای باال داده گفت: عل ییبا ابروها یپر
 هــــــــــان؟ یکنی بلغور و برامون به نخ م یدار هیچ  اتی چرند نیا نمیلحظه خالص شد؟ برو ب  هی

 

هواخواه اون زبون و   یلیخ  یدونی جان، خودت م یپر نی صورتشو خندان جلو آورده گفت: بب رضایعل
دارم که   یکه من سنم از همه تون باالست و ارشد روانشناس  یخبر دار نمیا یو متلکهاتم، ول  ایشلوغ

  من. پس از خونمیرو دارم م یاهیگ یولوژیزیف یرشته  نیدر اون، ا فترشی فقط بخاطر شغلم و پ
از   یبشنوم تا هرکار خوامیشده که منم م شیزیچ هیما  ینازناز نی! انیرو پنهان کن  یزیچ ن یتونینم

 براش بکنم تمام....   ادیدستم برب
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 زدم که چشم بصورتم دوخته منتظر بود.    رضای و خندان عل  یبصورت جد یلبخند

! واقعا خوشحالم حواستون بهم هست و  رهیفکرم درگ ی . کم نینگران نباش  ستین  یزیگفتم: چ  امآر
 .  نیهم کنارم هست  شهیهم

 

باهام حرف    یتونیبا توجه به رشته ام م یدون یم جان، خودت  یگفت: ناز نهیآرام و با طمان  رضایعل
تا   یای اونجام ب رم،ی وره مون مغروبها که دفتر مشا یتونی! اصال میری و مشاوره بگ  یدرددل کن ،یبزن 

 ... یآرام بش یو کم  میراحت حرف بزن 

 

باشه!   ادتونی ها  کشمی هردوتاتون رو م نیبر  یی! بدون من جاوووونهید یتند گفت: پس من چ یپر
 باشم! دیمنم با

 

  ییمردم رو راهنما یاصال مشاوره داد و بچه  شهیجانمان مگه م یخندان گفت: بدون شما پر رضایعل
نور بشه و دختر   یمن که نورعل  یبه مشاوره و روان درمان   نیگند بزن یو گاه  نیباش دیباشما   کرد!

 خودشم گم کنه مگه نه؟  یکرده راه اصل یمردم کامال قاط 

 

 بلند شد.   یپر ی خنده هامون با اخم و تخم و دعوا یداص که

 

 دیخانم هرزمان خواست یناز یبزنم، ول یسر شمونیبه آزما  رمیگفت: بااجازه تون من م رضایعل
نگه   ادتیهم از طرف من  نوی! ادیمن حساب کن  یرو نیتون  یتعارف که بشنوم و کامال م یدرخدمتم ب

 دار: 
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 عاشق  یآها

 مےشود  رید دارد

 ساعت ندارد  یعاشق 

 را صاف کن    تیصدا

 محکم با قلبت  و

 عشقت بگو  بہ

 دارم   دوستت

 

 غصه رو نداره! نهمهیارزش ا یزندگ ن،ی نازن شهیدرست م یکن همچ باور

 

 شده! یچ  نمیتند گفت: حاال تا دورمون جمع نشدن تند زر زر کن بب  یکردم که راه افتاد و پر یتشکر

 

 دررو که نداشتم....  راه

 کردم.   فیرو از اول تعر انی مهران و آر یو نشسته ماجرا میدیرو جلو کش  یصندل دوتا

و   کنمیهم نم  ینگاه  امهاشیبه پ گهینم پروندم و درو بخاطر ترسم از پس زد انیگفتم چگونه آر یوقت
سرم فرود آورد که اگه  یاول مات نگام کرد و بعد دستشو چنان محکم باال برد و رو یپر  دم،ینم یجواب

 !  رفتی گردنم فرو م یحتما کله ام تو دیکوب یبا اون شدت به کله ام م

 

و لجن تمام   یسرم گفت: گل و ال یخوشبختانه آرامتر فرود آورد و همزمان با کوفتنش رو یول
مشنگ و َپخمه  نهمهیکله خراب! دختر هم ا یتو سرت و مالج پوکت دختره  تهران  یجوبها
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! اصال بگو چطور  وووووونهید یبکن  یغلط  نی همچ یاجازه گرفت ینوبررررررررره وااااالاااا! اصال تو از ک 
  نیتو با ا دونمی! منکه میزپرت رِ ی خاک ش یو متانت رو از دست بد یاومد پسر به اون قشنگ دلت

 !!!!یزاریدغدغه رو به دلم م یب یزندگ  هی یو آرزو یدیمنو دق م م کارات آخرش

 

 از دستش که!!!  میهم خالص بش رهیم یگفت: نم رفتی با حرص و قهر از کنارم بلند شده م و

 

مرده،   لیگفت: ذل یپراز خشم بصورتم دوخت و عصب یرفته رو تند بطرفم برگشته نگاه یقدمها بعد
چه  ینامرد نیاصال براش مهم نبود در ع  دیشا ،یگفتی و ماجراتو م یزدی باهاش حرف م دیتو اول با

و ............  یگرفت میراحت تصم نهمهیاسمتو دوتا کردند! چرا سرخود ا یسرت آوردن و چه طور ییبال
که   یری بم ی!!! الهههههههه شگاهیازمآ  نیا یاونم تو یخاک بر سرت بکنم الههههههههههههههه گمیبازم م 
...... 

 

 محکم و بلند راه افتاد! یبا قدمها و

 

منم دوست نداشتم از دستش بدم!   یلبم نشست که فکر کردم: بخدا پر یتلخ رو یرفتنش لبخند با
  نیتمام ا دی هم ندارم و با یکنم! اما چاره ا یزندگ  یکه اصال دوست ندارم ذره ا  رهی کاش دعات هم بگ

........ بخدا دونمی....... نمدونمی بکنم رو نم  ادیاز دستم برم یا گهیرو تحمل کنم! چه کار د ماتیالنام
 ........!!!!دونمینم

 

 بودم شادمانم؟ بشنو و باور مکن !   گفته

 لغزد زبانم، بشنو و باور مکن !  یم گاه
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  ؟یدر توانت هست از من بگذر ایآ یگفت

 مکن !  باور  توانم ... بشنو و یم یآر گفتم

 

 سازد که در زندان دل    یاگر افسانه  م عشق

 ، بشنو و باور مکن !  همانمی م یروز چند

 

 نوشت:  نیری جواب نامه فرهاد اگر ش در

 "با همه نامهربانم" ، بشنو و باور مکن ! 

 

 تو   یها یاگر در پاسخ احوال پرس گاه

 بودم شادمانم ، بشنو و باور مکن !  گفته
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                                            11 

 

 

 

بزرگ و   یسوت هی دنیپراز خشم ترکم کرد فک کنم همه فهم یا افهیو ق  روتفنگی با ت یکه پر یمدل اون
 شد.   وونهید یاونجور یجبران دادم که پر رقابلیغ

 

 یدید یعنیانداخت   برام باال  ییو ابرو کردی شاد نگام م یا افهیافتاد که خندان و با ق  رضایبه عل چشمم
 حق با من بود!

 

 زدم و نگاهمو برگردوندم!  یلبخند

 

شلنگ تخته انداز خودشو بمن رسونده بطرفم خم شد و گفت: گفتم که من به شناختم  دمید هوی
 نهمهیهم ا یکه پر دمیفهم یکاش اونو م هیچ ی! ول یمغزت دار یتو یزی چ هیدارم و تو  مانیا

 شد!   یعصبان 

 

که کم  ختی فکر کنم بدجور بهم ر اد؟ی از دلش درب نیکن  یکار نیتونیم نینیبب  گفتم: زدم و یلبخند
 مونده بود منو بکشه!

 

حالش   خونم ی شعر م  هیبراش  رم یخندان گفت: نگران نباش اخالقش دست خودمه. االن م رضایعل
 : خونمیش م. برا شهیدرست م
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 جان  یپر

 حافظ اگر تورا ديده بود حضرت

 امروز 

 كم دستِ 

 " فت"ه

 حافظ داشتيم! ديوان

 

 بانو 

 خانه تان سمت شمال ده ماست  شما

 ي دهكدمان سمت شمال است عزيز  قبله

 

با تمام داشته   یبه حرف زدن داشت ازیهرزمان هم ن گمی. بازم م ادیدرجا حالش جا م  ینجوریکن ا باور
 هام در خدمتم خاتون! 

 خندان منو ترک کرد. و

 

رسوند و داره براش شعر زمزمه  یخودشو به پر دمیشده بود د  رهی چشمم به دنبالش خ همچنانکه
 بطرفم حواله بود. تشینگاه پراز عصبان بازم  یکرد. ول دنیهم قشنگ شروع به خند یکه پر کنهیم
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با حرفها و رفتارهام بخودم   واشی واش یرو   انیآر ستمین ی نگام نکن. من کس ینجوریا یکردم: پر فکر
دختر    خوادیدلش نم انیآر دی ! شاستیدنبالم بکشونم! بخدا انصاف ن وابسته کنم و ناجوانمردانه

خودش پراز مهرو محبت حرف زده   رازی غ یباشه و با کس   دهیرو چش یمرد یقبال بوسه ها شی انتخاب
و حاضرم تا آخر عمرم   کنمی وار نمدوشم س یرو  چوقتی رو ه یبزرگ نیرفتار کرده باشه؟ من گناه به ا

اگه واقعا دلش   انینکنم! آر یجلب توجه و گرفتار کردن کس یبرا یحرکت یول و همسر بمونم  اریبدون 
کردنها و پس   یدور یته و تو تونهینداره و خودش م یبمن ربط گهیمنو بخواد ............... اون د

 ....ستمی......... اصال نستمیمن ن  یول ..........رهی خودشو بگ می و تصم ارهی زدنهامو درب

 

  شیصندل یخندان رو یا افهیخودشو رسوند و با ق هیوع نشده بود که مهدز شر هنو یبعد کالس
 افتاد!

 

  ی شوهرش بودند که فاز یبپرسم مهمون کدوم عمو  رفتی م یل یو یلیتحمل نداشتم و فقط دلم ق گهید
بهت خوش گذشته  میلیو خ یکرد  یخواب اضاف نکهیگفت: مثل ا هیشش درچهار به مهد یا افهیبا ق

 ! چه پرروووووو واالااا!خندهیم کبارهیصورتت داره  یکه همه جا

 

از   تونمیتموم شد و مطمئن بودم صبح نم رید یل یخ شبید یمهمون نیخندان گفت: باور کن  هیمهد
 دادم.   حیزدن تا غروب ترج  جیرو به گ  بتیبشم که غ  داریخواب ب

 

ونم فت: کارت دارم اکرد آروم بمن گ دایپ یداده بودند که تا فرصت  ریها همچنان بهش گ بچه
و دست   چ یدارم اوووووووووووووه نــــــــــاِب و زرورق پ ییمهمممممممم! خبرا یلیخــــــــــ

 اووووووووووول! 

 

 که رسما بدرد اومد.  ختی فرو ر ییهویچنان  دلم



 دوستت خواهم داشت   ی واشک ی 

244 
 

 

 برام داشته باشه!  تونستیم یچه خبر مهم  هیبود وگرنه مهد انی آر یبرات شد حتما ماجرا بدلم

 

 دروغ نگفتم!   دمینفهم  یزی استاد وارد کالس شد و اگه بگم اصال از درس اون ساعت چ نیح  نیهم در

 

شاد  یکه لبخند  تمنداخیبصورتش م یهم نگاه یو حرفش بود که گاه  ه یمهد شی فکرم پ فقط
 . زدیم یچشمک کوچک   یو گاه دادیم لمیتحو

 

کتابمو جمع نکرده  فیک م،یاه بردانشگ سیناهار به سلف سرو یبرا میکالس تموم شد و خواست تا
  یراه افتاد و گفت: بچه ها من دارم از گرسنگ دیکش یمنو محکم م  کهیدستمو گرفت و درحال  هیمهد
 !میکه ما رفت دیزود خودتونو برسون   نیجمع کن المونویکه صبونه هم نخوردم. شما هم وسا  رمیم یم

 

رو چرا کشون   یناز یتو گرسنه ا ه،یمهد یتنها بگوشم نشست که بلند گفت: هووووووووو یپر یصدا
 ها مواظب ناناس مون باش!  یخوری م ینازناز رو اشتباه یی هوی! یبر یکشون م

 

کلمه بتونم باهات حرف   کی شنی که اصال از آدم جدا نم  شهایسر نیگفت: بابا ا هیمهد میدور شد تا
 بزنم!

 

 شده؟   یمنکه از دلشوره مردم! بگو چه خبره چ هی: توروخدا مهد گفتم
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کرده و چه  کارای و چ دیداشت یمالقات  انیکه با آر ینگفته بود یزی گفت: تو چرا بهم چ یشاک هیمهد
 که.... یشد ضی چشمت زده مر یجور

 

 یبود. خب......... چ یغازو ولش کن که همش شوخ   هیصدمن  یگفتم: توروخدا اون حرفا خندان
 شده زود باش؟ 

 

محمد که پدر مادر   یعمو و زن عمو شبیخندان گفت: د هیهدم میداشت یکنار هم قدم برم همچنانکه
 ن پاگشامون کرده بودن. هست انیآر

 .  شدمینم یزیمتوجه چ یول  چرخهیما م ینگاهش رو  یلیخ ان یمتوجه بودم آر یه

 !  دیداد و ازم از تو پرس یخودشو کنار منو محمد جا انیخونه شون، آر میبعداز شام که برگشت باالخره

 

  یو مهران کنار شما نشستن و حالتونم دورهم انیبودم آر دهید یعروس  یتو ادمهیکه  یاونجور من
 رو فراموش کردم.   یشلوغ بود که همچ یسرم بحد گهید یول  د،یگذروندیخوب بود و خوش م  یلیخ

 

کرد و اخرش گفت از تو و اخالق و رفتارهات   فیمن و محمد تعر یرو برا  یهمچ یعلن  انیآر شبید
و   یدیچرا اصال بخودت راهش نم دونهینم  یدر موردت داره، ول ییمهایتصمومده و خوشش ا  یلیخ
 نگران شده!  یلیکه خ ی بهش گفت ییزایچ هی

اصال تلفن   یهم گفت یکه جد یدیجواب نم  امکهاشمیو به پ  یخونیکه اصال نم  امهاشویپ  گفتیم حاال
 هم نکنه! 

 

 .  کردمی دوخته شده بود و گوش م هیفقط نگاهم به مهد مبهوت
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من! کارها و   یخدا ینه؟ وا ا یبرام بمونه  ییشوهرت آبرو شیخل گذاشته پ یگفتم: پسره  آروم
 !!شهیهمه جار زده م شی حرفام داره پ

 

از خدات   یول  اد،ی! واال بدت نچارهی بهمون گفته ب یتوووو؟ مگه چ یشد وونهیبا اخم گفت: د هیمهد
 دایهم پ  ییکه هرجا  نیلواقعا عا دمیکه من د یه اکنه! اون خونواد قیتورو تحق  یکس  نیباشه همچ 

 !میایو افاده هم ب  سیکه حاال ما براشون ف شنینم

 

 ...... خوامیکه نم هیمنظورم چ  یدونیخودتم م هیگفتم: مهد یشاک

 

به خاک   شی باعث و بان یکه اله فتهیهمه م یاتفاقها برا ن ینباش! خب از ا یچی گفت: تو نگران ه تند
 .   یناراحت  نهمهیکه ا میشناس یتورو نم  ه ما! مگنهیبش اهیس

 

و اون  یدیرفتارها رو از خودت نشون م نیکه ا یدار یچه مشکل دیازم پرس یجد یلی خ شبید انیآر
بکنه که نگرانه بهت   یو ازت سوال  اد ی جلو ب ترسهیو کال م ی کرد یکه ته دلشو بشدت خال یزن یحرفارو م 

 !یاون سالمشم جواب ند گهیبربخوره و د

 

 کنم.     کاریچ دونستمیاصال نم  راستش

  کنه،یبشنوه و داره پرس و جو م خوادیم انیخود آر یوقت هیبه محمد انداختم که گفت: مهد ینگاه
  یکاری خف! با مرهی بگ یجد میتصم هیخودشو بدونه و بتونه   فیرو بهش بگو بزار تکل  یدونیم یهرچ
 !هیچ هب یتونه بفهمه چ  یده و اصال نمواج مونهاج و  ینجوریمنم ا یکه پسرعمو رهینم  شیاز پ  یکار
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اول تو و خودمو بخدا سپردم و بعد در مورد تو و پسرعموت گفتم که بخاطر باغتون و چشم طمع  منم
و از هم جدا  نیو تاپ هم زد پی به ت  یچه جور ،یپدر مادرت بش الی خیب دیعموت و شرطش که با 

 ! نیشد

 

 .  کردی اراحت و متعجب گوش مو ن  بود دهیفقط ماس انی آر یکن ناز باور

 . زدی بود که چشماش برق م شیکنم از شدت ناراحت  فکر

 

 تموم شدن حرفام فقط به فکر رفت.  بعداز

 

قصه   کنمیمگفت: احساس  دهیبه موهاش کش یداد و دست رونیب  یبا چشمان بسته نفس محکم  بعد
. اصال می رسی به کجا م میما انسانها دار .فتهی دور و زمونه اتفاق ب نیکه امکان نداره در ا دمیرو شن یا
  ینجوریا شمخود یبرادرزاده   یکه با زندگ یظالم باشه و خودرا نهمهیآدم ا ی باور کنم عمو تونمینم
 که به هرصورت بازم مال پسرش بود!  نیوجب زم هیبخاطر  ؟یکنه، اونم بخاطر چ یباز

عمو و عموزاده فقط بسوزن و جزغاله  نیکن کارستون که ا یبذار و کار شیپا پ انیآر گهیم طونهیش
! ...... آدم ــــــــــطونیبگوش برسه ....... لعنت بر ش   ایکل دن یآه و ناله شون تو یبشن که صدا

فقط  گمی...... مهداشت ی....... چه سرگذشتین یو مت یاه دختر به اون م چارهی نابکار..... ب نهمهیهم ا
 ...نگو.... کنهیغمه که از چشماش فوران م

که در حق اون دختر رفته   یستم  نهمهیاز ا نیچشماشو بست و گفت باور کن ی با ناراحت انیآر دوباره
 سردرد گرفتم!

فقط   ؟یکن ی م نکارویا نسوی: محمد صدسال هم بگذره تو با دخترعموت آدیرو به محمد کرده پرس و
 بشنوم؟  نویا خوامیم
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 و پاهامم بشدت لرز داشت!   شد یو رو م ریز دلم دونمیدوخته شده بود و فقط م هیبه مهد نگاهم

 و پراز حسرت رو فرو دادم! قیعم یو نفس ستادمیتونستم خودمو بکشونم که ا ینم گهید

 

که محمد هم   دمیبه اون شدت د شویو بوضوح ناراحت  دمیرو شن انیحرف آر ن یا یگفت: وقت هیمهد
روشن   ییجورا  هیش ته دلم راست داد. کی پشت سر عمو و پسرعموت و خونواده اش چندتا فحش رک

  یاز تو کردم، که از ترم دوم تورو م  فیاوضاع بروفق مرادمون هستش و شروع به تعر دمیشد و منم د
سرنوشت هم اصال حق و   نی. ایندار یکار چکسیا هو ب  یهست ری و سربه ز  نیکه چقدر مت شناسم

 .   یایباهاش کنار ب   یتونسته هنوزم نتو بود ک یبزرگ برا  یعموت ظلم یدرخورت نبود و کار خونواده 

کردم که البته دروغم  ادیز  فهاموی توص فیتعر  ازداغیها ..... پ ی.......... فقط کمیدروغ نباشه کم  حاال
 . داشتی و چشم ازم برنم دادیهم کلمه به کلمه حرفامو قورت م انی نگفتم و آر

 

 فکر بود.  یتو یلیرو خ  شبی کال د انیآر یول ومدی ن  ونیبه م یحرف گهید

کالسهامونو با   یزنگ زده از محمد برنامه  انیآر دمیشده بودم که د داریصبح تازه از خواب ب  امروز
 پرسه که حواسم جمع شد.   یخروجمونو م  ساعت ورود

 

 ها آقازرنگه!  یدیهم خندان گفت فکر کنم آخرش کار دست خودتت م محمد

 

سرراهت سبز شد و بعدش .......   انیآر ینی ب یم هویگفتم حواست جمع باشه که  نارویا یناز خالصه
 یال یال یال یالالال یالالالال

 خوشحالم برات!   یل یخ  یناز خوشحالم
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 چرخهی درحرکته و درون تمام رگهام م یآتشفشان  یاز گدازه ها یداغ انیسرم جر  یتو کردمی م احساس
 . رفتیم یاه یکه چشمام کم کم س یسوزونه، جور یو م

 

که دوست دارم دور از همه تک   دمیفهم یم نویفقط ا دم،یفهم یاحت رو اصال نم ارن  ایبودم  خوشحال
چه  نم یاتفاقات دور و برم فکر کنم و بب یچشمامو ببندم و ........ به همه   خلوت  ییو تنها درجا
نداشت که در هر   یریبحالم توف   ادیبرام رقم بخوره و اگه چشمامم بازشون نکردم ز خوادیم  یسرنوشت
 بودم!  یاض صورت ر

 

ته دلم  یاضطراب خاص  هی ،یدلهره ا هی ،یترس هی! تونمی نم نمی ب یم  کنمیم یهرکار هیگفتم: مهد آروم
دوباره تکرار بشه و  میاشتباه بزرگ زندگ ترسمینباشم! م یراض  یچیبه ه شهی لونه کرده که باعث م

  کاری چ بنظرتحقشه!  نهایو بهتر  ستین  قشیال کهی هم همراه با من بسوزه درحال گهینفر د هی نباریا
 کنم؟ منکه کال واموندم باور کن! 

 

به کارات   شه یو مثل هم  یکنی نم یچکارینظر منه! تو اصال ه نیلبته اجان، ا یناز  نیگفت: بب هیمهد
کله شه و واقعا  یخبر داره و عقلشم خداروشکر تو  یحدودا از همچ  انی. حاال که  آریدیادامه م
  میاجازه بده هرزمان خودش تصم کنم،ی م دییشونو تا به شخصه همه هستن که من  یخوب  یخونواده 
  یچ  نیو اجازه بده بب اریدرن  یباز وونه یدنبالت اومد و خواست باهات حرف بزنه، لطفا د هویگرفت و 

بساطش   یتو  ییباشه که زورگو یجنبه و بد  یانقده پسر ب  کنمی که بحرفاش گوش کن! فکرم نم گهیم
 بنشونه!    یبه کرس باشه و بخواد حرف خودشو

نگ نزن، اصال بخودش اجازه نداده بهت  ز یبار بهش گفته بود هی ینی ب یخودت قضاوت کن، م اصال
خراب   شتیوجهه شو پ  خواستهی و نم یزنگم بزنه که تو بهش اونهمه اعتماد کرده شماره تو داده بود

ورت خواستنش باهاش  باشه و ارزشش رو داشته باشه در ص  یکنه! پس فکر کنم واقعا پسر باارزش
 خب؟   یبا سرنوشتت براش بشکاف تویاز زندگ یو کم   یبزن حرف
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 یچه کار نمی بب کردمیفکرامو م دیکامال حق داشت و با انیدرمورد آر هیبه آسمون دوختم. مهد نگاهمو
 بسوزه نه کباب!  خیبکنم که نه س دیبا کاری خوبه و چ

 

ت  بار صدرصد ...... قلبم طاق نی... و اتم......رو نداش یا گهیشکست د یتجربه  یمن اصال آمادگ  
 ....کردمیو ....... تموم م اوردینم

 

کنار دلم جوانه زده بود و احساس شاخ و   یکوچک یچرا دلخوش دونمیلبام نشست. نم یرو  یلبخند
 . کردمی برگ دادنش رو با تمام وجودم حس م

 فکر کردم:  

 

 شود  یچه گرم م یآدم گاه دل

 "ــک کوچ ی"دلخوشکی به

 "هستــم"کی به

 "؟یی"کجاکی به

 "؟ی"خوب کی به

 "حضـــــــــــور"کی به

 "ســـــــالم" کی به

 خبر از "عشــــــــــق" کی به

 

 لحظه از ته قلبم دلخوش بودم.  نیمن ناخواسته ...... در ا و
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 هم نداشتم. دنینفس کش  یحرف زدن که سهله، نا یداغون بود که نا یبحد اعصابم

  فتهیاز کار ب  میحرکت  یحس  یکه کم مونده بود تمام اعضا  یراض  یلیخــــــــــ  یلیخودمم خ  صدالبته
 ! بود خالص بشم سرم هوار شده یمشکِل ناخواسته که بزور رو نهمهیو سکته کنم که از ا

 

دهنمو بجنبونم! چون مطمئن بودم تا دهنمو باز کنم   ی تونستم حت ینداشتم و نمحالشو  خداروشکر
هم اصال  نویناراحت بشن ........ که ا هیبگم که بق ییزای چ دیو شا کنمیدعوا م دایشد یک یحتما با 

 .خواستمینم

 

نادر با اخالقم آشنا بودند و  میارک  کیدوست و شر نیخودرو، همچن یندگ ی کارکنان نما ی همه
ازم داشته باشن تا   یدور و برم بپلکن و خواسته ا ادیز  دیدر اون اوضاع و احواِل بدم نبا دونستنیم
 و بعد شروع به حرف زدن بکنم! امی شده بخودم ب زانیحالم م یکم

  

رده بودم و  فل ک فرمان ق یجفت دستامو رو کهی انداخته درحال نمیتمام خودمو داخل ماش   یخستگ با
 زده بود! مهیکل شهر خ  یآسمون دوختم که برو ی رهیت ی فشردم، چشم به ابرها یمحکم فرمان رو م 

 

و کم مونده بود اشکام   کردمیتمام که در قلبم سوزش رگ به رگ و بند بندش رو حس م یدلسوختگ  با
  یب ،ینداشت لیفام ک و ! نونت نبود آبت نبود، فیبشه زمزمه کردم: خدا رحمتت کنه مرد حساب  یجار

و اصرارت، با پسرت   تی با وص  ینجوریدر حقت کرده بودم که منو ا یاصال چه ظلم ای یکس بود
 .  کنمیدارم از دستش سکته م گهیکه د یمهران دمخور کرد

 که......... ره یو راحت دنبال کاراش م  کنهیکفن م  هیبچه آخرش منو هم هفت ال  نیا غمبریبه پ  ریپ به
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مِن   یحت یبزرگتر چیاصال هم بحرف ه فکری الدنگ و ب ی. پسره  دمیبلند و سوزان کش یییی یییییییی آه
قرض باال   ی کرده بود که کل یبا اون دوستان حقه بازش، بازم چه غلط دونمیو نم دادیگوش نم  شییدا

 روز تا پرداختش فرصت داشت!    ستیآورده، حاالم فقط پونزده ب

و  خوادی م  یونی لیم 35چک  هی  ندهیروز آ  ستیب یود براداده ب م مشتلقسرم امروز زنگ زده به ریخ
 زاره! یلی اگه قرضش پاس نشه کارش خ

 

 یچاره بخوام که جز صبر کردن و خون دل خوردن راه  یبزنم و از ک  یحرفمو به ک دونستمینم اصال
 روم نبود!  یجلو

 

 پسر بکنم!  نیا یلم هال  ت لل م یکه خرج  ارمیپول رو هرلحظه از کجا ب  نهمهینبود بگه من ا یکس

بهشون بزنم و همه   یدست خواستیو ملک بود و دلم نم   نیمن بصورت زم شی داشته هاش پ تمام
پر بود و   شمیپ گهیچوب خط مهران د یو  ......... ول می پرمنفعت بزن  یشونو نگه داشته بودم به کار

  ستم!تون ینم گهی....... ددمی رس ینم گهیکه د ادیزخرج و مخارجش واقعا 

تا   فروختمی رو م ین یزم  دیباال آورده بود، اجبارا با یکرده قرض آنچنان  شرفتیکه آقا مهران پ ینجوریا
 که تا به امروز طبق حساب کتابم خرجش کرده بودم رو از اونجا بردارم.   ییقرضش رو بدم و پولها 

 

کرده بودم که دست  زیوارکرده به حساب کارخونه پول  نه یهز یکل یندگ ینما ینها یماش  دیخر یبرا منم
 بود!   یخال یو بالم کم 

 

 دستام که به  فرمان گرفته بودم گذاشتم.  یرو سرمو
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داغونم بخودم   تی وضع نیرو در ا  یطوالن نیناهار خونه برم و راه به ا یاصال حالشو نداشتم برا امروز
داغ  خودمو برسونم و  دلخواهم پخته که یهای راشکیمامانم زنگ زده گفته بود از پ یکنم! ول لی تحم

 ! فتهیو از دهن م دهیداغ بخورم که بعدا اون مزه رو نم 

 

 .  خوردمیخوشمزه شو م یغذا فی توص  فیتعر یو  با کل  رفتمیشده م دل مهربون مامانم هم که یبرا

 

به   ازی. حالم صدقه سر آقامهران اصال خوب نبود و نگشتمیبرنم یندگ یبه نما گهیامروز رو د هی دمیشا
 م. احت داشتاستر

 

 .میخونه که شدم مامان و بابام منتظرم بودند با هم ناهار بخور وارد

 

 آروم وارد خونه بشم!   یا افهیخونه جا بذارم و با ق  رونیب  موی کرده بودم تمام ناراحت یسع

 

 ینوه   یهایالیخی و ب یسهل انگار بت،ینداشتن که حاال درد و مص یدومهربون من گناه نیا
   تحمل کنن! رو هم مهران شونیدختر

 

 .  شدیو بعد قلبش گرفته ناراحت م ختیر یخواهر بزرگترم اشک م  ادیهنوزم به  مامانم

داغ دخترش   کهیخوب نشد، درحال  گهیکرد و د دایپ  یقلب یهمان زمان فوت خواهرم بود که ناراحت  از
 هنوزم براش تازه بود. 
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و    یزندگ ی هیهمون دوران اول یشه و ثمره  اجازه نداده بود براشون موندگار ب ر ی که دست تقد یدختر
ها بود که  دهیگفته ها و شن  یبه دختر نازشون ماورا ادشونیز یمامانم  بود که عالقه  یسالگ 16

تنها    میسال نتونسته بودند بچه دار بشن که تمام مهرومحبتشون تقد یدختر تا سالها نیبعداز ا
 فرزندشون شده بود و ..........  

 

و بازم بعد از چندسال فاصله   ان یناخودآگاه اول مِن آر یسالگ 36در سن  سال مادرم نیچند بعداز
نور چشمشون  دونستمیو م دمید یکه م  ییآورده بود و االن تا اونجا ایرو حامله شده بدن سونیآ

 . میبود

 

  فوت کرده یاش ناگهان  شرفتهی پ یبخاطر سرطان غدد لنفاو شدیم یسال  10بزرگترم حدودا   خواهر
براش   میبودنش خبردار شده بود  ضی که از مر یدر دوماه ومدیاز دستمون برم  یهرکار کهی البود، درح 
 .مینگرفت یا جهی نت  یول م،یانجام داد

 

 بدن خواهرمو گرفته بود.  یو کار از کار گذشته، تومور همه جا می بود دهیفهم ری د یلیخ

 

خونواده رو هم  یکه همه  رسهی به آدم م یارث  شترینوع سرطان ب نیدکتر هم اعالم کرده بود ا حاال
 .میسالم بود یفرستاد و خداروشکر همگ شی آزما یبرا

 

مون  هیپدرمادرم با پسر همسا لی م رغمی و عل  نیآتش یخاطرات خواهر بزرگترم که با عشق  نهمه،یا با
 . شدیاز خونمون دور نم چوقتیهم ازدواج کرده بود ه
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  نیبه ا یزیچ  کردمی م موی بود و منم تمام سع یخودشون کاف  یبرا  هم غم مامان و بابام طیشرا نیا در
 اندوهشون اضافه نکنم.

 

 وارد خونه شدم.   الهامی تمام فکر و خ با

 

  ذاشتیم  زی م یساالد که رو یبا ظرف سونیبود و آ دهی چ یخونه پ  یناب مامان تو  یهایراشک یپ یبو
 سالمم رو جواب داد.

 

 همه منتظرم بودند.  م که نشست زی عوض کردم و پشت م لباسهامو

 

که بصورتم دوخته بود نگام   یاز عشق مادر زی لبر یو چشمان نیدلنش یساله ام با لبخند ۰۰  مامان
پدرانه چشم   یدوغ در دست داشت با نگاه براق و پراز ذوق و شوق ی وانیل کهی و بابا هم درحال کردیم

 بمن داشت!

 

خودتون  یرو قشنگ برا ییاالی و فکر و خ نین دارسرتو یتو یینقشه ها گهیم گفتم: احساسم دهیخند
 شنوم!  ی! خب منیداریکه چشم از من برنم نیدیپرورش م 

 

ازتون   توننیعاشقتون شدن و نم  دیجناب! از بس خوشگل هست   ررررررریگفت: نه خ یکجک سونیآ
  چارهیب !کنهی عشقوالنه نگام نم یو اصال اونجور ندازهیبه من نم ینگاه یکس یچشم بردارن! دقت کن 

  یبشم! اصال آدرس دوب  ی دختر فرار ینامهربون  نهمهیکه کم مونده برم از دست ا سوووووونیآ
 برسونم؟ یخودمو به دوب  تونمیم یچطور ت؟کجاس 
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 . دمیمنه و خند هیشب   یلیخ  گفتندیانداختم که همه م سونیآ  یبایبصورت ز ینگاه

 

  شهیهم یول خوردند، ین اجازه اش آب هم نمراز چشم و چراغ مامان بابام بود که بدوزبون د ی دختره
 همه مون براه بود!  ی هم نبود و دعواهاشم که شکرخدا برا ینازشو داشت که تموم شدن

 

 بشه و تنهامون بزاره!  یدختر فرار خواستیتند م  خوردی هم م یبه توق    یتق   تا

 

 یزانو یرو انیآرحسود قبل از اومدن  سونِ یمامان خندان گفت: آ میدیخند  یم  یهمگ کهیحال  در
 پرروووو؟   یدختره  یهست ی بازم شاک یبابات بود

 

که کامال حس    نیبود دهیو لباتونم برام ورچ نیکردیبدجور نگام م نیداشت دمیخندان گفت: د  سونیآ
م بابا دربست مال شماست،  نــــــــــه؟ واال منکه سرکار هست دیکردم جاتونو تنگ کردم اونم شد

 هم مال ما باشه واالااااااااا! قهیده دق هی شهیم یچ

 

تو داغ داغ بخور که   انیخنده هامون خونه رو برداشته بود که مامان رو بمن گفت: آر یصدا گهید
من برعکس تو،   یدون ی. خودت مزنمیحرف م یاجازه بده منم کم سونی. اگه آشنیاالن سرد م

 داغ دوست ندارم. یراشکیپ

 

 دهیهم برام ساالد کش سونیکه آ ختمیرسس کچاپ رو روش   بشقابم گذاشتم و یرو تو یراشک یپ دو
 تشکر کردم.  مونیکنار بشقابم گذاشت و از دختر فرار
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 ؟ یشیم  ریپ یو کم کم دار یسال دار ۳۴  یدونیم انیآهسته گفت: آر  مامانم

 

تکون داده گفتم: بله سنم رو   یباال داده سر ییبا ابروها  دمیجوی رو با لذت م یراشک یپ  کهیدرحال 
  ایمن هنوز بدن یکه خبر دارم همسن ها یی! آخه تا اونجاگهیشدن رو نه د  ریپ  یستحضرم ولم
 شکم مامان جانشون  هستن! یو در ماه نهم تو ومدنین

 

! دینکن فیخندان گفت: اشتباه به عرضتون رسوندن آقا که لطفا ضرب المثل رو هم تحر سونیآ
 صاحب بچه هم هستن!دن و االن ازدواج کر چ،یکه اومدن ه ایشما به دن یهمسن ها

 

  میسال که دوست دار ۰۰سالمه و بابات هم  ۰۰ من  یدونیبرام رفته ادامه داد: م یچشم غره ا مامان
 !؟؟مین یو نوه مونم بب  عروس میو آرزو دار

 

جآآآآآآآآآآآآآآآآآآآنننننننننننممممممم که قرررربوووونتــــــــــون برم من  یزنان گفتم: اِ   لبخند
که  دییخانم مراجعه فرما سونی به آدرس آ دیپس لطف کن  خوادی! اگه دلتون نوه میهههههههههههاله

بده! من هنوز بزرگ نشدم و   حی و بر قرار ترجفرار ر خوادی م ییو از شدت تنها شهیم رشمیداره کم کم د
 واال!  دهیم ریش یکه دهنم خالصا مخلص بو  ادهیز  یلیفرصتم خ 

 

تا   نی ازدواج دختر و پسر زم یماجرا یدونی! خودتم ممیزم ندارطه السفس  انیمحکم گفت: آر بابا
 شوهرش بدم!  ینکرده که عمرا به هرکس دایهنوز آدم قابلش رو پ سونی و آ کنهیآسمان فرق م 

!  رمیکنم و آرزو بدل نم یباهاش باز یکه کم خوادیدلم نوه م کنمیو اعالم م گمی به عنوان بابات م  منم
که بشه به هوا پرتابش   میخوایکوچولوشو م  یکیدادنش گذشته و ما  یز وقت بازمهران که ماشاا... ا

 کرد!
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 رفت! اول عروس بعد نوه لطفا! ادتونیتند گفت: بابا عروس  سونیآ

 

 ! یکن ها فضول باش یادآوریهم فراموش کردن تو  یو گفتم: هرچ دمیخند بلند

 

وسم و بعدم نوه! فقط زود باش  غل کنم ببعروسمو ب خوام یدخترم. اول م گهی گفت: بله راست م  بابا
 صبر ندارم! گهیکه د انیآر

 

و مقدار    ستیاصال انصاف ن نی تقاضــــــــــا، باور کن  نهمهیو ا نیداد یراشکی پ هیگفتم:  خندان
آخــــــــــه! مگه  دیرحم کن یندارن. لطفا کم یبا تقاضاهاتون اصال و عمرا باهم همخوان  یراشکیپ

همه  کهمملکت کدوم زن و دخترررررررر   نیزن گرفت و صاحب بچه شد؟ حاال در ا شهیدو روزه م
 یسخت یداد کدوم دختره کدوم مادر؟ چه تقاضا ص یشخت شهیهم هستن و اصال هم نم یقاط

 خداجووونم که کارم دراومد!

 

! یکنی م داشیپ یبگرد یکه اگه کم ادهیدل تو هم دختر ز یگفت: برا دیخند یم کهی درحال مامان
آوردن. خب  شویکه امروز کارت عروس  کترهی هم ازت کوچ ی.......... پسرعموت محمد چندسالانیآر

 . نیهم  میبکن نکارایو از ا میآرزوهامون برس به میخوایماهم م

 

  یبرا طممیبا ازدواج ندارم و شرا  یمن کال مشکل نیدوغ خوردم و گفتم: باور کن یکم دهیبلع غذامو
کنم!  دایذهنم نقش بسته رو پ یکه تو یدختر موردعالقه مو، اونجور تونمیمازدواج فراهمه. فقط منم ن

کمال   تمامفرصت عروستون بشه و به تمام آرزوهاتون  نیکردم در اول داشی تا پ دمیبهتون قول م
 ! خوبــــــــــه؟نیبرس
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ن که دور و برت رو خوب و با دقت نگاه ک یساالد دهنش گذاشته گفت: پس لطف کن کم  یکم مامان
که دختر دلخواهتم بهت ندن! واال عروس شوهر   ینکش  دکیپسرو  ریو اسم پ شهیم  رتید یادیداره ز

 الزم داره بابابزرگ الزم نداره که!

 

پسرمون  میبده که افتخار بد یدست میزی! لطفا صاحب دختر چ هیچه حرف نیمحکم گفت: خانم ا بابام
 دامادشون بشه!

 

 تختم افتادم.  یاز ناهار خودمو به اتاقم رسوندم و روا بعدحرفه  یو خندان از همه  خوشحال

 

  یضیف  میازدواج کنم و همه رو به آرزوشون برسونم که خودمم از زندگ خواستیمنم دلم م راستش
  وندیو خاطرش بهم پ ادیو شبها و روزهامو با  ارهیکه بتونه دلمو بلرزه درب یکو اون دختر یببرم. ول 

 بزنه که ......!

 

 ..بود...  دهی........ دروغ چرا هنوز دلم نلرز یول   کردم،ی بود دور و برمو خوب نگاه م مدتها

 

 . میکردی خودمونو آماده م دیو با دیمحمد رس یروزگار، روز عروس  عی و چرخش سر هامیتمام دوندگ با

 

! من عاشق  خواستیم یرقص عال  هیو راستش دلم  مینداشت یکی نزد  لیفام یوقت بود عروس   یلیخ
 .  کردمی به رقصهام افتخار م میلیکه حاال خ  ومدمیرجورش برم بودم و از پس ه رقص 
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 بخودم انداختم. نهیدر آ ینگاه

 

 ....ومدنیبودن و بهم م کیش  میلیخ  میانتخاب یممکن نبود و لباسها نیاز ا ن یبهتر

 

همرنگ   یهاروشن و کفش  راهنیو پ رهی ت  یتونیبا رنگ ز ا یتالیا یو اسپرت مارک ِزنارد کی شلوار ش کت
 شده بودم.  یعال  گهیکت شلوار که د

 

کرده رو برسون   کیجوان ش نیو حتما صاحب ا اطا یلطفا و احت زدم و دعا کردم: خداجووونم یلبخند
 و از اموالش مراقبت کنه!   ادیکنان و با عشوه ب یل یکه ل

 .......! رمیبگ یافسردگ یخسته ام و برام نخواه که در اوج جوون  ییاز تنها گهید منکه

 

 اومدم که همه آماده منتظرم بودند.  رونیو خندان از اتاقم ب  خوش

 

  رید یلی ! خیماهــــــــــ یاد ی ز یکنیفکر نم  یرآب ی به سراپام کرده گفت: ز یخندان نگاه سونیآ
 خوشمزه! یآش رشته  میدیها نگو نفهم  یکرد

 

تا دعوا  نی م پاشودا! االنبووووووخ کمی شلیوروجک! من خوِد خود ش هیگفتم: آش رشته چ خندان
 .......چرخهیبازم زبونش ده تا ده تا م سونیآ نیکه ا میفتی ب راه  مینکرد

 

نشسته منتظرم   ییرایپذ یتو سونیاومدم مامانم و بابام و آ رونی حاضر و آماده از اتاقم که ب ۶  ساعت
 بخونه اومده بودم.  رترید یندگ ینما یبودند که بخاطر کارها 
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  دمیو ذوق به سراپام انداختند، که فهم  نیپراز تحس ی چنان نگاه یهمگ سون،یآ یاتمام متلکه با
 .  ستیقدوقامت و لباسهام ن  یتو یکردم و حرف  کیواقعا ش

 

 لبام نشوند.  یرو رو یلبخند   دیدرخشیچشماشون م یکه تو یشوق

 

 .میمن راه افتاد نیماش  با

 . نواختیرو م  یهنگ قشنگآراسته شده ارکست آ ییبایکه همه جا بز میجشن شد وارد

 

رو   سونیمنو آ یعروس یگرفتند و در برابر مبارکباد گفتنمان آرزو لمونیتحو یعمو به قشنگ ی خونواده
 داشتند.

 

 .مینشست یزی داشتند و خودمون دورهم سرم یداریآورده بودند د فیکه تشر لهامونیمادرم با فام پدر

 

 .میکردیبا شوق نگاشون م یو همگ دندیرقصیم یگبه رقصندگان وسط سالن افتاد که به قشن نگاهم

 

نشسته بودند، دو نفرشون خودشونو رسونده دست از  یگوشه ا زیم هیسر  یکه همگ لی فام یجوونها
 .وستمیکرده به جمعشون پ شونیسرم برنداشتند و به اجبار همراه
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لن شده بعداز  که مهران هم تازه وارد سا گذشتیا خوش مو خنده هاشون واقع  یبا شوخ دورهم
دل  یتو یکاراش خودشو بنحو  نی بود و با ا شیشگیکه کار هم ختنیزبون ر یبا همه و کل  یاحوالپرس 
 همه شد. یهایشلوغ باز یقاط  دهیرس  کرد،ی همه جا م

 

تونستم   ای آ دیپرس   به قرض ناقابلش کرد و یو خنده، مهران خان زمزمه وار اشاره ا یشوخ   یکم بعداز
 دود شده به هوا رفت.  یتمام شوق و ذوقم در آنکه  نه، ایآماده اش کنم 

 

  ادیز ی ها نهینداشت و منم با هز یبدردبخور یفروش گذاشته بودم هنوز مشتر یکه برا  ینیزم
نداشتم که فقط قرض مهران خان رو پرداخت کنم، حاال چه  یون یلیم  35حسابم  یواقعا تو  یندگ ینما

 ! کردمیه پرداخت م مخارج سرسام آورش که هرما  ی هیرسد به بق

 

کالهمو به آسمون پرتاب   دیبره که با  نییآب خوش از گلوم پا دادیروز اجازه م ه یمهران فقط  نیا اگه
 ! دونستمیم نیزم  یآدم رو نی و خودمو خوشبخت تر کردمیم

 

رو چنان  یرقص زورک  قهیدق کیفقط  ی. ولمیافکار بودم که با اصرار دوستان وسط رفت نیهم در
رو هم ندارم چه برسه به رقص و نقاره    یعروس یحوصله   دندیم که فکر کنم همه فهمردک یسرهم بند

 هاش!

 

با هم وارد سالن   یاز چند دختر و پسر افتاد که همگ یپ ینشسته بودم که دورادور چشم به اک  تازه
 کردند.  یشدند و با پدر مادر عروس شروع به احوالپرس

 

 !نمینم و اطرافمو خوب بب رده بود چشمامو خوب باز کحرف مامانم افتادم که سپ ادی ناخواسته
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از نظرم دور نمونه.  یزیو چ نمی رو بب  یقشنگ همچ دی باز کردم که شا یادیچشمامو ز یکم راستش
 لبام نشست.  یرو میوونگید نیهم از ا یلبخند

 

 .کنمی فراموش نم  چوقت یلحظه رو ه  اون

نظرمو جلب   زدیدوستاش حرف اول رو داد م نیمتانتش در ب کهی به سالن درحال یشدن طناز وارد
 کرد.

 

. اما موجود  زدیدر وجودشون موج م یذات  یطنتیش ی موقر وارد شدند ول یهرچند همگ دوستانش
 دوستاش بود.   یشده بود ماورا رهیمهربونش خ  ی افهیق یچشمام رو یکه لحظات یآروم

 

 بود!!! یاش چقدر خواستن  افهیق  یدر اوج سادگ ایخدا

 

  ینداشت، اصال نم   یاصال به دور و برش توجه کهیو در حال  ومدیو خرامان جلو م  یامآر به  یلیخ
 تونستم نگاهمو ازش کنار بکشم.  

 

  یجمع مارو انتخاب کنند و زمان کینزد یزهاینشستن م یبرا کنمی دارم دعا م  دمیبخودم اومدم د تا
  یله از ما نشستند، از خوشحالاصف  زیبا دو م یو همگ دندیمادر عروس بطرفمون چرخ ییکه با راهنما

 لبام نشست.  یرو  یلبخند

 

 . گذرهیم یدور و برم چ دمیفهم ینم گهیقشنگش بطرفم بود و د مرخین
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پالتوشو درآورده همچنان با شالش    ییایدوستاش با چه حجب و ح  یو خنده ها یشلوغ  انیم در
اومده و  رونیب یخونواده ا چه از دمیفهم یو م دمید یسوال بود که کاش م ینشست، برام واقعا جا 

 بود!  ریسربه ز نهمهیبزرگ شده که ا یدست چه مادر ریز

 

 . کردم ی و نگاش م دمیکش یسرک م یه میهم نشسته بوددوستانم که دور  یسرها نیب از

 

که ته دلم  نمیشو بب یخواستن ی افهیق  کیبطرفم برگرده و از نزد یلحظه ا خواست یدلم م یبحد
 از خودم عجله داشت. شتر یب  یلیقلبم خ  نکهی روغ نباشه مثل اشتم و دخاص دا یدلشوره ا

 

 . دیتمام مهمانان مجلس چرخ یآِن کوتاه..... بطرفمون برگشت و نگاهش رو کی......  یآن فقط

 

مجلس جشن و سروصدا رو بزور   زنه،ینگاهش موج م یکه تو یچرا احساس کردم با غم دونمینم
 تونستم درموردش قضاوت کنم! یو ...... واقعا نم شتباه بوداحساسم ا دمی!!! شاکنهی تحمل م

 

در انتظارش    یساعت میو ن  خواستی که دلم م یقشنگ اونجور یلیبود، خ  هیمشغول نگاه کردن به بق تا
چشمم در چشمان قشنگ و  دی ما چرخ زی بطرف م دگانشیبودم نگاش کردم و نگاش کردم، که تا د

 پراز حرفش زوم شد!

 

  زیبود که با برگشتنش بطرف م  یا  هیچهره و نگاهش، فقط ثان دنید کباری یراخواستنم ب   برابر اوج در
  دیشد یام رنگ تعجب رهی نگاه خ دنیکوتاه نگام کرد......... حاال از د یل یا و افتادن چشمش بمن خم

 بصورتش بزنم! یکه کم مونده بود لبخند  دمیرو در چشماش د
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 !!!هایوونگــــــــــید نیو ا انیآر

 

 تونستمیم یعنی.......... چرا؟ دیدرخش نشیدر چشمان غمگ نیتحس یکه لحظه ا یچه نگاه اما
 تحفه و آش رشته بوده!! سونیمِن بقول آ دنِ ینگاهش بخاطر د نیباشم تحس  دواریام

 

 !کردمی نگاش م همچنان

! دادیبرام م  دیجد یدلم خبر از اتفاق  یمحجوب و تند نگاهشو ازم برگردوند که لرزش ناگهان  یلیخ
 براش نداشتم... ی نام  چیدش و هدرمور  یحس  چیلحظه ه نینامانوس که تا ا   یاتفاق

 

پرشر و شور بود برنگشت....... مگر   یکه همه پراز جوانان زمونی بطرفم م گهیمنتظر شدم د  هرچقدر
 شد.  رهیبه هم خ یو باز نگاهمون لحظه ا فتادیبرداشتن پالتوش که داشت م یبرا

 

و   زی عز یشده بودم و تمام حواسم توسط مهمان  یعروس   الیخ ی..... ب انیمــــــــــن..... آر...... من
 رفته بود...  غمای بطرف ما داشت به  یمرخ یناشناس که فقط ن 

 

راحت و بدون   یل یهمه خ ،یکرده بودند و سرشار از شاد  کیکه ش یون یمهمون به همراه آقا یخاتونها
با    کردمی مکه من نگاش  یدختر چشم نواز یوش بودند، ولرخس  هاشونیحجاب با خنده ها و شوخ

هم  یو گاه کردی که قشنگ هم همه جاشو پوشونده بود بدون حرف فقط به دوستاش نگاه م یشال
 !  دیخندی ز میر  زیر
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نشست که   یم  یی........ کاش جانمیدوست داشتم هرلحظه تمام رخش رو بب  یل یچرا خ دونمینم
 ! کردمی نگاش م یخواسته هروبروم بود و منم از خدا

 

 وستهیپ  تی که اکنون بواقع یمحال یتوجه و نگاهها و خواستنها واقعا از محاالت بود! ول  نیو ا انیآر
 بود.

 

بشه   داریحسشو ندارم. تا حس رقصم ب   نیرقص فقط گفتم: عموجان باور کن ی برابر اصرار عمو برا در
 هم ندارم! یسرودروامورد  نیدر ا  نیدون یم که خودتون مبدون تعارف وسط

 

  میصداشو تنظ  یهم که پشت سرما گذاشتند رو کم  ی باند  دیبا خنده اضافه کردم: لطفا اطالع بد و
 کنند که گوشمون کر شد!

 هم کرکننده بود!  واقعا

 

 ی نهیمن زم یول م،یمهمونا چشم داشت یبه همه  م،ی خوردیم م،یدیخندیم م،یزدی حرف م  یهمگ با
 دوستاش نبود! یشلوغ یبود که با متانت نشسته و اصال قاط  یدختراز حواسم بطرف  یشتریب

 

چشم نواِز   یبدست گرفتند، ول  یبا هم وسط رفته کل جشن رو با شاد یدعوت همگ ن یبا اول دوستاش
رفتارها مانوسه   نیسال تمام وجودش با ا یاز حد بود که کامال مشخص بود سالها شیمن متانتش ب 

 از وجودش!   ییو جز

 

 . کردی کنجکاوم م شتریو ب  دیرس یش به مشامم ماز رفتارها  یاندوه یبو راستش
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! هیبغل ز ی دختر م شیحواسم پ دهیبود، فهم   نکارایکردم مهران زبر و زرنگ که خودش استاد ا حس
 زبل!  یبود پسره  ایلبخندش بصورتم کامال گو

 

  شیم ششدانگ پو حواسنبود  یشدن  ر،ینه خ  یجمع کنم، ول شتریحواسمو ب  کردمیم یهرکار گهید
 دختر و رفتارهاش بود. 

 

....... چطور امکان   یبشم، ول  کیبهش نزد شتریب تونستمیشناختمش و م   ی داشتم کاش م آرزو
 داشت...

 

 هستند. هیاز دوستان مهد  یدرست حدس زدم. همگ دمیو داماد وارد سالن شدند و د عروس

 م. سوال کن یدر موردش از کس تونستمیخوشحال شدم که م 

 

وسط درحال رقص بودند، بلند شدنش   یکه باز دوستاش به افتخار عروس و داماد همگ یقیدقا بعداز
 دنج رسوند.  یکه خودشو به گوشه ا دمید زی رو از پشت م

 

 عذاب آور بود! یل یبلند باند دور شده که حاال بازم با کم شدن صداش، خ  یبودم از صدا مطمئن

 

  یصحنه ا  دنیهمصحبتش بشم که با د یو کمکنارش برسونم  بودم که خودمو یراه یجستجو در
 بلند بشه!!و کم موند دود از کله ام  دیجه  رونی از چشمام ب یجرقه ا
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رسونده بود و داشت با خوش و   نیتمام، زودتر از من خودشو به دخترک مت  یتخس با زرنگ مهران
 نشست... یبش کنارش م

 

 . کردمی رگهام رو احساس م یداغ خوِن تو انیرو بود و جر  رویز دلم

 

 !رهی گرم بگ یو باهاش اونجور  نهیحق نداشت کنارش بش مهران

 

 بود. ندی برام خوشآ یلیکه خ کردی دخترک ناز با همون متانتش با مهران رفتار م ومدیخوشم م فقط

 

  کنمی از رفتار مهران دارم جلز و ولز م دونستمیکه اندازه اش اصال مشخص نبود و فقط م یقیدقا بعداز
نتونستم تحمل کنم و بلند شده بطرفشون رفتم که مهران مشغول  گهید ست،یو حالم اصال خوب ن 

دوستاش همچنان درحال رقص   کهی هم مشغول گوش دادن بود درحال   یو دخمل ختنی زبون ر
 بودند....

 

 دائم نفسش حس تو را داشت منم  آنکه

 نگهداشت منم  نهیعشق تو در س نیچن نیا

 

 

 ی و شاداب توئ فرو رفتهدر ناز  آنکه

 دلهره برداشت منم  یکه دل کاشت ول  آن
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 یی تو ستین یکه از من ته ذهنش خبر آن

 تو را خاطره پنداشت منم  یایرو آنکه

 

 

 ی که کافر به دل مومن من بود توئ  آن

 هر شعر تو را معجزه انگاشت منم آنکه

 

 

 ی من خنجر غم کوفت توئ  ی نهیبر س آنکه

 برافراشت منم   ریکه قامت به قد ت  او

 

 

 ی توئ دیکه در باغ غزل گشت و خرام او

 باغچه نگذاشت منم   نیبوته در ا کیکه  او

 

 

 ی که عاقل شد و راه خردش رفت توئ او
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 که در مزرعه اش بذر جنون کاشت منم  آن

 

 

 

 

 

 

                                                 13 

 

 

 

 ! دایافتاده بود اون سرش ناپ یشوردر دلم  یول رفتمیبطرفشون م همچنان

 

  یکه حت کردم ی نسبت بهش احساس م یت یو با هم آشنا نشده، حس مالک فتادهین  یاتفاق چیه هنوز
دور برش بگرده و  ادی نبود و  حق نداشت ز ینگاش کنه! و مهران هم مستثن  یدوست نداشتم کس
 همصحبتش باشه! 

 

 بود!  ششیاز من پ وتر فعال که مهران جل  ومد؟ی از دستم برم  یکار یول
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و دخترک ناز با    ختی ریو دورادور چشمم بهشون بود که مهران زبون م داشتمیقدم برم بطرفشون
 .دادیمتانت خاص خودش بدون حرف فقط گوش م

 

 . دمیسرشون رس یمتوجه من نبودند که باال هنوزم

 

 یرو تو  یرگمردس یصورتم نشست که لحظه ا یباال اومد و رو یسالمم چشمان دخترک در آن  با
 چشمان قشنگش شاهد بودم.  

 

 دهیو لبام کش  رمی لبخند زدنمو بگ ینتونستم جلو دونمیفقط م  دم،یبود رو نفهم  یچ  شیسردرگم علت
 شد.

 

کرد و نگاهشو  یمعرف  نیآرام خودشو نازن ییبا صدا یدعوت مهران کنارشون نشستم و وقت با
سوختم و   یگر گرفته که داشتم م یجورکل وجودم  کردمی ، احساس مبه دستاش دوخت   نیشرمگ

 ناشناخته به رقص در اومده بود در تکاپو بود!  یلیقلبمم که به دل

 

صاحبش بود و منهم......... بشدت    یلطافت واقعا برازنده   نیکه در ع ی......... اسمنی نــــــــــازن
 اسم...........  نیخواهان ا

 

ما نبود و کاش   نیب گهیادر مهران هم بود که دبزرگترم و ماسم خواهر  نیربونش، نازن از وجود مه  دور
 .گشتی به خونه مون برم گرید  یمان  در وجهه ا نینازن  کردیخدا قسمت م 
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از نوه  یکیدوست داشتند اسم  شهیکه هم شدندیفرد مامان و بابام م  نی کنم اونموقع خوشحالتر فکر
  یزبانها جار یبرو شهیخونه مون هم یتو بزارند و اسم دلبند از دست داده شون، نی هاشونو نازن

 باشه!

 

  رفت،یرو نشونه م  نیکه راست هم نازن   هاشیاز حرفا و شوخ ی. ول کردی م طنتی و ش زدیحرف م  مهران
فقط نگاشون   یبرام نامشخص و نامانوس بود. ول لشیکه دل  دیجوشیدلم م  یتو یراستش حسادت

 . کردمی نم دایگفتن پ یبرا یو اصال حرف کردمیم

 

  هیهام بخاطر دختر چهیتمام حسادتها و دل پ ی عنیانداخته فکر کردم:  نی بصورت قشنگ نازن یاهگن
موجود   نیهمچ  گذشتیوجه از ذهنم نم چیساعت هم به ه نیشناسمش و تا به ا  یکه اصال نم

 اصال؟   یچ یعنی کنه؟یم  یاز شهرمون داره زندگ یگوشه ا یطناز

 

بهتره بلند   کنه،ی م ایمه  ری مهران پرحرف شمش یداره برا راهه ودلم ب یهم که تو  یمیاوضاع وخ  نیا با
  یدخترخانم رو نم نیجماعــــــــــِت حاضر در مجلس، من ا یبلند اعالم کنم ا نجایشم و هم

فقط   ترسه،ی نمحق داره و  یلحظه به بعد اگه کس نیاز ا ی بودم، ول  دهیند شونویمروز اشناسم و تا به ا
نفس کــــــــــش تنها با   یییییییییبده که آآآآآآآآآا لشونی تحو یحرف  ایبنداره  یبطرفشون نگاه

 من طرفه!  

 

به رقص   یمهران داره با زبون باز دمیلبام نشست که د یرو یوارم خنده ا وانهیاز افکار د دوباره
 . کنهی دعوتش م
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  یو برا  فتادیان راه ماگه با مهر ؟ییییییییچ کردی! اگه قبول مختیفرو ر یهررررررررر دلــــــــــم
  نیدوخته شده بود که در برابر تمام دلشوره هام، نازن نی فقط نگاه نگرانم به نازن ؟یچ رفتی رقص م

 ! ستیاهل رقص ن  ادیگفت ز داد و یما قشنگ جا خال  یبانو

 

هم  ادیز  میکه متاسفانه خوشحال دم،یرقصی تنبک م رهی قلبم با دا یذوق کرده بودم و داشتم تو واقعا
 !!اوردیم ندوا

 

جوان و حدودا همسن و سال خودش، که وارد سالن شد رو   یبا آرامِش خاص خودش، آقا نی نازن
  یاصال بتونه همپا ینداره و فکر نکنم کس مظاهر رقصشون حرف  ینشون داده گفت: دوستمون آقا

 که کارشون حرف نداره و محشره!   نیبه رقص دعوت کن شونیبرقصه! لطفا از ا شونیا

 

 تمام شکمم!  ی شدن گوشتها زیر  زیر ه یداشتم شب یحس  فشی حرف و توص نیا با

 

 ! دادمیو چندتا فحش آبدار بخودم م  دمیکش  یخجالت نم  کاش

و   خواستی اوصاف اگه خدا م نیو واقعا انتخاب نکرده حسادت تا چه حد؟؟؟ با ا دهیاز راه نرس یعنی
و  گرانیکه حاال بخواد از د فتهیهش بچشمش ب  یکس ذاشتمیفکر کنم نم شد،یمال من م  نی نازن یروز

 هم بکنه!  فیبا رقصشون تعر اشیهمکالس

 

که فقط گفتم:   دیدر من جوش نهیاز ک ییروی ن چنان منو تکون داد و نیشون افش  یاز همکالس فشیتعر
 .  دیری زود پس بگ یل یحرفتونو خ دوارمیام
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  ییدوتا یو دارم برقص  ستادمیبود اکه هنوز کامل هم ننشسته  نیسر افش یباال دمیبعد د یلحظه ا و
 خانم خواستارش بودند!  نیکه دوستشون نازن کنمی دعوتش م

 

 .  دمیکردند که خند  کشی رو ال نیدورادور نازن  ،یخوشحال  یخندان و با هرهر کرکر و کل زی سرم یدخترا

 

 نی! اخــــــــــودمون یبه نــــــــــاز نیگفت: آفــــــــــر دهیاز پسرا کش  یک یتا  یول
رو هم تحت کنترل داره احسنت و    یهمچ یرجلکیما که دور از همه نشسته و ز  یخفته  یبارویز

 !نیکن  فیماشاا... براش رد

 

 عود کرد!  دایبود که بازم حسادتم شد اونوقت

 

از   یدوست ندارم کس دمیفهم یفقط م  دونستم،یرو نم  دادمیبخودم حق م نیدر مورد نازن  چقدر
 خودشووووووون!   یچه برسه بشه ناز ارهیو بزبون بو اسمشبکنه   فیتعر نی نازن

 

 . میوسط رفت  نیبا افش زیافراد سر م یقهایتشو با

 

به  نیبرقصم که از ا بایبراش ز یبهم داده بود که فقط دوست داشتم بحد  ییروی با حرفاش ن نی نازن
 .....گرانیحرف بزنه  .......... نه د انی بعد فقط در مورد رقص من..... رقص آر

 

کم و کسر نداشت   یزیهم چ نیه اونشب ارائه دادم و صدالبته افش بود ک یرقص  نیباتریخودم ز  بنظر
 ! میرفتیجلو م گهیهمد یو همپا
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  یکه با چشمان دیچرخ یم  نینازن یصورت خندان و سرشار از خوشحال یکه دورادور نگاهم رو یگاه
  نگیاحساس دوپ کرد،یتنها رقص منو نگاه منگاهشو فقط فقط فقط بمن دوخته بود و  یغرق در شاد

 .دادمیرو ادامه م  یآذر  ریو نفس گ  بای رقص ز ،یشتریب یرو ی و با ن کردمیشدن م

 

 شاد و چشمان درخشانشو آرزو داشتم. ی افهیبودم و ته ته دلم فقط ق یراض  شیاز خوشحال چقدر

 

که  میرقص بود وب درحالساعت بک میکمکمون اومد فکر کنم درست نبه  یکه با رقص فارس  مهران
 .میتازه کرد  ینفس

 

رقص به وسط سالن دعوت   ی برا سونیو عروس و داماد هم توسط آ شدینواخته م  ییبایز آهنگ
 شدند . 

 

 آوردم! نیی پا ن ینازن ینامحسوس برا یرقص ماست که نفس زنان سر یبود آخرا مشخص

 م! بود دهیکنم فقط خودش متوجه شد براش با تمام وجودم رقص فکر

 ! کردمیدق م دیفهم یاگر نم یعنی

 

بازم من    ی. ولمیاستراحت کرد  ینفس زنان کم  دهیشد که کنار کش  ریعروس و داماد سبب خ  رقص
 !دمشید یبود که م نی بودم و سالن بود و ........... فقط نازن

 

 بود!  نحلیا من چه کرده بود، کال برام الب  دهیوروجک از راه نرس ی دختره
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 دور هم جمع بودند. لهایده ام رفتم که با چند نفر از فامنواخو  زیسر م به

 

منکه رقص تورو به اون   انیبود گفت: واال آر ومدهیخندان که هنوزم رنگ و روش از رقص بجا ن سونیآ
اونهمه   ی حواله کرده بود که تونست  ییروی داده ن یبهت قدرت یکس  کنمیفکر م  دم،ید ییبای و ز یتند

 ! دادمیکرده فرو م  دایپ  ییز عوض تو نفسم گرفته بود و بزور هوان ا! میو برقص  یروپا باش 

 

در   یاز کجا و کدوم طرف بود که حت رویجذب ن نیا نمی بگردم و بب دی. بایگی گفتم: راست م خندان
 رو به آدم ارسال کنن!  یقدرت و انرژ نیا توننیهم نم  نیمعبد شائول

 

هم خودشو به اونا رسونده و  نی رفتم که نازن دمیدوستان جد زیخندان همه شونو ترک کرده سرم  و
 کنارشون نشسته بود.

 

چشمان شادش   یراست و خواهنده تو یرقصمو ستود، لحظه ا ییبایازم کرد و ز نیکه نازن یتشکر با
 تونیوجه ممکن جواب دادم که بانو قابل شمارو نداشت و خوشحال   نیتربا یبه ز  ینگاه کرده از خوشحال

 رو آرزو دارم!

 

 . دندیخند یما م  یفهای وروجک واقعا حالشون خوب بود و داشتن به تعر یتراخد

 

و هم غذا  میخورده شد که با اصرارشون کنارشون نشست دیدوستان جد یمیصم   طیدر مح  شاممون
 . میشد
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 هم نشسته  هرلحظه نگاهم بصورتش بود! یروبرو نی که خدا رسونده بود و با نازن منم

 

که  یغم  یول شد،یاشتهام بازتر م فتادی م نینازن  یایرشار از حجب و حکه چشمام بصورت س هرآن
 هرطور شده علتش رو بفهمم.  رمیبگ میآورد، باعث شد تصم ینگاهش سربرم یگاها تو

 

برسونم و    نی کرده خودمو به نازن  یهرچه زودتر خداحافظ لیدوستان و فامگرفتم تا با  میتصم اونشب
  شتریکسب کنم و ب یهم مدنظرم بود ازش اطالعات شتریب اون وقت شب همراهش باشم که یبرا

 بشناسمش..... 

 

داشتند خودمو نجات   یکه اصال دست از سرم برنم  لیفام  یتا من بجنبم و از دست چندنفر پرگو یول
 شدیکه داشت از محوطه خارج م نشیمهران به ماش  یرفته بود و با اشاره   نیبدم، متاسفانه نازن

 ستش دادم.فعال که از د دمیفهم

 

از فکرم   شدی دوخته بودم که داشت باهاش خارج م ییو چراغ عقب پژو  نیچشم به ماش همچنانکه
 گذشت: 

 

 عمر   کی

 یهــــــــــوا

 خود  دل

 امــــــــــا ...  اشتمد
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 لحظه  کی

 " تــــــــــو" نگاه

 خت یهم  ر  به

 را دلــــــــــم

 

جان اگه چک منو تا وقتش آماده و    ییگفت: داکنان  زمزمه کردینگام م  طنتی که فقط پراز ش  مهران
 ! ادیو دلتون حال ب   نیکه حظ کن  دمیبهتون م یشماره تلفن  ،یمنو از مخمصه خالص کن

با   تونمیم نویشماست که ا قی! الگمیم ک یچشمتونو گرفتن که بهتون تبر یل یخ ا یکنم بعض فکر
 صدرصد اعالم کنم!  نانیاطم

 

 کردم!   شبرگشتم و فقط نگا  بطرفش

 

 بود.......... دیهم کالش واقعا بع یلیزرنگ و خ  یبچه ا نیاون پدر و مادر ساده و مهربون همچ  از

 

نبود. دلم بشدت گرفته   نی از نازن یپله ها نگاهم بطرف در محوطه دوخته شد که اثر یاز باال دوباره
 .......که ....... از دستش داده بودم خواستی رو م  یکیبود ........ دلم بشدت 

 

مهران تکون داده  یبا تاسف برا یدلتنگ، سر میلی بودم و خ ستادهیمحوطه ا یپله ها یباال همچنانکه
فروش بره   نیمنتظر باش زم  ؟یکنی م نیی هم تع فیتکل ی گل کاشت یل یکارات خ  نیبا اآروم گفتم: حاال 

پول! لطفا   یپول ب گهید یای. تا سر عقل ندمیکه بهت م هیپول نی باور کن آخر ی. ول دمیپولو بهت م
 نگرد.  ادیدور و بر منهم بخاطر پول ز
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 راه افتاد. نشیتکون داد و بدون حرف بطرف ماش یخندان سر مهران

 

چشمام بود   یکه جلو یزینبود و تنها چ نیداخل ماش  یراه برگشت حواسم اصال جمع صحبتها در
شاد به رقصم  یبراق و چشمان  ید و نگاهبود که با لبخن ن یو پراز حرف نازن یناز و دوستداشتن ی افهیق

 .کردینگاه م

 

  یچ  ادینم ادمی که اصال  دیکه شام رو باهاشون خوردم پرس ییرد جمع جوونامامانم چندبار در مو یحت
 که......  دونمی نگفتم نم یچ یه دمیجوابشو دادم......... شا

 صورتم بود. ی رو  هینگاه متعجب مامان و بق دونمیم فقط

 

که  یشمی  رهنی بود پ یدختر هیاون جمع   یتو ان،یگفت: آر سونیحواسم جمع شد که آ یزمان  فقط
 ه؟ یاون ک یدیشال هم تاآخر سرش بود، فهم

 

  ؟یپرس  ی. چرا مدمیفقط اسمشو فهم ومد،یدستم ن ی زیانداخته گفتم: چ سونیبه آ ینگاه نهیآ از
 ؟یشد یمشتر

 

با   شتریآرومش، ب ی هیدختر با اون روح  که چه عرض کنم! بنظرم اون یخندان گفت: مشتر سونیآ
خدا رسوند و   دمی. دروغ نباشه منم ازش خوشم اومد که شاتو جور بود  یو روح  یاخالق اتی خصوص
 ......ایبعض یشدم برا شیمشتر
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بود  ستادهیکنار مهران ا ،یکه به منم نشون داد یتند حرفشو قطع کرده گفت: همون دختر مامان
 د؟ رکی رو نگاه م انیرقص آر

 

در   میتونست یبود که ازش خوشم اومد. فقط کاش م   ینیجواب داد: آره مامان، دختر دلنش  سونیآ
 ان؟ یبود آر  ی. اسمش چ میپرس و جو بکن یموردش کم 

 

 ! نیآهسته گفتم: نازن دمیسکوت کردم. بعد که همه رو منتظر د یکم

 

  مونیسمش پشاز گفتن ا حکمفرما شد که خودم نیماش یتو یچنان سکوت  ن ینازن  یگفتن کلمه  با
  نیخونه نازن  یشده عروسم تو یحت  ،یکنه و الاقل اسم کس بی مامان گفت: کاش خدا نص یشدم، ول 
خودت قسمت   زی شب عز نیصاحب برحق ا یزبونمون بچرخه! ا یتو یاسم قشنگ ه نیباشه که ا

 !!!شمیباشه فکر کنم منکه عاشقش م نی ن اگه اسم عروسم نازنیکن! باور کن

 

و منکه   شدیخودش لونه کرد. انشاا... که قسمت م یخاص ته دلم برا   ینوع خوشحال هی. مدیخند
 ! دیرسی مامان هم به آرزوش م ،یراض

 

! انقده نیداد یرو به منم نشون م  نیدخترخانم نازن نیبود: کاش ا  نیکه بابا رو بمن گفت ا یزیچ  تنها
 آورد؟  ر یگازش  یشماره ا یآدرس یجور شهی! نمنمشیمنم دلم خواست بب نیگفت

 

 هی نی گفتم: نگران نباش  ومدیکش م یو لبامم از حرفاش ه دمیکشی از بابام خجالت م کهیدرحال 
 بخواد!  یباشه و خدا چ  ی. تا قسمت چکنمیم  شیکار
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  چوندی چنان منو پ یرو خواستم ول نیاز مهران شماره تلفن نازن  یبه نحو یاونشب به بعد دوسه بار از
 که خودمم مات موندم! 

 

 گمش کرده بودم!  یبدجور یدست  یدست یازش بپرسم، ول  یکنم و حال  داشیپ  خواستی دلم م یلیخ

 

شماره   یکن  یاول ازش خداحافظ  ی مرد یبهمراه چندفحش آبدار، که م   فرستادمی بخودم لعنت م  یگاه
 ؟ یبر  لتیو بدرقه، بعد سراغ فام یری شو بگ

 

عجله   چ یه نیبا نازن   یخداحافظ یو برارو از سرم بازشون کنم اول همه  خواستیخب دلم م یول
 نداشته باشم .......... که اونم نقشه مو بدجور خراب کرده بودم!

 

 . ومدیاز دستم برنم یشده بود. فعال هم کار ختهیبود که ر یبود که شده و آب  یکار 

 

  کردیا مصد  دهیو اسمشو کش گفتیم نی ماجرا بود و چنان با عالقه نـــــازن ری گیپ  یدوسه بار مامان
خونه همه بدونن شماره شو مهران داره که بنظرم   یتو خواستی. فقط دلم نمکردمی م فیکه خودم ک

 شناختمشون!  ی . مخوردیذوقشون م یتو یجور

 

به پسرعموم محمد   یو زنگ تمذاش یخجالت رو کنار م  کرد، یم دایمهران ادامه پ یچوندنهایپ نیا اگه
. چون محمد ازم  ذاشتیجواب نم  یرصد خانمش منو بصد  که خواستمیرو ازش م نیزده شماره نازن 
 داشت.  یشناخت کاف
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 مهران به فروش رفت.  یموروث  نی گذشت و باالخره زم یروز چند

 

 قرضش نوشتم و کنار گذاشتم. یبرا یون یلیو پنج م یچک س هیاول   دیپولش بدستم رس تا

  یردم و بعد پولهاآماده کرو هم  کردمی خرج و مخارج ماهانه اش که هرماه بهش پرداخت م چک
 شد.    یپنجاه تومن کیبود براش خرج کرده بودم رو کنار گذاشتم که نزد یخودمم که چندوقت

 

  دادمیم لیبعد چکهاشو تحو و گرفتمیرو ازش م  ن ینازن یداشتم. االن وقتش بود که اول شماره   عجله
 تخس!   یپسره 

 

 !چونهیمنو بپ خوادیبنده و بازم م  و پاشدست  ییبهش زدم که از حرفاش احساس کردم جا یزنگ

 

  ریکه ممکنه چک ها د ستمیدر دسترس ن یهستم و دوسه روز یرفتن گهیساعت د میتا ن  د یتا شن یول
 مون هستش و منتظرمه!خون کیبدستش برسه، با ِمن و ِمن گفت در پارک نزد

 

چشمم لحظه   یبهت و ناباور انی شدم، در م ادهیپارک نگه داشتم و تا پ  یجلو  ،یندگیبه نما سرراهم
 !شدی افتاد که داشت از پارک خارج م نیبه نازن یا

 

 یهوا نی با دقت که نگاه کردم واقعا خودش بود که در ا  یباور نکردم، ول دمی دیرو که م یزیچ اول
 هم در فکر بود! یلی . خرفتیبازوش انداخته داشت م   یسرد کتش رو رو

 

 .ستادی صداش کردم که ا هیاز ثان  یون فکر و درکسربد  که دیو خون به سرم جه دیچنان تپ  قلبم
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زده باشه! با صدا زدن دومم بود صداش   یکس کردی باور نم نکهی. مثل استادیبدون برگشتن ا یلحظات 
 که آروم به عقب برگشت. 

 

 یرو تو یاز خوشحال  ینگام کرد. بعد درخشش یچشمش به من افتاد اول با تعجب و ناباور تا
 شد.   یاز شاد زی لبردلم که  دمینگاهش د

 خوشحال بود!!! دنمیمنو فراموش نکرده بود که از د پس

 

  رونیاز فکر و مغز و دلــــــــــم ب  یده روز لحظه ا نیو خبر داشت در عرض ا دونستیم کاش
 . گفتیم نو ی..... درخشش چشماش که اشدیخوشحال م نیاز ا شترینرفته و ب

 

بگم،  یکنم و چ کاریچ دونستمی نم یکه خودم از خوشحال  یرسو بعداز سالم احوالپ  دمیرس کشینزد
 سرد بود! یهوا نیشدن در ا  ضیمر یناخواسته نگران اوضاعش بودم که آماده 

 

پشت بند    زدمیروز سرد گفتم که حدس م نیکتش در ا دنیدر مورد پوش  یجد  یل یو خ لبخندزنان
 !کردی رو هم تحمل م  یصورتش حتما سرماخوردگ  ینشسته و سرخ شی شون یپ یکه رو یعرق

 

 .... یلیخوشحال بودم خ  یلیداد که خ لمیرو هم تحو اهیت و اسم سق سچشم غره رو بهم رف نیباتریز

 

مجبورش کردم لباسشو تنش کنه که مهران از پشت   یبا شوخ ده،یخندان و ورچ ییبا لبها یول
 کرد.  یذوق زده سالم احوالپرس  نینازن  دنیو با د  دیسررس
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رو   یو ناراحت  دیداشتند که راستش دلم لرز گهیبا همد یداریاحساسم گفت قبل از من د نینرفتار ناز  از
  یگرفت که خودش جا لیسرد مهران رو تحو یلیخ  نینازن یبا تمام وجودم احساس کردم......... ول 

 با هم ندارند.  یباشم که ارتباط دواریام تونستمیداشت!  پس م یخوشحال یبس

 

 بهم وقت بده که کارش داشتم...  یا قهیرکمون کنه خواستم چند دقت ت خواس یکه م نینازن  از

 

برگشتم   یبرسم، که وقت  نیکنم بعد به نازن شیرفتم تا چک مهران رو بدم و راه  نیبطرف ماش  تند
 نگاهم بهشون افتاد! 

 

 !دادیهم جواب م ن یو نازن کردی بلغور م  ییزایتند تند چ مهران

 

 . دیبهمراه سرم چرخمم شک یتو یکرد و درد   یتنگ نفسم

  یرو م گهیواقعا تازه همد ایآ دم ید یچشمم م یکه جلو ییزهایکردم. با چ   جهی سرگ یآن احساس
مهران مارمولک    نیکردند؟؟؟؟ امکان نداشت. من ا یرد گم کردن احوالپرس یمن برا  شیکه پ دندید

 شناختم!!!! پس با هم قرار داشتند!!!  یرو م

 

  یم رونی زبونش ب  ریو از ز دمیپرس  یم نی از نازن دیهرطورشده با یول د،ادیمکه کال نم پس ن  مهران
وجود داشته باشه. اصال به  نیو مت  فیدر اون موجود ظر یاصال دروغ و دغل کردمی که فکر نم دمیکش
 اهل دوز و دغل باشه! ومدیاش هم نم افهیق
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ازش دور بشم،  ینبودم لحظه ا یوجه راض  چیساعات عمرمو داشتم که به ه نی بهتر نی کنار نازن اونروز
 سوال داشت!  یجا یل یبرام خ گرفتیشدت م یکم رنگ و گاه  یغم نگاهاش که گاه یول

  

 ! اوردمیکارشو درم یته و تو دیآزرد که با یرو م یباروی ز نیا یزیچ

 

  ضیمر یکه برا  یزی دلم و سورپر  یواستنهاو خ یکه از سر خوشحال  هامیشوخ و   طنتهای با تمام ش اونروز
رو   یسربزنگاه خودمو به درمانگاه رسوندم و بهت و خوشحال  یخودم آماده کردم، وقت یکوچولو

 !کردمیحال خودم تعجب م  نیاز آن من بود که خودمم از ا ایتمام دن  دم،یچشماش د یهمزمان تو

 

  نیکمتر یرو خوشحال کنم و از غم نگاهش کم کنم که حت  یا گانهیدوست داشتم دختر ب نهمهیا چرا
چرا تمام فکر و   کرد؟؟؟؟ی ناراحتم م  نهمهیدر موردش نداشتم؟؟ چرا اندوه اون چشمان قشنگ ا یالعاط

 ود؟ قاپ زده ب مشیمال یقلبمو با رفتارها دهی ناز که از راه نرس یدختره  نیذکرم شده بود ا

 

خودش   ر یاس نگونهیسال ا یداشت که منو بعداز سالها  یچ  ا،یر  یدلربا و ب یدختر صاف و ساده  نیا
 کرده بود؟ 

 

پراز متانت و احترام، که صبر   یتیبود. شخص ستادهیا ستگاهیکاونده به باباش کردم که پشت ا ینگاه
 بود.    داریاز تمام وجناتش پد ییبایو شک 

 

تنها   نشیکه انگار نازن   دیپرس یو حالشو م گرفتیم لیرو تحو  نیخاص نازن یمهربان با پدرانه ا  چنان
 شده بود! میدر جهان تقد که به تنها پکائنات بود  ی دهیآفر

 لبام نشست.  یرو  یلبخند
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پراز عشق باهاش   نگونهیمنم مثل پدر مهربونش ا شد،یخودم م   بینص نمینازن  یقسمت بود و روز اگه
  یتو یلباش و حسرت  یرو  یآخ ایدن یتو ذاشتمیکرده بود نم ریکه قلبمو تسخ  یو اونجور کردمیرفتار م 

 !نهیچشماش بش 

  

  ی. مطمئن بودم خودش کسشدی الزم م یبلکه روز  رمیبگ  ادی گرفتم آدرس خونه شونو  میتصم اونروز
 آدرس بده!  های زود نیکه به ا  ستین

 

که بزور   دادمینشون م یهم بهش خود  یافتادم و گاه نشونیدنبال ماش یچه شور و شوق  با
که خداروشکر   نداختیبه باباش م یهم چنان نگاه یو گاه رهی خنده هاشو بگ یجلو  تونستیم

 نشده بود. یزیمتوجه چ

 

 داشتم........ از ته قلبم دوستش داشتم.....  بدون برو برگرد.... دوستش

 

و بهتر   شتریکه بتونم ب برقرار بشه بل نمونیبا مهرو محبت ب  خواستمیکه کم کم م یارتباط  بعداز
نباشه که مدنظرمه   یساون ک دیکرد و فقط گفت شا یکه باهام خداحافظ دمیرو د یبشناسمش، زمان 

 هستم........ نهایبهتر قیو من ال

 

 ساعت ماتم برده بود...... مین فقط

 

  یکه بدونه براش چ  نداختیهم نم  یمن نگاه  Pvنداد. کال به  ی اصال جواب امکهامیو پ امهایبه پ گهید 
 نوشتم.
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 . کردمیو داغون بود که روزها و شبهارو بزور تحمل م ختهی بهم ر  یبحد اعصابم

 

که بهم  کنهیم تشیاذ نگونهیداره ا یزیبفهمم چه چ تونستمیبود. اصال نم یاز همچ  یمغزم ته کال
   ....... کردیو ازم پنهان هم م گفتینم

 

  یچ یمن از ه نکهینه ا م،یکن دایپ  یو چاره ا  میباهم حرف بزن میتونستیکردن، م یدور نهمهیا عوض
 ! ارهیبزبون ن   یم تا کام حرفخودشو کنار بکشه و ال   ینجوریخبردار نشده ا

 

 لبام نشست.   یرو  یلبخند

از طرف من   خواستیدلش بنِد دلم شده بود که نم ی...... منو دوست داشت و جور دی........ شادیشا
 !!!  دادی م حی ترج یرو به همچ  یخبریو ب یبشه که دور  وسیسرخورده و ما

 

بدوش نادر   یندگ ینما یکردن کارها تلمبار مشکل و یبا کل  یشونو که شناخته بودم. دو سه روز خونه
دنبال    شد،یم ری من ختم به خ ی بوسه هیو با  دادیم لمیتحو یچنان داد و هوار یکه گاه چارهیب

  چیه یکردنهاش برام مشخص بشه، ول یو علت حرفا و دور رهیدستمو بگ یزیافتادم بلکه چ نی نازن
 ...چیبه ه

 

و   کردیم یدر فکر ط  روی که فکر کنم تمام مس کردیت و آمد مبه دانشگاه رف شی با متانت ذات  همچنان
 !فتهی دور و برش داره م یو چه اتفاقات  هیدست ک ایدن دیفهم یاصال نم
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سر از کارش   یجور  کردمیم یسع شتریو هرچه ب شدمی گرفتارش م  شتریبود که روز بروز ب نینچن یا و
 ....... ارمیدرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               14 

 

 

 

سر   یزخمها  یبرا ی کنم و مرهم  کی نزد نیخودمو به نازن  تونستمینم نکهیو افسرده از ا نیغم اونشب
 دلش باشم وارد خونه شدم. یباز نکرده و مخف 
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ا خونواده رو پاگشا کنه و از دوسه ت  هیداره دو روز بعد محمد و مهد میخبر داد تصم دنمیمامانم با د 
 . میمثل عمو و عمه هم دعوت کرده همه دور هم باش کینزد یها

 

 ! ختی ر نییپا یگذشت که دلم هر یاز فکرم چ یلحظه ا دونمینم

 

 گذشته بود که خودمم خبر نداشتم؟ یاز مغزم چ یلحظه ا یعنی

 

  ادمی امروز که تا به  کرده بودم دای . راه حل رو پدیافتادم که دلم بدتر لرز هیمهد  ادیوارد اتاقم شدم  تا
 بود!!!  فتادهین

 

  نیدر مورد نازن یکنه و اطالعات میی راهنما تونستیدوست بود و حتما م ن یبا نازن هیباشه مهد یهرچ
که   کردیم تشیداشت اذ نینازن یزندگ یتو یمنو پس زده بود! چ ینجوریبهم بده که چرا دوستش ا

 ش بود!طرافو ا ای دن الیخ یو ب رفتیخودش فرو م یتو نهمهیا

 

و همه مون در    دیرس یشب مهمون دادمیبجلو هل م یبا انگشتم اون دوروز رو زورک  کهیدرحال 
 . میدورهم جمع شد  میشام دعوتشون کرده بود یکه برا یرستوران

 

  دیسوال جواب نداشتند. پس با  یبرا  یخوب  تیو محمد کنار همه نشسته بودند و اصال موقع هیمهد
 !!کردمی هنوزم تحمل م
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همه گرم صحبت بودند و   م،یبخونه مون برگشت یو دورهم  ییرایپذ ی هی بق  یشام که برا بعداز
 سروصدا خونه رو پر کرده بود که خودمو کنار زوج جوونمون رسوندم. 

 

 . فتادیراه م  یکنار هم نشسته بودند و کارم بخوب هیفاصله از بق یبا کم   ییبار دوتا نیابود که  خوب

 

 هویدرموردش سوال کردم که  ه یکشوندم و از مهد نیصحبت رو به نازن   یمولمع  یحرفها  یکم بعداز
 زن و شوهر تا بناگوششون بازه!   شی سوالم ن نی با اول دمید

 

تا   یکوتاه داشتم. ول یو صحبت  داری د نیدادم که با نازن  حی توض  دمیخندیاز ذوق کردنشون م کهیدرحال 
علت   خوامینداده،   که االن هم من مصرانه م شترویب ییمنو قبول نکرده و اجازه آشنا نینازن  دندیشن

  ی. حتزد ن ی سردرگم و متعجب چشم به محمد دوخت و حرف هیرو بدونم، مهد  نینازن یپس زدنها
 بود! دهیخنده هاشم خشک

 

 رو گفت.   نینازن یکوچک از ماجرا یفکر کرد و بعد خالصه ا یکم هیمحمد بود که مهد ی هیتوص با

 

براش راه  یآوردن و چه بامبول  نوا یسر دختر مظلوم و ب  ییچه بال کشی یدرجه  لی فام دمیشن  یوقت
که اعصابم هم بشدت   کردیو فواره کنان به مغزم صعود م  دیجوش یانداختن، راستش فقط خونم م

 بود.  یقاط

 

 ،یبکش دک یاسم مرد رو هم  یمثال مرد باش یعنیگفتم:  کردمیاز خشم دندون قروچه م کهیدرحال 
در برابرت    ادی تش برنماز دس یکار چیپناه که ه یب یدر برابر دختر یوجدان باش  یب نهمهیاونوقت ا
عمو و پسرعمو با خونواده اش برسم که تا   نیاز ا یحساب هیکنم و  یکار گهیم طونهیبکنه؟ ش 



 دوستت خواهم داشت   ی واشک ی 

292 
 

  میداشته باشن! واال نامرد دیبا یچه رفتار نیمثل نازن  یاونم دختر هیبمونه با بق ادشونی آخرعمرشون
 تحمل کنه!  تونهیداره که آدم واقعا نم یحد میرت ی غ یداره، ب یحد

 

خوب و خانم   اتیاز خصوص  یاز چهره اش مشخص بود کم یبخاطر حرفام، خوشحال  کهیدرحال  هیمهد
  یعال  نیصحبت کن   کیاز نزد نی کرده ادامه داد: بنظر من اگه با خود نازن فی تعر نینازن  یمنشانه 

صالح    یبزاره. بازم هرچ ونیباهاتون درم باشه که خودش راحتتر  یادیز ینگفته ها  دیو شا شهیم
 کمک در خدمتم.  ی. منم برانیهمون کارو انجام بد نیدونب

 

حرف بزنم بلکه بتونم   نیبا نازن  کی گرفتم هرجور شده از نزد میفکر کردم و باالخره تصم یل یخ اونشب
 دلش بردارم.   یاز رنجها و زخمها  یدرد

  ادشیکه شبها و روزهام با   زهی دوستش دارم و خاطرش برام عز یمن بحد  دیفهم  یم  دیبا نی نازن
تا عمر دارم   تونستمیمتانتش هستم. طالقش هم اصال برام مهم نبود و م  ی فتهیو کال ش  شهیم یسپر
 شده بود!  لیکه واقعا ناجوانمردانه بهش تحم یطالق ام، یمساله کنار ب نیبا ا

 

 هیمنم به عنوان  ینباشه، ول ونی در م یو اصال قسمت نره شی پ خوامیکه م یبود ماجرا اونجور ممکن
و   یاز خود یدختر دلخواه و مظلومم که بدجور یبلکه برا دادمیانجام م دیداشتم که با یف یانسان وظا

 !شدمیم یناکسان پشت پا خورده بود مرهم

 

تمام   شهی دتر از همناز ب دخترک نیپشت سر گذاشته بود، ا نی که نازن یماجرا و اتفاقات دنیفهم  با
 افکارمو بخودش مشغول کرد. 

 

کردم با توجه به ساعات کالسشون که از قبل اطالع داشتم  دایپ  یروز بعد سه شنبه که فرصت دو
 دانشگاهشون رسوندم و منتظرش شدم.   یخودمو جلو
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افتاد که  اهر  یکرده هرکس بطرف ی خداحافظ  گهیاومدند و از همد رونیدفعات قبل با دوستاش ب  مثل
 خط واحد رفت.  ستگاهیبطرف ا شهیهم مثل هم نی نازن

 

 اومده صداش زدم.   نییتوقف کردم و پا ابونیفاصله گرفت کنار خ انی که از دانشجو یکم

 

 از اومدنم ناراحت نشه و فقط بخواد حرفامو بشنوه! کردمی دعا م فقط

 

که ماتزده فقط   دمیچشماش د یوجه رو تو   نیدتریدبرگشت و نگاهش به من افتاد تعجب در ش تا
 نگام کرد.  

 بصورت مهربونش زده سالم دادم.  یلبخند

 

بودم! پسرعموش   یدوستداشتن یدختره  نیچقدر دلتنگ ا ا یدلم آروم و قرارنداشت. خدا دنشید با
 وونهیخل صدرصد د یسوال بود! پسره  یدل بکنه هنوزم برام جا نیمه جب نی چطور تونسته بود از ا

 بود!

 

جلو اومده سالم داد که با  یبه آرام دیباز هم چشمان منتظرمو د یبه اطراف انداخت و وقت  یهنگا
 . دمیحالشو پرس امی تمام دلتنگ

 

و   نهیس  یو نگاهش رو کنهیکه اصال به چشمام نگاه نم  دهیبهم جواب م یمتوجه بودم درحال کامال
 لباسهام در گردشه. 
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باشم؟ از اول بگم من دعوا و اخم رو دوست  ن و در خدمتتون امروز برسونمتو نیدیاجازه م گفتم:  آرام
 با مهرومحبت سازش دارم!   شتریندارم و ب 

 

 بصورتم زد.   یبهار یگلها ییبایبز  یچشمام نشست و لبخند ینگاهش تو تازه

 

 رسمیاحت بخونه مر  یلیخ  سی. من با سروشمیکرده آرام گفت: مزاحم نم ینگفتم که فکر یزیچ گهید
 که ....

 

  یلیکه خ میبا هم حرف بزن یکم  خوامی . مستیخانم، هدفم فقط رسوندن شما ن نیگفتم: نازن  دنت
 !شمیکه ممنونتون م نیفرصت رو به هردومون بد هی نیا کنمی! خواهش م هیضرور

 

بعد  دی بهم مهلت بد  یفقط کم کنمی اومد که گفتم: خواهش م نیی متفکرانه از صورتم پا نگاهش
  لیخودمو بهتون تحم  گهینداشتم د دارتونوید یو اگه اجازه   ونمتونسریم  دیکه خواست ییهرجا
 !کنمینم

 

   دییتکون داد که از خداخواسته گفتم: بفرما دییبه تا یسر

 

 رو خودش باز کرد و آرام نشست.   نیعقب ماش در

 

 نباشه. یکامال راحت باشه و ازم فرار خواستمی! منهی جلو بش  یصندل یتعارف هم نکردم رو اصال
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  یبه کاف دیدی دوباره تون واقعا خوشحالم. االن اجازه م دنی به عقب برگشته گفتم: از د یو کم ستمشن
  یاستراحت دی و با دیشما هم صدرصد خسته ا م؟یو راحت باش  میبر  هاستی کینزد  نیکه در هم یشاپ
 !دیبکن 

 

  حیباز رو ترج  یکوتاه گفت: اگه براتون مقدور باشه فضا یبعداز فکر دهیاز صورتم کنار کش نگاهشو
 بهتره! میپارکه که اونجا بر هی تر   نییپا ی. کمدمیم

 

هستش که فقط  یطیدر شرا نی نازن گفتینکردم. احساسم م ینزدم و اصرار ی حرفش حرف  یرو  بازم
 شته باشه.از همه دور بشه و خود تنهاشو فقط دا خوادیم

 

 برامون بخونه. میدلخواهمو انتخاب کردم که مال آهنگ

 دوخته بود! رونیبهش انداختم که صورتشو بطرف پنجره برگردونده نگاهشو ب نهیآ از هم ینگاه

 

کردن!  تشیباعث رنجشش شدن و اذ نهمهیمتانت نبود که ا نیبه ا یدختر  فیفکرم گذشت: ح از
 ....زنهی هنوزم که هنوزه متانتش حرف اول رو م

 

 پارکه.  نیکه آهسته گفت: هم  میدیرس  یپارک مقابل

 .میشد ادهی تم که پداش نگه یکنار

 

 .میفاصله راه افتاد یرفتم و کنار هم با کم  بطرفش
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زاحمتون  م دوارمیخانم ام  نیشروع کنم، گفتم: نازن یچه جور دونستمیسکوت که واقعا نم یکم بعداز
 داشتم باهاتون حرف بزنم!  ازیواقعا ن ینشده باشم، ول 

 

 شنوم.   یم  دییآهسته گفت: بفرما نی نازن

 

  کشم،یو سرک م کنمی م یفضول تون یکار و زندگ یتو نی فکر کن خوامیگفتم: نم  دیلرزیدلم م هکیدرحال 
و اصال هم صورت   رهی د یسن و سال من کم یحرفها برا نیکه ا اریبس  یِ راستش با عرض شرمندگ یول

اصال نتونستم فراموشتون کنم!  نطرفیمحمد به ا یبگم از شب عروس خواستمینداره، م یندیخوشآ
دست از سرم برنداشت. دوست   گهید التونی و خ دیبار اونشب بود که دلم.............. لرز  نیاول یبرا

 . ستین یا گهیت با خودتون راه دکه واقعا بجز صحب  میبا هم آشنا بش شتر یدارم ب

 

 .... زنمیاول من در مورد خودم حرف م  دیاجازه بد اگه

 

....... خواهش  انیلحن گفت: آقاآر نیتر نیغمگتند و با   داشتیهمچنانکه کنارم قدم برم نی نازن
دور انداخته شدم   یاز طرف خود یداشتم و چه جور یمن چه سرنوشت  نیدونی...... شما که مکنمیم

عموم که از خون  یانداختن که سرنوشتم اصال برا ینخواستن و کنار یمنو چه جور نی...... خبر که دار
  تونستمیازم داشتن که نم ییکه چه خواسته ها نی . خبر دارهم نداشت...........  یتیخودش بودم اهم

ازم   کنمی.......... خواهش مکنمیش م........ خواهزهیبهم بر میبهشون عمل کنم و باعث شد تمام زندگ 
رو فراموش نکردم و نتونستم کامال  یچ ی....... من هنوز هنیخودتون بر  یو دنبال زندگ نیدست بردار

عمرا بتونم....... پس  کنمی ........ فکر هم نمزمیبر یزباله دون یگذشته رو تو یزهاو رو امی با خودم راه ب
 باشه؟ میتمومش کن نجایبهتره هم 
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 برداره.   یبرگشتم و راهشو بسته اجازه ندادم قدم رفشبط 

 

  اقتی نگاهمو به چشمان سوزانش دوخته بودم گفتم: اول از همه بگم داشتن شما ل کهیدرحال 
  ینداشت و خداروشکر خودش رفت و شما رو برا اقتوی ل نیوجودتون ا یب یعمو که پسر خواستیم

دست   خوامیباهاتون همراه بشم! من م خوامیشروع کنم! من م خوامیگذاشت! دوما من م یمن باق
که  میبهشون نشون بد خوامی! من ممیبرس تونیزندگ ینامردهارو تو یو حساب بعض میبدست هم بد

 نکهینه ا  نیشما هم کمکم کن  کنمی! خواهش م ادیبدست م یو چطور هیچه جور یواقع  یخوشبخت
 و ...... نی همه رو از دورتون برون 

 

حالت خنده بخودش گرفت و کم کم   نینازن یلبها دمید یهنوز تموم نشده بود که لحظه ا محرفا 
 کرد.  دنیشروع به خند

 

 . دمیخندمنم همراهش  یگفتم که به مزاقش خوش اومده بود ول یچ دونستمینم

 

 وارید یعمو رو  یافتادم که برا  یخط و نشون  ادیناخواسته  نی گفت یدر مورد خوشبخت  ی: وقتگفت 
 دمینشــــــــــون که بهتون نشون م نمیخــــــــــط ا نیو بهش گفتم ا دمیمحضر کش
بود  نیا یخوشبختتر! برا  یک شهی خوشبخت م  یک دمی! بهتون نشون م هیچه جور یواقع  یخوشبخت

 . دمیخندکه 

 

که دست بدست هم  نهیگفتم: خب نظر منم ا دادمیرو نشون م  یمکتیخندان با دستم ن  کهیحال  در
 یباهاتون چه معامله ا دمیشن کهی ! من از روزمیرو به عموتون نشون بد یواقع  یو خوشبخت  میدب

  یخممردنماهاست ز  یوجود بعض یکه تو  یرتی غ یب نهمهیو از ا  دهیکردن، راستش قلبم بشدت رنج
 ....ستمیازتون جدا ن یکه لحظه ا نیاز قلبم شد ییجز گهی....... آخه شمام د آخهشده! 
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 ....رفتیبود که بصورتم دوخته شده و کنار هم نم  نیمات و مبهوت نازن  نگاه

 

 .......کردیفکر م  یبه چ یعنی
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                                      15 

 

 

 ( کند ی م فیتعر ی) ناز 

 

با    کردمیم ینگاِه مهربونش دوخته بودم و سع یبا عشِق تو انیخمار آر دگانیچشم به د ری و متح مات
 و هضم کنم!  یخودم معن یتپنده حرفاشو برا یقلب

 

 دهیرو د گهیهمدنبود؟؟ مگه ما چقدر  یازم جداشدن  یاز قلبش بودم و لحظه ا ییکه جز یچ یعنی
کمکم کنه  خواست یم یاحساسو بمن داشته باشه؟  اصال چه جور نیکه ا میشناخت یو م میبود

 م؟؟؟؟ی نشون بد ای رو به عمو و پو یواقع  یخوشبخت

 

رو   دهیچ ی افکار آشفته و درهم پ نیا یچه جور دونستمیشده بود و اصال نم ی سرم قاط  یتو یهمچ
 فکر کنم.فشون و هد یسوا کنم و بعد در مورد معن

 

گفتم؟   یمبهوت نگام نکن مگه چ ینجوریشد که گفت: توروخدا ا حواسم جمع انیآر یخنده  با
  نیو عاشقانه تر از ا متریمال یانتظار داشت  ایمنظورمو رسوندم؟  یبدجور ایزدم،   یبنظرت حرف بد

حده و   نیاتم در همباور کن وسع حرفها و اطالع  ؟؟ییهویشد  یبگم و اعالم کنم دوست داشتنم رو؟ چ
نشده  یکس یتاحاال دلبسته  چوقتیحس رو دارم و ه  نیباره ا نی! آخه اولستمیبلد ن  نیاز ا شتریب

 بودم! 
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وجه مواجه بودم،    نیدتریفرو دادن الزم داشتم و با کمبود هوا به شد یبرا ق یعم ینفس  کهیحال  در
 ادم.راه افتاده آب دهنمو با صدا قورت د مکتین  نیکتری بطرف نزد

 

 ستادهیکه روبروم ا فتهی ن انینگاهم به چشمان آر  کردمی م  یسع کهی حال  بعداز نشستن با خجالت در 
روشن تر و واضح تر حرف    یکم خوامیکه م دیلطفا منو ببخش انیصورتم زوم کرده بود گفتم: آقاآر یرو

 بگم.........   دیبا  یبزنم..... ول

 

 صورتم داشت. نتظرش گره خورد که چشم بشنگ و منگاه ق یسرم بلند شد و چشمم تو ناخواسته

 

حس ناب و دست   نی.......... هم نیدوخته ادامه دادم: هم رهنشیپ ی قهیآوردم و به   نییپا نگاهمو
  نینخست یکه برا یمهر نیاول نی........ همکنمیو تعلل م شهیشماست که باعث هراسم م ینخورده 

افتخار   میلیتم و ........... خکه طرفش من هسمباهات داره   یبار بدلتون نشسته بشدت جا
 ....... کنمیخوشحالم و واقعا احساس خوشبخت بودن م  یلی...... دروغ نباشه خکنمیم

 

  نیبرخورد کن  تونیزندگ یمونس تو نیفرد و قشنگتر نی ممکنه به بهتر باتونیحس ز  نیشما با ا یول
 ییجدا هی  ینبود ول ی. من هرچند عقدم رسم ..... نیدونیم. خودتون نیباهاش بساز نهارویباتریکه ز

 ولونماتفاق رو بخودم بقب  نیو ا امی با خودم راه ب  ادیرو پشت سر گذاشتم که هنوزم نتونستم ز
تا فراموشش   برهیهم زمان م  یکل کنمیکار دور از عدالت رو فراموش کنم....... فکر م نیو.......... ا

که فقط دل به مهر پسرعموم داده بودم و ....... البته  ودب یبار نیکنم...... آخه منم مثل شما اول 
 دوستش داشتم..... ی عاشقش نبودم، ول

 

آرام کنارم نشسته  کرد،ی بود و بدون نشستن به حرفام گوش م ستادهیا کمی که همچنان نزد انیآر
ذر  ازتون دارم که واقعا و جدا ازتون ع یسوال خصوص  هیمن  یبار با عرض شرمندگ  نیگفت: فقط ا
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بود  یارتباطتون با پسرعموتون فقط در حد نامزد ایمهمه! آ یل یبرام خ  یول ن،ی ری بگ دیکه ند خوامیم
 .....ای

 

 و شروع به سوزش کردند.   دیخون به گونه هام جه  یباز شد و احساس کردم در آن چشمام

 

 ! کردمی درموردش فکر هم نم چوقتیبود که من ه یزیسوال چ نیا

 

 منتظر جوابم بود.   انیآر  یتمام برگردوندم و سکوت کردم. ول  یبا شرمندگ صورتمو

 

و روابطمونم در همون حد بود! وگرنه با تمام اتفاقات افتاده و  میکردم: بله، ما فقط نامزد بود زمزمه
هرطور    کردمی و خودمو مجبور م  شدمیجدا نم  ایاز پو چوقتیشرط و شروطها، اجبارا همکه شده ه

  ایپو دی کن وربگم، ....... با نویباهاش ادامه بدم! فقط ا  یبکشم و به زندگزهرتلخ رو سر  نیشده ا
چندماه   یدر ط کهی سرنوشت و خونواده اش شد در حال ری.. اونم مثل من اساونقدرهام بد نبود! ...

خب   یبرام کم نذاشت....... ول یچ ی کرد...... از ه رابیمختلفش س یمون واقعا منو از محبتها ینامزد
 ...... اصال  برام ممکن نبود...... نشیشرط آخر

 

. کار خالف شرع هم  ستیل برام مهم نمسائ گریبدونم و د خواستمیم نویزمزمه کرد: فقط هم انیآر
  نیش  یاگه ناراحت نم خوامینبودن! فقط م اخانیخب به قول مامانم حتما قسمتتون پو  یول  نینکرد

  یباق  نمونیب یشک و شبهه ا چیه یجا گهید ماجرا رو بشنوم و ....... یاز زبون خودتون همه 
 ....نمونه
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.... ممکنه پدر مادرتون قبول نکنن که  نیفکر کن  شتریب   یکم کنمی خواهش م ان یآقاآر یگفتم: ول تند
 اونوقت........ من......

 

 دادم. رونی رو ب دهیبر یقلبم ضربانش اجازه نداد حرفمو ادامه بدم و نفس گهید

 

نگاهم قفل کرد و گفت: باورکن   یدستم نشست که قلبم هنگ کرد! نگاهشو تو  ی آرام دستش رو انیآر
  نهمهیکه تو ا زننیحرفم نم   یرو یدارن و اصال حرف  نانیه من و انتخابم اطم جان، خونواده ام ب نی نازن

  ای کار کردم و آیپرسه که چ یاز تو م یهواتو داره که ه دهیند ی....... مامانم بحدیهست  ینگران همچ
 هیو مامانم االن  ینه! آخه......... تو هم اسم....... خواهرمرحومم هست ایهات حرف بزنم تم باتونس
 ! فتهیهم با عشق از دهنش م نیچندتا نازن  گهیم نی نازن

 

 به چشمام نشست.  یقشنگش بود، احساس کردم اشک دگانی نگاهم به د همچنانکه

 

که منو خام خودش   زدی م حرف نانیبااطم ینجوری....... ا شهیهم هم ایلرزان زمزمه کردم: پو یدل با
رو   ندفعهیدلشوره دارم...... من ا ی لی..... خترسمی..... م ی ل یکرد و ..... سرنوشتم عوض شد....... من خ

 ........نیرو ندارم........... باور کن  گهید ییجدا هیاصال کشش  گهی..... دارمی...... دوام نمگهید

 

اومدند و  نییصورتم پا ینگرفتند رو  یچشمم جا یکاسه  یتو گهیجمع شده م که د یاشکا و
 .... دندیچک

 

 و اشکامو پاک کردم.  دمیکش رونیب  انی از دست آر دستمو
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باز روبروش دوخته بود  یچشم به فضا کهی از صورتم کنار رفت و برگشته در حال انی آر نیغمگ نگاه
و  ندهیچون از آ دمیقول نمبهت   نکن. سهیمقا یمن و حرفامو با هرکس  کنمیگفت: خواهش م 

  بمواز قل ی..... تو تکه اادیکه از دستم برم ییتا اونجا کنمی م مویتمام سع یاتفاقاتش خبر ندارم، ول 
 بگم..... تونمیم نویخوشبختت کنم...... فقط هم

 

 پاک کردم.   سمویبرداشته صورت خ فمیاز ک  یدستمال

رو   یدار یهرچ خوامیبه کمکم اومده گفت: فقط ازت م  ان یکنم که آر کاریچ دیاالن با دونستمینم اصال
  نمونیب خوام ی! نمگهیاز زبون خودت بشنوم نه کس د خوام یکه م یکن  فیبدون کم و کاست برام تعر

 ....رهیباشه و بعدا ازش خبردار بشم که اونموقع کالهمون تو هم م یحرف نگفته ا چیه

 

بابا و مامانم   مهاروی االن بگم......... تمام تصمز ا ی. ول نیشنو یشما هم م  گمیرو م ی: همچ گفتم
گرفتم و آخر   میخودم تصم یبار برا  هی...... چون کنمی کارشون نم یتو یو من اصال دخالت رنیگیم

 .....  دمیعاقبتش رو د

ماجرا باخبر   یکه خونواده تون از همه   نیریتون بگ  یقطع  میتصم یشما هم زمان کنمی م خواهش
که   نینداشته باش یادی ا! بعدا هم از من انتظار زو با دلشون بخوان نه با زور شم باشن و خودشون من 

 تونم.  یواقعا نم

 

رو به خونواده ام  یبه صورتم انداخته گفت: اوال از طرف من نگران نباش که همچ  ینگاه  لبخندزنان
 خوادیدلم م قطف یندارم، سوما از بس محتاط شد یاد یدوما اصال و ابدا ازت انتظار ز دم،یاطالع م

هستش که بصورتشون انداخته   یاون تف  فیو .... باور کن ح نمینابکارت رو بب یپسرعمو و عمو نیا
 هیهراس بجوونت بندازن........ فقط از خدا  نهمهیبشکنن و ا نهمهیبشه! چطور دلشون اومده تورو ا

 ... میو نذار میافراد رو بد نیجواب ا میکه بتون خوامیعمر باعزت م 
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باشه و به ثمر   هودهیمحضر ب  وار ید یاون خط و نشونت رو میادامه داد: نذار یقتریبا لبخند عم و
 نرسه!

 

و حساب کتاب عمورو    وندهیبپ ت ی لبم نشست. منم آرزو داشتم خط و نشونم به واقع یرو  یلبخند
 باشم. ش یدنیصاف کنم که شاهد اوضاع احوال د

 

خودم با   یخونه و نگرانم نباشه. بعد تمام ماجرا  رمیم  رید ی زدم که ساعت یاول به مامان زنگ اونروز
 کردم.    فیتعر انیآر یرو مو به مو برا ایپو

 

 کردن نداشتم...  یمخف یهم برا یزیکنم.. البته چ یرو ازش مخف یزی نبودم چ یکس من

 

  یدرحال پخش بود که اصال نم ییبای نگ زآه کردمی م یخداحافظ  انیاز آر ابونمونیسر خ یوقت
 ستم ازش دل بکنم. ونت

 

 .هی عال دیآهنگو برام بفرست نیگفتم: لطفا ا آروم

چهره ات    یتو یغم نمینب گهیدوتا چشمام! فقط د یدستش گرفته فشرد و گفت: به رو یتو دستمو
لبا و   یاز رو  ی و خوشبخت یو لبخند خوشحال یخندی! فقط و فقط م رسمیباشه که خودم حسابتو م

 هاتم باشه؟ یظه شاهد و ناظر خوشم هرلحکه من رهی چهره ات کنار نم

 

آوردم و گفتم:   نییبراش پا یبه آرام یلبام نشست و سر یاز ته دلم رو یلبخند دیمد یمدتها بعداز
و رک و راست بشنوم وگرنه  ر  یهمچ خوامی. م دیکه نظر خونواده تونو بهم بگ مونمیازت م  یمنتظر خبر

 ! دیشــــــــــد  رهیکالهمون تو هم م
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 بود درو بستم. گهیهنوزم نگاهمون به همد کهیشدم و در حال  ادهی پ نشیکه از ماش دیخندیم تداش

 

خوشبخت   ن،یآرامتر ن،یسبکبال بودم که اونروز آسوده تر یبحد داشتمیخونمون که قدم برم  بطرف
خمار   نی........ که بشدت هم عاشق ا دمیکش  یم دکیاسم دختر شهر رو   نیو خوش شانس تر نیتر

 بودم....   یبارویز چشم

بار رخنه کردنش رو در دلم احساس کرده بودم..... و تازه داشتم   نیاول یبرا انیکه منم مثل آر یعشق
 . کردمیقلبم لمس م یرو با تمام لرزشها یق یعشق حق

 

 ...کردمیبا تمام تک تک سلولهام حس م نویعاشق شده بودم و ا مــــــــن

 

از قبل هم دوست داشتم چون پسرعموم   ارویفکر کردم: پو داشتمیکوچه مون قدم برم یتو همچنانکه
مطمئن بودم عشق نبود!  یهم شده بود ول قتریخواستن عم  نیا ادشیز یبعدا با محبتها  یبود، ول

 ...... اما.... یلیوابسته اش بودم...... خ یول  ستمیعاشقش ن  دونستمیم شهیخودم هم

 

فرق   ایتا آسمان با دوست داشتن پو نیزم  انیداشتن آرلبام نشست........ اما دوست  یرو  یلبخند
رو بخودش   یادی ز یقلبم جا  یتو انی......... راستش آر  دیلرزیداشت و دلم فقط و فقط براش م

 اختصاص داده بود

 

 ناخواسته به عقب برگشتم.  یبا لبخندم لحظه ا همچنان
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 ! کنهیاز پشت سر نگام م  ته ونشس نیماش یتو ابونی داشتم همچنان سر خ نانی اطم نکهیا مثل

 

 .  دمیکه چشم بمن دوخته بود دستم آهسته براش باال رفت و خند دنشید با

 خودم زمزمه کردم:  با

 

 مــــــــــن مگر

 تنــــــــــها  منِ 

 

 خواهم؟یس چہ منف جز

 

 .....میبرا یکه باش  تو

 است...  بس

 

 دیمد یکه مدتها  یرمغان آورده بود. آرامشمرد ناشناس چقــــــــــدر برام آرامش به ا نیا ایخدا
 گشتم یلحظه اش م  کیگم کرده بودم و دربدر دنبال فقط 

 

 ! رهیگ یرو م یشماره ا شی چشمم خورد که داره با گوش یا لحظه

 

 درآوردم. خودش بود. مویگوش  بمیصدا کرد و از ج یقلبم تاالپ میزنگ زدن گوش با
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خندان  شهی هم شمیچقدر خوشحال م یدونیم نمیگفت: نازن رو بگوشم گذاشتم که  یافتادم و گوش راه
با خودت   ی تونیم یخواست یندارم، هرکار یچقدر آرزومه؟ با خودت کار تی خوشحال یدون یم نمت؟ی بب
  ینبهش برسو  یآزار نیو کوچکتر  یباش که ناراحتش بکن  انیآر ینازبانو نمیاظب نازن فقط مو ،یبکن 

باشه فــــــــــقط مواظب   ادتی شهیمنه که هم ی اصل  شرط نی! ایفقط با مــــــــــن طرف
 باش! نمی نازن

 

خونه قبل از   دمیتوروخدا. تا رس  نی تون! اصال هم نگرانش نباش نیگفتم: واال خوشبحال نازن  خندان
  شورم،یدست و روشو م  کنمیتون رو لباسهاشو عوض م نینازن  م،یری وا م یخودم که دارم از خستگ

  کاریبنظرتون چ گهی! د دمیهم دست و پاشو ماساژ م ی کم نی....... خواست.دمیم وهیو م یبهش چا
 کنم؟

 

تختت، بغلش   یتو یببر نهیکار ا نیم بهترها لطفا! بنظر یگفت: منو نکش دی خندیبلند م کهیدرحال 
خسته شده که   یلیامروز خ  انیاستراحت کنه! عشق آر ی که کم یبگ  ییبراش الال ،یبوسش کن  ،یکن

 دوست ندارم!  و ابدااصال  نویمن ا

 

 بطرفش برگشتم و نگاش کردم. چهره ش خندان و لباش تا بناگوشش باز بود.  تند

 

 . دیدور بود جمع شدن چشمامو با چشم غره ام ند فیح فقط

خشن گفتم: به قول مــــــــــامــــــــــانم ماشــــــــــــــــــــاا.... چشم و چال چپ   یکم
 دیباشه چون شما هست یشد! ول میرسما حسودشما که  دیدار فیبون تشراندازم روشن! چقدرم مهر

اش  لهسرو ک یو تو رمیگیم شگونیتختم انقده ازش ن یبرمش تو ی. نازبانو رو م دییفقط امر بفرما
 ه؟ یکاف ادی بخوابه و دلتون حال ب  کوبمیم
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ط کوچه بهت  بشم و خودمو همونجا وس یهمچ الیخی نکن ب یگفت: فقط کار دیخندی م کهیدرحال 
 !! مواظــــــــــبش باش. خدا نگهدارت. یحسابرس  یبرسونم برا

 

  تونمیاوضاع ناهنجار شد و بهتره برم خونه مون! شرمنده که نم نکهیبه در انداخته گفتم: مثل ا دمویکل
 .... نیدونیبخونه دعوتتون کنم! خودتون که م

 

  نیسالم برسون. خدا پشت و پناهت نازن نکن. فکرم زایچ  نجوریندارم که اصال به ا یادی: انتظار زگفت 
 من!

 

 رو قطع کردم.  یگفتم و گوش یغنج رفته بود آرام خدانگهدار دایدلم از حرفش شد کهیدرحال 

 

کم کم داشتم  یآورده گفت: ناز رونی در، مامان سرشو از آشپزخونه ب یخونه شدم که با صدا وارد
 تاحاال؟ یها کجا بود شدمینگرانت م 

 

 !دیفقط چشم بصورتم دوخت و کل چهره مو کاودقت با  دبع

 

تحت   ینجوریافتاده مامان جووووونننننمممممم که ا یلبام نشست که گفتم: اتفاق یرو  قیعم یلبخند
 ها! نی زنیچشمم م هوی! زم؟؟؟ی آنال
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که چه عرض   زی آنال ی!  ولیزده گفت: واال بر چشم بد لعنت فضول باش  ی مامان لبخند ندفعهیا
شده که ............. فقط  یتا آسمان فرق کرده! چ نیشما، صورت، لبا، خنده ها و حرفات زم... چنم...ک
 .... میحال و اوضاعت راض نیاز ا یلیبگم خداروشکر که خ تونمیم

 

  یشده بود گفتم: مامان جان فدات بششششششم الههههه دهیلبام تا بناگوشم کش کهی درحال خندان
و لبدوز و لبسوز خوشرنِگ تازه َدم برام   زی لبر یچا وانیل هی اوال آآآآآآآآآآآآآ، خودشم تک و تنه  ،یمِن ناز

  یکه کل خوامیو همه رقمه م یاندر عال  یعال ی وهی م یهوس کردم، بعدشم ظرف یکه کل نی زیبر
 ! نیست باور کن دهیانم باشم وگرنه حسابم رس ج  نی سفارش کردن مواظب نازن

 

  دیجان باش نیفقط مواظب نازن   ال،یخ یو ب نیترتونو ولش کن ه دخلحظ نیمن گفتن باشه که از هم از
 پسند و مردم پسند! یو مشتر  یدر حد پرور

 

 !کردی..... اصال.... فقط ماتزده نگام مزدینم  ی! اصال هم پلکالهیچشماش باز شده بود در حد پ  مامان

 

سفارش   ن ی داااااا ! باور کنتولــــــــــــــــوخ  نینگام نکن ینجوریگفتم: مامان جوووونم ا خندان
 و معذور تمام!  نکارمیکه خودمم مامور ا دی باش نیمواظب نازن  یل یخ  دیشده هستم و با

 

کرده و ما هم مامور   زیتجو یدگ یرس  نهمهیا یبطرفم اتاقم رفتم که مامان گفت: حاال ک خندان
 بخدمت؟ 

 

 لطفآآآآآآآآآآآآ  یا بگم. فقط چ  امیلباسهامو عوض کنم ب نیاتاقم شده گفتم: بزار وارد
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 .......... خواستی پاهام بند نبودم و دلم پرواز پرواز پرواز م یاتاق رسما رو یتو

 بود و من رسما ذوق مرگ بودم!  یافتنی کرده بود واقعا دست ن داریدر من ب انیکه آر  یخوب حس

 

 خودم آمدم   به

 در من بود  یــــــــیتو انگار

 

 از   شتریب  یکم نیا

 ن بود .....ستب یبه کس دل

 

بصورت خوشحال و  یلبخندزنان نگاه نهیآ یشستم، تو متیرو با مال نیدست صورت نازن  یوقت
 چشمان درخشانش کردم که لباشم کش اومده بود.

 

با آواز   زدمیم  کشیکوچ یچانه  یرو  کهی تر کرده آرام انگشتمو باال بردم و در حال قیبراش عم   لبخندمو
 دختر.....  انهی.... چراغ خونه دختر..... ماه آسمونه دختر...... ناز آرر...دخت دونهی یکی براش خوندم: 

 

خوشگل خانوم؟   یوبه نازدار خانوووووووم؟ چشات روشن باشه گلدونه خانوم! االن خوشحال خ حالت
! خودم مواظبتم گلم انیآر ینازبانو یخوشبخت باش  شهی چشم و دلت روشن باشه و هم  شهیهم یاله

 تورو انتخاب کرده!   انینباش خب؟ واقعا خوشبحالت که آر یزیچکه اصال نگران 

 

 وانیاومدم که مامان با دول رونیب  سی و از سرو دمیبصورتم پاش یبازم آب  خودم،  یوونگیاز د خندان
 خوش آب و رنگ منتظرم بود. یچا



 دوستت خواهم داشت   ی واشک ی 

311 
 

 

 نشستم که همچنان متعجب چشم بمن داشت.   کنارش

 

 ن؟ یپراز تعجب نگام نکن ینجوریبگم که ا  دیبا یخورده گفتم: االن چ یچا یکم اول

 

و   یاز ک یو خبر دار یدون یگفت: اصال م زدیحرفاش موج م  یخاص تو یکه آرامش یبا مهربون مامان
  یخودت غرق بود یغمها یفکر کنم ماههاست فقط تو ؟ی خوشحال و خندان نبود ینجوریا یچه زمان

 !!!رو بفهمم. خب  یشاداب  نیعلت ا خوامیکه االنم فقط م

 

چندبار   لمشمیف ادتونهی شوهرش  یو رقص پسرعمو هیمهد ی. عروس گمیگفتم: چشم مامانم م آهسته
 خوشتون اومده بود؟ نیدید

 

   د؟یرقصیقشنگ م تونیکرده گفت: اون پسر جذابه که با دوست همکالس  یفکر مامان

 تکون داد. یسر

 

که   تهامی اره و از معذورت از سرم بردبهش گفتم دس نکهیا امهاشوی و پ دارهاید یدادم و ماجرا ادامه
 هیمهد یپاگشا یاسم طالقم چنان پا پس بکشه که خورد بشم و...... تا مهمون  دنیبا شن دمیترس یم

 انی آر یحرفهابه مالقات امروزمون و    دمیرس  نکهیدادم تا ا حی و سوال جوابش همه رو دونه دونه توض
جواب  یداشت برا  یینداره و حاال چه نقشه ها مییبا جدا  یمشکل چیمطمئن گفته بود ه یلیکه خ

 ! رهیعمو که انتقام منو ازشون بگ یاده دادن به خونو
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 !؟ یناز شیشناس  یفکر بود. آروم گفت: چقده م  یو تو کردینگام م رانیفقط ح  مامان

 

بود   یاگه آدم بد دونمیاز شما! فقط م شتریب ی کم دیتکون داده گفتم: عمرا اگه بشناسمش! شا یسر
بهم تذکر بده مواظب باشم   دادیهشدار م هیخبرداره به مهد  یکه پسرعموشه و از همچ هیهر مهدشو

  یم یتصمو  زنم ینم  یحرف   نیو من کوچکتر رنیگیم میپدر مادرم تصم نباریمن بهش گفتم ا میکی...... 
 !رمی گینم

 

!  یرو گرفت متیتصم زنهیو داد م گهیهات م یچهره و حرفها و خوشحال  یزده گفت: ول یلبخند مامان
مدت مواظب خودت   نیا یهم تو یکاش کم ،یهست هیبق  نِ یاالن مواظب نازن که تو از یاونجور

 !میکردی که کالهمونو به هوا پرتاب م یبود

 

  گهیبودم که اونم از امروز د نیآفال یمدت هیمواظب خودم هستم، خب  نیگفتم: مامان باور کن خندان
م و خوشحال و شاداب .......... وگرنه فکر کنم کالهم پس معرکه  اشب  نیفقط آنال دیکال قدغن شد و با

 ست!

 

 . دی.... مامان هم خنددمیخند

 

مال   یینها میبزارن که تصم دانیپا به م نی! بذارشهی م یو چ  خوادیم یخدا چ  مینی: حاال بب گفتم
 .گمینم  یچ یشماست من ه

 

 بود.  یازف به اتاقم رسوندم که  عیخودمو سر میبلند شدن زنگ گوش  با
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نــــــــــــــــــــه؟؟؟؟؟  یکن ی هم م یرجلکیز یکارا گرزدهیو داد سالم داده گفت: جزج غیج  با
و   رسهی که م یصبح  نیفــــــــــردا ... هم یعنیآره؟  یریگیم  میبدون خبر از ما برا خودت تصم

کبکبه   وه  م با دبدبو مراسمت میَکن  یقبرتو وسط دانشگاه م ،یکالسهات شرکت کن  یتو یای ب یمجبور
 ! دمیبهت قول م نویا  میکنی برپا م یدنید یا

 

 ...... چاره؟یکردم من ب   کاری باز! چه خبره مگه؟ چ یشد وونهی: دگفتم

 

 كنارتو دلى بى تاب مى_سازم  امشب

 از اشعار ناب ناب مى سازم  ديوانى

 

 هر نت آهنگ آرام صدايت من   از

 براى لحظه هاى خواب مى سازم  شعرى

 

 امشب براى بودن با تو  منيلوفر

 رود جارى دلم مرداب مى سازم  از

 

 صورت زيباى تو امشب  ازروشناى

 آسمان تيره ام مهتاب مى سازم  در

 

 اگر با من نباشى  جان شيرينم  اما
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 اشك چشم خود دلى خوناب مى سازم  با

 

 ياد من هرگز نخواهى رفت باور كن  از

 خاطراتت با دل بى تاب، مى سازم  با

 

 

 

 

                                                                16 

 

 

  دایپخودم   یبرا  یگناه چیو ه زدمی امروزم م یکارا یتو یمتعجب دور ،یو داد فاز غی از ج کهیدرحال 
 یِ تو یا چارهیگفت: آآآآآآآآآخخخخخ که چقده هم ب دهیکش قیعم ینفس یفاز کردمینم
 هیوسط کالهشم  یذاریرو کاله م  طونی سر ش تی رکاهی! تو با آب ززرنگ و خودسر  موووووووووونِ یم

 !! یکرد کاریچ شهیخبردار هم نم نوایکه اصال اون کودن ب گندهسوراخ 

 

ولنگار!    یببند دختره  شتــــــــــویگفت: ن  دمیخندیغش غش به حرفا و متلکهاش م کهیدرحال 
 دمیات کار دارم و تند دنبالت اومدم که دد باهافتا ادمی  هوی م،یجدا شد گهیدانشگاه که از همد یجلو
که  افهیبدق  لیرت یکرد دای! تو اونو از کجا پ یشــــــــــیجوووووووونت م انیآر  نیسوار ماش یدار
بهمون  یزی هاااااااااان؟ چرررررررررررا اصال چ نیشته بودبا هم قرار گذا  یک ؟یمون یم  یکرم خاک نهو یع

 ؟؟؟؟ دای خبرت ب یالههههههه  ینگفت
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  ادیدلت م  یکنم. چه جور  یتوروخدا رحم کن! من هنوز جوونم و دوست دارم زندگ یگفتم: فاز خندان
علوس بپوشم، خوشگل بشم، ناز   رهن یَعلوس بشم، پ  خوامی! من تازه میرو بهم بگ  ادیخبرت ب یکلمه 

کامال هم  وبود ه ن شد نییتع  شی بار و اصال از پ نیباور کن مالقات امروزمون اول  یبشم،......... ول
باالخره اصرارش   ی. خب ازم خواست منو بخونه مون برسونه اول قبول نکردم. ول دمید شونویا یاتفاق

 بود؟  ی!!! حاال کارت چنینشستم هم نشیماش یتو یمجبور کار دستم داد و

 

! الی خی رفت ب ادمیلووووووس!!! کارم هم  یگفت: چــــــــــه مظلوم دختره  یبا دهن کج یفاز
که  د ینفهم  یچی خل بود ه  یفاز یبگ یخوشحاله ها، بعدا چو ننداز یلیبگم صدات خ  نویفقط ا

 !ی، همه مدلش خودت هم اولش هم آخرش ،یخــــــــــل هم خودت

 

  یآسمون جلها خالص نیروز از دست ا هیفقط  یعنی  ایکه فکر کردم: خدا میکرد  یخداحافظ خندان
 دارم؟ 

 

، با انواع تجسسها و پرس و  ۸تا فردا صبح ساعت  یازم: خداجوووووونم، فبهم گرفته دعا کرد دستامو
راه دررو که  دونستمیم ی! ولکنمیصدتا صلوات نذر م   هیچ انیمن و آر یجوها کشف نکنه ماجرا 

 ندارم!!!

 

 داشتم.   امیپ  انیبه تلگرامم زدم از آر یسر تا

 

 . دمیو هم در  شیقبل یامها یتازه پ   آقا زدم و Pvبه   یراحت سر  یالیخندان و خ   یبا لب  نباریا
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 بود:  نیکه تازه فرستاده بود ا امشیپ  نیآخر

 

 ندارد ی تمام میها عــاشقانه

 ام  یتمام زندگ یتـو شد یوقت

 مانند دم و بازدم  ٬جانم  یشد

 

 !!! یازی ن هیثان هر

 نخواهم.... چیتو ه یب

 

 . دیزدم و قلبم بدتر لرز یاز ذوق مرگ  یلبخند

 

 منتظرم باش.  زنمیگ م زن 11ساعت  نوشته بود: بعد

 

 بار براش نوشتم:  نی اول یسوزانم گذاشتم و فکر کردم. و برا  یگونه ها یرو یدست

 

 نباش ،  عاشقم

 مرا دوست داشته باش ،  یکم فقط

 

 آدم ها ثابت کرده   یسالها، تجربه  نیا یط
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 ، شودیاز دهان افتاده و سرد م دن،یبعد از رس عشق

 

 احساست روز به روز جا افتاده تر شود ...  گذاردیشعله اش کم است و م شهی"دوست داشتن" هم اما

 

 شده کم    یمرا دوست داشته باش حت لطفا  

   یتمام نشدن  اما

 ...  ینشدن سرد

 

 د.زنگ خور لمیدر اتاقمو ببندم که موبا خواستمی بود و تازه م  11ساعت  اونشب

 

بود گفت: حتما وقت خوابته   دایصداش پ ا از  واقع  یکه خوشحال یبود. بعداز سالم احوالپرس خودش
 منتظرتم که برسونمت دانشگاه! ستگاهیا ی. فقط زنگ زدم بگم صبح تویبش دار یصبح زود ب  دیکه با

 

  یمن چه جور دیدون یمگه شما م د؟یفرمود ی: پسرخاله جان چدمیواقعا باز شد. متعجب پرس  چشمام
 د؟ یکه اونجا منتظرم رمیبه دانشگاه م

 

 دخترخاله جان! فقط منتظرتم.  گهید مینی: خب ما ا فتگ خندان
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و منم که   نیصبح زود از خوابتون بزن   نیستی. شما مجبور ن نی ایب  ستی ن یازیاصال ن  نی: باور کنگفتم
به  یزیمنکه چ ن؟ی دونیمنو مرفت و آمد  ی. فقط از کجا نحوه ستمیبه زحمتتون ن یوجه راض  چیبه ه
 نگفتم؟  یکس

 

 یو داد راه ننداز غی کارت نباشه و ج یتو یو قهر  یگفت: دعوام نکن دیخندیر م با   طنتی ش  کهیدرحال 
 وگرنه جزو اسراره! گم،یم

 

دعوامون شد در   دی! شادمیدعوا رو قول نم یول کنمی و داد نم غیقهر و ج  نیگفتم: نه مطمئن باش آروم
 . نیحد قمه قداره کشون که لطفا آماده باش

 

دعوا با تو   یبرا رمی میدعوات هم برام نوش هستش و من م نمدویکه م ییگفت: تا اونجا خندان
ندم و فراموشت کنم   امیبهت پ  گهید یبهم گفت  یکار باشه! راستش وقت یهم تو  یمخصوصا اگه قمه ا

  مکه فقط کنجکاو بود  یداشته باش یزیچ  یمشکل ،ی...... عشقد یفکر کردم شا  ،یدار ییکه معذورتها
در حل کردنش بکوشم. خب بنظرت   یداشته باش یو اگه مشکل نمیبب   درکار باشه طرفت رو یاگه عشق

 کردم؟ یم دیبا کاریچ

 

و بعدشم   نی وتینه؟ فقط کشتن طلبتون اونم در حد اعدام با گ نیچوب زد اهموی گفتم: زاغ س آهسته
 باره تموم بشه منم...... خالص! هیکله تون با چماق که کارتون  دنیکوب

 

باور کن   ی ! ول یگفت: آرزو دارم اعدام شوم جالد سرخ پوشم تو باش دیخندیغش غش م  کهیحال  در
و اصال منو دور بر   یخون یکه کال نم یدیواب نم ج امهامیچرا به پ  نمیبب خواستمینداشتم. م یمنظور بد

خودت   ازبهتراز منه که اونهمه منو  ای آ تهیزندگ یتو  یاگه کس نمیبب خواستمی. میدیخودت راه نم
 !!یروندیم



 دوستت خواهم داشت   ی واشک ی 

319 
 

 

 بدون خبر ازت تنهات بذارم.    شدینم یدلم راض کردمی م یهرکار

خبر داشته باشم و بعد محترمانه کنار   برهیو هرآن تورو بفکر م  گذرهیدلت م یکه تو یاز اون خواستمیم
  یتو میلیجز غمهات که بشدت تورو تحت کنترل داشتن و بجز خودت که خ دمی ند یزیچ یبکشم، ول 
 . دمی رو ند  یکس یفکر بود

 

روشن  برام  یو ........... همچ دمی راهم قرار داد که ازش پرس یرو جلو هیخدا کمکم کرد و مهد خرهباال
 م؟ یکنیدعوا م یشد. خب االن چه جور

 

و  نیکه دعوا الزم نداره. خوشحالم که بود رسونهیتون رو م یمحبت واقع نکاراتونیگفتم: ا آهسته
 که... ستیفردا اومدن الزم ن گمی. بازم م نیاالنم هست

  

! نمیتورو بب  امی که منم بخوابم زودتر صبح بشه ب انیتمام! برو بخواب قشنِگ آر امیگفت: من م  تند
 من باشم! ین یکه در خواب بب یتنها کس کنمی.آرزو م نمینازن   ریشبت بخ 

 

از ترسم مثل گربه   نمیخواب بب  ی! شمارو تونیکه کرد هییچه آرزو  نی. انیانصاف ی ب  یلیگفتم: خ  خندان
 که واه واه وآآآآآآآه!  یبه چه گنده گتب خال هم بزنم  دمیو شا شمیباشن م دهیکه روش آب پاش یا

 

 دنید یخانومم اشتباه به عرضتون رسوندن! از شاد  ریخنده اش بلند بود گفت: نه خ یصدا  کهیدرحال  
ال خوابم  حا  که یبدون من و ناز و نوازشهام بخواب  یتونیم  نی! اصال بب نیزنیخواب تب خال م یمن تو

که خدا پشت و پناهت   یو پرتقال  ی! شبت خوش با طعم توت فرنگیو تب خال هم بزن ینی بب
 ! زدلمیعز
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که  شدیمن شبام صبح نم نی! تا امشب شما نبودیییییییجناب از خودراض   ریگفتم: شبتون بخ خندان
شما   دیو شا  دیوم بخوابماشاا.... آر  نیهم دار ییزهای!!! چه تجون؟؟؟؟یریگیم ل یخودتونو تحو نهمهیا

 پرسم!!! یحالتونو م  دخدایکه صبح به ام نیو انشآا... تب خال زد نیدیخواب منو د

 

شب بخواى به خوابم بياى و من هم  کی! ترسم از اينه كه نینازن یخندان گفت: از حالم خبر ندار که
 نشسته باشم... داریچنان به يادت ب

 

با شب   یشگیهم نیانگار اصال نازن  دمیتم و خواببالش گذاش  یراحت سرمو رو یبحد اونشب
 داده بود! صیتودلبرو چقده خوب تشخ ی وونهینبودم. د هامی داریب

 

شدم چشمم  ادهیبابا پ  نی تا از ماش ستگاهیا یبودم، تو  دهیقشنگتر از هرروز بخودم رس  یکه کم  صبح
 منتظرم بود.  نشیافتاد که داخل ماش انیبه آر

 

 . ومدی م شده داشت بطرفم ادهیش رفتم که پرفتن بابا بطرف  بعداز

 

  یگفتم که راض ن؟یینجایزود ا  نهمهیکه ا نیبود دهیدرخت خواب یگفتم: سِر شاخه  دمیبهش رس  تا
 نبودم! 

 

کوک کرده بودم مبادا خواب بمونم   مویداده گفت: باور کن هم ساعت زنگدار، هم گوش یسالم خندان
 جاِن جانان!  ری که صبحت بخ ایبدقول بشم. ب   شتیو پ
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اول کار مشخص   نیهم فمی برام باز کرد که تکل  نویماش یاز جاِن جانان گفتنش زدم و در جلو  یلبخند
 شد. 

 

 کردم و نشستم.  یبصورتش کرده تشکر ینگاه

 

عالقه و  نهمهیپراز محبتش که از ا یو حرفها خوندندی برامون م یکه به آرام یی بای ز یآهنگا انیم در
 شدم. ادهیدانشگاه پ یجلو  رفت،ی باال مبنفسم  اعتماد یخواستن کل

 

 چشماش شدم.   یبه چشمام انداخت که غرق اون رنگ دلربا یقشنگ نگاه

 

 منتظرم باش!  امیکالستون تمومه که دنبالت م  ۳گفت: ناَزکم ساعت  آهسته

 

و   متونیکه خودم م  یای ب خوادیخان؟؟؟ نم  انیجناب آر  یکاری گفتم: ب یحواسم جمع شد که جد تازه
 ! خداحافظت!یو منو بچسب یرو ول کن  تیکارو زندگ ستیبه بعد که قرار ن نیبلدم برم. از ا

 

 ... یگفت: ول تند

 

 خدانگهدارتون! نیاینداره! نم یگفتم: ول  مهربون
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 براش تکون داده راه افتادم. یدست

 صدام کرد.  یفاز دمیدانشگاه شده بودم که د یتازه وارد محوطه  

 

 !دونی....... نه مانیبازشون شتابان دارن بطرفم م  یشهایبا ن  یغزال و فاز دمیبرگشتم د تا

 

 ... شمیم ادهیپ نی که دارم از ماش دنی! از اوضاعشون مشخص بود منو دستادیا قلبم

 

  یضیما هم بکنه که ف بینص ییهو ی  یمالقاتها نی! خدا از اــــــــــگریگفت: سالم ج دهینرس  یفاز
و از عوضمون   میش بدگزار  ی! بزار به پریها دخمل یزرنگ شد یل ی. خمیری نم بی نص  یو ب میهم ما ببر

 کله تو بکنه و خالص.. 

 

 یادا خوادی با اون سن و سالش م انی! آریشده ناز یهمراهشون راه افتادم که غزال گفت: چ خندان
 فرندش انتخاب کرده؟؟؟!  رلیو تورو بعنوان گ ارهیدوست پسر دوست دخترهارو درب

 

رو    یسالگ 15هنوز تازه  اد؟ی بهش نم نکارایچشه که ا انیگفتم: واااااا! غزال مگه سن و سال آر نخندا
  نیهمچ کنمی فکرم نم ینگفته. ول  یزیفعال که چ دونمیفرندم نم یو بو رلیرد کرده باور کن! در مورد گ

 ! ستمیداشته باشه چون اونموقع من ن ینظر

  

 یخواستگار ادیسرراست ب  دیبا خوادیمارو م یدم! هرکعاقل خو به دختر نید گفت: آفرررررررررتن یفاز
! اصال از سن خودمون ومدهیبه ما ن ایجنگولک باز نجور ی خونه اش! ا  میببر فیو ما هم سرراست تشر 

 واال!!! میخجالت بکش دیبا
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 و بحثمون تموم شد. میوارد کالسمون شد خندان

 

هرسه دختر بزور دوره م کرده  ینبود، ول هیمهد میبودسالن جمع  یکالسمون که تو نیبعداز اول  اونروز
 کردم.   فیتعر یکه حدودا همچ دندیکش  رونیزبونم ب   ریاز ز شگونهاشونیماجرا رو با ن

 

رده گفت: جوووووووون  از پشت سِر دخترا ، تند سرشو وسط آو رضایکه عل دندیخندی هرهر م داشتند
اتفاق جالب   هیکشم!  یهمه تونو م یدسته جمع افتاده خودم یچه اتفاق نی ننه جووووونم بمن نگ

  خوامیلبش از ته دله! خب منم م ی رو یو خنده  درخشهی جان ما چشماش داره م یناز نیافتاده که ا
 بشنوم.  

 کمکتون کنم! تونمیبرادر همه تون هستم و با توجه به بابابزرگ بودنم م یفعال جا نیدون یم خودتون

 

 داد. حی ماجرا رو بهش توض  یجمع شده پر یقاط م ه رضایو عل  دندیکنار کش دخترا

 

  یدرسته هنوز نه به داره نه به باره، ول که،ی کوچ یبصورتم زده گفت: آج ییبای اول لبخند ز رضایعل
  نی. اولومدیبه نظر م  یپسر معقول یول  دمیجشن د یبار تو هیو که فقط ر  انی. راستش آرگمیم کی تبر

اصال طرف   ین یبب یخوب در حد خودت بکن  قیتحق هی ی شناس  یرو حدودا م  انیچون آر نهیکارت ا
 نه!   ا ی ادیب  تیو حقشو داره به خواستگار تونهیم

 

کنم. کال و لطفا   دیبا کاریچ ستمی و اصال بلد هم ن ستم ین نکارایگفتم: عمرااااآ! من اهل ا متعجب
 ! نیمن بش الِ ی خیب
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  لیفام هیمهد نی! امیدیکه د میبود دهیم ندو نوبرونه ه ج یگ  یتکون داده گفت: واال باج یسر رضایعل
دوتا کفتر خوشگل برا   نیجان چه خبره باز؟ ا یبود زنگ اول؟؟؟؟؟؟ پر بیکجاست؟ باز که غا انیآر

 !!شهیم شیحسود ا ی ن که .......؟؟؟ واال آدم به بعضهم کهنه نشد

 

ادامه داد:  رضا ی که عل شهن یزی آبرور نیاز ا شتریکه ب میکش اومده مونو بزور جمع کرد یمون لبا همه
از شوهرش حدودا پرس و   نی اون خوش خوابه! تا اومد بهش بگ انیآر قِ یتحق  یبرا نهیگز ن یبهتر
 گفتن!   یداره برا یچ نهی بکنه بب ییجو

روشن   یخواستگار  یبرا  فتی تکل ست،ین هیمهد نیبا حرف آقادامادمون محمدخان که ول کن ا بعد
 بهتر از ما بلدن! یرو پدرمادر ناز قاتیکارها و تحق  ی هیو بق شهیم

  

  ووووووووولیآورده گفت: ا نیی بکوبه، دستشو پا رضایعل  یبه بازو مانهیکه کم مونده بود صم یپر
! میبکن  میتون یکه م نهیکار هم  نیات کم نشه! بهتر  هیو انشاا... که سا یعاقل نهمهیبابابزرگ که ا یدار

 بشه و خودشو برسونه !...... داریبتونه از خواب ب هیمهد نیا نیفقط دعا کن 

 

 ....میبه عقب برگشت هیسالم مهد  یبا صدا که

 

 . میدیافتاد همه مون خند هیمتعجب مهد ی افهی چشممون به ق تا

 

بازم که  ن؟یزنیمنو چوب م اهیفقط زاغ س نیکاریشماها ب  نمیگفت: بب  یبا اخم سالم داده شاک هیمهد
 بنده بود؟   ری ذکر خ

پشت   نیپاتال! اصال هم حق ندار  روی پ رضاخانی عل نیمخصوصا ا نیدار فیرف تشرشماها منح چقده
 بدردنخووووووور!!!!  یبودم حسودها دهیکه نخواب  نیبزن یثی سرم حرف و حد
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خودش اجازه داده   کردم،ی م یپروژه ام جمع آور یبرا دی فرستاد که با یق یمنو دنبال تحق یازین استاد
 منحرفتون راحت شد؟؟؟؟  الی الن خم برسم. او به کار  امیکالسشو ن نیبود ا

املت   ای نهی کله پاچه با خاگ ؟یـــــــــبحاونم اول صـ  نیمن افتاد ادیچه خبرا! چطور شده باز  خب
 صبحونه؟ یبرا کردنیکه پخش نم 

 

! چقده هم یکه از حق خودت دفاع کرد کهیکوچ  یگفت: خوشم اومد آج رضایکه عل میدیخند همه
به   ستین ی! اوال از صبحانه خبریکه دعوامونم کرد  یدیرو شن  یو همچ یدیفت رسخوشم اومد سرحر

رو   قتیکار تحق دیو تفحص شروع شده که با قیشکمت صابون نزن اصال، دوما خوبه امروزت با تحق 
 متاسفانه! ادیبرنم یو کار فقط کار خودته، از دست ما هم کار یادامه بد

 

 بخدا! دمینفهم یچی ه ؟یعنیکنم  کار یت: چ ش باال رفت و فقط گف ابروها  هیمهد

 

 زنه؟ یِول م  ایَورت محمدجان دهنش قرصه خاتون، شووووو هیگفت: مهد یپر

 

 دهنش قرصه چطور مگه؟ نیخندان گفت: نه مطمئن باش هیمهد

 

 ! فتهیادامه داد: آخه کارمون فقط با محمد راه م رضایعل

خب پسرعموشه   ه؟یچطور پسر انیجمله بگه آر کیکالم و  کیبهش بزن و ازش بپرس در  یزنگ  لطفا
زبونا   یو تو فتهی چو ن ییجا قیتحق نیازش خواهش کن هنوز ا میکیشناستش!  یو از همه بهتر م

 نچرخه! 
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  هی روزید  انیآر چارهی!!! برمیتقص یمن ب هیتند بطرفم برگشت که هراسان گفتم: بخدا مهد هیمهد
 !نی شروع کردن هم قاتشونویحق امروز ت نایکرده منو رسونده، ا یاشتباه

 

آقاجانمون   روزیصفت! د مونیمــــــــــارمووووولِک م نیا گهیگفت: دروغ م  یتند و کجک یفاز
و شبانه رو   یتلفن  نیخانم رو رسونده خونه شون، امروزم اول صبحم رسونده دم در دانشگاه، حاال بب

 .... یچی ه به یچیه گهیمرده م لی! االنم زلدونمیکردن اونو نم کاریچ

 

ارزشش رو داره   میمطمئن بش می خوایخندان گفت: ما هم فقط م رضایکه عل دند یخند یبلند م همه
و خودشم با چند ضربه   میری گیدخترمونو ازش پس م نجاینه، وگرنه هم ای یناز  یخواستگار ادیب  انیآر
 گهید یکی  میدیاجازه نم هگیکه د شهیتازه تازه داره حالش روبراه م ی. واال نازمی کن  شیراه  پایو ت  یفن

 کنه!!! یاحساساتش باز و با  ادی کله پا ب

 

محمد برسه سرکارش بهش زنگ بزنم و بپرسم. آخه تازه منو رسوند   نیخندان گفت: باشه بزار هیمهد
 نظرمو بگم ها!  تونمیو م دمید  کی رو چنددفعه از نزد  انیبچه ها خب منم آر یدانشگاه و رفت. ول

 

 و منتظر!   میدوخته بود هیبه مهدبدون حرف چشم   همه

 

حرفش   دم،یهمه د نی که احساس کردم و ب ییو تا اونجا هیپسر خوب نیادامه داد: باور کن هیمهد
 محمد!  یدوسش دارن حت یلی. همه هم خگنینم  یزیحرفش چ  یحرفه و خونواده اش رو 

 

ان بابابزرگتون و  ا به عنوجان لطف هی ! فقط مهدمیکارو که خداروشکر خوشحال ینجا یگفت: تا ا رضایعل
 جغله ها! نیجمع که احترامم واجبه، اول جواب شوهرت رو بمن بگو بعد به ا نیبزرگ ا
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 .میاز موضوع پرت شد گهیو با ورود استاد د میبطرف کالسمون راه افتاد خندان

 

ها    گفت: بچهدوان دوان و نفس زنان خودشو رسونده  هیمحوطه، مهد یکه تو میرفتی ناهار م یبرا
رررررر خبررررررر، جواب محمد رو به بابابزرِگ روانشناسمون گفتم که داره شلنگ تخته انداز خودشو  خبر
 که نفسم گرفت. نی لحظه صبر کن هی. رسونهیم

 

مبارکه! اجازه صادر   کهی کوچ یبزرگش خودشو رسونده رو بمن گفت: باج  یبا قدمها رضایعل  میبرگشت تا
 . انیب تگار خواس توننیخان م انی شد و آر

 

 . میدیبلند خند ینگاش کردم و بعد همگ مات

 

 گفت آخه؟؟؟  یمحمد چ هی: مهددیپرس  یپر

 

بهم  یدختر بزرگ مثل ناز هی! محمد گفته کاش خدا  نیخندان و محکم گفت: از من بپرس رضایعل
  یو دخترمو هرطور شده بهش م رفتمی م انیآر یاستگاربه خو ین یری خودم با دسته گل و ش داد،یم

راهه اصال ولش   یتو یریاز بچه ام راحت بود! اگه واقعا امر خ شهیهم یفکرم برا  گهیبستم که د
 !گهینه کس د نیی که بازنده شما نی نکن

 

 گفتن نداشتم.  یبرا یزیبدون پلک زدن کامال بفکر رفته بودم و چ منکه
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  یناز یآبرو جهههههههنم،ها، ما به  چهی نپ ییجا چیه قاتمونیخبر تحق  هیتند گفت: توروخدا مهد یپر
  یداماد خبر یخونه  گنیاونوقت م رسه،ی م انیآر یبه گوش خونواده   رهیم  هامونی ! خنگ بازرهیم
  بد یلیهستن! خ یعروس  یتاالر برا یعروس با دوستاش حنابندون گرفتن و فردا هم راه  یول  ستین
 بخدا! شهیم

 

محمد   نینباش بود گفت: نگران شکمش رو گرفته  کهی درحال هیو مهد دندیخند یغش غش م همه
دل ضعفه  دمیناهار که من از بس امروز خند میسفارش کردم! االن بر دایبهش اک میکی دهنش قرصه. 

 دارم.

به همراه خنده    یدخترا روز خوب یو مارپل باز رضایو هرکول پوآرو بودن عل یواقعا با کارآگاه باز اونروز
و   میگفت یفقط م میاوردی م ریگ  یهامون تا فرصتو فکر کنم تا تموم شدن کالس میهامون داشت

 .میدیخندیم

 

 از تنم بدر کرد. امویتمام خستگ انی از آر یام یپ دمی خودم خونه رس  االتیبا فکر و خ   یوقت غروب

 بود:  نوشته

 

 !جانان، عشق من... جان

 

   یِ الیشود من همان آدم خ یم

 باشم که...  تانیها ییتنها

ِِ قد یها نهیتماِم آ یجلو  عمرتان   ِی

 ...؟دی دیدلبرانه رقص شیبرا
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 شود من...   یم

   دیباشم که وقت خر یهمان

 : گفتیم  التی خ در

 ...زکمیعز ادیبهت م شتریب نیا

 

 باشم که  یا  امدهی شود همان ن یم

   شیبرا شهیهم

 د؟ یکرد یم  شیو آرا دی دیپوش یرا م  نهای بهتر

 

 یِ بلند  لیدارد من دل امکان

 من؟ یشما باشم بانو زلف

 

 ...الصا

 کاش نام کوچکم را... یا

 قلب من... گذاشتندیشما م ی قهیسل با

 

 خوشحال شدم که واقعا ذوق زده بودم. براش فرستادم:  یبحد
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 ....... شرمــــــــــنده

 رو هوا بردنم !!! دیاومد رید

 

 که ستمین ی.... الک واللللالاااااااه

 

 قشنگتر از پريام  من

 تو کوچه نميام   تنها

 دزدن  محل هاي بچه

 وقت منو ميدزدن... يک

 

 بود:  نیحرفش ا  نیبلندش تموم نشده بود. اول یخنده ها کهی زنگ زد درحال بهم

 

و   یکه دعوام نکن  امیچقده زور زدم آخرش دنبالت ن یدون یچقده دلتنگتم جاِن جانانم..... م یدونیم
حاال    د، یکوبی م واریدرو دخودشو به   دنتید یو برا  دیلرزیچقده دلم م یدون یدلم نشکنه....... م

 ..... کردیدل م یرو دل نمینازن  نمیهرلحظه هم آهنگ نازن 

هول و وال بمونم! با من  یتو ینجوریو ا  امیبه بعد دنبالت ب  نیاز ا ینذار یمن ونیمد نی کن نازن باور
 .....  کنمینکن خواهش م نکارویا

 

 دادیدلم راه افتاده بود که غلغلکم م یتو یرقص بندر ی و از خوشحال  دمیخندی از حرفاش م  کهیدرحال 
  قیکه اونموقع رف نیال نکنهستم ...... لطفا منو اغف ی من واقعا دخمل خوب   ان،یآقآار نین یگفتم: بب
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آخه واقعا معذب  ر،نه دوبا  نیایبار دنبالم ب هی نیبا تمام حرفاتون فقط حق دار  یها! ول  نیش یناباب م
 !شمیم

 

که هرچه زودتر با اخالق و رفتار   میبا هم باش  یلیخ  یچندروز مخوایم نمینازن  نی گفت: بب خندان
مدت چطور تحمل کردم که عزب   نهمهیباال بزنم. فقط موندم ا ینیو منم آست میآشنا بش گهیهمد

 موندم.

 

نشه که من شرمنده تون  یو جور رنی گیآخرو پدر مادرم م میتصم گمیبازم م   انی گفتم: آقاآر آهسته
 کشم.  یقب نم و اصال هم عحرفم هستم  یبشم. رو

 

 . میبگم لطفا نخند و نگو چقدر از خودراض یزیگفت: جاِن جانان چ خندان

محبت، آرامش، متانت، معتمد و  ،یبه خوش اخالق ی اگه پدرمادرت تونستن پسر دمیقول م بهت
  یکرده عقب م یو ازت بابت مزاحمتهام عذرخواه کنمی کنن اسممو عوض م دایمتعهد بودن من پ

  کشم.

 نگران نباش.  نهمهیپس ا فتهیازدواج راه م نیا دخدایبه ام دونمیم منکه

 

 نهمهیا رهیم ی گفتم: ک دمیخند یم  گرفتیم لیهم خودشو تحو نهمهیکه ا فهاش ی به تعر کهیدرحال 
خانوما و    نیباور کن یکه دل ضعفه گرفتم. ول نیباز نکن  یبرا خودتون پپس نهمهیراهوووووو ! لطفا ا

  ادتونی نوی ! اونهیتر از آقا نینش و رفتار و متانت شون منش تر و متصوصا من، مخوشگال مخ یدخ
 نه لطفا! بمو
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 یکه صبح باز جلوتر از من تو میگفت ریشب بخ  انی پرمهر آر یو خنده و حرفها  یبا شوخ اونشب
 بود. ستگاهیا

 

 .  دمیآسوده کنارش نشستم و به دانشگاه رس الی و باخ راحت

دانشگاه رو قرض گرفته  یتمام دانشجوها یه همه شون گوشهاه دوستام دادم کگزارش کار هم ب حاال
 بودند.

 

منتظرم    نشیافتاد که کنار ماش  انیو دورادور چشمم به آر میبود که از دانشگاه خارج شد 3  اعتس
 بود.

 

  و ست یبودم! کاپشن شلوار ل دهی تازه از راه رس نیچقدر عاشق ا ای! خداکردیدلم براش ضعف م فقط
 !ومدنی بهش م میلیگرد روشن که خ قهیلوز با ب

 

بردن! خودمو بهش   یبه عقب انداختم. خداروشکر دخترا متوجه نشدند وگرنه آبرومو م ینگاه
 گرفت.  لمیشاد و منتظر تحو  یا افهیرسوندم که با ق

 

 زنگ زد.  لشیاز راه افتادنمون نگذشته بود که موبا یا قهیده دق هنوز

 

 داره؟  کارمی چ یعنی گفت: مامانه. نگران
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به دکترتون ببرم! بابا   رسونمیگفت: االن خودمو م یبا نگران دمیه دنگه داشت و جواب داد ک یا گوشه
 خونه! رسمیکجاست آخه! االن م

 

راحت باشه مامان؟؟؟.... فقط اسم قرص رو   المیگوش دادن گفت: چشم .... چشم..... خ یکم بعداز
 .... رمی براتون بگ نیبگ

 

 . رسونمیربع خودمو م هیکه تا  نینوشت و گفت: فقط استراحت کن یکاغذ یوت یزیچ

 

گفت:   شدیاز جاش کنده م ن یماش  کهی و در حال کردمی بصورت نگرانم انداخت که نگاش م ینگاه
و بهش بدم بعد تورو برسونم. حالش   رمیمامان بگ یسرراه اول قرص قلب برا  دیشرمنده، با نی نازن

 اصال خوب نبود. 

 

 .نی و به کارتون برس  نیبشم و خودم برم خونه! شما نگران نباش ادهیپ ییجا نمتویمن م :گفتم

 

 .کنهینم  ری توف  شتریساعت ب می. ن رسونمتیخودم م ی! فقط نگرانم ول یبر یتون یگفت: نه نم تند

 نگه داشت. یداروخونه ا یجلو که

 

شده وارد خونشون   ادهیپ  نیشباعجله از ما  یلیو خ  یخونه شون توقف کرد با معذرتخواه  یجلو یوقت
 شد و درو هم باز گذاشت.  
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تعارف نکرد بخونه شون برم. البته   یزدم. چقدر مامانشو دوست داشت! از بس نگران بود حت یلبخند
 ابام روشن! مونده بود که چشم مامان ب نمی. فقط همرفتمی در حد تعارف، چون منکه نم

 

  ،یریش  یساختمان با مرمرها ی بود که نما  یمیدساخت ق یبخونه شون انداختم. دوطبقه  ینگاه
 . زدیبودنش رو داد م یمیقد

 

  خوامیباز کرد و گفت: واقعا عذر م  نوینگذشته بود که از خونه خارج شده در ماش یا قهیدق ۵ هنوز
...... لطف نه یتورو بب خوادیمامانم م یول  ،یاری ب فیبهت تعارف هم نکردم بخونه تشر  یکه حت نی نازن

 شو....  ادهیکن پ

 

 با تعجب تمام باز شد....  چشمام

 

:  زدمیدلم داد م یو تو  کردمی گفتم. فقط فکر م ینم یزی و چ دمیکش  یکنار نم انی از صورت آر نگاهمو
  ه؟؟؟یچــــــــــ  فمیاالن تکلــــــــــ

 

جان بنظرت   نی که بصورتش دوخته شده بود گفت: نازن دیمو د دهینگاه متعجب و ماس  یوقت انیآر
 زدم؟  یف بدحر 

 

بشم و  ادهیپ یاالنکه انتظار ندار  یلرزان گفتم: حرف بد که نه، ول یدهنمو قورت داده آروم و با دل  آب
 خونه تون؟؟؟؟  امیب  فتمیهمراهت راه ب 
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! باور کن االن زمیحواله ام کرد و گفت: چرا عز  یلبان خوش فرمش نشسته چشمک یرو  یلبخند
 صبرانه منتظرته! ی م بانتظارو ازت دارم و مامانم ه نیهم

 

  الیخیب  یول ر،ی بشدت باال برده با چشمان باز گفتم: عــــــــــمراااااا!!!!! لطفا  بدلت نگ  ابروهامو
دو   یپسرخاله  کنهی غلطها نکرده و اصال هم نم نیاز ا یو بقول فاز نکارایما تاحاال از ا یشو!! ناز نکاریا

 روزه! 

 

 .  دمیچشماش د یتورو بوضوح   یاخم کرد که ناراحت  یکم

 

  نویا ،یروزه که شب و روز برام نذاشت   ستیدخترخاله جاِن ب نیجلوتر آورده محکم گفت: بب  سرشو
. همه هم زننی نم یحرفم حرف یباشه ...... عالم و آدم بمن اعتماد دارن و رو  ادتی شهیهم یبرا
  یدخ  و! اونوقت تستیمن ن در مرام نکاراینکنم و ا یکس نانی به اطم یانت یچقده َمرَدم که خ دوننیم

انقده بکشم  رمی اون موهاشو بگ گهیم طونهیش ؟یرقمه قبول ندار چیاعتماد، منو ه یب یجغله 
 ها! ادی درب غشیج

 

 یاعتماد  یب  دگاهِ ید نیا دیدادم در حد کهکشان که نبا  یســــــــــوت یوآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ دمید
 .  اوردمی بوجود م انیرو در آر

 

نسبت بهت دارم پسرخاله؟؟؟؟؟  ینظر نیگفته من همچ یگفتم: ک  یکرده حاال شاک معج حواسمو
و باهات راه   نمیش  یکنارت م نتی ماش یتو ینجوریو اعتماد دارم که ا نانی بهت اطم میل یاتفاقا خ

من بزار و قضاوت کن! من از مامان و خواهرت واقعا خجالت   یاالن جا نی. فقط خودتو هم فتمیم
شما   یخونه  ییروز آشنا هیبودم که با  یو سبکسر یفکر کنن عجب دختر الابال دیا شاکه بعد کشمیم



 دوستت خواهم داشت   ی واشک ی 

336 
 

وگرنه اومدنم بخونه همراه تو اصال برام    ن،یص مهمون همخونه، خا یتلپ شدم اونم کجا........ باال
 !!!یدعوام کرد ینجوریهم ازت ندارم که ا یو ترس ستیمهم ن

 

 یحق داره بهت بگه باال یدعوات کرد من؟؟؟؟ مگه کس یک نشسته گفت:  انی آر یلبا یرو  یلبخند
داغش کنم   یخوایحق رو داشته باشه!!! م نیهم ا انیتخِس ناناز که آر یچشمت ابروست دختره 

 بد رو؟؟؟   یبمونه پسرخاله   ادشی

 

منو  یسِر کارشه، دوما تو هنوز مامان و خونواده   ستی خونه ن سونیکه ادامه داد: اوال آ دمیخند
مامانم  ی ای! االنم از من گفتن باشه، چون اگه داخل نگن ینم  یزیچ  نیهمچ چوقت یکه ه  یاختنشن
.  دینپرس ضشویبهش و دعوتش نداد و حال مر یتیاهم شیکه عروس خانوم  هشیناراحت م  یلیخ
 چقده........ بگه دمیشا

 

 ادبم نه؟؟؟!!! یب گن ینگفت. خودم گفتم: م یزیچ گهید انیآر

 

 بمن چه! و لبخند زد! ینگفتم. خودت گفت یزیچ ن یت و گفت: منکه همچ  رف باال انیآر یابروها

 

 !گهیجور د هیبد بود و نرفتنم  یجور هیرفتنم  یحق داره. ول انیآر دمینگاه کردم و نگاه کردم د یکم

 

 . کردمی بود. منم فقط فکر م  ممیو منتظر تصم زدینم  یهم اصال حرف انیآر
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احوال   ضی رو بپرسم که مر انیشدم حال مامان آر ادهیانتخاب کردم و پ  بد و بدتر، بد رو  نیب باالخره
 واجب!  ادتشی عبود و 

 

 . دیرقص یسرجاش رسما م  انیآر گهیکنم د فکر

 

 که در خونه رو بست.   میهم وارد شد با

 

  ی............ ول ینکرده بودم، ول   یاضاف یاشتباها و غلطها نیبود پر تب و تاب! تاحاال از ا یجور دلم
 . کردمی اعتماد داشتم و اصال افکارمو مغشوش نم انیمن به آر

 

راه پله راه افتادم که خودش نگام کرده مهربون گفت: بهت   یمحکم کنارش تو  یچنان اعتماد بنفس با
! در حد افکار و شناختت  یستاد یو روش ا یبه شناختت پشت پا نزد یکه لحظه ا کنمی افتخار م

 هستم اصال نگران نباش!

 

خانم  ینگام رو  یکه با چرخش چشم میشد ییرایبصورتش زدم و وارد پذ یبخندنگفتم. فقط ل  یزیچ
  یرو ییسرش و پتو ری ز یبود و کوسن دهیسه نفره دراز کش یمبل ینشست که رو یمسن و الغراندام
 پاهاش داشت. 

 

 بطرفش رفتم.   آهسته

... مامان جان..... مامان.. صدا زد: انیهنوز چشماش بسته بود که آر میدیکنارش رس صدایب یوقت
 اومده.... نی نازن



 دوستت خواهم داشت   ی واشک ی 

338 
 

 

 چشمام جوون گرفت.   یجلو ینیدلنش ی افهی آرام چشماشو باز کرد و ق مامانش

 

آغوشش فرو رفتم و بوسه  یلباش نشست و دستاشو برام باز کرد که تو یکمرنگ رو یلبخند دنمید با
 دم. به چهره اش نشون یا

 

  دیچقدر ند ؟ییمن تو نی زمزمه کنان گفت: پس نازن  دهیشبصورتم ک یو دست دیمنو بوس آهسته
 یدوست نداشتم برا چوقتی. ه ستیدوستت دارم! فقط دخترم منو ببخش که امروز حالم خوب ن

 و ناراحتت کنم!  نمیحالم بب نیا یبار تورو تو نیاول

 

 تتونیذا  ومدمیتوروخدا! ن نیو گفتم: راحت باش شونه اش گذاشتم  یبلند شه که دست رو خواست
  چیه نیدونیباشم که خودتونم م نجا یا دیازتون بپرسم. وگرنه االن نبا یحال   کردی کنم. فقط ادب حکم م

 و مناسبت نداره.   ستین یا  دهیکار خوب و پسند

 

 ....دیکش یگونه هام م یرو یانگشت یبا مهربون  کهیحال  در

 

  ناخته شده هستش و عالوه برگفت: ادب و متانتت برام ش دیکاو  یصورتمو قشنگ و پراز محبت م و
. خدا هم جواب یآرزو داشتم عروسم بش  یل یشاهدش بودم که خ یعروس  یخودم تو ان،یآر یفهایتعر

 قلبمه باور کن! ی. اسم قشنگتم که فقط و فقط ندایهست شمیدلمو داد دخترم. خوشحالم پ

 

 بمن داره. ، چشمتمام یخاص و خوشحال  یو با محبت ستادهیکنارمون ا انی آر دمیم دبرگشت تا
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 شدم و همونجا کنار مامانش نشستم.  بلند

 ترکمون کرده خودشو به آشپزخونه رسوند و مشغول شد. انیدستم گرفتم که آر یتو دستشو

 

که ........... خب حتما اخالق   گشتمیکه گفتم: ممنونم. منم از دانشگاه برم  دیحالمو پرس   مامانش
دارن. مجبور شدم باهاشون همراه بشم و االن هم  فیتشر شیبراتون آشناست که چقدر سر انیآقآار

 مزاحمتون. 

 

  یانصاف نباش! شدم راننده شخص یب نهمهیبانو لطفا ا  نیتند و خندان از آشپزخونه گفت: نازن انیآر
نمک نداشت و   چوقتیکه دستش ه انی آر نوایب ؟یبهم چسبوند شمیحاال برچسب سر ه،یجناب عل 
 نداره!

 

 .  دمیبگم و فقط خند یزی مامانش چ  شی پ دمیکش  خجالت

 ! ارهی به مامانش کرده آروم گفتم: از زبون که عمرا کم ب ینگاه

 

  چوقتیجان ه ن یره. تو هم نازندا ی خدا مهربونه و دل رئوف  ی شهیهم  انیلبخندزنان گفت: آر مادرش
وگرنه کجا   ،ینشست شمیپ  نجایرو دارم که تورو هم دارم و ا انی ! آریو مهمون قلبم یست یمزاحم ن

هم  انیآر  اوردنیبودن و کم ن ش ی کنم. سر دایمثل تورو با اون اسم قشنگش پ یدختر گل تونستمیم
 . یکم کم بهش عادت کن دیکه با ستین یتازه ا زیچ

 

 بکنه.  یبست  تا استراحت  یقیکه آرام چشماشو با نفس عم  میدیخند
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 در اطراف زدم.   ینگاهم گشت با

 

گذاشته شده  یقشنگ یبا رنگ کرم قهوه ا یفرح  یسلطنت یخونه مبلها رفکط یبود که   یبزرگ ییرایپذ
داشت   یکرم قهوه ا  یبا گلها ییهاکه بالشها و کوسن یکرم رنگ  یبایو ز  یهم مبل راحت کدستیبود. 

 دور خونه قرار گرفته بود.

ه شد یکنده کار یدوبوفه  وارهایپهن بود و در خود د ییرای وسط پذ زی فرش دستبافت ر دوجفت
 شده بود.   دهیتوشون چ یمی شده که ظرف و ظروف قد یسازیاج

 

هستند و   یم یکه کامال مشخص بود قد رشیز  ینیپارچ، قندان و س ،یبا قور یرنگ  ییطال یبایز  سماور
نشون  یخود  ییبایبز زیم یرو یتزار روس مونده بودن، گوشه ا یکالی بقول مامانم از عهد ن دیشا
 بود.جلب کرده    همه نظرمو شترازیو ب دادنیم

 

هستن که  یم یقد یلیبگوشم خورد که گفت: از اون سماور خوشت اومده نه؟ خ انی مامان آر یصدا
مثل   دیو تو هم با کنمیاش م هی خودتون هد ی. لنگه شو هم دارم که انشاا... خونه دنیبهم ارث رس

 . یمن مواظبشون باش 

 

تند   انیگذاشته شد و آر  زیم یرو   یه چابه همرا ینیر یلبام نشست که ش  یرو  یبا شرمندگ  یلبخند
 شهی! من همنیگفت: قربوووووووونتتتتتتتتت برم مامان خودم که از االن کادومونم مشخص کرد

 بودم! هایرخاکیعاشق اون سماور ز
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شد!  م یبهت حسود یل یخ یک ی توووووو که من  یدار یعجب شانس نی رو بمن گفت: واال نازن بعد
از طرف مامان جانمون نوش جان   ییلنگه دمپا هیصدرصد   میگاه کنور نسما نیبه ا  ادیما ز یِ همگ
که  یشد شونیک یصاحب   دهیتو از راه نرس  یرنگش رفت چه خبرتونه! ول زنهیکه داد م میکن یم

 یبرا ا یلی. چون خیرو تحمل کن  یادی ز یجنگ و دعواها دی ............ از االن مواظب خودت باش که با
 !سونیآ شی ک یه بودن، مثال ردک  زی اون سماور دندون ت

 

داره ها، چه زود خودتونو   یکرده گفتم: حسادت هم حد یتعارف کرد که خندان تشکر  ینیری برام ش و
 نه؟  نی! حتما خودتونم برا سماور نقشه داشت نیلو داد

 

تون  هیسا  ریکه ز دمکری م نییخونه ام براش جا تع یفکرم گوشه  یتو شهیگفت: آره بابا! هم خندان
 مبارکه انشاا...بش شدم. صاح 

 

  رمید د یدونیخودتون م  انیخوردم که بعد گفتم: آقاآر  یبا چا  ینیریش یتکه ا یهمگ  یخنده ها با
مادرتون   شی شما پ کنمی که من رفع زحمت م کهیراه نزد  دی. اگه اجازه بدشهیشده که مامانم نگرانم م

 . نی باش

 

خودش   انیقرصمو خوردم حالم خوبه. آرن که . االنینگران من نباش زمی مادرش گفت: عز انیآر عوض
 !یو بعد بر یهم بخور وهیم دی . فقط بارسونهی تورو م

 

هم بمون تا    قهی. اصال نگران نباش. فقط چند دق رسونمتیگفت: خودم م  انیبگم که آر یزیچ خواستم
 .میفکرم از مامانم راحت بشه بر
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 بود.  دهیفای فتم. اصرارم بنگ یزیچ گهید

 

 ام تموم شده بود.  قهیمو خوردم و چند دق ینیری ش ی هیبق

 شده.  رمیمنو ببر د یعنیاشاره کردم.  انیچشمم به آر یبا گوشه   آروم

 

 یشم دفعه  وهی. انشاا... مگردمی ربع برم   هیرو برسونم و تا  ن یگفت: مامان بااجازه تون من نازن انیآر
 شده.  رشیاالن د کنمی بعد سرو م

 

ش که رنگ و روش بهتر از زمان ورودمون شده نش خم شدم ببوسم کرده بطرف ماما یتشکر خندان
 .نی راحت بر الیبه کارام برسم. شما با خ  شمیحالم خوبه و االن بلند م گهیبود و گفت: من د

 

و طول عمر کرده از خونه  یالمتس  یو براشون آرزو میدی رو بوس گهیهمد دهیمنو در آغوش کش دوباره
 ......میخارج شد
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                                17 

 

 

شاد و پراز خواستن و تمنا بهم انداخته گفت:   ینگاه انیکه آر میراه افتاد مینشست  نیداخل ماش تا
 ...ه.ک شدیواقعا برام بد م یومدی! اگه نمیجان! سربلندم کرد نی واقعا ممنونم نازن
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تشکر نداره. فقط چرا مامانتون رو دکتر   نهمهیساده که ا یاحوالپرس هینکردم!  یگفتم: کار خندان
 ن؟ ینبرد

 

گفت چون از   یبکنه، ول  یا نهیدکتر خودش معا  شیمش پگفتم ببر یلیتکون داده گفت: واال خ یسر
 حال افتاده.  نیوقت داروش گذشته بوده به ا

رفته .......... فقط االن تا  ادشی خونه داره که نگو اونم تموم شده و  یتو یقرص اضاف  کردهیم  فکر
 کامال راحت بشه.  المیشم تا خ کنارش با  دیحالش کامال خوب بشه با

 .گردمی. تا تورو رسوندم، بخونه مون برمرمی نم یندگ یبه نما گهید امروز

 

 ن؟ نبودکه  کننی: خواهرتون کجا کار م دم یسوال بود پرس یبرام جا کهیدرحال 

 

کارمند   سونی . آمیباخبر باش  زامیچ  نیاز ا میشناس ینم ادیرو که ز گهیهمد یگفت: خونواده ها خندان
باشن. بابام هم   دیبه حساب کتابها با  یدگیرس یبعدازظهرهام هم برا  یهستش و گاه  ییدارا

خاموش   شمیدوستاشه و االن دورهم هستن که گوش  شیارتش هستش که حتما پ  یبازنشسته 
 وده. ب

 

 شدم.  ادهیتشکر همونجا پ   یو بعداز کل مید یرس ابونمونی که سرخ  میحرفها بود نیهم در

 

 پرسم. یونو م و حال مادرت زنم ی م یحتما زنگ گفتم
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رو   طیخودت که شرا  یول میبا هم باش شتریامروز رو ب   هی خواستیدلم م یلیگفت: باور کن خ  انیآر
 مامانمه. معذرت  شی. کال فکرم فقط پ یدید

 

 یادی. دوما انتظار زشدنیباشم که خونه نگران م رونی ب  ادیز تونستمیکرده گفتم: اوال منم نم یاخم
. خدا میباش که راض ششیداره نه هرروز! برو پ  ازی بهت ن  تشیوضع نیا یازت ندارم. مامانت االن تو

 شونو از سرتون کم نکنه! هیسا

 

 م. ستب نویکرده در ماش   یبراش تکون دادم و خداحافظ یدست

 

 !  دست نخورده و کامال ناشناخته اب،ینا کردمی از آرامش رو احساس م یبودم. ته دلم نوع خوشحال

 

از  ی....... لبخند رفتیاونا در م یو جوونش برا دادیم تیبه خونواده اش اهم نهمهیا انیآر اگه
 بودم.  یکه راض دادیجوونشو م ینجوریمنم هم یلبام نشست...... پس برا یشوووووق رو

 

  یوجه ممکن عاشقش بودم ..... ب ن یدتریحرف نداشت و من به شد یچکاریه یمن..... تو عشق
 بروبرگرد! 

 

  یپسر رو م نیمگه چقده ا ؟یدیبهت زده نگام کرده فقط گفت: دختر نترس  دیمامان ماجرارو شن یوقت
..... ده..نکر ی! خدا؟یباهاش وارد خونه شون شد ییو تنها  یکه اونهمه بهش اعتماد کرد یشناس

از  گهید کهحفظ کنه   فکروی ب  یشما جوونها  دیفقط خدا با  کننده ست...... وونهیفکرشم د  یوآآآآآآآآآآآآ
 !ادی برنم یدست ما کار
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و باهاش    نین یبب کیرو از نزد انیبار آر هیبار....... فقط  هی هیکاف  نیگفتم: مامان جان، باور کن  دهیخند
بهتون قول  نویقابل اعتماده که ا یل یخ  انی. آرنیشی ش م! اونموقع ست که عاشقنیهم کالم بش

 .دمیم

 

و اون همه  دهیبود گفت: پس االنم که مامانش تورو د رهی همچنانکه چشمش بصورتم خ مامان
 یو چ فتهی م یچه اتفاق  دخدایبه ام  مینیتا بب  فتهیراه ب شونیکم کم خواستگار دیگرفته، با لت یتحو
 !ادی م شیپ

 

 . گشتیوارد خونه شد و داشت خسته از کالس کاراته برم الدیکه م  میحرفها بود نیهم در

 

رو    تیتمام سع  دیکه با یکنکورت رو بد نیامسال مثال قراره تو اول  یول  ،یخسته نباش  الدجانی: مگفتم
  یلیخ ی ورزش یکالسها نی. بنظرم کنکور و درس خوندن با ایدلخواهت قبول بش  یاز رشته  یبکن 

 .کنهیم هیرو تخل ت یرژها که کل ان نداشته باشه  یهمخوان

 

  یمبل نشسته گفت: نگران نباش ناز یرو  نداختیم یرو کنار شی خسته ساک ورزش کهی درحال  الدیم
  میگرفت میبابا بودم تصم  شیکه پ  روزی د یول شم،یخوب قبول م یرشته  هیبفکرش هستم. انشآا... از 

 .میکن  کاری ام چ ندهیآ یبرا

 

و   چیخواهرمو سر ه یکه زندگ  ای چشم بعض ی: با بابا حرف زدم به کورفت گ دینگاه منتظرمو د یوقت
  یفن یرو در آموزشگاهها یتراشکار یقراره بعداز کنکورم کالسها ختن، یبهم ر ایپوچ و پنج قرون پول دن

از باغ که بر   یتدر قسم یکارگاه تراشکار هیبابابزرگ رو بفروشه  یارث نیبگذرونم و بابا هم زم یحرفه ا
هم داره که انشاا...  یکنم. درآمد خوب تی ریو من عالوه بر دانشگاه اونجارو هم مد میبزن ابونهیخبه 

 . میراهش بنداز میفقط خدا کمک کنه و بتون
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 گفت:  دینگاه مبهوت من و مامان رو د یوقت

 .  امی از عهده اش برب تونمیکه م دونمینگاه کردن نداره و م ینجوری ا نیکن باور

پس بدن و با   یکه بهمون کردن رو تقاصشو قشنگ و دودست  یعوض ظلم  دیبا  ایوعمو و پ بنظرم
که تازه عمل قلب کردن   ایانشاا... بعض میکن ی اجرا م میدار ینگینقشه شونو خودمون جر نکهیا دنیشن
 .میروپا هستن، بازم با دسته گل به مالقاتشون بر گهیو د

 

شاد  گرانید یض یو مر  ی! مگه ما از ناراحتیزن یم یدار هیچه حرف نیا الدیباز شد و گفتم: م چشمام
 که .... میشیم

 

 گرانیبه فکر د شهیاز خودمونم هم شتریبلکه ب  میشیشاد نم   ریگفت: نه خ  شدیبلند م کهیدرحال 
با حرفها و دعواها و    نی. خبر ندارسوزهیعمو هنوزم دلم م یحرفها  یادآوریاز  ن یباور کن ی. ولمیهست

 ....جاشون یب یخواسته ها

 

آدم الاقل اسم دشمن روشه و  یدلم روشن کردن که صدرحمت به دشمن خون  یتو یشیآت چه
 مشخصه!!!  فشی تکل

 

 لبام نشست.  یرو یاتاقش شد که لبخند وارد

 

 لیو تبد میبه زندگ انیو مخصوصا با اومدن آر کردمیرو فراموش م   یم همچکم کم داشت خودم
 یش برام کم رنگ و کم رنگتر شده بودند ......... ولونواده اعمو و خ گهیشدنش به عشق جاودانه ام، د

 برام داشت!  یخوشوقت ی بس یقوم رو برسن که جا نیداشتند حساب ا میتصم  الدیو م انیآر
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 ه هردوشونو  داشتم......... خداروشکر.... . خداروشکر کدمیخند

 

و حاال بعدازظهرها   ومدیدنبالم م  که دانشگاه داشتم صبحها اکثرا ییروزها انیده روز بود که آر  حدود
 خونه!  گردوندیهم برم م

 

 لجباز!  یبشه و دنبال کارش بره پسره  المی خیب  کردی که گوش نم حرف

 

نرم   یو حسادت  یهم لجباز یکم  ش،یو عشق و محبت ذات  یعالوه بر مهربون  ومدیکم کم بنظرم م  یول
 . کشهی م دکینرمک رو 

 

بود که تمام اخالقهاشو   یمحبتش بحد ینداشتم. ول نانیاطم  بهش ادمیحس خودم بود که ز دمیشا
 . کردی و دست و بالمو سست م دادیتحت شعاع قرار م 

 

بود و   ستادهی ا نشیکه کنار ماش  دمشیومده بود، دورادور ددانشگاه دنبالم ا یبعدازظهر که جلو  اونروز
 ! کردینگامون م

 

  رضایگرفتم که عل لیبا خنده تحو انیاومدن آرخاصشونو بخاطر  یکرده متلکها ی از دوستام خداحافظ  
 . کردندی م یهم خودشونو رسوندند و تازه با دخترا شوخ  نیو افش
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و حتما هم خوش   متونی که برسون میگل و سرسبد دانشگاه در خدمت یگفت: دخترا ییبا پررو نیافش
 و ... گذرهیم

 

 افتاد.خودش راه   ری هم با دعوا، خنده و چشم غره هرکس بطرف مس دخترا

 

 شهیهم ونیمخصوصا آقا هاتونیگفت: با همکاس  یدیبعداز خسته نباش انینشستم آر نیماش  یتو تا
 د؟ یزندای و بگو بخند راه م دیراحت  ینجوریا

 

سطح روابطمونو کامال از  ه،یمهد  یعروس ینگاش کرده گفتم: خودت که تو یپلک زدن کم  بدون
 با بگوبخندهامون!  یدید کینزد

برا   ،یبرادر  یواقعا جا کشهی م دکیبزرگتره و اسم بابابزرگمونو  یچندسال همه مونکه از  رضایعل
حواسش به همه مون هست  می لی . خکنهی برا همه م ادی از دستش برب  یو هرکار ذارهیکم نم  چکسیه

  راپس ی ه ی. بق کنهی صدا م کهیو خواهرکوچ  یو آج یبه پامون نخوره! همه مونم به اسم باج یگیکه ر
خب    یبه دخترا تو بگن چه برسه به....... ول توننینم  رضایمشخصه که از ترس عل  نفشوی هم تکل
بدم؟   حیموند توض یزیست! خب االن بازم چ  نهمایکه روابطمون صم میهست ی و همگروه یهمکالس

 پسرا بود و بس!  نیشناختت از ما همراه با ا نیچون اول یحساس باش  نهمهیا کردمیاصال فکر نم 

 

مثل  تونهیچطور م بهیمرد غر هی هضم کنم  تونمیفقط نم ستم،یگفت: حساس ن فتادیراه م  کهیدرحال 
از   رادیا دمیهم نداشته باشه! شا  یهمکالسش باشه و حاال منظور یاونم دخترا هیبرادر کمک حال بق

 .دادمیرو بخودم نم یشدن دختر کینزد یسرم به کار خودم بود و اصال اجازه  شهیمنه که هم

 

  طنتیندارن و فقط ش یما هم اصال منظور بد یهایگفتم: قبول کن همکالس  زدمیند م لبخ کهیدرحال 
سر گذاشته باشه که اونم .......   ر یاز دخترا رو برا خودش ز یکیون هم . حاال اگه بابابزرگمادهیشون ز
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لطفا تو   پس ! ستمینفر من ن  هیمطمئنم اون   ینداره. ول یو خب به منم ربط ست ین  یدیبع  زیچ ادیز
 هی یکه باهاش تو  هیقلب و روح من از آن ک یدونی. خودت م شمین که ناراحت مم حسادت نکه

 خب؟  شمیم یو باهاشم راه نمی ش یم  نیماش

 

 هان؟؟؟  یکن کاری چ یخواستیم ینگام کرد و گفت: اون زبون رو نداشت لبخندزنان

 رفت.   یدستش بطرف دستگاه صوت و

 

توقف کرد و   یتاکس هیبشم که  ادهی پ نیاز ماش استموخ یکرده م یازش خداحافظ  ابانمونیسرخ تازه
شده راست راست   ادهیحلمون رو داشت ازش پم یو خبرگزار یس یب  یمون که حکم ب  هیخانم همسا

 چشم بصورتم دوخت. 

 گذشت.  ابونیکرده از خ انی بصورت آر قیدق ینگاه بعد

 

 گهید  یییییییییوآآآآآآآآآآآآآآدهنم!!! هراسان گفتم: ووووووو  یتو ادیقلبم داره م دونستمیم فقط
 که ........ نینازن  چارهیبرام نموند کــــــــــــــــــــه! ب ییآبرو

 

 شد آخه؟  یبود مگه؟ چ ی: کدیپرس انیآر

 

 هیلرزان گفتم: االن کاف ییبا صدا  کردمی زدن بدنمو حس م  خیرسما  کهیتکون داده درحال  یسر آهسته
کوچه مون هم بپرسه..... تا آدرس   ینمها که سهله، از بچه هااز خا منو  یساعت بعد....... فقط کس هی
 بدن!  لی رو به همه تحو دنیکه کنارم د تونیو محل زندگ افهی تورو با ق قیدق
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!!! دونمیدارم بهش بگم رو....... نم  یصورتم گذاشته ادامه دادم: به گوش بابام برسه چ یرو دستامو
 !!!انیتوئه آر ریتقصهمشم کردم ها که   یخدا عجب غلط یوا

 

 ؟یدار یت یچه وضع یدون ینگران نباش م نهمهیآروم دستمو گرفته از صورتم جدا کرد و گفت: ا انیآر
  میایپس فردا شب م ایفردا  ای! کنمیمنه که خودم تمومش م  ریرنگ به صورتت نمونده بخدا! اگه تقص

 رگرده؟ و روت بحال اولش برنگ که  شهیخبر حالت خوب م نی! االن با ایخواستگار یخونه تون برا

 

 ترسان نگاش کردم و ....... نگاش کردم. همچنان

 

 ....؟؟؟؟یکن یم  یشوخ ای یگ یدهنمو قورت داده فقط گفتم: راست م آب

 

تا آخر   ی !!! مگه انتظار داشت؟؟ی چرا شوخ  گمیم یجد  میلی خنده هاش بلند شده گفت: خ یصدا که
 م تحملم تموم شده!نکنم. باور کن من یکار عمر طولش بدم و

خانم   نیدنبال فرصت مناسبش بودم که خدا خودش رسوند و راهو هموار کرد.......... من ا فقط
 کم کم عاشقش بشم باور کن....... ترسمیدوس دارم و م  یلیتونو خ  هیهمسا

 

  ام؟ی خواستگار ب  یکنیباور نم  یبگ یخوایم  یعنیکه گفت:  کردمیمبهوت و بدون حرف نگاش م  فقط
 هستش آخه؟؟؟  یچه نگاه نیا

 

  یعنیجلو چشمامه،  میخوند یاضیر  یکه تو یتینها یفقط عالمت ب ،ی چیگفتم: باور کن ه یشوخ با
 خان.....  انیآر گمیبراه شد!! م م یاتفاق و تصم  نیا ییهو یاونهمه متعجبم که 
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 !!!مزیخان، بگو حرف دلت رو عز انی گفت: جان آر خندان

 

 هیخانم همسا یبا دسته گلت سراز خونه  ییهویداده گفتم:  لشیتحو یو کجک   طنتی پراز ش  یلبخند
 ها!  یو عاشقش شد یدوسش دار نهمه یکه ا یاریمون درن

 

همچنان غش غش  انیشده راه افتادم که آر  ادهیپ  نیاز ماش دهیورچ یی با چشم غره و لبها و
 !دیخندیم
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                                                 18 

 

 

و فقط و فقط باعث دلهره ام   شدی که اصال فراموشم نم  هیمتعجب خانم همسا  یرو با نگاهها اونروزم
 سرآوردم.  شدیم

 

.... ،  یباشه که وآآآآآآ دهیشن  یخته بودم مبادا حرف که وارد خونه شد هراسان چشم بصورتش دو  بابا
 شد.   المیخ   یباعث راحت افشیخداروشکر آرامش ق یول

 

  دهیشن هیدست اول از کوچه مونو که از درو همسا ییبارها شده بود بابا بعداز ورود بخونه خبراها آخه
 همه مون شده بود!  رتیبود داده و باعث ح 

 

 دارم.   انی از آر یامکی پ دمیکه د میودشامو خورده جمع کرده ب تازه
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بعد منتظر   یاز بس فضولم نتونستم خودمو نگه دارم و گزارش ندم، تا ساعت  نم،یبود: نازن  نوشته
 !اهامیخوب باش. دوستت دارم قد دن  یخبرها

 

 !!!فتهیب  یبعد قراره چه اتفاق یتا ساعت یعن یفکر کردم:  شادمان

 

 شدیمدو روز بعد که پنجشنبه   یزنگ زده با مامانم صحبت کرد و برا انی همونشب بود که مادر آر و
 گرفت.  یخواستگار یاجازه 

 

که کال گوشهام بنگ بنگ صدا  گهیم  یبابام چ نمیدرو باز گذاشتم بب یخجالت داخل اتاقم رفتم. ول از
 . کردیم

 

 شناسن؟  یرو از کجا م ی: نگفتن نازد یابا پرسرو به بابا گفت، ب یمامان موضوع خواستگار یوقت

 

که چند هفته قبل شرکت کرده بودن، اونجا   ینازست دو  یعروس یتو نکهیجواب داد: مثل ا مامانم
داد و   حی توض نهمهیکنن. خانومه ا دایپرس و جو تونستن آدرسمونو پ  یو باالخره بعداز کل دنشید

 حد خبردار شدم! نیمنم تا ا

 

به  خوانیم یهستن و چه گل یک  نایا مینی بب انی! برهیگفت: خب انشاا... که خ  یق یبعداز دقا  بابا
 نن. سرمون بز
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جواب رد   نجایهم ومد،یو خوشمون ن  دنیبنظر نرس  یخوب یاگه آدما کنمیگفت: بابا خواهش م الدیم
و اصرار پشت اصرار رو   یقشون کش هرروز زنگ تلفن و یها! حوصله   نیو تمومش کن نیبهشون بد

 . میندار

 

 لبام نشست.   یرو یتخت انداختم و لبخند یرو خودمو

 

 . میریگیم  میبعدا تصم هیهستن و نظرمون چ یک مینی بب انیگفت: حاال ب  بابا

 

و مامان بابام و   شنیچشمام اومد که با خونواده اش دارن وارد خونه مون م یجلو انیآر یا لحظه
 ! کننیهم دارن نگاشون م الدیم

 

  یب دادمیحتما بهش جواب مثبت م ومدیبراش خواستگار م  انیداشتم که آر ی. اگه من دختردمیخند
 !بروبرگرد!!

 

 فکر کردم:  یبهم گرفته با خوشحال  دستامو

 

  تو را تا ابد  یقصه  من

   کنمیآغاز م نگونهیا

 

 بود  یکی 
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 هنوزم هست         

 باشد  شهیهم ایخــــــــــدا             

 

که بشدت هم خوشحال بود و فقط از خونه شونو و آماده  دمیرو دوبار د  انیپنجشنبه شب آر تا
 . زدیحرف م  یارخواستگ  یشدنشون برا

 

 دوستت داره.   یو کل کنهیم  نینازن نی که فقط نازن یبه دل مامان نشست یبحد  گفتیم

 

 نی اجازه بد گفتیکنان م  تیفقط مامانو خفه کنه! حاال شکا سونیهم کم مونده بود آ شبید
  هیبق که رهیموهاتونو بکنه و پسرتونو ازتون بگ نیدلربا خانمتون که عاشقش شد نیو ا ادیعروستون ب 

نم ی سِر جاش و منتظرم بب ادیسوزان سوزان، اونموقع  هوشتون م نیبمون انیعمرتونو در حسرت آر ی
 !انهی  نیکنی بازم عروسم عروسم م

 

من  ی  افهیاصال به ق انیگفتم: توروخدا آقآار دمیخندیو منم که از ته دل م دی خندیبلند م کهیدرحال 
 ه؟ یت چباشم؟ خودت نظر  یعروس   نیو همچ نجوریا ادیم

 

سرم کاله  ستیکه من انتخاب کردم، وگرنه سنم هم کم ن یهست یعروس  نی تریگفت: تو عال  خندان
 ! دمیبهت قول م نویرفته باشه ا

. بابا هم که ارهیمامانو درب  یتا صدا گفتیحرفارو م  نی ا یبا شوخ شتریب سونینباش. البته آ نگران
بله    گفتیم  یو بشوخ کردیم یباهاش همراه یه سون،ی آ اری ناز دخترشه  و مدام کمک  داریخر شهیهم

 .  رفتیکه مامانم هوارش به آسمون م خورهیچشمم آب نم ادیعروس ز  نیبله منم از ا



 دوستت خواهم داشت   ی واشک ی 

357 
 

 

 من خبر دارن؟  ی: از ماجرادمیپرس آروم

 

ساعت هنگ   می. از روز اول بهشون گفته بودم که فقط ندوننیتکون داده گفت: هرسه شون م یسر
 بگن.   کردنینم ادی پ یزی کرده بودن و چ

تونسته با برادرش و   ینجوریکه ا  هیو بفهمم چه جور جونور نمیعمو رو منم بب نی بابام گفت کاش ا  تنها
 بکنه.  نکارارو یجگرگوشه اش ا

 

 نگفتم. یزیکردم و چ ابونیدلم گرفته بود رو بطرف خ کهیدرحال 

 

و  میکارمون دار یتو یاب ب کتحسا فتهیب  ادتیگفتم که  ،یحت بشنگفتم که نارا نیگفت: نازن انیآر
 !نیهم میعمو و عمو زاده ات نشون بد ن یبه ا مونی خودمونو با زندگ  دخدایبه ام دیبا

 

 تکون دادم. یو فقط سر دمیبلند کش یآه

 

و گزارش لحظه   های و حاال با خنده ها و شوخ میشدیم کی نزد یخواستگار یبای رفته به لحظات ز رفته
  دیبا کارا یو چ میا کارهیکه چ  میدادیخبر م گهیه ها رو به همدع خوناوضا ان، یبه لحظه مون با آر

 .میبکن 

 

 .میبه مامان کمک کرده خونه رو برق انداخته بود یکل پنجشنبه
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 دررفت!   میگرفتم و با آب گرم حدودا خستگ یدوش  یغروب  دم

 

 یبزنم پسره کم مونده بود رسما سرش داد  دادیم امی گل کرده بود از بس پ  شی هم که شوخ انیآر
 لوووووووووس!!!

 

شوهر    یراه انداخته بودن که انگار در کل جهان قحط ییگروهمون در تلگرام، چنان غوغا یتو دوستامم
 و تمومش کرده بودم.  دهیمونده بود که اونم من قاپ یته کاهدون یکی بود و تنها 

 

 هم که کال ول کن نبود.  انیآر

 

  نی و جوون خان ننه تون دست از سرم بردار نی ب، لطف کناز دستش نوشتم: آقاپسر گل و گال یشاک
بخودم برسم و    اطای و حتما و واجبا و احت دیکه با ادیبرم آماده شم. امشب برام خواستگار م دیکه با

 عالف؟؟؟؟   کارِ ی ب یپسره  کاریشم. جوون عشقت کچلم نکن برو رد کارت! آخه منو با تو چبا  ریچشمگ

 

که به  ی عالف کاری ب نیها! تو مال خوِد خوِد خوِد ا یمثبت بد  هش جوابنکنه ب نینوشت: نازن  تند
!  تیخواستگار امی ا شبم من مفرد  یول ره،ی. امشب که ددمت یهم نم چکسیه

 باشششششششششششه؟

 

برو   گهینوشتم: باششششششششششششه جوووووون دلــــــــــم، فردا رو منتظرتم. د خندان
افتاد. االنم  ییگذشت و چه اتفاقا یامشبم چطور یخواستگار دمیپسر خوب! موقع خواب بهت خبر م

. برو بخواب که فکر کنم وقت خوابته ری خدنبال کارم. شبت ب  رمی و راحت م کنمیخاموش م  مویگوش
 .زمیعز
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اونم   دمیبهت بوس م  امیم  ش،یبعدش ج زنمی مسواک م  رمینوشت: چششششمممممممم. االن م تند
 ششششششه؟اشب کنمی درحد گنده، بعدا الال م

 

! تو  یفقط نوشتم: خاک عالــــــــــم! منکه خاموش! با  دهیاولش چهارتا شد. بعد بلند خند چشمام
 دلت خواست بکن!  یهم هرکار

 

 پررووووو!  زد ی م یداشت به جاده خاک گهیخاموش کردم و واقعا از دستش دررفتم. د مویگوش ندفعهیا

 

انتخاب کنم!  یزیواقعا نتونستم چ ی ست و پا چلفتکمدم انداختم. مِن د یتو یبه لباسها ینگاه
 !!!!دونستمیشناختم و جوابشم از االن م  ینمو مماما

 

 تخت نشستم.   یصدا زدم و خودم رو مامانو

 

 . منکه واقعا درموندم.نیوارد شد گفتم: لطفا شما برام لباس انتخاب کن تا

 

 نــــــــــه؟ دیکردنو بلد  بهم کرده گفت: شما دخترا که فقط شوهر یچپک  ینگاه مامانم

 

روش کارشده بود   ییبای رنگ روشن که بز یِ به لباسهام انداخت و بلوز صورت  ینگاه ی! عجله ادمیخند
 گذاشت.   رونیب ی بلند اهیرو با دامن س
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 !!رهی د یلیو شالت رو هم خودت ست کن که منم برم آماده شم خ یی: دمپاگفت 

 

 داشت. حرف ن  بود و  یعال شهیمامان مثل هم  انتخاب

 

 خسته م کردم.   یبه رنگ و رو ینگاه نهیآ در

 

شو امروز توسط من تموم کرده  مهیعقب مونده و نصفه ن  یزدم. مامان جان زرنگم تمام کارها یلبخند
 نشون بدم. یخواستگارام خود یجلو خواستمیاوضاع خسته م نیبود و االن من با ا

 

 ردم.  پشتش پنهون ک مویکردم و خستگ شیآرا میمال

 

 هم پام کردم.   یلژداِر ورن اهیس  ییو دمپا دمیپوش  لباسهامو

 

چانه ام   ری . اونم سرم کردم و ز خوردی به رنگ لباسها و چهره ام م  یلیداشتم که خ یی بای ساتن ز یروسر
   گرهش زدم.

 

 موند. یبرام نم  ییشده بودم. فقط دعا کردم کاش کنار مهمونا دهن دره نکنم که آبرو قشنگ

 

 بصدا دراومد. فونیآ  امیب  رونی تکون بدم و از اتاقم ب دموخو تا
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 باعجله رفت درو باز کنه.  الدیم دمی اومدم و د رونی ب آرام

 

 راحت شد.  المیکرد و خ دمییمهربون به سراپام کرده با سرش تا ینگاه مامان

 

 . کردی و نگام مبا هزاران آرزو بصورتم دوخته بود  نشویبابام نشست که نگاه غمگ  یشرمنده رو چشمام

 

 .کردیرسوندم که چادرشو مرتب م یخجالت تمام صورتمو برگردوندم و خودمو کنار مامان دم ورود با

 

 گرفتن مهمونا رفته بود. لیتحو ی همکه برا الدی. ممیستادیا یورود یهم جلو اومده کنار هم جلو بابا

 

وارد شده    کی ش یمانتو شلوارا ب  نیمهربون و مت یلیبود. خ انی که داخل شد مامان آر ینفر نیاول
 سالم داد. 

 

 یرو میمال یصورتم بود بوسه ا  ینگاهش رو کهی و درحال د یکرده حالمو پرس یمامان و بابا احوالپرس با
 گونه ام نشوند!

 

 نداد وگرنه ....... یادیز  ییبابا آشنا  یجلو خداروشکر
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  انیدادم آر صی ام وارد شد که تازه تشخبلند و سرافراشته، سرشار از احتر یبا قدو قامت  انیآر یبابا
 !!هیخواستن نهمهیاز بابا و مامانشه که ا یب یترک

 

کرده در  یمهربون وارد شد و با همه سالم احوالپرس  ینگاه  یتکبر ول  یتمام با کم  ییِ بای بز سونیآ
 ف مامانش رفت. و بطر دیگونه مو بوس نداختیبصورتم م قیدق  ینگاه کهی حال

 

واقعا ابهت   کشیشده بود وارد شد و در کاپشن شلوار ش  نییتز  ییبای که بز یوچک با سبد گل ک انیآر
 داشت.  یخاص 

 

جا نظر مامان بابامو در موردش بدونم و   نیلحظه و هم نیهم خواستمیرو بود و فقط م  رویز دلم
 راحت بشم......... 

 

رو  الدی و مبابا نظر   شتری ب یول  دونستم،یبودش و نظرشو م دهید لمیف یمامان حدودا تو بازم
خواستگارم ِبدن ........ خواستگارم   نیبه ا  یجواب منف ومدیبدونم که االن دلشون م خواستمیم

 نه...... ماِه من....

 

 

 مي خواهم  شيآرام

 

 ،    ڹتو باشي و م ہڪ
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 هم   نارڪدر

 

   نيڪ  وتڪس تو

 

 نم، ڪ  وشڪَ هم  ڹوم

 

   میوڪَ آرام ب  ڹم

 

 دارم   دوستت

 

 ..... هم ڹم يیوڪَ تو ب  و

   

 …  جمیگ

 اسفند   مثل

 زمستان است  یمعشوقه  که

 اما…

 خواهند   یم همه

 را  دستش

 دست بهار بگذارند..! در
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 ازش چشم بردارم. تونستمیبود و واقعا نم  انیفقط به آر نگاهم

 

 !رفتیکرده بود که دلم رسما براش ضعف م کی روشن، ش یسرتاپا قهوه ا یقشنگ و خواستن یبحد 

 

  کارِ ی بخودش گرفته بود که انگار همون پسر ب یشش درچهار ی افهیچنان ق الااااااااااااااااـــــاحـــــ
 انداخته بود با اون بوس گنده ش!! یو منو از کار و زندگ  دادیم امیبهم پ ینبود که ه یعالف

 

سر خم کرده مامان و بابام  یجلو اومده جلو  ری نظ یب  یو متانت یذات  ینگام کنه با ابهت نکهیا بدون
 کرد.   یلپرس احوا

 

آرام بصورتم انداخته دسته گل  ینگاه میادب بطرفم برگشت و ن  تی جواب دادن، در نها بعداز
 قشنگشو بطرفم گرفته گفت: ناقابله بانو!

 

 جیآونگ وار سرم گ یبودم و ه  زونی گفتم چون واقعا با دل تپنده ام مثل لوستر آو یچ دونمینم
 کردم!  یازش تشکر نکهیمثل ا احساس کردم یول خورد،یم

 

 رو گرفتم که با تعارف بابا بطرف خونواده اش رفت.  گل

 

و آروم بهم گفت: منکه جوابم   گذشتیاز برابرم م  الدیشدند که م یسرش بابا و مامان هم راه پشت
 مثبته! خدا کنه موندگار باشن و تورو پسند کنن!
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 تند جمع کردم نخندم.   لبام

 

گذاشته وارد اتاقم  ییرایپذ یغذاخور یومن نبود و آهسته گل رو ر یجا گهیکه نشستند د یهمگ
 شدم.

 

  یکه تعارف کردنهاش بگوشم م کردی م ییرایهم پذ الدیشروع شد و م  ییاز خوشآمدگو هیاول  یصحبتها
 نشست. 

 

م و  بود. به قول مامان از تمام قسمتهاش فقط شوهرکردنشو بلد بود الدیم ییرایاول هم قرارمون پذ از
 کنم! ییرایو پذ  زمی خوشرنگ بر ییچا  هی تونستمیعمرا اگه م

 

  یول  خوام،یو واقعا عذر م کنمی که دخالت م دیبگوشم نشست که گفت: منو ببخش انی مامان آر یصدا
 ن به جمالشون روشن بشه. باشه و چشممو  شمونیدوست دارم دخترخانم قشنگتون هم پ یلیخ

  دیو اجازه بد دیاگه مصلحت بدون ی ول م،یندار یخبر چی ه هندی قسمت دست خداست و ما از آ البته
 جان هم در جمعمون باشن.  نی نازن

 

 جان....   یمامانم بگوشم نشست که گفت: ناز  یبلند نشد و بعد صدا  ییصدا یلحظه ا چند

 

  یجلو الدیم دم یبرم و کله پا نشم، که د ینه، اصال چه جور ای لرزان برم یپاها نی مونده بودم با ا مات
 . بفرما لطفا. یدعوت شد یدر ظاهر شده گفت: ناز
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 . لرزهیو دست و پاهامم بشدت م ادی م رونی از کل بدنم حرارت ب کردمی م احساس

 

که متوجه حالم شده بود داخل اتاق شده آروم گفت: ماشاا... بــــــــــه تووووووو!  الدیم
برو که ادا اصول الزم  ای!!! بیباش  راحت دیاالنم با ،یگرفت لشونیو تحو یبود  رونیاومدنشون که ب

 بهباور کن  یول  رسم،ی پا م ی. هرزمان هم خواستن بخورنت بهم اشاره کن حسابشونو با ت میندار
 خودمونن! هیشب شتریو ب ستنین  هیمخورها شبآد

 

 بود از اتاق خارج شدم.  نییسرم پا  کهی زدم و همراهش راه افتاده درحال یلبخند

 

 .  زمیخودم عز  شی پ ای ن بجا  نینفر گفت: نازن کی

 

که ازم دعوت کرده و خودشم در حال جابجا   سونهیو آ کننی همه دارن نگام م دمی که بلند کردم د سرمو
 شدنه!

 

 اجازه صادر شد! یعنیمامان نشست که آهسته چشماشو برام بست.  یرو چشمم

 

 لبم نشوندم.   یکردم و رو دایبزور پ یلبخند

 

 ام از جاش بلند شد. احتربه  یرفتم که کم سونیآ  بطرف
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 . دییبفرما د یشرمنده م نکن  کنمیکردم: خواهش م زمزمه

 

  لیدختر گلم؟ دل ینگاهش راست بصورتم بود گفت: خوب کهی درحال انیآر ینشستم که بابا  نارشک
.  گستیدخترم و شناخت دو خونواده از همد نیتو دوم  دنیفقط و فقط د نجا،یاومدن امشب ما به ا
 . زمیعز م یدیو جواب م میشنو ی با جان دل م یداشت ی و پرسش یو هرزمان حرف  پس کنارمون باش

 

 نشست!!! انیصورت آر ینگاهم رو یتکون دادم که لحظه ا یسر نیشرمگ یندلبخ با

 

 . کردیمنو نگاه م  کردیتوشون غوغا م یباباش نشسته بود و با چشماش که شاد  کنار

 

 .دم اوریسرمو باال ن گهیآوردم و د  نییپا نگاهمو

 

جمع    نجای که از حضورتون گرفته شده امروز ا یبااجازه ا یرو به بابام گفت: جناب خسرو  انیآر یبابا
 .میر ی هم در مورد دو جوونمون بگ یمیکه انشاا... تصم میداشته باش گهیاز همد  یشناخت  میشد

 

  دییفرما که باور ب نیاز پسرم نزار فیتعر یگفتن ندارم و فقط اگه به پا یبرا یادی حرف ز من
با   یکه عمر یبگم به عنوان پدر تونمیمآرزومه،  تیمجلس نها نیا یتک به تک جوونا یخوشبخت

هم پابه پاش حرکت کرده و   شی و همراه بوده و بزرگش کرده، در تمام مراحل زندگ  نیپسرش همنش
گار  من خواست سونیآ یبرا ،یو رفتار یاخالق  اتیخصوص نیبا ا یتنهاش نذاشته، اگه پسر چوقتیه
 .  کنمیتاآخر عمرم راحت م یفکرمو از همچ گهیسپارم و د یچشم بسته جگر گوشه مو بهش م ادیب
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ازش   ینداره چون تاحاال نوک سوزن  نیجز ا یاز من که پدر پسرم هستم و مطمئنم مادرشم نظر نیا
 !!. دهینرنج

 

شه که ما  ه هاش باو اخالق و داشت  اتی خودش معرف خصوص  انیدوست دارم آر نیاگه اجازه بد االنم
 .میهم در خدمتتون هست

 

 یمثل خونواده  ی ختهیفره یدر خدمت خونواده  نکهی از ا یجان ی عل یکرده گفت: آقا یتشکر بابام
جان   انی. آرمیشنو یخان رو هم م انی آر یو شکرگذار، که حرفها میواقعا خوشحال میهست  یجنابعال
 پسرم!  دییبفرما

 

 نیا نی گفتیخونه م  یه باباش گفت: باباجان آلقل قبال توه آرام بفرش کرد  یبه گلها  ینگاه انیآر
و شما هم توپ رو    نجامیشما ا  دی! منکه فقط به امشدمیآماده م یو منم کم  نی دار یمیتصم  نیچن

  ودماز خ یبگم و چطور یمن چ دی! االن انتظار داردی من انداخت  نیزم یتمام تو  یقشنگ و با زرنگ
 کنم؟  فیتعر

 

پسرم. فقط خودتو    یبگ یزیچ ستیگفت: قرار ن  یجان یعل  یکردند که آقا دن یخندشروع به  همه
 .  نیهم  یکنی م  یمعرف یبود شهیو هم یکه هست یهمون

 

ساده از  ی معرف هیمحترمشون  یو بانو  یلبخند زنان گفت: چشم. پس بااجازه از جناب خسرو انیآر
 خودم.  
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  ییمام تالشهام نتونستم جاو چون با ت عمران دارم سانسی ساله، ل 34هستم.   یجانیعل  انیآر
کنارم بودند، با دوستم  یط یبابا و مامانم که هرلحظه و در هرشرا یاستخدام بشم، با کمک و همراه

 .  یو خداروشکر از درآمدشم راض میرو دار  یرانیا یاز خودروها  یکی  یندگینما یکی شر

 

 . دارمیاز خونه نگه م رونی رو در همون حد ب  یو دوست ستمیباز ن  ق یکشم، رف ینم  گاریس

 

 یهستم همانند خونواده ام که تمام عمرم رو بدون ذره ا یآروم  یو خونواده   یهم دنبال زندگ فقط
 تنش توش بزرگ شدم . 

دلخواهم بکوشم   یبانو یو سربلند  یخوشبخت  یبرا میبهتون قول بدم درتمام زندگ تونمیهم م نجایهم
 میادیکه انتظار ز نسبت بخودم و خونواده ام رو خواهانم و فقط و فقط ازشون ادب و احترام کامل

 ازشون ندارم.  

 هرجور که بخوان در خدمتشون خواهم بود. طیشرا نیدر صورت داشتن و قبول ا که

 

  نیشو ما  یمتر 110  یهم، فقط آپارتمان ایبه صورتم کرده گفت: از تمام مال دن  یآروم نگاه بعد
 و کارم هستند........  هایالها دوندگ رو دارم که دسترنج تمام س  رپامیز

 

 !رسهی بنظرم نم یزیچ گهیموند که بگم؟ منکه د میزیبصورت باباش کرده گفت: باباجان چ ینگاه بعد

 

 بودند و در هم گرهشون زده بودم. خزدهیآورده چشم به دستام دوختم که   نییپا نگاهمو
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آدرس منزل و محل کار پسرمو خدمتتون  یخسرو یتکون داده به بابام گفت: آقا یسر یجان ی عل یآقا
 .  نیراحت باش  قاتتونیتحق یکه برا دمیم

 

پدر مادر و برادرش   یو عشقشو فدا یکه تمام زندگ یندارن و کس  قیبه تحق ی ازیهم که ن دخترمون
داشته با  یادی باالتر از گل بهشون بگه که حاال ناجوانمردانه انتظارات ز یحرف   یده کس کنه و اجازه ن

داشتنش  یا و بر میناراحتشون کنه، حتما اونقدر ارزشمند هستش که همه رقمه خواهانش باش  یرتلنگ
 .  میدست به دعا بردار

 

  هیو  کنهی همسرش م عشق و عالقه رو نثار  نیشوهرش بزاره، هم یتا پا بخونه   یدختر نیهمچ چون
 .  زنهیرقم م شونیزندگ یخونه برا یرو تو  یواقع  یخوشبخت

 

 یخونواده   نیبا چن ییبنده و خونواده ام از آشنا ،یجانی عل یبام گفت: آقارار شد باسکوت برق  یوقت
 ییطرز تفکر و خواسته ها نیبگم با ا تونمیم نویو فقط ا می واقعا خوشحال و خوشوقت شد یروشنفکر
 .  دیفقط باعث افتخار دمیکه شن

 

رو به شما   جهیکرده نت ییو جو من پرس د،ینکن   یادب یو حمل بر ب دیبد یفرصت  یبهمون چند روز اگه
 . دمیاطالع م

 

. ما منتظر  دی ریدرست بگ میتصم هی دلبندتون  ی ندهیآ یحق شماست که برا  نی گفت: ا یجان ی عل یآقا
 .  میمون یاز جانب شما م  یخبر

داشته باشن و اگه حرف   یبعدا با هم مالقات ایامشب  ایجان و پسرم   نی نازن دیی اگه اجازه بفرما فقط
 نباشه. شونیزندگ یتو ی کور یباشه بزنن که انشاا... نقطه  ینگفته ا
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نداره، فقط اگه  یرادیاصال ا به مامان انداخته گفت: از نظر من یبصورتم کرد و نگاه ینگاه  بابا
  دیخواست  یبکنم و بعد اگه جوابمون مثبت بود هرجور  قاتمویمن اول تحق دیو اجازه بد   دیمحبت کن

 گرانقدر؟  دییفرما ی ماجازه بود.  میدر خدمتتون خواه

 

 یمن چون پسرمو م ی. ولست ین یما مساله ا یبرا دیگفت: هرجور شما راحت باش  انیآر یبابا
مادام العمر بخوام.   یبگم و از خداوند براشون خوشبخت  کیاول بهتون تبر نی از هم متونیشناسم م
 .میگردیخونه برنم نیاز ا یدست خال دونمیچون م

 

 . دیلباش نشست و دلم لرز یرو  یگره خورد که لبخند انیدر نگاه آر نگاهم

 

 بند بند وجودم از آنش بود..... گهی مرد رو که د نیچقدر دوستش داشتم ا ایخدا

 

 

 

 ی کس امدهیچون تو ند یام بسگرفته  اری

 ی مجلس چیاز در ه امدستین  نیچن شمع

 

 فتر ی لط نیصورت از ا  فتریشر نیاز ا صحبت

 یچون کند کس تو  وصف فترینظ نیاز ا دامن
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 وصال دوستان دل نرود به بوستان  روز

 ی به جمال نرگس   اینگه کند  یبه گل ای

 

 امکجا روم تن به قضا نهاده  یبکش گر

 ی بس  کندی دوستان درد نم یجفا سنگ

 

 دهدی نم یادهیفا برمیبه هر که م قصه

 ی درد عشق را حل نکند مهندس مشکل

 

 

 ی سعد# ️✍
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 یاجازه ندادن به اتاقم برگردم و تمام لحظات رو کنار مهمونامون بودم که از نگاهها گهید اونشب
 . شدمیم رابیغنچ رفته س یهم با دل انی دزدانه و خوشحال آر
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ادب   تی که در نها  کردندی م یو مدت اتمامش سوال میلیتحص ین در رابطه با رشته هم از م یگاه حاال
 آروم جوابگو بودم.  ییو باصدا

 

در حال صحبت بودند که منم فقط  یو عاد  یمیصم  یل یخ یو همگ  کردیم ییرایهم قشنگ پذ الدیم
 سپردم.   یگوش م

 

  دونمیا رو نمگفت: بابا شم الدیم  م،یو وارد خونه شد میکرد شونیرو راه انیآر یتا خونواده  اونشب
 منکه آقا داماد رو با خونواده شون پسند کردم.   یول

  یل یخ دیبنظرم رس  ی! حتشهیو حرفش دوتا نم ستهیا یحرفش م  یکه رو هیکردم پسره کس احساس
اشو با  مامان باب  ینگاهها دونم ی! نم کننی مورد اعتماد خونواده شم هست و فقط بهش افتخار م

 دارن! فیواقعا خوشبخت تشر ای بعضنه؟؟ واال  ای ن یدیخواهرش بهش د

 

نگاه   کنه،یپسره صحبت م  یبوده. منم متوجه شدم وقت ی عال تیکه تشخص الدی م نیگفت: آفر مامان
بشه که منم  یروز دخدای. انشاا... به امشدیم یجور هیهمه شون فقط پراز اعتماد و افتخاره که دلم 

هستن،  افتخارم بکنم. البته االنم بچه هام باعث  نگاهها بندازم و به وجودش افتخار نیاز ا الدمیبه م
 که انشاا... بهش برسم! خوامیم نایاز ا شتریب  یول

 

  قیتا تحق  یهمه شونو پسندشون کردم. ول یلینشسته گفت: واال دروغ نباشه منم خ یمبل یرو  بابا
 .هیو قسمتمون چ شهیم یچ مینیبب  میمنتظر باش  دیبگم. با متونینم یچی نکنم ه
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من بودند گزارش   یمنتظر خبرها دهیزلزله ام که هنوز نخواب  یقبل از خواب به گروه دوستا اونشب
 دادم.

 

  زننیشد که مشخص بود اونام نشستن و دارن در مورد ما حرف م  نیآنال یساعت هیهم بعداز  انیآر 
 !گنیو نظرهاشونو م 

 

مورد پسندشون  یلیهم خمتوجه شدم ما  میگزارش داد گهیدو خونواده رو به همد یحرفها یوقت
رو    ییچه کارها دخدایان و به ام کاره یچ  ننیاز طرف بابا هستن تا بب یمنتظر خبر گهیو االن د میبود
 راه بندازن! دیبا

 

و شروع   دادیرو لفتش م  قیتحق چرا بابا  دونمیشروع شد. نم انیشنبه دوباره دانشگاه و رسوندن آر از
 . گذروندمیرو م  یکه منم لحظات پراضطراب  کردینم

 

:  گفت یبابا م  د،یپرس یدست دست کردن رو م نهمهیو علت ا کردیهم مامان از بابا سوال م یوقت
! رهیکه فکر کنن دلمون داره براشون وا م میعجله کن ستی قرار ن یهستن، ول یخوب  یهرچند خونواده 

 .  دیسر وقتش، اصال هم عجله نکن  یصبور باشه که همچ دیبا خوادیدختر منو م یهرک

 

و   ادیو خونواده اش بدشون ب انیفقط دل ضعفه داشته باشم مبادا آر شدیحرفاش باعث م نیا که
 !میدیو نم میبهشون نداد یتیقرار گرفتن که اهم یاحساس کنن مورد کم توجه 

 

 . دادیبروز نم  ی زی و چ اوردیمن نم یاگه هم ناراحت بود برو  انی خداروشکر آر یول
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  یصبر نداشتند زنگ زده با مامانم حرف زد و مامان هم با شرمندگ گهیکه د انیروز ماماِن آر  هی باالخره
خبرتون   یزود  نی! انشاا... به هممیکن  قیتحق میدشلوغ بود هنوز فرصت نکر یکم  یگفت: سر خسرو

 .  میکن یم

 

  و مامان بعداز ناهار الدیکه به مامان کردم، روز ششم م یمنم نتونستم تحمل کنم و با اصرار گهید
 عازم شدند. قاتیتحق یه مغازه ش بره و هرسه برا اجازه ندادند بابا ب

 

 دلم نبود.  یاومدنشون دل تو تا

 

 .دادیم تشونیصورتشون داد از رضا یغروب هم شده بود وارد خونه شدند. ول  گهیساعتها که د بعداز

 

 ازم خواست. ییچا هیعوض کردند و بابا  لباسهاشونو

 

 بپرسم. یزی چ دمیکشی نگفته بود و راستش منم خجالت م یزیچ  یز کسهنو ی. ولدیلرزیم دستام

 

 تمام که مبارکه انشآا... میهست ریفقط بگم ش  یگفت: ناز الدیفقط بصورتشون بود که م نگاهم

 

  یاز ته دل نفس الدیحرف م دنیبس اضطراب داشتم فکر کنم نفس هم کم آورده بودم که با شن  از
 فرو دادم. قیعم
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 فکر بود.  یآوردم که بابا تو ین چاهمه شو یبرا

 

. میهاشون سوال کرد هیکوچه شونو و از چندتا همسا  میگفت: اول رفت دیکه نگاه منتظرمو د مامان
دختر   یدرباره  یشناختنشون. حت یسالهاست اونجا هستن چون همه هم خوب م نکهیمثل ا

  انیبودند. از آر  یازشون راض و همه دادند حیبزرگشون که سالها قبل فوت کرده بود در مورد اونم توض
 کردند. فیتعر یلیخ مه

 

 اطراف سوال کردند. یاز مغازه دارها الدی بود و بابات و م ل یکه تعط  یندگ ی طرف نما میاز اونجا رفت  بعد

 

  یمونده تا بابات چ  گهیشناختنش! االن د  یکرده بودن و خوب م فشوی تعر یل یهم همه شون خ اونا
 باشه!  یبگه و نظرش چ

 

 بزنه. یاظهارنظر به مغازه اش رفت تا سر ینگفت و بدون کلمه ا  یچی بابام ه اونشب

 

گذاشته که  یزده و باهاش قرار مالقات   یزنگ انیبابا به آر نکهیمثل ا دمیکه بعدا شن یاونجور یول
 بودند!!!! دهیو مردونه با هم حرف  ییخودشون تنها

 

 نگفتن!!!  یزیبود اصال به ما چ شتهگذ  یرد و بدل شده چ ییچه حرفها  نشونی ب حاال

 

با پدر   انیتونستم حواسمو جمع کنم که آر یرو اعالم کرد و من فقط زمان  تشیروز بعد بابا رضا دو
 مهمونمون بودند.  هیو صحبت در مورد مهر هیاول یحرفها  یمادر و خواهرش برا
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 .می و .... باش  شیآزما یرها انتخاب شد و قرار شد از فردا دنبال کا  هیسکه به عنوان مهر 314

 

  یبرو یبه عنوان نشان در انگشتم انداخته شد که تک الماس درشت  یهمونشب هم انگشتر قشنگ 
  یخود ییبای ز یدور الماس در طراح  یچ یکه بصورت مارپ  یزی ر ینهایو نگ دیسف یبلند از طال یا هیپا

 . دادندینشون م

 

قائل   گه یهمد یکه متقابال برا یخواستنها و احترام بود و در برابر تمام   انی دور دوِر من و آر گهید
 مونیزندگ ی هیبق یو بعد برا  میتا هرچه زودتر محرم بش میدادیعقد رو انجام م یدهایخر م،یبود
 .میری بگ میتصم

 

  کیبرت یاکثرا برا لمونیبود که فام دهیچی صدا کرده پ لیفام  یمثل توپ تو انیازدواج من با آر  یصدا
 !  زدندیزنگ م

 

و برادرشو به   کنهی عمو هم گفته بود به عنوان بزرگتر بابام حتما در مراسم عقدم شرکت م نکهیا لمث
 !ذارهیتنها نم  بهیافراد غر شیعنوان پ چیه

 

نداره که دوتا برادر خودشون   یربط   چکسیخودمون بوده و گذشته، به ه نیب  یگفته بود هرچ حاال
 دیکه با شترهیوسط ب نیا یگناه چه کس دوننیاز همه مو خودشونم بهتر  انیبلدند چطور با هم راه ب 

 بشه!!!!! دهیبخش

 

 .میگفتن نداشت  یبرا  یو حرف میچشم دوخته بود گهیخونه همه مون مبهوت به همد یتو
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 ه.....بابام بود و بس ک  یبنظر عموم گناهکار واقع حتما

 

  تتیدست حما م،یندار یناهو پ یما بجز خودت کس  یدونیخودت که م ایمامان زمزمه کرد: خدا فقط
 !!!میدینکش  بتیرو بر سر خونواده و بچه هام بزار و مارو از شر خناس دور کن که کم مص

 

 گفت.  نیلبش فقط آم ری نگفت. فقط نگاه ماتش رو به مامان دوخت و احساس کردم ز یزیچ بابام

 

 یو مراسمها  گرفتیام م عقد در محضر انج میکه گذاشته بود ی. طبق قرارمیشدی م کیروز عقدم نزد به
 .می داشتینگه م یروز عروس یدلخواهمون رو برا

 

  طانیو ق د یسف یراسته و شال یتر از رانهام بود با شلوار  نییکه کتش پا دیسف یعقد کت شلوار یبرا
 . میبود  دهیخر  دیو کفش سف فیشده، ک یدوز

 

  یوآآآآآآآآ دنشیکه با پوش مید یپسند کرده خر دیسف  راهنی با پ یکاربن یکت و شلوار آب انی آر یبرا
 مال خودم نبود و محشر شده بود!  گهیقلبم د

 

 ! شدمی و بدتر عاشقش م گرفتمیدل ضعفه م دنشیهرلحظه هم فقط با د  

 

 ست مون هم که محشر بود.   یها حلقه
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 میخونه برگزار کن  یحتما عقد رو تو خوادیگفت: دلم م ادی عقد م یعمو هم برا نکهیا دنیبا شن  انیآر
 ل و ..... عقد مفص یمهمون و سفره  یبهمراه تعداد

 

اول کار   نی هم خوامی. نممیگردیبرنم  ممونی. ما از تصمان یگفتم: نه آر هیهدفش چ دونستمیم منکه
 که!  یشناس یمنو نم ی. تو عموترسمیم  یل یکه راستش من خ میچشم باش  یتو ادیز

  

 نگفت.   یزیچ گهیمات و مبهوت فقط نگام کرد و د  انیآر چارهیب

 

دلم  یرو تو  یدالوصف یزا یصبح که چشم باز کردم و نگاهم به آفتاب پشت پرده افتاد، شاد  امروز
 احساس کردم.  

 

 خوندم:  یو خوشرنگ صبحگاه  بای آفتاب ز یبرا

 

 تا ببــوسمت   بگـــذار

 نـــــوشخنِد صبح  یا

 

 تا بنــوشمت   بگـــذار

 شــراب یِ چشمه  یا
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 توام  یِ هاخنده ماریب

 بخنــــــد شتــــــریب

 

 ی من  یِ آرزو دیخورش 

 تــر بتـــاب   گـرم

 م یصبح زندگ نی باتریز نیا در

 

  مونویو با کمک هم زندگ شمیهمراه م انیبا آر دخدایکه به ام مهی روز زندگ نیکردم: امروز قشنگتر فکر
 .میکن یاز عشق بنا م یا هیبر پا

 

نه مــــــــــن  یامروز رو تا االن خواب باش  هی یعنیاز جا برخاستم که نوشته بود:   انی آر امکی پ با
 نه تووووووووووو! 

 

 و پرخاطره آماده...... بایروز ز هیشروع  یتند نوشتم: بنده آماده باش هستم قربآآآآآآآآان و برا که

 

 

 

 

 

                                                                  20 
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 زنگ خورد.   میگوش

 بود!   داریصبح ب   یبود که از کله  انیآر

 

 هی! فقط یعجله دار نهمهیداده گفتم: آقاجان، حاال کــــــــــو تا ساعت عقد که ا یسالم خندان
  نینازن زدلِ ی بخواب عز ری بلبشو و هول و وال الزم نداره! برو بگ نهمهیکه اونم ا میبکن  میخوایعقد ساده م

 !  میراه دار یه تا اونموقع کل ک

 

شب تا   ؟ یبه سرم آورد  یچ دناتیخند زی ر زی ر نیبا ا ی دونیخنده هات! م یکنان گفت: فدا  یشوخ
 . دمیصبح نخواب

 

 بــــار گفتمش َوسِط حرِف َمن َنخند  َصــد

 عاِشــَقش ُشــدم .. ـــــــایَخنــده کــرد و ب  کــباری

 

  ی. باور کن من بخاطر کارامیرس به کارامون ب  میبکن بر یبوس مشت هیآقاجانت رو  نیپاشو ا حاال
 الزم دارم ها! یانرژ ادمیز

 

ندارم و راحتم. شما راحت   یا گهیدلخواه شما کار د  یگفتم: تو هم باور کن من بجز اون مشت دهیخند
 !نیو داربدو بد نهمهیبا ا  یواقعا چه کار واجب دونمیکه نم نیدنبال کاراتون بر
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 !  ین یب یگفت: به وقتش م  فقط

 

 .    میکرد یخداحافظ هامونی نگفت و باالخره با شوخ یزیچ گهیرهام داصرا تمام با

 

 شگاهیدنبالم اومده منو بزور به آرا انی ظهر آر  2که ساعت   میدر محضر حاضر باش 5بود ساعت   قرار
 برد. 

 

دنبال    یکه منو بزور دار ستی ن نکارایبه ا  یازیکه شال سرمه کال ن ییکرده گفتم: آخه جا اعتراض
 !!!یکشون ی م خودت

 

به موها و   ی بگو کم  شگرتی! فقط به آرایکامال عروس بش گمیگفت: منم که نم  دهیبرام ورچ  لباشو 
عروسش ذوق زده بشه  دنیکه شاه دامادت از د یبش  هیصورتت برسه و آلقل کوچولو به عروس شب

 که ندارم!  یادینه انتظار زوگر ن،یهم

 

 کردم.   دنیشروع به خند  اوردی خونه مونده رو درم ردخترِ ی پ یها یب ی ب یادا نهمهیا نکهیا از

 

و  دادمی نم نکارایبه ا یتیمن اصال .... ابدا.... عمرا.... اهم کهیبود درحال  یبه فکر همچ  خداروشکر
 .دمیدیتمام م  یرو در سادگ  یبرازندگ

 

 !! دیشاه دامادمون به خواسته اش رس  نیا خالصه
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 ختم.  بخودم اندا شگاهیآرا ی نهیدر آ ینگاه

 داشت.   زادیدست مر  شگرمیمهارت آرا واقعا

 

 یجلو یاز پشت جمع کرده ول ییبای کرده بود و موهامو به ز شمیآرا ریو چشمگ رای گ یول میمال یلیخ
 چشم بود.   یتو یموهام به قشنگ

 

 خارج شدم.  شگاهیاز آرا دهیبود که تموم شدم و لباسهامو هم همونجا پوش  4.30  ساعت

 

منتظرم    ستادهیا نشیکنارش ماش کیبرازنده و ش یمن........ بحد ی.... خــــــــــدا.........انیآر
 بود که همونجا کم موند هوش از سرم بپره! 

 

 .خواستمیم یل یخ  یلی رو خ نیتریعال  نیبود و من ا نیـتــــــــــریمن عال عشق

 

 شگاهیدادم و به آرا نگاهمون بهم گره خورده بود فکر کردم: خداروشکر بحرفش گوش  همچنانکه
 ! کردمیم  زیهمه حلق آو  یخودمو رسما جلو دیکه با  شدیچنان ازم سرتر م انیاومدم. وگرنه آر

 

 لبام نشست! چقده حسود بودم من!!!! یرو  یلبخند

 

آورد   رونیرو ب  ییبای دسته رز ز نیمهربونشو ازم برداشت و خم شده از داخل ماش  با آرامش نگاه انیآر
 شده بود و بطرفم قدم برداشت.  دهیچی پ  یفقط با روبان پهن  ک یساده و ش یلیکه خ
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 .کردی م یلمبرداریشدم که ازمون ف یحواسم جمع شد و متوجه فرد تازه

 

و   ستادی همچنانکه نگاه پراز محبت و عشقش بصورتم دوخته شده بود جلو اومده، روبروم ا انیآر
ندارم. خواهانم  ییآرزو  نیم و جز اواهانرو خ  تیگفت: جاِن جانانم، فقط و فقط از خداوند خوشبخت 

  هممن شده کنار  بی از آرامشت نص یاز تو و وجودت باشم و سهم  ییمنهم جز  تی که درکنار خوشبخت
 .  میداشته باش یآروم   یدگزن

 

خندان گفت:    انیلبام نشست و احساس کردم چشمام پراز اشک شد که آر  یپراز ذوق رو یلبخند
  یکار  میتونیو هنوزم م  میشگاهیآرا یشروع کن که جلو یراه بنداز یزار هی گر یخوایاگه م نمی نازن
 ها خب!! میجمع کن اهشونوی هات، با رد س دابیو سرخاب سف میبکن 

 

 چشمام جمع شده بود.  یو دوباره اشک تو دم یخند  یم گهید نباریا

 

 گرفتم. یرو شادمان بطرفم گرفت که با تشکر گل

 

که  دیی. بفرما میعجله کن یکم  دیشده با رمونید ان،ی آر نِ ی: نازنبا دستش بازومو گرفته گفت  انیآر
  نییکجا  گفتنین با دندون قروچه م. چومیبا دعوا فاصله دار یهم زنگ زدند و فقط کم  یچندبار
 پس!!!

 

 .میراه افتاد خندان
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 .میتا هماهنگ بش ستادمیو قبل از وارد شدن ا میمحضر باال رفت یدر دست هم از چند پله  دست

 

مهمون   نهمهی: پس عروس خانوم و آقاداماد کجا موندن که اگفتیکه م دیچ یعموم در گوشم پ یصدا
 رو معطل خودشون کردن!

 

دوخته شد، تند دستمو  انیبه آر  یحضور عمو در محضر نگاه هراسانم لحظه ا  یادآوری از  کهیحال  در
 ؟ یخت یبهم ر ینجوریشد؟ چرا ا  یفشرده گفت: چ

 

 ...... عموم.....ترسمیمن م انیدم: آرم و زمزمه کرمحکم چنگ زد دستاشو

 

 جلو اومد که گفتم االنه که منو بغل کنه!!!  یوجب فاصله رو جور هیاون  انیآر

 

  ادتی شهیهم یبرا نویا یغم و هراس ندار یکرده گفت: تا منو دار کیکامال به صورتم نزد صورتشو
 و اونا!  دونمیتو بگن من م ط تونستن بهت ــــــــه فقکوه پشتتم که اگــ هیباشه. خودم مثل 

 خب؟  یکنی بهشون نم یو تو اصال توجه  میشیوارد م گهیبا همد االنم

 

 ی وثوق گفتن  ارویعشقم، به قول  نی بب

 

 ، یتمام راه من قیتو عشق و رف  آگه
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 مال منه... زتمیچ همه

 

 غصه هات، لبخندت  غمات،

 

 تابوت منه...... ری ز  یش ناراحت و هراسان دمیکه بهت اجازه م ییجا  تنها

 

 ؟ یزنیکه م هیچه حرف  نیا انیمات نگاش کردم و تند گفتم: آر فقط

 

جوونم و    یلیآهسته و لبخند به لب گفت: خب فقط حرفشو زدم و مثال گفتم، وگرنه من هنوز خ 
 داماد! چارهی گوشت دست ب یکل رفت تو آرزوها دارم! االنم باور کن دستام زخم شدن و ناخنهات به

 .ن یهم  یآروم یلیط ..... فقط خودم کنارت هستم و تو هم خفقط فق

 

لبت بردار................  یاز رو باتوی لبخند ز یو جراتشو داشت  یداخل و تو اگه تونست میریبا هم م االنم
 بشم عقدتم نکنم.   مون یاصال پش دمیو شا  کنمی باور کن دعوات م

مو خب؟  دهی نه عروس هراسان و رنگ پر کنمی م یهاش همراه یروس خوشبختمو با خوشحالع من
 االن لبخند لطـــــــــــــــــفا! 

 

 .می ش یخندان وارد م ینجوری. ادامه داد: همدیکه خودشم خند دمیخند
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 دستش فشرد و گفت: بسم ا.... یتو دستمو

 

 .  زدمیهمچنان لبخند م میسالن بزرگ محضر که شد وارد

 

 دست زدن همه بلند شد.  یه صداآرامش داشتم کحدودا احساس  انیفشار دست آر با

 

 گذرا به اطراف انداختم.  یکه نگاه میداد سالم

 

 قشنگ گل در اطرافش، نفسم گرفت و بند اومد!!! یها هیبا پا ییبایعقد ز یسفره  دنیاز د 

 

 ــــــکان نداشت!!!سفره مال محضر بود؟ امــــ نیا یعنی

 بودن و ...... نایت اکار داش  نهمهیاز صبح زود ا انی آر پس

 

شاد   ییها  افهی خندان و ق  ییانداختم که همه با لبا یسفره شدم و به مهمونا نگاه الیخ یتند ب حاال
 چشم بصورتمون داشتند. 

 

عمو نشست که کنار بابام نشسته بود و  یخودمون........ چشمم رو لیفام  یشناختم، ول  ینم ارو ی لیخ
 ... ........زوم بود انیصورت آر یرو زشینگاه ت

 

 ........ کل بدنم مور مور شد......ستادیدرجا ا قلبم
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بود که حواسمو جمع کرد و آروم گفت: سفارشم با دعوا  انیخواست لبخندم بپره فشار دست آر تا
 بجوون نن جووون صدساله ام! امی !! اصال هم کوتاه نمیشوهر بمون  ی ب نجایکنه هم نره که مم ادتی

 

رو داشتم که  انی........... و دستشو عاشقانه فشردم ......... من آردمی.... نه خندلبخند زدم . دوباره
ش  و منم ........ عاشق خوردیبا تمام قهرو دعواهاش که براش قسم هم م یهمه رقمه کنارم بود حت 

 بودم!

 

 گفتند.  کیجلو اومدند و خوشآمد و تبر انی با مامان آر مامانم

 . دیوسهم صورتمونو ب انیمامان آر 

 

 .میمبل کنار هم نشست یعقد محشر رفته رو یکرده بطرف سفره  یتشکر

 

رو   یسفره ا نیشده بود. اصال انتظار همچ  دهیو چ نیی تز ییبایعقد کردم که بز یبه سفره  ینگاه
 هم خاک گرفته آماده بودم. یو کم  یمعمول یسفره  هی  یبرا  شترینداشتم و ب

 

کرد    یاومده باهام سالم و احوالپرس کمونی نزد  یت شلوارکوتاه ک و طرح   کیش ی با مانتوشلوار سونیآ
 گفت.  کیو تبر

 

درشت و رنگارنگ بودند روشن کرد و   یل قلبهاآب رو که به شک یتو یکنار سفره نشسته شمعها بعد
خودمه ها؟ حاج آقا صاحب محضر از  ی قهیسل ی جان سفره رو پسند کرد  یرو بمن گفت: ناز
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  یخودمون سفره  میمجبورش کن میتونست انیآر یر من و اصرارها خره با زوبود و باال لهامونیفام
 !میکرد ی اکتفا م یمعمول یهمون سفره   به دیو با رفتیبار که نم  ریوگرنه ز میکن هیته  وعقدمون

 

خان داداش  نی! استیتوش ن   یات حرف قهیجان، سل  سونیآ هیو آهسته گفتم: واقعا عال  خوشحال
 ذوق کنم!   شبیگفته بود که حاال از دم نبه یزی اصال چ تونیگرام

 نه؟؟!  هیخبر دادن و خوشحال کردن بق یتو سهیخس  یلیخ  بنظرم

 

 یتو گمیمنه که م یخندان بطرفم خم شده گفت: اگه داداش سونیکه آ دیخندیم  زیر  زیفقط ر انیآر
  یل یخ اردمو یبگم در بعض نجایهم نینازن  یکردن حرف نداره مخصوصا عروس خانمشو، ول زی سورپرا

ما باش و بدون   یاخو نی! مواظب خودت و ارسهیحسوده ها که حتما هم در مورد تو به صدرصد م
 کنه! تتیاذ یل یخ یروزگار یروز دیحسادتهاشه که شا یقاط  قشعش

 

عروسم از   یکن  یکار  یتونیم نی من؟ بب ای یانصافا االن تو حسود سون،یآ نی تند و آروم گفت: بب انیآر
 پشت سرشم نگاه نکنه؟ گهیه و دفرار کن نجایهم

 

بود و   عموم نشست که ساکت و بدون حرف نشسته یرو ینگاهم لحظه ا میدیخندیم همچنانکه
 فقط چشم به ما داشت. 

 

  ی!!! ترس از عمو و کارهاش هنوز تونی چشماش گر گرفتم ......... دعوام نکن  یبگم از شراره ها اگه
 وجودم لونه داشت!!

 

 گرفته بود.  فیخف یم لرززان و فقط بدنبا نگاهش، سو االنم
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 دمید یپرت شد و لحظه ابلند باال داده شادمان بطرفمون اومد حواسم  یورود مهران که سالم با
 لبام نشست.  یرو  یناخواسته خنده ا

  

درست و   یاحوالپرس  هیرو بهم رسونده بود. پس ارزش  انیتخس و زرنگ بود که من و آر یپسره  نیا
 ت. رو داش یحساب 

 

 یدست دیبا  دیجان باور کن ییبرامون کرد و گفت: دا یخوشبخت یگفته آرزو کی شادمان تبر  دیرس تا
ها، وگرنه شما   تونمییکه من باعث آشنا یرو بهم بد شگاهینما یخوشگال نیاز اون ماش  یکی یدست

 !دینشست ی عقد م  یسرو مرو گنده سرسفره  ینجوریو ا د یدادیعمرا دم به تله م

 

 .دیآقامهران؟ خوش اومد دی گفتم: خوب نلبخندزنا

 

 .دی خوشحالم باور کن  یلیخ  یل یامکان نداره و خ ن یاز ا نی بصورتم زده گفت: حالم بهتر یلبخند

 

هم حواسش بهش بود و بطرفش  انیکه آر گفت یم  یزیرو صدا زده چ انی از اونطرف آر سونیآ
 برگشته بود.

 

 مهربانوجان!  فتهنر  ادتونیخندان زمزمه کرد: قولتون که  مهران
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منم   نیو مطمئن باش ستیجاش ن نجایآقامهران، االن ا یتند زمزمه کردم: وآآآآآآآآآآآآآ  یآروم و کم 
 ! منو چه به کار شما آخه!رمی گیدل آشوبه م نیگیلطفا! نم نیننداز ادمی. هرلحظه هم هیک یحرفم 

 

هنوز خوش و بش تون تموم  خاص به هردومون کرده گفت: شما   یکه بطرفمون برگشت نگاه انیآر 
 .... .ن؟یزدیتند حرف م   ینجوریدعواست نه؟ چرا ا نکهیثل انشده؟ م

 

 ییبا لبخند به صورتش انداخته گفتم: چه دعوا یپراز تعجب و ساختگ یبرگشتم و نگاه  انیآر  بطرف
 . کردمی م ری خ یمهران خان دعا یبرا  ت؟؟؟یموقع نیاونم االن و در ا

 

 بگومگو بود. هیشب شتریدزنان گفت: ب انداخته لبخنبه هردومون   ینگاه انیآر

 

که   الیخی شما بگومگو کنه! ب یحق داره با ملکه   ی!! مگه کسنیدار اریجان اخت ییگفت: دا مهران
کردن هر شقه از بدنم  زونیها اونم با اعمال شاقه و اشد مجازات، بعدشم آو م یاعدام ندار یحوصله 

 ...میتشهر! ما که نخواس یدو طرف دروازه 

 

مراسم عقد شما   یتو هایزود نیصورتمو برگردونده به مهران گفتم: انشآ... که به هم  یزورک یلبخند با
 . میتون رو شاهد باش  یو خوشبخت  میخودتون شرکت کن  یبا ملکه 

 

 کرد که پراز خشم فقط نگاش کردم.  یتشکر خندان

 

 قواره رو! یالدنِگ ب یره زم پس بندا رونشی از محضر ب پایت هیدوست داشتم با  چقدرررررررررر
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با هم وارد   یو شوهرش همگ  هیو غزال بودند که با مهد یو فاز یمهمانان دوستانم پر نیکنم آخر فکر
 شدند. 

 

ماچ و بوسه هاشون با   انیپرازخنده بطرفمون اومدند و در م  یبا هم اومده بودند که با لبان صدرصد
 گفتند.  کی تند تبرعقد گذاش یکه کنار سفره   ییبای سبد گل ز

 

که مراسممون رو شروع    دیآوردند لطفا آماده باش فیمهموناتون تشر ی آقا اعالم کرد: اگه همه حاج
 .میکن

 

  انیشاداب به عقد آر  ییخوش و چهره ها ییمهرو محبت، آرام و آسوده با دلها ،ی و قشنگ ییبایز به
چشمام    یتو انیآر یو عاشقانه  بای زاه نگ شدیم دهییسرمون سا یکه باال ییقندها  ریدراومدم و در ز

  نیآخر او ت  خوامیرو از خدا م  تیو خوشبخت  یراحت  ش،ی گره خورد که آهسته گفت: فقط آرامش، آسا
 قلبم هستم.  یو من عاشق تو پاره  یاز وجودم ییچون تو جز ذارم،یروز عمرم برات کم نم 

 

منم با تمام وجودم   انیم: آرزمزمه کرد  گرفته فقط ییپراز اشک بود و بغضمو فرو داده با صدا چشمام
 نیبه ا دنیرس  یتالشمو برا یو سعادت دارم و همه  یخوشبخت یعاشقتم که فقط و فقط برات آرزو

 ! نیقلب نازن  یهمه  دمیآرزوم انجام م

 

و  اشکامو جمع کردم  دندیو صورتمو بوس دنیجلو اومدن پدر مادرش که مهربانانه منو در آغوش کش با
 .دادمیسعادت برامون داشتند جواب م یو با هزار زبون آرزو ومدنیم کیهمه که نزد تا کیبه تبر
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شد. پدرش هم دستبند   هیگرفتم که با جعبه بهم هد هیرو هد یم یو قد بایز   یگردن انی مامان آر از
 کرد.   هیهد یکی قشنگ و ش

 

 شد. به فراخور حالشون اهدا یو درشت زیر یایهدا کشونمینزد یلهایفام گرید از

 

  انیبه آر یبهار آزاد مین یو سکه  دیرو بوس   انیبرابر چشمان متعجبم عموم جلو اومده صورت آر در
 خشک بسنده کرد.   یکی و به تبر  دیاصال از صورت من نبوس ی کرد. ول میتقد

 

  گفت: اصال ناراحت انیآر دیفکر کنم سرخ شده بودم، که تا عموم کنار کش یرو بود و از ناراحت  رویز دلم
  ادی عروس دختربرادرشو ز یمد از اروپا وارد شده که عمو نیو  تازه ا دهیرفتار مدل جد نیها! ا ینش
 . خودم چاکرتم عوض همه! رهی نگ لیتحو

 

 لبام نشست.   یرو یلبخند که

 

سال  یسالها یصورتمون و آرزو دنیکنار رفتن عمو بابا و مامانم جلو اومدند و بعداز بوس با
 هیو دادن هد کیتبر یما برا لینوبت فام گهیکردند و د  میتقد انیار به آرم بهتما  یسکه  ،یخوشبخت

 هاشون بود!

 

  میوران بهاران رفتشام به رست یو همه از محضر برا دیرس انی به پا منتی و م یعقدمون به خوش مراسم
 دند. خودمون، همه مهمون ما بو ل یو فام انیآر یکه مامان و بابام دعوت کرده بودند و خونواده 
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عقد از دسر و انواع غذا و ... واقعا سنگ تمام گذاشته بودند و   یو مهمون مهیول  یو مامان برا  بابا
 من! یباعث سربلند

 

 .میگذروندیم  شیرکیز ریز یطنتها ی رو با ش یو خوش   خوب قیو دقا میکنار هم نشسته بود انی آر با

 

ن از پدرمادرم، از هم جدا شدند  رات فراواما و تشک  یبرا  ری خ یهمه با دعا میرستوران که خارج شد از
 رو برام آرزو کردند.  میشب زندگ نی باتری بودند که باخنده ز هیو مهد  یو فقط پر

 

 که.... مهیگفتم: مگه شب عروس  متعجب

 

 !  زدلمیخوش بگذره عز  یلیداره که خ ری توف  یبا عروس  یخندان گفت: بنظرم امشبم فقط کم هیمهد

 

ها خانومم،    رسونمتی رو به من آرام گفت: خودم م انیو سرمون خلوت شد آر  میکرد یهمه رو راه تا
 ! یکه مهمون دلم یمبادا با خونواده ات بر

 

  یلیبچه زبل، از وقت خوابت خ  گهی خواب دمگه؟ برو ب یست یبه چشماش کرده گفتم: خسته ن ینگاه
 ! یرو خوددان هیاشه و بق ها!! از من گفتن ب یشیتفنگ الزم م  روی و ت یش  داریب  یتون یگذشته صبح نم

 

. تا  رونیب  میکه بر امیم ۱۱ یشم! حدودا داریسحر ب یکله  یام صبح جمعه ا وونهیگفت: مگه د خندان
 عشقم! نگران منم نباش اصالاااا و ابداااا!  الیبا خرخر و خ  خواففففففففففمیاونموقع م
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 خونه و نگرانم نباشن.   امیم  انیمامان اطالع دادم که با آر به

 

و   میگشت زد  ابونهای خ یتو ی کم طنتهاشی با ش شدیکه پخش م  ییبای ز ینشستم و با آهنگها کنارش
 . میبطرف خونمون رفت

 

 کشمی . از مامان بابات هم خجالت مشمیکه مزاحم نم روقتهی گفت: د ومدیتعارف کردم داخل ن یهرچ
  یتختت وجب  یت و رواز اتاق  دمیوگرنه خودم از خدامه که امشب خونه تون مهمونت بشم و قول م

 تکون نخورم..... 

 

 یخونه  یبهتره بر یکه دار یینقشه ها نیگفتم: پس با ا کردمی نگاش م یچپک کهی و درحال دمیخند
خونه   د یبا یو هرک  شهیما وارد نم یبرنامه ها هم از در خونه   نجوری! ایرناکخط  یل یخودتون که خ

 ! مواظب خودت باش زمی عز  ریخودش الالش کنه! شبت بخ 

 

و بهت    امی! اجازه که دارم تا پشت درتون ب شکشیخونه تون پ یتو دنیگفت: خب شب خواب تند
 نه؟ میبگ  یزیبه همسر خوشگلمون چ شهیکوچه که نم یبگم؟ تو  ریشب بخ 

 

کردم   یچقده لحظه شمار یدونیکه گفت: م دمیجمع شده نگاش کردم و لبامم براش ورچ  ییچشما با
نه برگ    گنیم انیو تو ها که به من آر دونمیمن م ین اتو برام جمع ک ! االنم اگه لب؟یمال خودم بش

 چغندر!!

 

 شد و وارد خونمون شد.  ادهیپ ن ی با من از ماش خندان
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آغوشش بودم و تا بخوام نفس بکشم ................  یتو هو ینه که  ایدر کوچه رو بسته بودم  دونمینم
 بدادم برسه..... ستیهم ن  یو کس زنمیو پا م هوا دست یذره ا یدارم برا دمیعمرا! فقط فهم

 

 تونستمینم یکون خوردن نداشتم. حتت یبازوهاش قفل کرده بود که اصال نا نیمو چنان ب باالتنه
 سرمو تکون بدم. 

 

 ی دهیمرِد زن ند هیو   اریتمام ع  دِ یو بد دیند ی وووونهید هیبود،  ووووووووووونهیپسر د نیا بخدا
 کامل!

 

 بکنم و خودمو از خفه شدن نجات بدم.  یکار تونستمیبا اونا م  دیزاد بود و شاام آپاه خداروشکر

 

باسنش   ی راستمو بلند کردم و چنان محکم و سرراست رو  یکه پا شدمیم هوشیداشتم رسما ب گهید
 دستاش شل شد!!  یرفت و کم  سهیاز خنده ر دمید هوی که  دمیکوب

 

 یشد نهووو یگفتم: د یحالم جا اومد شاک نکهیعداز افرو دادم و ب یق یعم ینفسها دهیعقب کش تند
عروستو   یمحضر عهد کرد ی! مگه تورمی از حال م ای شمیخفه م یگ یتــــــــــوووووووو! اصال نم

. همون کوچه یایبه بعد پشت درمون ب  نیعمرا بذارم از ا گهیهاااااااان؟؟؟ د یامشب بکش  نیهم
 ! هیخداحافظ یمکان برا ن یبهتر

 

 .دیخندیغش غش م الشیخ  یخود ب  یبودم ول   یانعصب  واقعا
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از بوسه غش و   یکس  دمیبار آروم دست دور کمرم انداخته گفت: باور کن تا حاال نگفتن و نشن نیا
که  هی. خب گناه مِن سربراه چیشد تی اذ نکهیمثل ا خوامی معذرت م ی! ولهیضعف کنه، تو هم مثل بق

 امشب صبر کردم؟؟؟ هی  یمدت فقط برا نهمهیا

 

شناسم چقده زرنگ و   یتموووووووم؟ آخه من تورو م  گهیو د یامشبو دار هیفقط  یعنیگفتم:  یکجک  
 پسرجان!   یرکاهیآب ز

 

بار از اون هول و وال افتاده بود و منم  نیشدم که خداروشکر ا دهیآغوشش کش یدوباره تو خندان
 قشنگشون ببرم.  یطنتهای از ش یضیتونستم ف

 

 ر بزور ازم جدا شد رو فقط خدا عالمه!!چقدو  ی ت یبا چه وضع اونشب

 

 خندان بخواب رفتم.  انیآر الی گرفته با فکرو خ ییسرپا یرفتنش تند دوش  بعداز

 

من و   ستیعاشقانه گفته نوشته بود: اصال انصاف ن یری بهم شب بخ PVحموم بودم در  یوقت آخه
  ینم  چکدومشونویم هخودهم از هم جدا نگه دارن! منکه به س مونی شب زندگ نیتورو در مهمتر

 ��قشنگ فرستاده بود. یلیخ   یبخشم! و برام شعر

 

 ی خواهم ساخت آسمانش آب یا خانه

 نور   ییرایبه پذ شیباشد همه پنجره ها   باز
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 میباغچه اش پر ز نس  ساحت

 پر آب  یماه  حوض

 

 پاک درختانش سبز  قامت

 ی خانه کنارم باش نیتو را خواهم خواند که در ا و

 

 د یجو یتو را م ریتصو نهیآ نهیس

 ا یخانه ب  نیچون نور… تو به ا ییدرآ که

 

 کوچه باور سبز  د…یام ابانی خ در

 ی صبور دانیم  نبش

 

 افت ی  یخواه یخانه ا  آنجا

 روشن  یدِر خانه چراغ سر

 

 یگلدان گل شی سکو یرو

 دلگرم یدل خانه اجاق  در

 

 بر پاست  یخانه چه جشن نیحضور تو در ا با
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 خانه  نیشب ا آسمان

 

 م یچشمک و مهتاب و نسز ا پر

 آب ی قی پر از موس ناودانش

 

 د یسرآغاِز ام یا

 خانه درآ  نیبد تو

 

 شمیاند  یتو م دارِ یبه د من

 آرامش بودن با تو…  به

 

تشکر کرده در جوابش نوشتم: پس حاال که همه  باشیگفتم و از شعر ز یری با خنده براش شب بخ که
  مونیو زودتر سر خونه زندگ یجلوتر بنداز نومویکن عروس یسع یبخش  ینم چکسوی گناهکارن و ه

 عشق من!..... ی. آروم بخواب یآه و ناله نکن نهمهیکه ا میبر
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                                                           21 

 

 

چشممو بزور باز   هی ومدیکه م  ییامکهایپ نگید نگید یصبح ساعت چند بود که با صدا  دونمینم
 . کردم

 

 بخوابم!! خواستمیوم  ومدیهنوزم خوابم م یییییییییووووووآآآآآآآآ

 

مارمولک!! نکنه  یفاز ایبود  دهی ورپر  یپر یعنی! آآآآاخخخخخخه یبود سر صبح  وونهیکدوم د نیا
 غزال خراسان بود؟؟؟ 

 

هم ! همه گهیافتاد جمعه بود د ادمیدادم. خونه بشدت سوت و کور بود و ......... خب......  گوش
 ا خواب بودند.  حتم

 

 بود اول وقت.... یکدوم خل نیا فقط

 

 ینشست که قشنگ و صاف رو دم یسف یلباسها یو بزور باز شده م نگاهم رو  مهیچشم ن یگوشه  با
 کرده بودم..... زونیآو  یصندل
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 و سرراست باز شد.  ییهوی چشمام

 بودم و ......  انی زن آر گهیمن د امروز

 بودم.  دهیکه به عشقمم رس هووووووررررررآآآآآآآا

 

 خداجووووووونم شکررررررررت.   ییییییییییوا

 

 . ومدیزرت و زرت م  یاول صبح یبود که بقول پر انی هم از طرف آر امکهایپ  نیا حتما

 

 خواب آلودم نشست.  یصورت و لبا یگل و گشاد رو  یلبخند

 

 بــــــــــله خودشه که نوشته:  دمیرو که برداشتم د  یگوش

 

 ت خود تو

 به خدا  یجهان  زیدل انگ صبح

 

 جهان  زیصبح دل انگ یتو ا پس

 !  ری به خ  صبحت
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 عشق من! گهید دارشویب  نازنازم

 

 برام سروصدا راه انداخته بود!  رهای نشده بودم با انواع شعرها و صبح بخ داریچون ب  یول

 

  یو م رسونمیاول از همه خودمو م یکرد صدایرو ب تی نوشته بود: باور کن اگه بفهمم گوش آخرش
 !شبیمثل د صدایکششششششمت اونم ب

 !ییمردم از تنها گهههههههههههههید پاشووووووووووو

 

 . دمیخند

 نوشتم:   براش

 

 بهتر از باران  یا سالم

 

 و    زیکه شد برخ صبح

 نه یآ یروبرو  نیبنش

 

 دی بهتر از خورش ین یبب تا

 توست.  یارویرو
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 زنگ بزن.  دارمینازت خسته ست! االن ب یگی! نمیسروصدا راه انداخت  یخبرته اول صبح چه

 

 زنگ خورد.  میبعد گوش یا لحظه

 جواب دادم خوند:  تا

 

 قند است و کامم   لبت

 جانی اله یتر از چا تلخ

 

 تا قند پهلو   ایب

 ...یبنوشان نمی ریش یچا

 

  نینذاشت یاول صبح  نیخواستیکردن مزاقتون م  نیریش  یگفتم: مــــــــــاشاا... فقط منو برا فقط
 بخوابم؟ 

 

ت شدن!   وونهید یجانیعل  لیفام  یو عسل من که همه   خوشگل خانوم قند یییییگفت: کجا  خندان
 ؟یاصال ساعت رو نگاه کرد

 

 ستادهیا خی س ختهی بهم ر یهم کل  شبیکه با حموم د دمیام کش دهیپول دهیژول یبه موها  یدست آروم
 فتر کاکل به سرم من واالاآااآا!بودند و فکر کردم: کجام خوشگل و قند و عسله که انگار ک

 . دمیاز فکرم خند که
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 هستش.  ۱۱ کهینزد الی واو دمیساعت نشست که د ینگاهم رو تازه

 

  یچی خسته بودم که اصال ه یگفتم: باور کن بحد دادمیم هیبه بالشم تک کهی شدم و درحال بلند
 .  ستی خونه ن  یکشیسوت و کوره که فکر کنم ه ی! خونمونم بحد هوووووووشیط ب و فق دمینفهم

 

خونه تون نباشه چون دارم  یکس دوارمی. منم امیدیرو راحت خواب شبیگفت: خداروشکر د خوشحال
 فقط آرزومه. مونییو تنها شتیپ امیم

 

هم کار   ی . کمستمیها! من آماده ن یفتی نکنه راه ب الیخوش خ  یباز شد و خندان گفتم: آقا چشمام
 دارم. 

 

 . ادیساعت صبر کنم بعد زنگ خونه تون بصدا درم مین تونمیفوقش منداره.  یگفت: بمن ربط  محکم

 

 منتظرت بمونم. تونمی. ممیبا هم بخور ایب  یاگه صبونه نخورد انی : آرگفتم

 

! من خوردم نازکم بلندشو و تند کاراتو بکن که  یکن یگفت: لنگ ظهره تو تازه به صبونه دعوتم م یکجک 
 !ارهی م فیآقاتون داره تشر

 

 لبام نشست.  یرو  یلبخند
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 و با مزه مزه کردن، که فقط بفکر خودشه!  یلپ  هیبگم بخورم آقامونو  دمیکش  خجالت

 

 فعال آقامون!گفتم: پس من برم به کارام برسم و منتظرت.  فقط

 

خانم! بزنم به تخته خوابتون  ری گفت: ُاغر بخ دنمیآشپزخونه ست. با د یمامان تو دمیکه رفتم د رونیب
 ا... خوبه؟که انشاا... ماشا

 

 بخوابم.  خوادیهم نشدم و دلم بازم م رخوابیهنوز س ن یگفتم: باور کن خندان

 

نکردم. خونه هم سوت و کور گفتم   دارت یب  یخسته بود یل یخ  روزید دمی! منم دیدیخواب ی: خب م گفت 
 .یبخواب  شتریب

 

 مغازه ست.  یکجاست؟ البته بابا که معلومه تو الدی: مدم یپرس

 

 ؟یخبر دار  انیرفتن. از آر رونی گفت: با دوستاش بداشته رو بر  یظرف مامان

 

شدن. فکر کنم   داریچه به ب کردن و گرنه منو دارمیب شونیراه افتاده گفتم: واال ا  سیبطرف سرو خندان
 هم خودشونو برسونن.  گهیساعت د میتا ن
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بخودم    یم و ک ستادندیکه صاف ا دمیکاکل به سرم کش  یبه موها یاز صبحانه خندان سشوار قبل
 . دمیرس

 

 تنم کردم.   نیداشتم که با شلوار ج  یکرم رنگ ساده ا کیبا تل باز گذاشتم و تون موهامو

 

 صبحانه بخورم.  تونستمیآماده بودم و م االن

 

 زنگ زد. میآشپزخونه بودم که گوش زیتموم شده درحال جمع کردن م تازه

 

 م؟ یبر یای نم هرونیآقاتون ب نیبود که گفت: نازن انی جواب دادم آر تا

 

  یمن هنوز دست مامان بابامه که منو ساطور یاجازه  یگیسرخـــــــود؟ نم  امیگفتم: کجا ب  آروم
 بعد.   یریداخل خونه، اجازه مو از مامان بگ یای ب دی! باکننیم

 

  یو صاحب قلب و روح و روانم، ول  یبذارم! هرچند آقامون  رونیبذارن پامو از خونه ب  ینجوریاگه ا عمرا
 خاص خودشو داره آقاموووووون!  نیما قوان ینه خو

 

جا! درو باز کن   هیخونه تون  نی گفت: آآآآآآآآآآآخخخخخخخخ خودتو قورت بدم با اون قوان خندان
 روح و روانت!  یعنیپشت در،  ومینازنازم که مو
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 اومد.   انیرو به مامان گفتم: آر خندان

 

که در دست داشت   یپاگرد شاخه گل سرخ  یاومد و تو رفتم که باال   شوازشیبراش باز کردم و به پ درو
 با سالم و نگاه پراز عشقش بطرفم گرفت. رو 

 

گفت: نازداِر منو  داشتی برنم  دیدیبار باز م نیاول  یچشم از صورت و موهام که برا کهیدرحال 
 .....نجای هم گهیم طونهینـــــــــــــــگاه! ش

 

 پسرم.  دی. خوش اومددییبفرما  انیمامان بگوشمون نشست که گفت: آقا آر یصدا

 

جلو رفته مقابل   ومدیبرام ناباورانه م  یع کرد و با ادب و متانت تمام که گاهتند خودشو جم انیآر
 یرو یتمام خم شده بوسه ا یمتیو سالم داده آهسته دست مامان رو گرفت و به مال ستادیمامان ا

 دست مامان گذاشت.  

 

  قیال دوارمیخوشحالم و ام دیمنو به عنوان پسرتون قبول کرد نکهیاز اکه بلند کرد گفت: مامان،  سرشو
 اعتمادتون باشم. نیا

 

 . کردمی چشماش به اشک نشسته بود و منم فقط منگ نگاه م مامانم

 

 باور کنم!!! تونستمیاگه م عمرا
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 . دییپسرم. بفرما یمامان گفت: سالمت و سرافراز باش 

 

 . دییداده گفت: بفرما یستش به احترام حرکت و با د انداخت جزدهی به مِن گ  ینگاه انیآر

 

 به آشپزخونه رفت.  یآوردن چا ینشست و مامان برا  یمبل  یرو انیکه آر میکنار مامان راه افتاد هردو

 

 ! نی خودم بش شی پ یعنی بهم کرد  یبا دست و چشماش اشاره ا انیآر

 

به بعد هرکجا من باشم تو   نیا ه ازباش ادتی; ی درس زندگ نینشستم که زمزمه کنان گفت: اول  کنارش
 ؟ یستی! حاال چرا آماده نگهید ینه جا یکنارم نشسته باش  دیهم با

 

آماده شدن اول  یبرا یدوتا چشمان چپ اندازم! ول یزده گفتم: کنارتون نشستن رو که برو  یلبخند
 بعد!  یری اجازه بگ دیبا

 

 آوردم.  انیآر یفتم و براوارد شد که بلند شده از دستش گر  یچا یمامان با فنجان  

 

 کردم.  ییرایهم که توسط مامان آورده شد بازم خودم پذ ینی ریش
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همرام باشه    نیامروز نازن  دیدیرو به مامان گفت: مامان اجازه م شی نیری با ش یبعداز خوردن چا  انیآر 
 نیکه اگه ا شهیمتفرقه مانع م یو کارها   یندگی و نما نیکه دانشگاه نازن گهید  یروزها م؟یبر رونی و ب

 واقعا دعاگوتون هستم.  دیلطفو در حقمون بکن

 

و هرزمان قبل از   شهیلطف کن هم ی. ولنیو مواظب خودتون باش دینداره پسرم بر یب یگفت: ع  مامان
 تره پسرم.  یراض ینجوریرو برگردون. باباشه ا یشب ناز  یکی تار

 

 خونست.    یکیچشمم مامان. قبل از تار  یگفت: به رو انیآر

 

 از اجازه. االن برو آماده شو. نمیو مهربون بمن دوخته گفت: ااهشنگ و

 

 .یبر یتون یم یعنی به مامان کردم که آهسته اشاره کرد  ینگاه

 

 بخودم انداختم........ نهیدر آ یشده به اتاقم رفتم و خوشحال نگاه بلند

 

ازم  انیبا آر  مویخوشبخت چوقتیه کنمی خواهش م  ایکه به چشمام زدم دعا کردم: خدا یلبخند با
 .......چوقتی..... هچوقتی...... هرینگ
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                                                          22 

 

 شروع شده بود.   مونیخوش زندگ  یروزها

 

 رسوند.  یبخونه م ایبرد  یاکثرا دنبالم اومده منو به دانشگاه م انیآر

 

 م یگذروندیخوش م می لیکه کنار هم خ  ومدیحتما بدنبالم م  یطالع قبلبا ا  نوبت کی هرروز

 

ناهار بخونه شون رفتم، با دسته گل  یبرا  انیکه با دعوت مادر آر یبار نیاول عقدمون اول یهفته  در
 وارد خونه شون شدم.  یکوچک

 

 گرفتند که خودم ذوق کردم. لمیسرشار از محبت و شادمان تحو یبحد 

 

 و قشنگ و دلتنگ بغلم کرد.   دیاول مامانش صورتمو بوس  بیترت  به

 

 .  دیصورتمو بوس دهیالصانه و پراز مهر منو در آغوش کشباباش بود که خ بعد
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 گرفت.  لیتحو انیهم از آر دیشد یچشم غره  هیکه  رهی هم کم موند گازم بگ سونیآ

 

پس گفتم   متفاوت باشم،دوست داشتم  شهیکه گفت: واال من هم میدیدر آغوش هم خند یکل حاال
از ترسش   ان ی موندم. البته فکر کنم قلب آر مهی و نصفه ن  یکه اونم زود دررفت رمیعوض بوس گازت بگ

 پاش افتادها نه!! ریز

 

 . ارمی کرد که مانتومو درب ییراهنما انیمنو به اتاق آر یهمگ  یخنده ها با

 

متناسب با   یبودم و شال روشن  دهیشپو  یاهین و سبا شلوار کتا  یبرنگ گلبه  ییبای ز کیتون  اونروز
 لباسهامم سرم بود.   

 

 .  میدیخند  یکل یهمه شون واقعا خوش گذشت و با خاطرات خوش و خنده دار همگ کنار

 

و کباب و فسنجان   انی در دوسه مدل غذا خورده شد که از آش و سوپ گرفته تا مرغ بر یمفصل ناهار
 شده بود. هیو دو مدل دسر ته 

 

خاص خودش سربزنگاه سر ناهار خودشو رسونده   یو هو یمون که مهران هم با ها یمی جمع صم رد
 . گذشتیبود واقعا خوش م
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که   میجمع کرده در جمع و جور کردن آشپزخونه کمکش کرد زویم انی کمک کردم و همراه آر سونیآ به
  رمون! امروزدر تمام عم دهیو نشن دهیند یزهایانداخته گفت: به حق چ انیبه آر  یچپک ینگاه سونیآ

 آشپزخونه گذاشتن؟   ی خان پا تو انیشده که آر نطوریچطور شده ا

 

  خیس یچپ انداز و موها  ی! چشاکنهی ... چه زرنگم شده خان داداشمون و چه تند تندم کار مماشاا
 و دهن بازو دماغ ناباورمون روشن!  ستادهیا

 

.  یکن یمو زهره ترک م کن که آدو مجسم  ری در نظر بگ  فاتتی توص نیخندان گفت: خودتو با ا انیآر
  یریو گازش بگ یتنهاش بذارم که از فرصت استفاده کن شتیرو پ   نینازن ینکنه انتظار داشت میکی

 ! رمی گی! خودم که نمردم حتما از عوضت گازش میهآآآآآآآآآآان؟؟! مگه من نباشم و تو به آرزوت برس

 

 .  دندیخند  یداشتند بلند م همه

 

 اجازه گرفته رفت.  یهول هولک یچا یر و فنجان بعداز خوردن ناها مهران

 

استراحت   یبرا انیدر آرسرخوشانه، پدرما یدور هم و باز هم با بگو بخندها یِ هم بعداز خوردن چا  ما
برامون   یبا همکارش در مورد کارشون بود، دست  یکه مشغول صحبت تلفن سونی به اتاقشون رفتند و آ

 . میموندگار بود انیط من و آرخارج شد که فق  ییرایباال آورده از پذ

 

 . یزن که فقط ورق ب  یرو آماده باش یساعت  هی دیبا ؟ین یمنو بب  یآلبوم ها یگفت: دوست دار انیآر
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کش رفتم   دی از عکسات رو شا ییمن چندتا یگفتم: چششششم قربان منکه آماده ام. ول یخوشحال با
 .میها!! از االن بگم که بعدا دعوا ندار

 

بانو. هرچندتا   دیاری گفت: صاحب اخت دادیبا دستش اتاقشو نشونم م کهیو درحالبلند شد   خندان
 یخونه  یمنو ببر یتونیو م  ستیبه عکس ن یازی. اصال با نظر من باشه ند یدلتون خواست بردار

به در و   یهرزمان هم خواست  یچشمات بزار یرو یکه هرزمان خواست ،یاتاقت نگهم دار یخودتون تو
 ! یبون اتاقت بچس  وارید

** 

 

  یکم یواااااااا یغرغر کنان گفتم: ا کردمیشاره مهراسان با دستم به اتاق مامان باباش ا کهیدرحال 
 و آبرومون رفت!!!!  دنیآرومتر همه شن

 

که درو آروم بسته خندان دست  می جمع شده از زور خنده در اتاقشو برام باز کرد و وارد شد یبا لبها که
 شنون نگران نباش.  ینم گهیاالن ددور کمرم انداخت و گفت: 

 

  شی پ رمی م ذارمیوگرنه م میندار  یو شلوغ   طنتی و ش می کنی لبوم نگاه مگفتم: فقط آ دهیچرخ بطرفش
  ششیخونه مون که الزم نکرده پ  ایبهت دست زد بدو ب   انیسفارش کرده آر دای مامانم ها! مامانم شد

 ! یبمون

 

محکمتر دورم حلقه کرده گفت: اگه گذاشتم از اشو دست کرد،یموهام فرو م  ی شو ال ین یب  کهیدرحال  
  یبار تو نی اول یاسممو عوض کنم. حاال من تورو تازه برا دیخونه تون با یو بدو بدو بر یدستم دربر
 !انیآر زِ یکردم عز دایخلوتم پ
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** 

 

دستاش رها " گفتم:   نیکه از ب دمیاضافه بشه ، تند و محکم خودمو عقب کش طنتهاش ی خواست ش تا
 مردم از درد آخــــــــــه! فکر کنم حتما شکست!!!! ،یخودتو نگه دار یتون یپسر که نم  یر بپرو

 

 دردت اومده!! دیشد ی. فقط کم سین شی زیخندان جلو اومده گفت: نه نترس چ انیآر

 

 نی گیم  یشکست! اونوقت جنابعال گمیگفتم: اگه باسن منه که م یلوچ شده و شاک یچشما با
 ست؟ ین  شیزیچ

 

  زشیکه محکم عقب عقب رفته به م رویبا دستش طول مس  دیخندیغش غش م کهیدرحال  انیآر
  زی و شدت برخوردت به م یکه من از نظر نظام مهندس ینجوریخورده بودم رو اندازه گرفت و گفت:  ا

 گهیو د  کنهی م جادیا یکبود کمی بود که فقط  یمحاسبه کردم، شدت ضربه جور یش علم رو به رو
 باور کن!   ستیار نرک د ی! شکستیچیه

 

  یم نمیتخت بنش یرو  کردی کمکم م کهیمن اتاقو برداشت و خودشم درحال  یخنده ها یصدا  نباریا که
 . دیخند

 

مهر و محبت   نیا یداشتن و نگهدار یکدام بود و برا یعشق واقع کردمیو حس م دم یفهم یم تازه
 . کردمی نم غیدر یچکاری از ه زدی در جانمان م  شهیکه کم کم ر قیعم
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  یم ینی . نازنرفتیکه راستش جونشون برام در م  کردمی احترام و محبت م ان ی به پدر مادر آر چنان
 .  فتادیهم از دهنشون م نیگفتن و ده تا نازن 

 

گفت: عروس خانم،   یقشنگ م یو با چشم غره ا یازم گرفته شاک یشگونین یگاه  یبه شوخ  سونیآ
 ! یابامو غر زد مان بو ما یشد  یصاحب همچ  دهی که از راه نرس نمیب یم

دلم براش تنگ   نمش؟یبب  یاریدختِر ناِز منو ب یخواینم گهیم انی بابا به آر ونیشب در م کی گهید االن
 شده ها!!! 

 

که خداروشکر   گهی. شانسه دشهی تنگ نم شونیو ته تغار دونهی یک یمن  یاصال دلشون برا کهیحال  در
 تمام کــــــــــمال! یدیمال تو زده و اوج گرفته که مال مارو هم دزد

 

شده،  سونی ناز آ داریخر گفتمیکه بهشون آقاجوون م انیآر  یو حاال بابا شدیهمه بلند م یخنده ها که
 . کردندیمتلک بارش م  یمن کلاز   یهم بطرفدار یگاه

 

 کرده بود.  دیبرام سرتاپا خر انی و آر  دیقدم به قدم رس  هاشیی بایبا تمام ز دیع

 

کالم گفت:   کی فقط مامانش  ست،ین  دیبه خر یازی دارم و ن یکردم همچ گفتم و اصرار   هرچقدر
 .  ستی هم ن یتعارف چیه یکه جا کنهیم د یخر شهینوعروس هم

 

 . دی پس زحمتشو خودتون بکش ،ام یهمراهت ب  تونمیو نم  کنهیکه خودم پاهام درد م ین یب یم
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  نموی که نازن  نیایب م همه جاو همراه  نیهارو هردو کنار خودم باش یدنید دی دارم امسال ع  دوست
 ! ننیهمه بب

 

مهمون   یخونه شون باشم که کل دیروز ع  نیدستور مامان جوون باعث شد اون سال از اول نیا که
  ِک یو تبر یدنید د یع یکمک کنم که بعدش هم برا سونی و آ انیبه آر ییرایداشتند و ترگل ورگل در پذ

 .نمک شونی همراه کشونیو درجه   کینزد لی چندتا فام

 

 نرفته بودم که عذرم موجه بود. چکس یه ی نداشتم و کال به خونه یخودمون خبر  لیفام از

 

مون بعداز شام منو بخونه مون رسوند که اصرار   هیطبق قول و قرار اول انیبود که آر دیپنجم ع شب
 کردم و داخل هم اومد. 

 

افتاد   یچشمم به کارت دعوت ان،ی گرفتن من و آر لیحرف زدن و تحو  یهم خونه بود و بعداز کم بابام
 بود.   ونیتلوز  زیم یکه رو

 

 . میدعوت دار یهمگ دی هشتم ع یپسرعمه ام هستش که برا یعروس دمینگاه کردم د تا

 

هم داده بودند که پسرعمه ام کنار اسممون " جناب   یو من کارت دعوت جداگانه ا  انیآر یبرا حاال
 بود! دهیهم کش ی محترم " قلب خوشگل یبانو امخدرهیو عل  یجانیعل  انیآر یآقا
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  ا،یطالقم با پو یو از ماجرا کردیصدام م کهی کوچ یآج شهیشناختم که هم یپسرعمه مو م یطنتهایش
 !  اوردی اسمشم بزبونش نم یبود و حت دهیرو ند  ایطبق گزارش عمه جانم اصال پو

 

 .شد یداشت بد م! حالم رفته رفته کردمی رنگمو قشنگ حس م دنیو پر دیتپ  یبشدت م  قلبم

 

انتظار   ایدن ای پسرعمه ام بود.............. هرچند ازم دن ی. هرچند عروسرفتمی اصال نم مــــــــــن
عمومو نداشتم که  یبا خونواده   ییاروی رو ی............ من هنوز آمادگ رفتمیمن نم یداشتند........ ول
و  ا و زنش روبریده نبودم با پو............. من هنوز آماکردندی شرکت م یصدرصد در عروس 
......  یکم   مویزندگ ی هیبق دیلحظات....... چرا نبا نیچقدر سخت بود تحمل ا  ایبشم............. خدا

 گذشته ام دست از سرم برنداره.......  الی آرامش داشته باشم و فکر و خ یفقط کم

 

  ندارم، بدون برگشتن بطرف شونرو ی دست و پام به لرزش افتادن و کنترل کردمی احساس م  کهیحال  در
 آرام بطرف اتاقم راه افتادم..... ه،یبق

 

  یاتفاق  نی بگوشم نشسته گفت: نازن انیآر یکه صدا رفتمی توجه به اطراف بطرف اتاقم م یو ب  حالیب
 دفعه؟یشد  یچ ده؟یافتاده؟ چرا رنگت پر

 

 بطرفش برگشتم. آهسته

 

 .  کردندیهم نگران و متعجب داشتن نگام م الدیبابا و م. مامان و دیکاو ینگرانش تمام صورتمو م نگاه
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  دیبا دیبخاطر اونه. منو ببخش   دیشا میگشت ادیخسته ام. امروز ز یکم  کنمیگفتم: احساس م آهسته
 استراحت کنم!

 

 شد دخترم؟ تو که حالت خوب بود! یآخه چ نیاز پشت سرم گفت: نازن  مامان

 

 کردم و وارد اتاقم شدم که چشمام پراز اشک شد. یبراش تکون داده معذرت خواه یسر آروم

 

 دستام فرو بردم.  یانداخته صورتمو تو  یعسل  یتختم نشستم و کارت دعوتمونو رو یرو

 

 شده باشه!  ضی! نگران شدم نکنه مردفعهیچش شد  ن یکه به مامان گفت: بب دمیبابامو شن  یصدا

 

بهش بزنم؟ منم  یو سر ششی برم پن  م دیدیه گفت: آقاجوون اجازه مبگوشم خورد ک انیآر یصدا
 خوب بود!   یلیامروز حالش خ نینگرانش شدم! باور کن   یلیخ

 

 . ستین یگفت: برو پسرم مساله ا بابام

 

 نگذشته بود که احساس کردم کنارم نشست.   شتریلحظه ب چند

 

 .  دیچی پ یتوش م دیشد یسرمو باال آوردم که سردرد آروم
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شد آخه! تو که حالت خوب   یهم دوخت و زمزمه کرد: چبه نگا نگاهشو دهیبصورتم کش یدست انیآر
 ؟ یما خودتو خسته کرد یبود! نکنه خونه 

 

 نگران نباش.  شمیاستراحت کنم خوب م  ی! کم یچیتکون داده گفتم: ه یسر

 

  یزیبگم صدرصد چشناسمت که   یانقده م نی گفت: نازن دهیآورده آروم و کش   کمیکامال نزد صورتشو
 ! نیبشنوووووووووم هم خووووووووووامیــط ماالنم فقــــــــناراحتت کرد!!! 

 

 و راسخش دوختم.  یبه چشمان جد  نگاهمو

 

وگرنه   گفتم،ی رو م  یکوتاه اومده همچ دیلحظه هرطور شده با نیدر ا دونستمیشناختمش و م یم منم
 دست بردار که نبود! 

 

 ی........ ولهیکارت عروس خته گفت: بهش اندا یکارت دعوتمونو برداشته بدستش دادم که نگاه واشی
 که هردومونو دعوت کردن؟ هیشناسم. کارت دعوت ک یمنکه اصال نم 

 

 پسرعمه ام هستش.  ی گفتم: عروس آروم

 

 : پسر عمه ات؟ د یرنگ تعجب بخودش گرفته پرس نگاهش

 بزرگم. یگفتم: پسر عمه  آهسته
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تو داره؟ خواستگارت    یبه ناراحت  یبطپسرعمه ات چه ر کرد؟یازدواج م  دینبا ی عن یکرد: خب؟  زمزمه
 بود؟

 

وقته نامزد بود و از   یل ی! پسرعمه م خانیآر هیلبام نشست. گفتم: خواستگار چ یکمرنگ رو یلبخند
نقش    شی عروس یآرزو داشتم تو شهیخواهر نداشته اش دوست داشت که منم هم یبس منو جا
 کنم که اونم........ یشو براش باز زکردهیخواهِر عز

 

  ؟ینقش خواهرشو داشته باش یتون یافتاده که نم یبازم متعجب گفت: خب االن مگه چه اتفاق  انیآر
 دونمی. فقط نمستمیو پسراشون حساس ن  لتینداره باور کن. من کال به فام یرادی از نظر منکه اصال ا

  یوسط م  نیا یفهمم تو چه مشکل ی! االن بازم نمنیپسرتون حساسم هم یِ ها ی به همکالس  یچرا کم
 نم؟ یب  یکه من نم  ینیب

 

کالسمون  طون یش  یداده بودم به گروه پسرا صیفکر کردم. خودمم تشخ یدهنمو قورت داده کم آب
ش  خب بازم آخر   یلازشون نزنم! و یحرف شش یاصال پ کردمیم یداره اونم کم نه، که سع تی حساس
 بکنم!!! تونستمیم کاری چ میبود میهمکالس

 

. دوست هم ستین  یکه گفت ییزای گفتم: نه مشکلم چ دم یرو د  انین آرنگاه منتظر و بازم نگرا یوقت
رو ندارم، مخصوصا با خونواده  لمونیبا فام ییاروی رو یمن هنوز آمادگ  یول ،یندارم اصال ناراحت بش 

بزارم که   یی. امکان نداره پامو جارمی ! من نمکننیجشن شرکت م  یو تو انیم یعموم که حتما همگ ی
 !ید یه رفتار عمومو باهام داونا هستن. خودت ک
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بود و   لیفام شهی! مگه میکه تو دار هیدگاهیچه د نی ا ؟یچ یعن یباال رفت و گفت:  انیآر یابروها
تمام   دیاونموقع با یادامه بد ینجوریکه امکان نداره! اگه ا دیرو ند گهیو همد دیاز هم بر ینجوریا
 !  ستین ین عمرا شد نمیکه ا یبش  الیخ یب التونویفام یو شرها  ریخ

 

  یوقت یگی تو نم  ؟یکش یتو خجالت نم  یباال داده ادامه داد: راست  ییجمع کرده با لنگه ابرو چشماشو
همونطور   یجمع بش هیو افتخار وارد  یبا سربلند  دیو کنارت هستش با  شیمثل من پ یشاخ شمشاد

که منم دعوت   حاال .....! تونم و یو نم   رمیکه نم  هیحرفا چ نیا کنم؟ی به تو افتخار م لمی فام نیکه من ب
 خب؟؟ میری تر م یهم عال  شهی. از هممیریخوبم م  میریم ییکردن دوتا

 

 تونم. من .... ی نم  گمیبه اشک نشسته گفتم: بازم م چشمام

 

و  ی! عشق من قوتونـــــــــــــــمیپس بگو م یتونیم گمیمهربون بهم زده گفت: من م یلبخند
! حاال  یاریکه م یاریعموت رو دوام ب یخونواده  دنید و دروو یلحظه  هی مقاومه و فقط هم کاف

 هستش؟   یک یبرا یعروس 

 

 .میریم گهیبا همد دخدایکه به ام گهیرو نگاه کرده گفت: سه روز د  کارت دعوت  خیتار

 

 !امیتو؟ من نم یگیم یدار یچ انیگفتم: آر تند

 

 گمیکه من م یانیو عشق آر صورتمو گرفته بطرف خودش برگردوند و گفت: تو اگه زن من  انیآر
  یحرف گهیتمام. د  یعروس  یبرا یش یو آماده م  دیخر میری فردا م یالزم داشته باش  میزی چ ی. لباسمیریم
 شنوم.  ینم
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نبود صورتمو جلو   یبه پشت سرش انداخت و چون کس   یکه نگاه کردمینگاه م انیمبهوت به آر فقط
 لپم چسبوند..  یآهسته لباشو رو دهیکش

 

 بازار!  کراستیهمونجا تموم بشه. فردا هم  ــــــــــدیترس تو با نیو ا می ریم مه کرد: بعد زمز و

 

 فرو دادم و گفتم: مشکل لباس ندارم فقط.....  یق یعم  نفس

 

  خوامیم  ؟یرو بپوش  یبود دهیپوش  هیمهد یکه عروس ی شمی رهنی اون پ یتونیخندان گفت: م انیآر
 !فقط ذوق کنم  ه وبش  یادآوریخاطرات اونشب برام دونه دونه 

 

 باشم چرا که نه!  یو گفتم: اگه رفتن دمیکش یتکون داده آه یسر آرام

 

  ی کاش موندن یام. ول یکن که رفتن یمنو راه ایاز صورتم برداشته گفت: االن ب  ی کوچک شگونین انیآر
 شدیبحالم م تو بودن........ چقده خوش شیو پ  دنویاتاق خواب  نیا یتو یبودم و ........ وآآآآآآآآآآآ

 باور کن!!!!

 

کرده بخونه   یاز همه  خداحافظ انیکه آر میاومد رونی و خندان از اتاق ب  دمیذوق کردنش خند  یابر
 شون رفت. 
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پسر که   نیبه ا ن یبابا رو به مامان گفت: واقعا خوشم اومد. آفر دن،یمامان و بابا ماجرارو ازم شن  یوقت
  انیخب آر ی. ول ومدیو م  کردی به حرف ما گوش م کر نکنمدختر ف  نی. اکنهی رو درک م یچه خوبم همچ 

 ........دهیحرفش حرفه و زورش چرب

 

هم وقت گرفته بودم که آماده تر از   شگاهیاز آرا انی سه روزمون به برق و باد گذشت و به دستور آر دو
 حاضر بشم.  یدر عروس شهیهم

 

در   یبده، ول  لمیکنه و عروسک تحو شتیآرا ادیز  خوامیبگو نم شگرتیکالم بهم گفت: به آرا کی فقط
 . رمی بگ لی ازش تحو خوامی م ارویدن ن ینازن نیباتری ز یسادگ  نیع

 

  دارمید نیاول  دونستمیو نم  کردیپرواز م یکه بودم، لحظه به لحظه فکرم به عروس شگرهایدست آرا ریز
 خواهد بود!  یو زنش و..... چه جور  ایبا پو

 

 استفاده کنم!  یاز عروس   انیو من راحت بتونم کنار آر نایکه کاش ن کردی دعا م میگاه راستش

 

  هیدرجا تخل میهستش که تمام انرژ ییاروی و امشب شب رو رهیامکان نداره دعام بگ  دونستمیم یول
 ! شدیم

 

 دل بکنم!  نهیاز آ ومدیواقعا قشنگ شده بودم که خودمم دلم نم ی سادگ ن یدر ع اونشب
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درآوردن چشم و چال  یبرا دونستمیباال رفته بود و م یکم خودم اعتماد بنفسم  دنیراستش با د 
 شدم. یواقعا عال  ایبعض

 

 شم،یبود و با گل سِر همرنگ و کنار موهام و آرا دهیاندامم خواب یکه بررو یشم ی راهنیبار با پ  نیا
 ناز شده بود!! یل یگرفته بود و ........ راستش خ یا گهید یرنگ و بو نی نازن

 

خودمو  انی و منم با آر رنیم  یکردم خودشون به عروس ریچون ده کنان گفت زنگ زده گل مامانم
 منتظرم بمونن.  نیاز ا شتریتونن ب ینم گهیبرسونم که د

 

  ی هیم لحظات اولهمه همراهم باشن بلکه بتون خواستمی حرف مامان بدتر به دلشوره افتادم. من م با
 .......یل کنم ولرو با حضور خونواده ام تحم ایبا پو  ییورودم و رودرو

 

 خارج شدم که منتظرم بود. شگاهیکرده بود از آرا  ریهم د یلیخ ی ل یکه خ انیتلفن آر با

 

 یاندر عالــــــــــ یعال یعال  یمن عال یکه ........ خدا دیسراپاش چرخ  یاومدم نگاهم رو رونی ب تا
 ..... نه محشــــــــــر شده بود. 

 

شت.  به تن دا  کلشیه یو برازنده   یعال یبا دوخت  ریس  یشمی یول راهنمی برنگ پ یشلوار کت
 بود و .....   نتشیز یموج وار یشم یرنگ روشنش که کراوات  راهنیپ

 

 !!!دیرقص یم دمیو شا دیلرز یفقط م دلم
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 و منم فقط و فقط ذوق مرگم! هیمه عال تنها متوجه بودم همه رق 

 

 دوخته گفت: اومد. نگاه پراز محبت و عشقشو خندان بصورتم  کترینزد

 

 ن یزبان، از بس که گفتم نازن  نیدر آورد ا مو

 خواهمت یم ینکن من چادر شیآرا گرید

  

گفتم:   دهیباال پر کردیسرشار از عشق که فکر کنم خواستنش از تمام وجودم فوران م ابروهام 
بود منو   یک  اون ! پسکنهیم نییتع  فیزبونتونم ده تا ده تا تکل   نیکرد رید نهمهیواقعااااااااااا!!!!!حاال ا

 کرده بود؟؟؟!! نیی کرد و حاال خودشم از قبل برام برنامه تع نجایا یبزور روانه 

 

لحظه از بس تودلبرو و   نیا  یخب تو  ؟یچرخ شعرم نذار یچوب ال شهی م نیگفت: نازن  نخندا
 تونستم بزور برات جور کنم بمن چه!!!! نو یهم یشد یخوردن 

 

  یو خودتم محشر کبر هیکت شلوارت عال یدون یکه گفتم: م میرفت نی خندان دستمو گرفته بطرف ماش و
 !  یلی..... خانی آر یزرنگ یل یخ ؟یشد

 

 یزیشاد بصورتم انداخته گفت: باور کن خودتم چ یبعداز سوار شدن دوباره نگاه دیخندی م کهیحال  در
که  میکردیهرجور شده امشب ست م دیو با خواستی! دلم میخودم یو لنگه   یکم و کسر ندار

ناز   یلیخ   یلیتو هم خوشگل و خ  نیگشتن جورش کنم. فقط بگم نازن  یخداروشکر تونستم بعداز کل
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وگرنه خودم بلد بودم   میاز خونه ا  رونی که ب فیخدا تکه و حرف نداره! ح ی شهیشق منم هم! عیشد
 عشقمو برسم.  نینازِکشون حساب ا یچطور

 

  یکرد رید  میلیاز دستت در برم. خ  ابونیه خوچک یگفتم: پس خدا با من بود که تونستم تو دهیخند
 ! میبر یبه عروس  دیبا  ییرفتن و خودمون تنها گهید نایکه مامان ا

 

همه هستن دست   یکردم که وقت ری خودم د یآهسته گفت: راستش دعوام نکن  فتادیراه م  کهیدرحال 
کوچولوها روز . امروز کوچولو ...... فقط ادیب  ایلی و حساب کار دست خ  میبدست هم وارد بش 

 که نرفته! ادتی هیحسابرس

 

کرده!  دای منو پ هیک گهید نیا اید نزن خدا دلت دا ینگاش کردم که با لبخند گفت: لطفا تو متعجب
 هستم که امروز همراهتونم تمام.  یقبل انی خب من همون آر

 

 که...... میکن کاریچ میخواستینگفتم. مگه م یزی نگاش کردم و چ فقط

 

 عقب گذاشت.   یصندل یگرفت که رو لیرو تحو ییبای داشت و سبد ز گهن یگلفروش  یجلو

 

 عمرا! قبال سفارش داده بودم! میرفت یهم نم  ینشست گفت: دست خال تا

 

 بخدا! من اصال به گل هم فکر نکرده بودم. یدار ووووووووووولیو ا نیو زمزمه کردم: آفر دمیخند

 



 دوستت خواهم داشت   ی واشک ی 

428 
 

 .میاشتنگه د  نایباغ عمه ا یدستش بود که جلو یتو دستم

 

 . رفتی اونورتر م لومتریک  کیارکست و مهمونا تا  یسروصدا

 

 سبد گل رو برداشت و دست راستشو بطرفم دراز کرد.  انیرآ

 

وارد  دخدایاز عشق به ام زیبصورتم زده گفت: خندان، شاد، خرامان، مهربان، لبالب و لبر  یلبخند
 .........میشیم

 

 تو را ماه ندارد . . . که ندارد  یمایس

  

 تو را چاه ندارد . . . که ندارد  یژرفا

  

   قیبرگ شقا یتو ا  داریحسرت د در

  

 آه ندارد . . . که ندارد  کیطاقت  دل،

  

 چشمت به دو عالم نفروشم   یگوشه  من
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 ناِز ِ نگه، شاه ندارد . . . که ندارد  نیا

  

 باران   یمن پاک تر از قطره  ی معشوقه

  

 . . . که ندارد  اهلِل که بدخواه ندارد و

  

   رمی کو یصحرا یاست که سرگشته  یعمر

  

 جاده به تو راه ندارد . . . که ندارد نیا

 

 لبخند به لب بزبون آورده بود دستمو بطرفش دراز کردم.  انی که آر یکلمات  از

 

که به چشمان هراسانم فشرده نگاهشو  میکه دستمو مال  دیچی مرد خودم پ یانگشتان قو یتو انگشتام
که انگار بزور وارد   ینگاه وارد بش  نی با ا  خوامیبعد منو! نم یتو اول خدارو دار نی خته بود گفت: نازن دو

 باشه؟؟! یایهمراهم م لکسیر  یلیآروم...... خ  ی ل ی! خیشیکشتارگاه م

 

 نره لطفا!  ادتی. فقط لبخند میتکون دادم که گفت: بر یسر

 

 . میرنگارنگ وارد باغ شد یگلها مون از  یبی و ترک بای ل زدر دست هم با سبد گ دست
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گرفتند  لمونیخاص خودشون تحو یعمه و شوهر عمه ام جلوتر اومده با مهربون  میکه جلوتر رفت یکم
 .میکرد مشونیکه گل رو هم تقد

 

 نورافکنها مثل روز روشن بود. ی لهیشده بود و بوس نییتز یرنگ یبا چراغها  ییبایبه ز  باغ

 

  ای یدرحال احوالپرس زهایهم سرم یاز مهمونا نشسته و تعداد یعضدرحال رقص بودند. ب یا عده
 رفت و آمد بودند. 

 

 افتاد.  الدیگشتم که چشمم به م یم نایمامان ا زیرو در دست داشتم دنبال م ان یدست آر همچنانکه

 . کردی اره م بود و با دستش به ما اش ستادهیا سرپا

 

 ......نایمامان ا زیسر م  میگفتم: بر انیبه آر آهسته

 بگوشم تمام بدنم بلرزه دراومد و صورتم با شدت تمام گزگز کرد! ییبا نشستن صدا یلحظه ا که

 

مادام العمر    یخوشبخت  یبگم و آرزو  کیبهش تبر دی......... دخترعموجاِن خودم که بایگفت: ناز صدا
 و روز افزون براش داشته باشم .....

 

 !  دیخراش یصدا تمام روحمو م  نیاش بند نبود. ** ا رجس  گهیقلبم د دونمینداشتم. فقط م یحس چیه

 !کنهی م ینیام سنگ نهیقلبم بشدت تمام درون س گفتیم احساسم
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برام   ییآبرو  گهیع داغونم داوضا نیداشتم وگرنه کارم زار بود و با ا شیخداروشکر کردم که آرا فقط
 موند.   ینم یباق

 

گوشتم  نی آهسته زمزمه کرد: آرومتر نازن یلی.... خآهسته انی آر دمیبرنگشته بودم که فقط فهم هنوز
 کنده شد بخدا! 

 

 داده انگشتامو شل کردم.  رونیمو ب نهیس یدهنمو قورت دادم و نفس حبس شده تو  آب

 

 افتاده بود. هیاتفاقات فقط در چند ثان نیا تمام

 افتاد......   ایو ......... نگاهم بصورت پو دمیبه سمت چپم چرخ آرام

 

 کرده بود!  کیشعورش ش یچقدرم خوِد بغزال قول  به

 

رو با   انمی رو حس کردم......... من آر  قیعم یآرامش یفقط لحظه ا  یدستمو فشرد که لحظه ا انیآر
بود که  انیداشتم و صاحب بودم که همراهم بود........ آر اشی و مهربون ییبایو ز  یتمام وجود و قشنگ

و   کردیم تمیحما  سقوم خنا نیبود که در برابر ا انی...... آرو هرلحظه هوامو داشت... ذاشتیتنهام نم
 .....گرفتیانتقام روزها و عمر به باد رفته مو ازشون م

 

سر باز کرد   شدیجوش خورده بود و داشت آرام آرام برام کمرنگ م   یکه کم یاحساس کردم زخم یول
 بود!  نهایاز ا شیانتظارم ب نمیکه از دل خون
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حواسم جمع   انی با فشار دوباره دست آر یدوخته بودم که لحظه ا ایبه پو در سکوت چشم همچنان
 شد. 

 

  لیدوست دارم با تمام فام  ی لیخ ن؟یکنی نم ی..... عشق من، معرفنمی و با متانت تام گفت: نازن  ییبایبز
 محترمتون آشنا بشم.  

 

 محکمتر فشرد!  یکم  نباریدستمو ا و

 

 دهیکش رون ی در خودم کردم و دستمو از دستش ب دیجد  ییروی احساس ن انیحرف زدن آر   ینحوه  با
بزرگم....  یه کرده گفتم: پسرعمونگا انیبه آر  دم،یکنار کش  اینگاهمو از صورت و چشمان پو کهیدرحال 
 که نور چشم عموجانم هستن.........  کنمی م یرو معرف   ایآقا پو

 م .... نامزد و عشق  انیآر اجان،یگرفته گفتم: پو انی دستمو بطرفم آر بعد

 

داد و  ص یچشماش تشخ  یاندوه رو تو شدیجانکاه!!!! به وضوح م  یاما از غم دیدرخشیم ایپو نگاه
 ! دیو واضح د نهی درخشش غم رو به ع

 

 غمش ناراحت نشدم! دنیدلمو سوزونده بود که راستش با د  یجور یول

 

 زوم شد.  انیصورت آر  یاز صورتم کنار رفت و رو نگاهش
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  زمون،یعز یآورده گفت: داماد عموجان و عشق دخترعمو  انیدستشو بطرف آر ومد یجلوتر م  کهیحال  در
 . تونییخوشحال شدم از آشنا  یلیکه خ یاومدخوش  لیبه جمع فام 

 

 . دیخوش اومد یل ی. خدییگرفته گفت: بفرما همانانیدستشو بطرف م ایدست دادند که پو گهیهمد با

 

 د ییبفرما ن؟ی ندار ازی به تعارف نبه طرفم انداخته گفت: دخترعمو شما که  ینگاه

 

 دستشو بطرفم گرفت.  انیلبام نشست که آر یسرد و محو رو  یلبخند

 دستش چفت شد. یآروم انگشتام تو  دوباره

 

 نگاهش به دستامون دوخته شد.  یهمچنان به ما بود که لحظه ا ایپو نگاه

 

 . دییبا لبخند گفت: بفرما انیآر

 

هم همراه ما   ایکه پو میکنار هم راه افتاد کردمیام حس ماهپ  یرو تو  یخاص  ینی سنگ کهیحال  در
 . ومدیم

 

زده دوباره   یچرخ  یکنترلش کنم و ه ادیز تونستمینم خواستمیکه هرچقدر م یدلشوره و دلهره ا با
نشسته  ی زی دور م یعموم افتاد که همگ یدورادور چشمم به خونواده  داد،ینشون م یدلم خود یتو

 تند.بودن و چشم به ما داش
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 ام خورد!   نهیس یسخت تو  یکرد و گره  ی واقعا تنگ گهید نفسم

 

! باور کن  زمی آرومتر عز یفرو رفت که آهسته بطرفم گفت: کم انیکنم بازم ناخنهام در دست آر فکر
 بدم! حی زخمهارو توض یبه همه جا   دیاز کار افتاد و فردا با گهیدستام د

  

خندان چشم بصورتش داشتم  کهی نشست و درحال رتمصو یرو  قیعم یبا حرفش ناخواسته لبخند که
 ذرت خواستم.آروم مع

 

. شمینشونمون داده گفت: مزاحمتون نم نارویباباا  زیبا دستش م ایپو میشد کی نزد زهایبه م  یکم تا
 . بااجازه تون!زنمیم  یبهتون سر امیبعدا م

 

 .میمون راه افتادودخ زی که از ما جدا شد و ما هم بطرف م میبراش تکون داد یحرف سر بدون

 

 . میدیرس  زیکنار م  اوردمیم  نییپا یسر خوردنیآشناهامون که به چشمم م یبرا کهیدرحال 

 

  پیت  نیمن جا باز کرد و گفت: ژووووووووووووونمممممم با ا یاز کنار مامان بلند شده برا الدیم
چشم  یه توچقدو  نیکرد کاریچ  نیدون یدست بدست! اصال م یِ دوتا نیتووون! چه ست هم کردن ا

شما رو   چکسی ه نیری از هم فاصله بگ یو کم   نیرو ول کن گهیاگه دست همد نی باور هم بکن ن؟یهست
 ها!!!!!  خورهینم ایدزده  یمن
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به حرف   کهی و درحال میبهشون داد یبلند شده بودند سالم انیو بابا که خندان به احترام آر مامان
 نشستند.  یهمگکرد که  یاحوالپرس  انیآر میدیخند یم الدیم

 

جان مانتوتو    نیگفت: نازن انیجمع کارهام نبود که آر ادیراستش اصال حواسم ز  ستادمیکنار مامان ا تا
 .زمیعز اریدرب

 

  زونی آو یکنار یصندل   یاومد و با احترام کامل کمکم کرد مانتومو درآوردم که خودش از پشت کمینزد
 کرد.

 

سر باال   یسالم یبا صدا نم،یبشخواستم   ردم و تامرتبش ک دهیبه شالم کش  یکردم و دست یتشکر
 که طرف مخالفمون بودند افتاد.  نایعمو ا زیچشمم به م یآوردم که لحظه ا

 

 و صورتشون بطرفمون بود.  کردندی داشتند بدون استثنا نگامون م یهمگ

 

که فقط تونستم  دادیو حال ضعف کردن بهم دست م شدیم یدلم جور دنشونیفقط با د راستش
 .  ارمیب  نییبراشون پا یورادور سرد

 

 لحظات رو تحمل کنم!  نیبودم هرجور شده ا مجبور

 

 کردیکه داشت نگام م  ستادینشسته بود ا  ایکه کنار پو یخانم قشنگ ینگاهم رو یلحظه ا فقط
 پر کرده بود.  ایپو یمنو برا  یخال ی........... حتما زنش بود که ........ خا
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 دادم.   رونی فسمو بدهنمو قورت دادم و ن آب

 

 هم کنارم نشست.  انیکه آر نشستم

 

بنداز براتون اسپند دود کنم! بقول  ادم یخونه   میسرخ شده بود آهسته گفت: رفت  یکم کهی درحال مامان
مت بخونه ! خدا کنه سالم و سالدنی هم که دارن فقط قورتتون م ایفقط نگاها به شماست. بعض الدیم

 تو!  یبر شگاه یراگفت به آ ی! آخه کنینازن  ترسمیم یلیکردم. باور کن خ  ازیپول نذر و ن یکه کل  میبرس

 

 خوانیهرچقدر م هیکه حواسش بهمون هست. بزار بق  میمامان. ما خدامونو دار الی خیگفتم: ب  آروم
 نگامون کنن! 

 

 ؟ یزمزمه کرد: خوب  دهیبطرفم چرخ  انیآر

 

 بشم.  نیکاش بهتر از ا یکرده گفتم: االن بهترم ول  نگاش

 

 ؟یبهم بد یقول هی دیبا یبانو، ول شهیم یدور برات برقصم که حالت خوب و عال  هیگفت:  خندان

 

 ! باشه؟ یدور با من برقص هی دیبراش باال بردم که گفت: فقط هرزمان دنبالت اومدم حتما با  ابروهامو
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که  دمی نرقص ردم نهمهیا نیامو جمع کنم گفتم: باور کن من تاحاال بتونستم لب  ینم گهید کهیدرحال 
 بلند...  یکفشها نینتونم خودمو جمع و جور کنم اونم با ا دیشا

 

لطف کن    یرقصی نوک انگشتات م یو رو یفی شناسمت همه فن حر یکه من م ییگفت: اگه تو تند
. ازهین یگاه دمینداره و شا یرادیا چیهم ه یا قهیدور کوچولو فقط چند دق هیکفشو بهونه نکن! حاال  

  یچه راحتن و قاط نی رو بب هی. بقستین  یزیدور چ هی گمی. من م نیتمله و لباسات محجابتم که کا
 شدن!!!

 

کفشها بخودم   نیبا ا  ادمیز ی! ول ادی م شیپ  یچ مینیبراش تکون دادم و خندان گفتم: حاال بب  یسر
 . ستمین ردوایام

 

چرا   یستیباهاشون راحت ن  یگفت: خب وقت  ذاشتیم یشدستیپ یتو  ینی ریبرام ش کهیدرحال 
و راحت اوج  یکردیگاِلش پات م  ؟یبرقص ینتون ی که حت یکن ی رو پات م  یبه اون بلند  یکفشها

 ! یگرفتیم

 

از سالحش   چوقتیه یکابو هیباشه  ادتی شهیهم یبرا نویا انی نگاش کرده خندان گفتم: آر متعجب
  یکی یه کل یپاشنه اش تو  هیپاشنه بلند هم سالح خانوما هستن که کاف  یمونه. کفشا یدور نم 

 !!!!!آلآاااآیکه واو ادی بخوره و زبونش بند ب

 

 حواسشون به حرفامون بوده! دمیمامان بابام هم بلند بود که تازه فهم  یخنده  یصدا گهید 
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 رسهیکه کم کم نوبت رقص ما هم م نیو بخودتون برس نیکن  ییرایاز خودتون پذ یگفت: کم  الدیم 
 !دمیاشاره کردها من د. عمه از دور برامون میخودمونو بجنبون

 

دوماد رو   ی دونهی یک یگفت: شماروبخدا خواهر  دهیمو تموم کرده بودم که عمه سررس  ین یری ش تازه
  ذارهینم انی! نکنه آقآاریبه صندل  دهیاالنم فقط چسب  ،یـ چـــــــــیکه اومده ه رینگــــــــــاه! د

 آره؟  یناز  یبلند ش 

 

بلند کفششون  یالسالم  با پاشنه  هیکه حضرت همسر عل ینجورخندان گفت: واال عمه خانم او انیآر
هم  یمگه جرات دارم دهن باز کنم و حاال اظهارنظر کنن،یهم م دمیو حاال تهد ستادنیسرم ا یباال

دلم   نی! باور کن خونمیم  ییمونم براش الال یم  ششیدارن که منم اجبارا پ  فیبکنم! خودشون تنبل تشر
 و حاضرم.........  یه بدن بنده حگه بانو اجازذره ست که ا هیرقص  یبرا

 

اجازه رو من   انیعمه گفت: پس آقآارکه  کردمی و منم فقط خندان نگاش م دندیخند  یبلند م یهمگ
 آماده بشه!  یوسط تا ناز دیاریب فی تشر الدیبا م  دیو شما لطف کن کنمیصادر م 

 

 .گهیووووو! پاشو دت و دونمیمن م یاریادا اطوار درب یرو بمن ادامه داد: ناز و

 

.  خوامیقصت رو مر نیو قشنگتر ن یباتریبصورتم انداخت که آرام گفتم: امشب ز  یبا لبخند نگاه انیآر
 ! یدونیخودت که م

 

 برقصم؟  یکرد: آذر زمزمه
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 !مونی عروس  زیسورپرا یاونو نگه دار برا یگفتم: خودمم هوسشو کردم، ول  خندان

 

فقط هرزمان دنبالت   رقصم،ی م یهمونجور ی! هرطور بخواگفت: چشم بانو شدیبلند م کهیدرحال 
 ادا که فدا، من رفتم! یب  یکن یم  میاومدم تو هم همراه

 

رو   دیرقص  بای چقدر ز انی نواخته شد و آر ییبایوسط شدند که آهنگ ز یخوش و خندان راه الدیم با
 کنم.   فیتوص تونمینم

 

  نداشت!  یدلم تموم یلرزشها دونمیو م کردنیبگم همه تماما چشم شده نگاه م  تونمیم فقط

 

 چشم به دامادشون داشتند. دهیمامان و بابام هم هنگ یمهمونا به کنار، حت ی هیبق  حاال

 

 نشست.  ایپو یو رو  دیآرام چرخ نگاهم

 

دوخته بود و سراپا چشم، با حسرت و غرق   انینگاهشو به آر کردی که از چشماش فوران م یاندوه با
 نگاهمون در هم گره خورد! یکه لحظه ا کردی سخت نگاش م یا افهی در افکارش با ق

 

 گفت لباش جمع شد و چشماش آروم برام بسته شد!....... حسم
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غم نگاهش دلم  دنینشست، با د انی آر یبه سراپا  نیباز شده دوباره اندوهگ  ایچشمان پو یوقت
 گرفت.  

 

 چینداشت ...... ه یراه چیه .........نداشت... یشده بود که چاره ا ریتقد ی چهیهم مثل من باز ایپو
و راحتتر   کردی صرف م  شتری...... خب.... حتما گذشتن از من براش بومدیهم باهاش راه نم یطرف

فکر هم  هشب  یحت گهیبرام تموم شده بود و د یهم ازش نداشتم چون همچ یانتظار گهیبود........ د
 ! کردمینم

 

 واقعا حرف نداشت.    انیرقص آر ییبایو ز دندیرقصیهم م  یهمپا انیو آر الدیم

 

 .ادیداره بطرفم م انیآر دمیرقص بود که د یها مهین

 همراهش برقصم!!  خواستیبار واقعا سنکوب کردم. نکنه طبق قرارش م نیا

 

 االن وقتشه! ، یکن میهمراه بلند شو که قرار بود نیگفت: نازن  دیرس زمونی به م تا

 

من  دهی ند یشکی. تا حاال هستمیــــــــه! من اهلش نــن کنمیخواهش م انیگفتم: آر هراسان
 باور کن!  ستیجاها برقصم، کار من ن  نجوریا

 

کارها    نیکوچولو بهم کرده رو به بابام کرد و گفت: آقاجوون من خودمم نسبت به ا یاخم  انیآر
دم! وما نجایکه تا ا نیبهش بگ  یزی! االنم شما چرهی رقص انجام بگ نیا دیامشب با  یحساسم، ول 

 ! کننیها، همه هم دارن نگاه م شهی بد م  یل یخ ادی همرام ن
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بگم خودش   یزی چ تونمیرو که نم  دهینرقص ونیآقا نیبتاحاال    نینازن نکهینگامون کرده گفت: ا بابام
مهمونا واقعا    نی حق داره ب  یاگه باهاش نر  نیاومده، نازن نجایتا ا انیآر نکهیا ی ول  ره،یبگ  میتصم دیبا

 . زمی. پس پاشو عزیدور کوچولو باهاش بزن هی  یرمجبو که  شهیبد م

 

 .د یدرخشیانداختم که چشمان خندانش م انیبه آر یباال داده نگاه یو دماغ  دهیورچ  یلبا با

 

 به شوق و ذوقش زدم که دستشو بطرفم دراز کرد. یلبخند

 

 دستشو گرفتم و کنارش راه افتادم. آهسته

 

 دلهره دارم! یلی آخه، خ میجور هیمن  ان یزمزمه کردم: آر  آروم

 

باور   شهیم  زانی خودتم حالت م ی . برقصای. نگران نباش ب شتمیکه پ یغم ندار  یگفت: تا منو دار تند
 کن! 

 

  کهی در حال میشروع به رقص کرد دیرقص آهنگ عوض شد که با آهنگ جد گاه یبه جا دنمونیرس  با
 هنوز انگشتامو رها نکرده بود! انیآر

 

  دادندیو اصال اجازه نم  دندیچرخی دورم م ییبایبز انیو آر الدیم  یول  دمیکشیخجالت م یل یخ راستش
 برقصم.  ییتنها
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 لوند نباشم. یادی برقصم و ز  بیبقول مامان نج کردمی م یتجربه ام سع نی از اول  نیکه شرمگ منم

 

و فقط چشم بمن دوخته ازم فاصله   شدیجا بند نم  هیرقصم شوق داشت که لباش   یبرا یبحد انیآر
 .  گرفتیمن

 

خدا   کردمیفقط دعا م  دمیدیم یو بدون نقصشو لحظه ا با یحرکات ز  یوقت دهیتمام دورم چرخ ییبایبز
حدودا به تبحرم در    یذوق نزنه و قابل قبول باشه! ول یتو   یلیخ  انیآر یبایکنه رقصم در کنار رقص ز

 داشتم. نانیمورد اطم نیا

 

 بودم!   یم عالم در حد خودنداشت. منه یاستاد رقص بود بمن ربط انی آر خب

 

آورده خواستم عقب   نییپا الدیو م انیآر یبرا یبود، سر یتمام شدن رقصم که بنظر خودم کاف با
 جلو اومده دستمو گرفت و آروم باال آورد.    انیبکشم که آر

  میآورد و همراه هم راه افتاد نییپا  الدیم یبه عنوان اتمام رقصش برا  ی" که خودش هم سر

 

  انی که آهسته گفتم: آر  زدمیو نفس نفس م دیلرزیبشدت م همچنانکه دلم می که برداشتقدم سه  دو
 یبود گل پسر؟؟ لحظه ا یآخِر کار چ یِ ! اون بوسه می از خوشحال یالبته سوا یبخدا شرمنده م کرد

و ....  یدیها! خوب شد از صورتم نبوس  یکرد یق  ارویو ح یمهمون آبرو رو خورد نهمهیا نیفکر کردم ب 
 کردم! دنیشروع به خند
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 یمحضر برا وارید یتو ممکنه خط و نشونت رو یخندان گفت: خوشحالم خوشت اومده ول انیآر
  دمینازتو خر یبود و جور ینرفته! امشب فقط شب حسابرس  ادمیمنکه  یرفته باشه، ول  ادتی ایبعض

! عموتو  کردندیم نگامونبودن  که از همه قرض گرفته یو با چشمان  میقوم شمر بود یکه درست روبرو
 نشست باور کن!  یبجوونم م  شی از خشم چشماش آت ؟یدید

 

 کرده!  کاری به کار برده و چ یمارمولک چه ترفند نیا دمی فهم ی. تازه مدمیخند

 که داشتمش! خداروشکر

 

  انیعرق و خوشحال بودم. همون بهتر که آر  سیجورواجور فکر کنم خ یاز فکرا میبرس زمونی سر م تا
 بزنم.  جی ود وگرنه واقعا کم مونده بود گگرفته بدستمو 

 

 ینجوریکه ا میگل کاشت  انیبا آر  دمینگاهم بصورت شاد و خندان مامان و بابام افتاد فهم تا
 خوشحالند. 

 

  ی ل یخ الدمی سه! مثل مبر ارویحساب بعض یکنه و چطور کار یواقعا بلده چ انیمامان آروم گفت: آر فقط
 دوستش دارم. 

 

 مییچشماش هوا یخنده  وانی . از پشت لخوردیآب م یوانیدوختم که ل انیو به آرخوشحالم نگاه
 زبل و کاربلد!   یپسره  کردمیو بشدت هوسش رو م  کردیم

 

واقعا نقش خواهر   انی آر یقهایبا تشو  کهیگذشت درحال  یو خوش  یبخوب قشیبا تمام دقا اونشب
 و به عهده گرفتم. داماد ر
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که   دیچرخ  یتماما چشم بود و نگاهش همه جا م انینگاه نکنم. آر ایبطرف پو گهید کردمیهم م یسع
حدودا   تهاشی! به حساسخواستمیقسمت رو عمرا نم  هی نیو ناراحت بشه که من ا نهیممکن بود بب 
 آشنا بودم. 

 

 ازم خواست نقشمو به عنوان خواهرش ...  انیآر شیدامادم، پ یپسرعمه   یوقت اونشب

 

رسما خواهر داماد بودم و عکس عروس و   گهیو اصال کنار نکشم، د رمیلحظات به عهده بگ یهمه  در
دهندگان،  هیهد یقلب برا ی شکالت  یها فیق میتقد ک،یبرش ک  یشده برا  نییتز یداماد، چاقو

  یقهایتوسط من انجام شد که با حرفها و تشورقص و ....... همه و همه  یدعوت از عروس و داماد برا
شدن توسط  دهیاز بودن و د یهراس گهیو د  رفتی نفسم باال ماعتماد بهرلحظه  ان،یپراز مهر آر
در مورد خودم نداشتم، که با ناز و خرامان وسط  ل یفام ی هیو افکار بق ای عموم و پو یخونواده 

 !دادمیانجام م  فمویو وظا گشتمیم

 

  یابر یلحظه ا م،یخوش و خندان آماده خروج از باغ بود  یهمگ یتموم شدن جشن وقت بعداز
و اجبارا با همه شون   دندیعمو هم سررس یکه خونواده  م یستادیا لیبا چندنفر از افراد فام یخداحافظ 
 .میکرد یالپرسسالم احو

 داشتند. یداریمامان و بابام قبال باهاشون د  نکهیمثل ا البته

 

ل حا یعاد  یل یندم، خ کیخاصشون از نزد  یبا نگاهها چکسی به ه یتیاهم کردم یم  یسع کهیدرحال 
ما افتاده و  نیب  یکردم، که انگار نه انگار اتفاق یخوشبخت   یو براش آرزو دمی هم پرس ارویمسر پوه

 !میداشت گهیاز همد یرنجش 
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بود که اونم چشم از صورتم  ای بود ......... خب حتما االن تمام و کمال عشق پو یقشنگ دختر
  الیخ یب کردمی م یسوزوند و سع  ی نو م نگاهش واقعا م ی ول  کردمینگاه نم  ای. هرچند به پوداشتیبرنم 

 نداشت.... یانینبود ..... که نبود..... سوزش قلبم پا  یشدن  یولباشم...... 

 

خوشم اومد. انشاا...  یل یبا اون رقصت! خ یدار زادیگفت: دامادجان واقعا دست مر انی رو به آر عمو
که آرزومون   میشما باش یو ما هم هرچه زودتر شاهد خوشبخت   یخودتون برقص یعروس  یتو یبزود

 هستش.

 

ما شرکت   یروز بعد از امشب در عروس   35درست   دخدای هم ضمن تشکر گفت: خان عمو، به ام انیآر
محترمتون   یبا خونواده  زتونیکه منتظر خوِد عز دییو قدم رنجه فرما دیافتخار بد دوارمیکه ام دیکن یم

 ونه!که باعث افتخارم دی! دوست دارم همه تون شرکت کنمیهست

 

 ان یکه االن آر مینگرفته بود  یمیتصم یعروس خی . ما اصال در مورد روز و تارختی ر ن ییپا  یهرررررر دلم
 !!! کردیاعالم م

 

و منتظر کارت   کنمیگفت: پس انشاا.... من از امشب شمردن روزها رو شروع م  زی ت یبا لبخند عمو
 بگم لباسهامم آماده ست! تونمیدعوتتون هستم. م

 

  ایکرده   یاز قبل در موردش صحبت  یکس  نکهیرد بدون اما رقم خو  یعروس خی بود که تار ینجوریا و
 گرفته باشه! ی میتصم

 

 کنه. یراهشو طوالن  انینشدم آر یراض گهید اونشب
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 .میبابام بخونه برگشت  نیکه با ماش کردی از صورتش فوران م یهم خستگ انی بود و آر  روقتید چون

 

 دارم.  یامکیپ دمیدخواب  یآماده شدن برا بعداز

 

با دقت به شماره   یاسم نداشت و حتما ناشناس بود. فقط شماره تلفن بود که لحظه ا امکیپ
 تلفن................ کم موند سکته کنم. 

 

 فرستاده بود. امی بود که پ ایپو

 

 بندازم! ینگاه خواستمیو اصال نم   دیلرز یم دلم

وقت شب چه  نیم که اکنجکاو بود  یلیراستش خ یلبدون خوندن پاکش کنم، .......... و خواستم
 داده! یامیپ

 

 باز کردم. نوشته بود:   امشوینتونستم تحمل کنم و پ گهید یول دی لرز یبوضوح م  دستام

 

 به حالت    خـــــوش

 دخترانه است و    ـــــتیها هیگـــــر

 پتو  ریز همه

 

 من یهق مردانه هق
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 درد دارد تی نهایب  ابانی خ در

 

 کنم چه

 ش یغم خو با

 یگه گه

 ترکد یدلم م بغض

 سوزدیتنگم، زعطش م دل

  خواهمیم یا شانه

 گذارم که

 ش یخود بر رو سر

 د یکه شا هیکنم گر و

 آرام شوم  یکم

 ...ست یافسوس که ن  یول

 

و از   ی! کاش بودیبود یو عشق بربادرفته ام م یو نظاره گر زندگ یدید یامشب سوزش دلمو م کاش
خاک   مینداشت رو با دستان خود و اشکها  یان یبرام پا ی زمان  چیکه ه یچگونه عشق یدیدیم کینزد

کنم!!! تازه امشب ........  تشیقادر نبودم حما ندهیدر آ د ینباشم، شا یکردم که شاهد عذابش در زندگ
رو از دست دادم و از عمق وجودم به حال عشقت غبطه خوردم که تورو   یچه کس  دمیامشب فهم

 بدست آورد.  

 بخشش دارم!  یرو آرزو دارم و فقط تقاضا تی ربلندو س یخوشبخت   دخترعموجان
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 برات فرستادم که گوش کن. حرف دلمه. یآهنگ

 

 . ختی ریصورتم م  یبود که بررو  اشکام

 نوشتم:  فقط

 

 شاعر  دلم

 عاشق  دلم

 عالم شد! یرسوا دلم

 

 سنگ و  دلش

 سنگ و  دلش

 از سنگ بدتر شد! دلش

 

برام تموم شده به حساب   گهیکش کردم و دطور که من پاپاک کن همون  تی شماره مو از گوش لطفا
 تمام عمرت آرزو دارم.  ی! آرامشت رو برایایم

 

چشمم دور   یاز جلو یلحظه ا ایکردم. غم نگاه پو ه یگر تونستمیپاهام گذاشتم و تا م یرو سرمو
در   ایبودمش! پو دهیبخش گهیمن د یشده بود ول  ختنمی باعث شکستن و فرور یل ی. هرچند خشدینم

 بود!  اوردهی رو بدست ن یواقع یهنوز خوشبخت شی زندگ
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بود و تا    رمیمنتظر شب بخ  انیشدم که آر  نیکه بخودم اومدم و تونستم اشکامو جمع کنم، آنال یکم
 . دیخواب  ینم میگفت ینم ریشب بخ 

 

 دار جشن بودم چه  دانیکه منهم م قهاشیمن با کارا و تشو یپاره  شیآت نیبودم ا دهیفهم  تازه
خبردار نشده بودم!  یخودمم ذره ا  یبرپا کرده و چطور انتقام دل سوخته مو گرفته بود که حت ییبلوا

 .........گرفتمیآروم م   دیو شا شدمیفقط کاش از آتش درون قلب عمو هم خبردار م

 

 ...... ختمیتمام اشک ر کساعت ی  ایآهنگ پو با

 

 م؟؟؟؟ نهم خبردار باشخبر داشت که م  یکسهزاررنگش چه  سیو گ ندهی از آ یول
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                                                             23 

 

 

 

 روز بعداز جشن بود. دو

 

 بنا به دعوت مامان و بابام مهمونمون بود.  انیآر 

  ای دیراه بنداز  تونویماه بعد عروس  کی یبرا دیدار مشویتصم جان، واقعا  انیآر: د یشام بابام پرس بعداز
 بود؟   یشوخ

 

رو راه بندازم. آپارتمانمو اجاره داده بودم که   یدارم عروس میگفت: نه آقاجوون واقعا تصم یجد انیآر
طولش بدم، چون بعدا  یلیخ تونمیآماده ش کنم. نم کشمی به سر و روش م یشده و دارم دست   یخال

همه  یبرا  اتابستون که واقع یبعدم گرما میخوری به مشکل برم  یلیکه خ شهیشروع م  نینامتحانات ناز
خودش   یهم با آرامش، خونه   ن یماست که نازن  یفرصت برا نیبهتر بهشتیسخته. بااجازه تون ارد 

 مونه.  یو جشن و .... نم دیمراسم و خر شی فکرش پ گهیو د کنه ی واحدهاشو پاس م

 

.  میو آماده باش میجهاز دست بجنبون یبرا  دیگفت: پس بااخت که مامان به مامان اند ینگاه  بابا
 .می ستیآماده ن  ادیهنوز ز
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 نیدیبزرگ کردِن دلبندتون زحمت کش یعمر برا هی. ستمیبه زحمتتون ن یراض  نیگفت: باور کن انیآر
رامون  ا بشم ی. وجودتون با بزرگمین یچ یو م  میکنی. خودمون در حد وسعمون خونه رو آماده مهیکاف
 کم نشه. چوقتیو انشاا... ه دیسر ی هیارزش داره که سا اهایدن

 

 فهی وظ  یتا اون حد! هرکس گهینه د  یپسرم که خدا تورو هم حفظ کنه، ول یلطف دار یل یگفت: خ بابا
 .میکنی آماده م تونیزندگ یو خونه رو برا  میکن یودمون تالشمونو مداره، ما هم در حد وسع خ یا

 

تون مستدام باشه. ممنون از لطفتون.   هیکمتون نکنه و سا یانه گفت: خدا از بزرگ ترممح یلیخ  انیآر
 .ستمین  یراض گمیبازم م  یول

 

زود از   دی کار داشت و با یزودتر خونه مونو ترک کرد که طبق گفته اش صبح کم  یکم  انیآر اونشب
 . شدیخونه خارج م

 

  ی م شتریگفتم: کاش ب دیکشیر آغوشم مپشت درخونه مون محکم د کهیکردم و خندان درحال  شیراه
 ازت جدا بشم! اد ی! اصال دلم نمیموند

 

که فقط و   ستیبه گفتن ن   ازیو ن یدون یمنو م تیموهام کاشته گفت: خودت که وضع یرو یا بوسه
 .میکنار هم هست گهیو د میندازیراه م مونویماهه عروس هی  میهم تحمل کن یفقط عاشقتم . انشاا... کم

 

  ؟یبر یخوایم  یینگرانم. فردا جا یچرا دلهره دارم و کم دونمیاش فشرده گفتم: نم نهیبه سسرمو  آروم
 فهمم! یمن دارم رو اصال نم هیچه حال نیآخه! ا دهیدلم راه نم
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  انهیچکاپ سال شی گفت: اصال نگران نباش. مامان و بابام آزما گرفتیاز لپم م یشگونین  کهیدرحال 
. تو هم مواظب خودت باش و  شونهیشگیکه اونم کار همشون برم یشونو دارن که صبح خودم م

نگرانم که   یتش منم کمدر کار نباشه. راس یخوب باشه و نگران  شهاشونیدعاشون کن جواب آزما
 خب.....!!!

 

 . کردمی رو حس م یبازم ناخواسته ته دلم دلشوره ا یآروم گرفتم. ول  ی" که با حرفاش کم

 

و انتخاب جهازم به مامان  دیم عالوه بر دانشگاه در خرع شد و منه مامان شرو  یکار جد گهیفردا د از
 .میکرد یرفته پسند م  انیبا آر  د،کری که مامان وقت نم المویوسا یهم بعض ی. گاه کردمی کمک م

 

مهمون بودم و همه درحال   انیآر  یبا دعوت مامان جوون شام رو خونه  یمونده به عروس دوهفته
 من.   یازکش صحبت و بگو بخند و صدالبته ن

 

رو   نینون اسمم نازن  ایبود که شانسم زده بود،  ادیاون خونه واقعا محبتشون بمن ز یتو دونمینم
که  کردنیصدام م  نیخاص نازن یو چنان با عشق و لحن   گرفتنیم لمیتحو یکه همه اونجور خوردمیم

 .  کردمیخودم ذوق م

 

 بخاطر پسر خونواده دوستم داشتند.  یوربود که همه اونج  انیآر ادیز یبخاطر عشق و عالقه  دمیشا

 

و از   یدوستم دارند و منم که راض یهمگ  دمیفهم یو فقط م  دیرس  ینم ییافکارم بجا خالصه
 ! دونستمیشده خودمو ازشون جدا نم  شونیو قاط دادمیجوالن م نشونی خداخواسته راحت ب
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قلب  میکه منم از صم زدیبرق م   یبا وارد شدنم چشمان همه شون از خوشحال دونستمیم فقط
 قهیهم مضا  یاحترام چی. از هکردمی براشون م ومدیاز دستم برم  یو هرکار گرفتمیم لشونیتحو
 رفتهیبروبرگرد پذ یشده بودم و حرف و خواسته ام ب  ری گی. کال بگم مثل دختر خونواده جاکردمینم
 . شدیم

 

  نِ یگفت: نازن  ییرای از پذ باجوونکه با کردمیآشپزخونه در پخت و پز شام به مامان جوون کمک م  یتو
   ؟یاریم  یچا یبابا، برام فنجان

 

 افتاد.  ان یاومدم چشمم به آر رون ی که ب یچا ین یس با

 

قسم بخورم حواسش اصال به    تونستمیم یدوخته بود، ول ونینشسته چشم به تلوز ونیتلوز مقابل
 جا نبود. چ یکه سهله، ه ونیتلوز

 

حاال   یکرد ر ی پنج تا! کجاشو گ شهی دوتا و سه تا م ؟ییکجا انیم: آررو مقابلش گرفتم و آروم گفت یچا
 بتونم کمکت کنم؟ دیشا

 

 اتاقم باهات کار دارم.  ای رو برداشته گفت: کارت که تموم شد ب یچا

 

  نیبا ا یعنی  انیپسرخوب! آر  امیکنارش نشسته گفتم: کارم تمومه فقط ساالد رو هم آماده کنم ب نگران
 انت باشم؟ گرن یبگ  یخوایحالت م
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باهات مشورت کنم   خواستمیفقط مفدات بشه چرا نگران!  انیآروم گفت: آر دیخندی م کهیدرحال 
 . نیهم

 

 .رسونمی خودمو م قهیکوچول موچول راحت شد. تا ده دق المی گفتم: خوبه خ  شدمیبلند م  کهیحال  در

 

  طنتیراز ش قشنگ و پ یچنان با شوق چشم به ما و پچ پچ هامون داشت که لبخند آقاجوون
 . دیدادم که خودشم خند لشیتحو

 

مادر شوَورجان  یهم از گونه   یآشپزخونه تند تند کمکهامو کردم و بعداز تموم شدن بوسه ا یتو
بهش بزنم؟ کارام    یباهام کار داره اجازه دارم سر انیآر  نکهیخوشگلم گرفته گفتم: مامان جوون مثل ا

 تمومه!

 

  نهیبب ادیب خسته از جلسه شون سونیاحت باش. منم تمومم. آجوون خندان گفت: برو گلم ر مامان
 . شهیخوشحال م ی آماده ست کل یهمچ

 

 بود راه افتادم. انی آر شیتمام فکرم پ  کهیحال  در

 

 صورتش گذاشته.  یبازوشو رو دهیتختش دراز کش یرو انیآر دم یوارد اتاق شدم د تا

 

 نگام کرد. دهیر کشکه بازوشو کنانوازشش کردم  دهی صورتش کش  ینشستم و دستمو رو کنارش
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 ه؟ یبصورتم زده گفت: االن وقت چ یلبخند

 

  یزیچ گهیکه من خبر دارم فقط وقت مشورته، د یی. خندان گفتم: تا اونجا خوادی م یچ دونستمیم
 ! دونمینم

 

 یبرا  میری" گفت: االن حالم جا اومد که م دیبلوزمو گرفته بطرف خودش کش ی قهی طنتی ش با
 مشورت! 

 

 شنوم!  یخودمو از دستش خالص کردم و راست نشسته گفتم: خب م گرفتمی لپشو گاز م  کهیحال  در

 

نداشته  شویاالن اصال آمادگ  کنمی فکر م م؟یچندماه عقب بنداز مونوی عروس  هیگفت: نظرت چ آروم
 باشم!

 

 باز شد!!!  چشمام

تووووووو؟   یگ یم یدار یچشماش زل زده گفتم: چ یتو قی. دقدمیشن  یو عوضکردم حرفاش احساس
اونم کـــــم نه، چنــــــــــــــــــــد  میکه عقب بنداز یچ یعنینــــــــــه؟  یکنیم  یشوخ

 تعارف!   یبشنوم ب خوامی اونو م انیشده آر یمــــــــــاه! چ

 

  ترسمیشده و م یقاط  یازم نشست و گفت: حساب کتابام کم یکم یآروم بلند شده با فاصله  انیآر
دست و   میصبر کن   خوامیدلخواهمونو برات راه بندازم که آرزومونه. م ینتونم اون عروس   دیشا. ارمیکم ب

 . کنم قهیرو ازت مضا یزیچ  یکه دوست ندارم لحظه ا مونیسر خونه زندگ میبالم که باز شد بر
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منو چندماه از خودت دور نگه  یخوا ی م نیا یبرا ن؟؟؟؟ی چشماش دوخته گفتم: فقط هم  یتو نگاهمو
و کنار تو با    میبرم سرخونه زندگ خوامی!! من متونمی........ باور کن نمتونمیکه نم  یدون یخودتم م ؟یدار

 رهی سربگ مونیس بکن و بزار عرو یکار هی ان،یآر کنمیدست و پنجه نرم کنم. خواهش م یمشکالت زندگ 
  یچون همچ مخوای دارم. لباسم نم تی بحد کفا خوامی . طال که کال نمکنمی نم د یخر ادی عوضش منم ز

که خرج   میریساده بگ یلیخ مونم ی عروس میکنیم ی. سعیدیهمه رقمه برام خر یدارم و تا امروز کل
 دستت نزاره.  یرو یادیز

 

 که.....  یو استفاده کن  یبدم بفروش تونمی مو م هیمهر نی................ من اون زمیراست

 

 . کنمی تند گفت: حرفشم نزن خواهش م انیآر

 

 قناعت کنم و کمک حالت باشم مگه نه؟ تونمیخودم که م  ی. ولگمیباشه...... نم .......: وااا.گفتم

 

 گفت:  فشردی آغوشش م یسرمو تو کهیو در حال  دیخند

!! یدار یمشکالتمون راه چاره ا یهمه  یاز داشتنت حد نداره که با تمام شوق و ذوقت برا میخوشحال
  یل یفقط برام دعا کن. خ ن،ی. تو دلت پاکه نازنمیداز دست ن چوقتیه  هارویخوش  نیا دوارمیفقط ام

 ... یلی....... خ یلیدارم...... خ ازیبه دعاهات ن

 

  ینجوریافتاده که ا یها! چه اتفاق یترسون یم یل یکن منو خباور  انی سرمو باال آورده گفتم: آر نگران
 ....... یگیم
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جهازمو   ی ه یبق گمیمنم به بابام م.  میری از باباهامون کمک بگ میتونیهستش م ی مشکلت فقط مال اگه
. بابات هم  کنهی. باور کن کمکمون ممیخرینخره عوضش پولشو بهمون بده که خودمون بعدا کم کم م

 قسم بخورم!! تونمیم زنه،ی مون نم نهی هست که صدرصد دست رد به س

 

  قتچوی که ه یبهشون بگ یزی دهنم گذاشته گفت: مبادا از دهنت بپره چ یتند دستشو رو انیآر
درجا سکته   دنشیکه مامانم فقط با شن گرانیِل من مال خودمه نه دبخشمت. مشک ی نم چوقتیه
که  شدیکارم روبراه م فتادیچندماه عقب م مونی که فقط اگه عروس کنمیم شی کار هی! خودم کنهیم

 اونم..........

 

! خونه مونو که اصال بهش فکر هم نکن!!! کنمیخواهش م انی دورش حلقه کرده گفتم: نه آر دستامو
  یاالن بگم عروس کشمیهمه جا رو گرفته! من واقعا خجالت م  یقوط یو جهازم قوط  هیچه وضع یدید

 یکار می که بتون ستین یا گهیراه د  نی. بازم ببکننیم  ییچه فکرا ای بعض یدون یموند. خودت که م
 م؟یبکن 

 

 به دورم حلقه شده منو محکم بخودش فشرد.   دستاش

 

 !ادیم رونیاش ب  نهیداره از س که دهیشدقلبش چنان  کردم ضربان احساس

 

 واقعا نگرانش شدم و تند سرمو باال آورده تا خواستم دهنمو باز کنم خشکم زد.   نباریا

 

 به چشماش زل زدم.    دهیخشک  همچنان
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 پراز اشک بود که تند با دستش خشکشون کرد. انی آر نیغمگ چشمان

 

 شده آخه.......  یاونقدر بده که ...... چ تتیوضع یعنیچته تو.......  ........انیگفتم: آر دهی" بریحال  در

 

  یگفت: نگران نباش. انشاا... همچ یبغ کرده ا یزد و با صدا یبه چشمام نشست که لبخند نگاهش
که   ادیاز دهنت درب یحرف یکس شی. مبادا پ نیهم فتهی ! تو فقط دعام کن کارم راه بشهیدرست م
 ها! کنمی دعوات م

 

به مامان بابام...... اطالع بدم که عقب  یخوای.......... ممونی عروس ی. ولگمیگفتم: باشه نم  ومآر
 ........ چشمام پراز اشک شد. میانداخت

 

نگاهشو به چشمام دوخت. فکر کرد و ........ فکر کرد....... فکر کرد...... بعد" گفت: باشه راهش   انیآر
 ....  یآماده کن......... همچ یهمچ یا. سروقت مقرر. فقط خودتو برمیندازیم

 

 ........نکارایحرفا و ا نیآخه ا یچ  یعنی ؟یترسون یفقط منو م یدون ی: مگفتم

 

. ما با توکل به  کنهینترس. منم خدامو دارم که حتما کمکم م یتا منو داربصورتم زده گفت:   یلبخند
 .....باشه.... یو ....... تا قسمتمون چ میریم مون یخدا سرخونه زندگ 

 

 دوختم و از فکرم گذشت:  باشیبه صورت ماه و چشمان ز نگاهمو
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 داشتنت زيباترين حس دنياست...  دوست

 پدرم نيست... یبه اجازه  یدوست داشتنت نياز یبرا

 تایید مادرم... ینه حت و

 ندارد... یدوست داشتنت لزوم یبرا

 نداشته هايت فكر كنم... به

 ...یكنرا برآورده  خواسته هايم یتوان  یاينكه نم به

 دوست داشتنت مقايسه الزم نيست...! یبرا

 خواهم انتخابت كنم...  ینم چون

 ستت بدارم...!خواهم دو یم فقط

 دوست داشتنت همين كه چشمانم را ببندم...  یبرا

 كنارت راه بروم كافيست.....! و

 دوست داشتنت همين كه دير به دير در كنارت،  ی"برا

 شم وبهار را نفس بك  یهوا

 را گرم كنم كافيست... قلبم

 كه كنارت،با فاصله،قدم بزنم و...  همين

 ها را متر كنم،   شكوفه

 ...!،كافيست یو ميخند یكن  یاهم مكه نگ ببينم

 دوست داشتنت...  یبرا

 الزم ندارم...! یزياد چيز
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 فقط ميخواهم دوستت داشته باشم...   چون

 همين ارتفاع...!  مثل

 شهرم...  یكس  یروشِن ب  یچراغ ها مثل

 نداشتن ها و دور بودن هايت بخند...  یفقط با همه  تو

 ...! یام هست یساده ترين اتفاق زندگ تو

 خواهم داشته باشمت...  ینم

 خواهم دوستت بدارم...! یم فقط

 ...یترين انتخاب من بود یواقع تو

 بودنم...  یمنطق یتمام سال ها در

 اين بهار آمد...   انگار

 ست بدارم...فقط تو را دو كه

 دارم...  دوستت

 وقفه باريد... یكه ب  یباران مثل

 و شكوفه هايش...بهار  مثل

 ... یشد یاز من دور م  یقدم هايت وقت مثل

 دارم...! دوستت

 ...!همين
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                                        24    

 

 

 ما بود. یخونه  انیآر مونی روز مونده به عروس ده

 

سم  تا شاممون آماده بشه، تمام حوا میبخور یقاچ  کندمی رو پوست م یبیشسته سکنارش ن کهیدرحال 
 فکر بود و نگاهش به فرش دوخته شده بود. یبهش بود که بشدت تو 

 

 عالم و آدم دور بود و فقط و فقط با خود و افکارش بود!   یهمه  از

 

 یبگم و سوال تونستمینم یزیپدر مادرم هم چ شیپ ی دلم نبود، ول ینگرانش بودم و دل تو بشدت
به حالمون   یدلم زمزمه کردم: خداجوونم لطف  یدعا بود که تو ومدیکه از دستم برم یبکنم. تنها کار

 یتو نهمهیا خوامی و کنارشم، فقط نم کنمی باشه م ی باشه حل کن. هرکار ی بکن و مشکلشو هرچ 
که  کنهی م یورخودخ نهمهیو ا کشهیعذاب م یزیبشه. عشق من داره از چ تی باشه و اذ ودشخ
 راش بکنم؟  ب  تونمیم کاریچ یعنی! گهیهم به من نم یچیه

 

 ؟یکه ندار یزیچ  یگفت: پسرم مشکل واشیبود که  انیآر  یسرمو باال آوردم نگاه بابام هم نگران رو تا
 ندارم!  قهیمضا ادیاز دستم برب ی! هرکاریبه منم بگ  یتونیهست م یاگه مساله ا

 

و احساس   کنهیسرم درد م ی. فقط کمدید گفت: نه نگران نباش که نگاهش به بابام بو انیآر
 بخونه مون برم و استراحت کنم.   دیدارم، که کاش اجازه بد یسرماخوردگ 
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 فیتشر  نیتون  ی. نخورده که نمشهیشاممون داره آماده م انیگفت: آقا آر کرد ی که گوش م مامانم
 ساعت آماده ست.  هی! تا نیببر

 

هم الزم باشه در  یکن استراحت کنه. هرچ ییرو به اتاقت راهنما انیآر یرو بمن گفت: ناز بابام
 خونه؟  یتو میبزار. ُمسکن دار ارشیاخت

 

 . نجامیمونم و هم یتند گفت: نه آقاجوون کنارتون م انیآر

 

اتاق منم هست که توش راحت   نی دوست داشته باش  انیگفت: آقاآر شدیکه از اتاقش خارج م الدیم
 . نی باش

 

 !نیخودمون برم راحتترم باور کن  یر کرد و گفت: خونه شکت انیآر

 

استراحت کن حالت خوب بشه  ی. دوما برو کم میشما ندار یما خونه  یبابا گفت: پسرم اوال خونه  که
. برو  شهیراه محالت روب   یهم بخور ی! قرص مسکن یبخور نجایشام رو ا دیو با ستیکه تعارف الزم ن 

 م؟ بخر  برم ای می قرص دار یپسرم. ناز

 

 براش.    ارمی بابا. م می: بله دارگفتم

 اتاق من.  میبر انیادامه دادم: آر انیبه آر رو
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 تخت نشست. یبلند شده با من بطرف اتاقم اومد که رو یبا معذرتخواه  انیآر

 

 .  ارمی: دراز بکش االن قرص مگفتم

 

 دارم.  فمیک ی. توشمیممنون م یاری ب فمویآب و ک وانیل هی: فقط گفت 

 

 . د یو روش خوب نبود و نگرانش بودم شد رنگ

 .دیتخت دراز کش یدرآورده خورد و رو یقرص فشیبراش بردم که از ک فشی آب رو با ک  یوان یل تند

 

بشنوم! من عذاب  خوامیآخه! م  یگ ینم ی چیشده؟ چرا ه یچ  یبگ شهیم انینشسته گفتم: آر کنارش
برات   یکار چیه ستمیو من قادر ن   یکن ی متحمل  یناراحت  نهمهیچشمم ا یجلو نمیب  یم یکشم وقت یم

پس   ،یکش ی و روحا عذاب م یتو سرما نخورد  دونمیدلت بردارم. منکه م یاز رو یانجام بدم و درد
 شده! یو چ  هیرو صاف بهم بگو منم بفهمم چ  کلتمش

 

  یوام درست حساب  هیمتعجبشو بصورتم دوخته گفت: باور کن مشکلم خداروشکر حل شده و  نگاه
دارم   ی. االنم فقط احساس سرماخوردگستین ینگران چگونهیه یکه جا شهیم  ختهیحسابم رفردا به 

 که همه تونو ناراحت کردم. 

 

ها   رونهیهنوز ب  نیماشباشه   ازیپسرم، دکتر ن  انیبگوشمون خورد که گفت: آر رونی بابام از ب یصدا
 ننداختم.   نگیپارک یتو
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 . نی. لطف دارشمیر ماالن بهت  که خوردم یگفت: ممنون آقاجوون. با قرص انیآر

 

 مشکلت واقعا حل شده؟  ان؟یراحت باشه آر المیبطرفش خم شده گفتم: خ   آروم

 

  جیگ یبهت بدم که تو هم مجبور بش ینگ یجر روسهامویپشت گردنم انداخت " که گفت: بزار و دستشو
و   زنمیم یضیر خوش بحالم بشه. باور کن خودمو بخواب و م  گهیو منم د یو منگ کنار خودم تلپ بش

 .ادی درنم کممیکه ج خوابمیم شتیتا صبح پ

 

و   یاری درب یفکر کنم اگه زرنگ باز یآقامون. ول   ینگیجر یروسها یو یبرا رمی می" گفتم: منکه م دمیخند
  یخونه مونو م  یشگیکه من مدل و استتار هم ییاز اونجا ،یتخت من تلپ بش یب رو روش یبخوا

. منم یش که کنارت بخوابه و تو تنها نبا کنهی اتاقم پهن م یتو  دالیم یبرا یشناسم، مامان رختخواب 
 با دندون قروچه هات . یکه تو تا صبح تنها بمون  خوابمیم الدی اتاق م  رمیسرراست م 

 

مدت نذاشتن و اجازه ندادن  نینظم و نظام خونواده تون که تمام ا نیا یبرا رمی می *" گفت: میدرحال 
 هیداشتنت که  یکنم برا ادهیپ ی بکنم و چه نقشه ا تونمیم کاری چ نمیتورو داشته باشم. بب ریدل س هی

 میهمکه نکرد  یچکاریه کال حسرت بدل! همونده و منم ک  مونی شبه!! فقط ده روز به عروس هیشب هم 
 بجز رزرو تاالر! 

 

  ی! االنم کمسوزهی دلت رو که چقده هم دلش بحال خودش م یگفتم: بخورم اون حسرت تو خندان
که فک کنم شاممون آماده ست. تو هم خداروشکر زبونت که صدتا   نمی بچ زو یکن من ماستراحت 
 پس حالت خوبه! چرخهی صدتا م
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 رفتم. رونیازش کش رفتم و از اتاق ب  روسهاشی*" با و

 

 خداروشکر بهتر بود.   انی حال آر میشام نشست یبرا زی سرم یوقت

 

 یرو به بابام گفت: آقاجوون خواهش انی بود که آر 11.30ساعت  وهیو م یشام، صحبت، چا  بعداز
 . نیقبول کن دوارمیازتون داشتم که ام

 

 شنوم پسرم!  یگفت: م  بابام

 

نه انتخاب کارت   یدی. نه خرمینکرد یچکاری گفت: ده روز مونده به جشن مون که هنوز ه انیآر
  میری. صبح با هم مادیدو روز دانشگاه نداره که االن با من بخونه مون ب نینازن  دی! اگه اجازه بدیدعوت
عقب   یل یخ امونو سفارشهامون. از کار دهایدنبال خر  میکه از اونجا بر کنمیم  فیکارامو رد یندگ ینما

دوست هم ندارم صبح اول   ی ناراحتتون کنم. از طرف  خوامیوگرنه نم د،ی. البته اگه اجازه بدمیافتاد
  یبرگردم که کل نجایدوره به ا یل یخ  رشمی که مس یندگیدوباره از نما ایکنم  دارتونیاز خواب ب یوقت

 .شهیوقتمون تلف م

 

 نقشه هاش.   نیبودم و فقط نگام بصورتش بود با ا دهیماس منکه

 

 خب...... بابا و مامانم...... یبمونم ول  ش یرو پ  یمنم آرزو داشتم باهاش برم و شب راستش
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. نی جان، جوون تو و جوون نازن ان یر. فقط آ نیبر نیتونینداره پسرم م  یرادیکرده گفت: ا یفکر بابام
. میهم از دستمون ساخته باشه بگو که هست یکاراتون هر کمک راه افتادن  یمواظبش باش. برا یلیخ
 . کار اونارو هم به ما بسپار پسرم.  یپدر مادرتو ناراحت کن خوادینم

 . نیدخترم. مواظب خودتون باش یبر یتونیتو هم م یرو بمن ادامه داد: ناز و

 

 و ناباورانه بطرف اتاقم راه افتادم.   دهیاز بابا تشکر کرده هنگ امآر

 

مارمولک تخِس مثاِل سرماخورده باالخره کار خودشو کرده بود و   نیکه ا دیکوب ی گرومب گرومب م  دلم
 که کمک حالش باشم؟  مینکن  دیداشته باشه. مگه قرار نبود ما خر یکه منو شب رفتیم

 

ودم برداشتم و آماده شده، بعداز  برا خ یفقط لباس راحت  ه،یچه ب یامشب چ دمیفهم ینم خودمم
 .......م یاز خونه خارج شد انیهمراه آر الدیبا مامان و بابام و م یخداحافظ 

 

زد به   یچ  هویتوووو!  یا وونهی واقعا د  انیگفتم: آر انیروبه آر میدر کوچه رو پشت سرمون بست تا
خودت که  شد؟یبد م  چقده برات یدونیم کردیبول نم! اگه بابام قیتقاضا رو کرد نیسرت که ا

 دختر شب رو دور از خونواده اش باشه! میبرنامه ها ندار نیما از ا یدونستیم

 

برد گفت: امشب از حال بابات   یم  نشیخندان دستشو پشتم گذاشته منو بطرف ماش  کهیدرحال  انیآر
سنِگ اهلل   هینگرانم بود. خب منم  یل یچون خ کنهیبگم و بخوام قبول م یهرچ دمیو محبتهاش فهم 

  دمخوشگل خو  میانداختم و خواسته مو گفتم که خداروشکر به هدف خورد و قبول کرد. االن بر یبختک 
 . میکار دار یکه فردا کل
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 بهت باشه که....  یو کمک مینکن  دیگفتم: مگه قرار نبود خر می نشست نیماش  یتو تا

 

  مونمیو عروس  خرمیبرات م  زاروی چ ن ی! من بهترمیندار ی زیچ  نیگفته؟ اصال هم همچ یگفت: ک  تند
نباش. فقط دعاتو از پشت سرم برندار و   یچ یتو نگران ه م،یندازیراه م میکه دوست دار یاونجور

 هم به دل پاک تو هستش..... میدارم ...... تنها دلخوش ازیهمراهم بفرست که واقعا ن  شهیهم

 

پس   داد،یکار دلخواهشو انجام م  ردخور نداشت ونگفتم. حرفش  یزیبصورتش کردم و چ ینگاه
 !زنهی و فقط منو دور م  زنهی نم  یبودم چرا حرف  ری. فقط متح خوردینم ی من هم بدرد یحرفها

 

هم مهمونم کرد که با   یبستن هیبچرخه. حاال   ابونایخ یچرا هوس کرده بود اون وقت شب تو دونمینم
 .میادو بطرف خونه شون راه افت م یم خوردکنار ه یشاد

 

 بفهمم!   تونستمیرو نم  د یرقص یشاد م یلیو نزده خ  کردی قوقو م ی........ چرا کبکش قوقولیول

 

  م؟؟؟ی رفتی انداختم که ....... واقعا بطرف خونه شون م ابونهایبه خ  ینگاه

 

 تنها عشقم موندم...... مینگفتم و منتظر تصم  یزیچ  بازم

                                25                
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 .میبود ابونایخ ینصفه شب بود و همچنان تو  12.30  ساعت

 

 ! خواستیم ابوناروی اونم وسط خ یقر درست و حساب  هیکه دلم  خوندیبرامون م ییبای ز اریبس آهنگ

 

 یبطرف خونه  انیبگم آر تونستمیم نیقیو با  دارم مانیبه حسم خودم ا گه ید دمیکردم و د فکر
 !!رهی خودشون نم

 

.  ستی خودتون ن یکه خونه   نورایا م؟یری م میکجا دار انی طرفش نگاه کردم و گفتم: آره ب متعجب
 ! میریمطمئنم که صدرصد اونجا نم 

 

 هی! امشب از خدا دمیم تی گفت: نه بابا خونه مون کجا بود دخترک خوشگل خودم! دارم فرار خندان
  کیداشتنت شر یمون و همه تونه خو  یبر  زارمیآوردم، مگه م ریروز عمر اضافه گرفتم و تورو تنها گ 

 !امتماااااااا ی!! امشب فقط و فقط مال خودم یکه منو فراموش کن رنی بگ لتیبشن و از بس تحو

 

  میبر میوقت شب کجا رو دار نیگفتم: آخه ا  دمیخندیو م رفتیاز ذوق کردنش دلم غنچ م کهیدرحال 
 .میخسته شد یل ی) دانشگاه( خیون ی ی! امروز توادهایمن خوابم م ؟یخونی م یُکرکر ینجوریکه ا

 

و سوال  یگی م یدستشو دور شونه ام انداخته منو بخودش فشرد و گفت: ه  کردیم  یرانندگ همچنانکه
 کنم اونم مخصوص!  زتی! امشب وقتشه سورپراینیبرمت خونه مونو بب   یم یپس ک  یکن یم

 

 : مگه آماده شده؟دمیپرس خندان
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.  میبهت نگ ی زیکه قرار شد چ  میم شد و جمع و جور کردتمو هاش نتیصبح کاب  روزی : آره بابا! پرگفت 
تو آبرومون  شیبخرن و"پ  لیوسا  کهی پاشون مونده بود بازار که چند ت هی روزیهم از د سونیمامان و آ

 بره.  

 . میباش دهیچ دیبا المونویاول  ما وسا ارنیجهازت رو ب  یمونه وقت  فهی وظ  گفتیم مامانم

 

قناعت   یمگه قرارمون نبود کم ی. ولگذرهیم  یسرت چ یتو  دونمیقعا نموا من ان، یآر  نیگفتم: بب آروم
  کاریچ یخوای م ارمیراحت باشه! باور کن اصال سر در نم  التیو خ   یرو بگذرون  یتا تو بحران مال میکن
! چرا  خورهیچقده برات آب م  یدونیخونه! م لیوسا دِ یخر  نوریو جشن، از ا یعروس دی! از اونور خریکن

  یذاریاطر عشقش قناعت کنه منم که اونم تو نمبخ خوادی که م  یفکر کنم تنها کس ؟یست ین یچ ی بفکر ه
 !!!!ثی خب یپسره 

 

. واقعا بهت  یبه فکرم نهمهینگاهشو بصورتم دوخته بود گفت: خوشحالم که ا  یبا خوشحال کهیدرحال 
ه عهده گرفتن. چون و مبله کردن خونه رو مامان و بابام ب دهایباور کن تمام خر  ی! ولکنمی افتخار م

  التبخرن به حساب خودشونه که من دخ ی اونام منو پس زدن و گفتن هرچ  تونم،یبهشون گفتم نم 
 نکنم.  

 

بخونه   یوقت نشده سر روزیکنن. اصال هم از د نهینداره چقده هز یپس به منم ربط خــــــــــب
 کردن!   کاری چ نمیبزنم و بب 

 

و دارن  دنی بودن رو چ دهیکه خر  یل یزد و گفت وسا نگز سونیآ  کردمی اتاقت که استراحت م یتو
 . بابا هم براشون شام گرفته بود.دیبار  یاز صداش م تی و رضا یکه خوشحال  گردنیبخونه برم
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دومون با  که هر مینی عشقمون رو بب یخونه  ارمی امشب اگه بتونم تورو همرام ب د یبه ذهنم رس  همونجا
 .میبش   زیسورپر ییهویهم 

 

زبل و حقه باِز   یپسره  شهیم یاندر عال  یعال  زتی ا تووووووووو! تو که سورپرمخصوص گفتم: خندان
 ! یو کارگاه ی اونم عمل یدیرو هم درس م  سیکلک که ابل

 

 .ستادیا ی آپارتمان یخنده اش بلند شد که جلو یصدا

 . میداخل شد ن یباز شد و با ماش  نگی در پارک موتیطبقه بود که با ر 8  ای 7 حدودا

 

 .می پنجم رسوند یگرفته بودم با آسانسور خودمونو به طبقه  انی آر یدستمو به بازو کهیحال  در

 

 .می متوجه شدم هرطبقه تک واحده و راحت تازه

 

جدا کرده بطرفم گرفت و   رو ازش  ییدرآورد که همون دم در دوسه تا بشیاز ج یدیدسته کل انیآر
و من   یبخونه بزن یدلت خواست سر دیشاتو باشن   شی خونه ات که از امروز پ یدایکل  نایگفت: ا

 نباشم. االنم خودت خودت درو باز کن و افتتاحش کن بانو.  

 

مهربون و قشنگش انداختم و   یبه چشما یلبام نشسته بود و خوشحال نگاه یکه رو یخنده ا با
 تشکر کردم.  

 

 نداشتن. ید یجا کل   بهم وصل بودند و هنوز یدستم انداختم که فقط با حلقه ا  یتو یدایبه کل ینگاه
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مال خوِد خوِد خودته و صاحب   یدستت دار یکه تو یدی کل  یداشت بدون یزدم. چه حس خوب  لبخند
 ! یهست ارشیاخت

 

 پراز خنده نگاهش بمن بود! یکوت و با لب در س انیباال آوردم که آر سرمو

 

 . میشد یکوچک یوارد راهرو   انیباز کرده دست در دست آر درو

 

  یرو یقشنگ ی چهیشده، قال دهیداشت پوش یزیر یکه گلها  یکرم رنگ یواری ذ دبا کاغ وارهاشید 
 کفپوشش انداخته شده بود. 

 

 که دلم ضعف رفت.  میگذاشت ییرایبه پذ پا

 

انداخته شده دورش مبلمان   یفرش جهاز من در طرف   نیع  یمربع که فرش یمتر 45هال حدودا  هی
گرفته  یمبلها جا یرو  ییبای گلدار که بز دیسف  یابا بالشها و کوسنه  یبرنگ شکالت  یقشنگ یراحت

 شده بود.   دهیبودند، دور فرش چ 

 

 من بود..... یداشت و فرشها جفت فرشها یجهازم کامال همخوان  یمبلها با مبلها رنگ

 

! مگه من ن یدینه؟ مبلها، فرشها، ِست جهازمو که خر یبرگشته متعجب گفتم: تغلب کرد  انیآر  بطرف
 هان؟؟؟؟  یکن یدوجانبه رو برام باز یم نقش جاسوسهاردب  یتورو همراهم م
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. نظر  ارمیسر در نم زایچ ر نجویکه اصال هم از ا رمیتقص یگفت: واال من ب  دی خندیبلند م کهیدرحال 
  یهرکدوم برنگ و لعاب  نکهینه ا گه،یو ست هم باشن و مکمل همد هیشب  لیبود که آلقل وسا سونیآ

 .میعوضشون کن میکه زود مجبور بش

 

رو   میسربراه عکس مبلها و فرشهاتو که با هم پسند کرده بود شهیازم عکس خواست که مِن هم خب
 خودشونه بمن چه!  ی قهیبهش دادم. همش هم سل

 

 شون حرف نداره که خوشحالم. قهی گرفتم و گفتم: واقعا سل انوی دست آر خندان

 

 که محشر بودند.  اهرنگیس یبا نوار  دیکالس سف یها ینتهایکه کاب می بطرف آشپزخونه رفت 

 

 ی لهیوس نیوسط آشپزخونه گذاشته بودن و چند یو جمع و جور یا شهیش  یدونفره  یرغذاخو
 . دادندینشون م یخود نتها ی کاب یرو ییبای بز لی و ظرف و ظروف خوشگل و خوش است  یبرق

  یفنجان چشم بودند که آدم دلش  یاجاق گاز بشدت تو یرو یریست و گلدار چشمگ یو قور یکتر
 . خواستیم یچا

 

 اد؟ی گفت: خوشت م انیآر

 

هاتون از هرنظر حرف نداره. منکه زبونم   قهیباور کن سل انی داده گفتم: آر یآغوشش جا یتو خودمو
 بند اومده. 
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 . و فر و .... واقعا جا نبود خچالیچندتا  یجهازت بود گفتم نخرن. برا یچون رو  لیوسا ی هی: بق گفت 

 

 باور کن.   هیاضاف نامیا ینبود. همه  یازین مد ی: خب ما که خرگفتم

 

 .نی اتاقهارو بب میموها وصورتم کاشته گفت: بر یجانانه رو یبوسه ا انیآر

 

 بود. یخال   یکه بزرگ ول می از اتاقها شد یک یو وارد  میهم راه افتاد همراه

 

پنجره شو پوشش   یقشنگ ی بهی با کت ییبایو ز یو براق به سادگ د یسف یبا گلها  یرنگ  یکرم یپرده  
 . دادیم

 نداشت.  یچیه گهیبود و د یواریتماما کمد د وارشمید کی

 

پرده شو با   سونی. آمین یخوابمونو توش بچ  سیاتاق مال خودمونه که قراره سرو نیگفت: ا انیآر
 ست کرده.  سهاتیسرو

 

زحمت   یتو  نموسیآ نوایو خب ب  یگزارشهارو رد کرد یهم که همه  رکاهیآب ز یِ زده گفتم: تو یلبخند
 !گهیافتاده د
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  دهیتازه شون، توش چ یبا روکشها یرو باز کردم که دوسه دست لحاف تشک داماد یواریکمد د در
 شده بود.

 

 یداشت برا یچنان ذوق سونی گفت: باور کن آ دیکش  یدستمو م کهیدرحال   انیکه آر زدمیم  لبخند
کار و   دیکشی م رونیرو ب   یزبونم همچ  ریو از ز کردیم میج  نیردن خونه که خودش فقط منو س آماده ک

جهازت خودشو برسونه و کمکت    دنیچ یآماده ست برا اقیزحماتش حرف نداشته باشه. حاال با اشت 
 !نهک

 !نیرو بب  کهی اتاق کوچ نیا ایب االنم

 

توش   ی چ یبه درونش انداختم. ه ینگاه سون،یرو باز کرد و خوشحال از احساس خوب آ  یاتاق در
 نبود.  

 

 یا شهیش  یو هفت کوتوله  وسطش پهن بود و کمد  یبرف   دیبا طرح سف ییبای ز یکارتون  ی هچیقال
 شده بودند.  دهیچ یداده بودند که توش چندتا عروسک و انواع اسباب باز یگوشه اش جا

 

 غنچ رفته بود لبام تا بناگوش باز شد و بطرف کمد رفتم.دلم  کهیدرحال 

 

بودم و گفتم: اووووووووووووه   دهیخجالت کش انیهم از آر یمانداختم که ک ها ی به اسباب باز ینگاه
مورد  نیمدت ا هی دیقسمت! واال منکه فعال دانشجوام و با نیا یهم دارن برا یمشخصه چه عجله ا

 بشن!    الشی خیرو ب 
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 نیا  الیخی . امشب رو بمیحرفی آغوشش فشرد" و گفت: در موردش بعدا م یدان منو توخن انیآر
 فعال برامون زوده! میو مجابشون کن  میایبا مامان بابام راه ب دیقسمت که فقط با

 

از اتاق بچه بزرگتر بود. تخت   یول کتریکه از اتاق خواب خودمون کوچ میشد یا  گهیوارد اتاق د خندان
  یطرح برجسته  یکرم قهوه ا یگوشه اش گذاشته شده بود که روتخت یرنگ یقهوه ا یبایز ینفره  ۱.۵

 خته بودند. گلدار روش اندا

 .دادینشون م یهم کنارش با چراغ خوابش خود ییبای ز یعسل

 

 شده بود.   یسازیجا یبود گوشه ا  نهیلنگه اش فقط آ هیهمکه  یجمع و جور ییکشو کمد

 

 مهمونه؟  یاتاق برا نیا یعنی: گفتم

 

باشه و  خونمون راحت  یخودش آماده کرده که مهمون اومدن یبرا گفتیکه م سونیگفت: واال آ انیآر
امشب خودمون  سونی و خبر دارم قبل از آ دونمیفقط م  یندارم. ول  یادیخبر ز گهیتلپ بشه! د نجایا

 .می زنی و تا صبح روش غلت م میکنی افتتاحش م

 

هم  ی! چه ذوقمیمون  ینم نجایخودتون و ا  یخونه  می ری ما م ری براش رفته گفتم: نه خ یغره ا چشم
 بدذات!  طونی کرده ش

 

شب رو   کننیخونمون فکر م  یگفته؟ االن هم تو یگفت: ک  دیکش یدر آغوشش م محکم منو  همچنانکه
 !یهم ندار ییراه دررو چیو خودمون که ه می. پس راحت خودمونستمیوندم که نشما م یخونه 
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 .... انی: آخه آرگفتم

 

 یو. مثل دوتا جوجروقتهیدهنمو "گفت: آخه و اما نداره. فقط برو لباسهاتو عوض کن که د خندان
 .میاز خونه باش  رونیب ۰تا   دیو با میکار دار یکه صبح کل  میخوابیم می ریگ یسربراه و مودب م

 

مانتومو   زونی از دستش خالص کردم و همچنانکه لب و لوچه مو براش کج کرده بودم، آو خودمو
 رفتم. سی درآورده بطرف سرو

 

 کنم.  کار ی چ خوامیکه م د یکاوی مبلها جاخوش کرده خندان با چشمش منو م یکه رو خودش

 

 !یزی تم  تیبود و در نها یو صورت   دیسف لشی و تمام وسا کهایکه کال سرام یقشنگ  سیسرو

 

شد، دور از چشمش تند لباسهامو با   سی وارد سرو انی آر یمسواک زدم و بعداز من وقت  دندونامو
  کهی درحال بود عوض کردم و یآب  یلوفریدرشت ن  یبا گلها دیسف  یشبم که بلوز شلوار نخ  یهای راحت

 نشسته منتظر جناب خان شدم......  یمبل  یبافتم رو یموهامو م

 

هام نگاه  یبا لبخند گل و گشادش سراپامو با راحت   کهی اومد درحال رونیب س ی از سرو انی آر یوقت
شسته به تن داشت    نیراه راه با شلوار ج دیکوتاه سف  نی آست راهنیبهش انداختم که پ ینگاه کرد،یم

 .  رفتیغش و ضعف م و فقط دلم براش
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بخوابه   رهی! چه راحت هم میتلپ شد نجایا یاومد یندار یآخه تو که لباس راحت بار گفتم:  طنتیش
 لباسها!!! نیبا ا

 

کمد بزارن. فقط چند   یو تو ارنی از لباسهامو جمع کرده بود که ب یکل سونیگفت: باور کن آ  خندان
نرم! فقط دعا کن   یندگیو لخت به نما فتهی راه ب دست لباس برام نگه داشتن که کارم فعال باهاشون

و بپوشم.   رمی بگ نمونییپا ایباال  یطبقه  ی هیاز همسا یزیلباسهارو آورده باشن وگرنه مجبورم چ 
 شه؟؟؟؟یم دی خواب  شهیلخت که نم 

 

براش رفتم و لبخندمو بزور جمع کردم که وارد  یتش که چشم غره ااز منم پررو تر هس انیآر دمید
 ون شد. اتاقم

 

 . گردهیرو باز کرده و داره م یواریقسمت لباس کمد د دمیراه افتادم که د دنبالش

 

برام.   هیکنم کاف دایشلوارک پ ایشلوار  هیهم فقط  ی: خداروشکر لباسهامو که آوردن. لباس راحتگفت 
 بخوابم. رپوشی با ز تونمیم

 

به ماتحتت بزنم که راست با کله   گدل هی گهیخوشگله م طونیگفتم: ش  دمیخندیبه تالشش م  کهیدرحال 
 بخوابم!   رمی کنم، خودمم تا صبح راحت بگ تی کمد و اونجا زندون یتو یبر

 

ابروهاشو برام جمع کرده بود گفت: واال صدرحمت به   کهی و در حال دیکش رونیرو ب   یشلوارک دمید
با زنمون مثال تنها   میتامشب رو کش رف هیبابات، خودت که اوضاعت از اونم بدتره! از کل عالم و آدم 
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از در و   ره! باور کن شانس دا کشهی ناکام موندنمون نقشه م یکه خداروشکر خودشم داره برا م،یباش
 باره!  یبرام م  وارید

 

بودم که امشب قسمتش   دهیاصال تا امروز نپوش نویلوارکشو خوشحال بهم نشون داده گفت: اش بعد
 شما بانو!  لی شد و نونوار تحو

 

 اومدم لباسهاشو عوض کنه.   رونی از اتاق ب دادمیسرمو براش تکون م کهیدرحال 

 

 بودم. دهیند گهید شویمدل ن یشلوارک .."تاحاال ا با

 

آورده، نه مثل  لشویزرنگه و تمام وسا نهمهیخودم که ا  یبه خوشگل بانو نیاومده گفت: آفر کترینزد
 . میبش داریب مین وتیشد صبح نم  رمونیکه د میبخواب می من که ......... پاشو بر

 

که  یخطرناک یمن تنها بخوابم؟ آخه تو کم  شهیکمد هست. م یرختخواب که تو انیگفتم: آر آروم
 ! ترسمیراستش من م

چون   ینگران باش  دینشو که هرچقدرم خطرناک باشم نبا وونهیامشب رو د هی" گفت: لطف کن 
داده و  لمیگل تحو یورو مثل دسته ! بابات به من اعتماد کرده تستین  یکیدر امانت کار من  انتیخ

دوست دارم امشبمو با تو سر کنم و   ی. ول دمیم لشیتحو  یبمن سپرده که خودمم امانتم رو دودست
 فردا شبمو که ....... نذار آرزو بدل بمونم. میکی

 والسالم.... انیبخوابونمت.... خوِد آر خوامیگالبتونم...... خودم م پاشو
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 .میبلند کرد که راه افتاد داخته منوبازوم ان ری دست ز خندان

 

 رو خاموش کرد "..  چراغها

 

شکمش بکوبم که حاال با   یبودم که کم مونده بود با مشت و لگد تو نیخشمگ یشب بحد نصفه
تو هنوز   رم ی میم  یمن دارم از خستگ ووووووووووونهیگفتم: د یبهش زده عصبان یپاشنه ام ضربه ا

 صبر کن صبح بشه! ** مونمیآخرمه باهات تنها م ت هستش. باور کن بار  یاول چلچل

 

که صبح   میخواب یآروم م گهیکرد و اعالم کرد االن د یخواهشدنم "معذرت  یبار عصب  نیا نکهیا مثل
 !ادهی کارمون ز

 

 گهید یافتاد. تکون بخور ادتیمالجت که خوبه  یبخوره تو ادتیاون کاِر ز یگفتم: نصفه شب  یکجک 
 مارستانینداره ب   ی. بمن هم ربطکوبم ی ه باش که با آرنجم به هرکجات شد ماشتند یادیاز من انتظار ز

 نه! ای  یالزم بش

 

که بازم در آغوشش   دمیگوشم بود به سمت دلخواهم "  چرخ یخنده هاش تو ی هنوزم صدا کهیدرحال 
 چشمام بسته شد. گهیبودم و د

 

چشمامو باز   دیکش  یهم بصورتم م یکه دست انی بودم که با صدا زدن آروم آر ده یچقدر خواب  دونمینم
 کردم.  
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 بود!  تینها یب  شی بودم که احساس راحت دهیقشنگ بالشو بغل کرده "خواب  چنان

 

 حمومم کرده بود.    نکهیبصورتش کردم که کنارم نشسته بود و مثل ا یچشمامو باز کرده نگاه یال بزور

 

!!! ثی خب دی بد دیمونده ند تیکم و کسر تمام بستم و بزور لبامو تکون داده گفتم: یِ با خستگ چشمامو
 نشدم.  برخوایبخوابم. هنوز س خوامی برو که م

 

شب   نیفدات بشه با اون خباثتش که قشنگتر دیبد دیصورتم گذاشته گفت: ند یصورتشو رو خندان
باشم کارامو زود راه   یندگینما ۰ دیهستش. من با ۸شو که ساعت   داریبود. االنم لطف کن ب میزندگ
 !کنهیم ختهرو ت یندگ یدِر نما گهی الزم رو نزنم د ی. نادر قسم خورده اون چندتا امضادیخر میم بربنداز

 

بکنه! االنم  نکارویحتما ا کنمیحقته! منم سفارش م ادیسرت ب  یکه هرچ  کنهیم  یگفتم: کار خوب آروم
شم.  آماده با دیخودت برو کاراتو بکن برگرد که تا اون موقع شا  نم؟یبب دیرو با  ینخوام ک دیمن خر

 . مونمیپسر خوب. منتظرت م  نیآفر

 

  گهیباباتم م  ان،یگفت: آره جوون آر کردی دستاشو دورم حلقه کرده بزور منو از بالش جدا م کهیدرحال 
پاشو   ؟ینکرد دیجفت جورابم براش خر هیکه  یدخترمونو شب کجا برد گنی! اونوقت نم ینکن  دیخر

 . مینشده بخور ردس مونی که برات صبونه آماده کردم و چا

 

نشستم از  مونیدونفر زی آماده شده پشت م یبا هزار مکافات از رختخواب جدا شدم و وقت خالصه
 نان مست شدم.   یتازه  یبو

 که چقدر گرسنه ام بود خودم خبر نداشتم! یواآآآآآآآآآآآا
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 .دن ک یورتم بود داشت تخم مرغ آب پزها رو پوست مبا لبخند چشمش بص کهی هم درحال انیآر

 

: تنبل  شده بود که گفت  دهیو نان تازه چ یکره و عسل، مربا، دو فنجان خوشگل چا ر،ی پن ز یم یرو
  یکردم که نوش جوونت باشه، ول   دیخر  یچقده زرنگم. دوش گرفتم. رفتم برات همچ ینیب  یخانوم م 

 !یدیتو فقط خواب 

 

ز شد و دندونامو از حرص بهم  م بام ه ین یب یبصورتش انداختم که پره ها یباال رفته نگاه یابروها با
 فشردم!

 

. گناه من خوامیمعذرت م  یباشه!  کال حق با توئه که کل ادتیها  میو خندان گفت: فقط دعوا ندار تند
 . دیی! بفرمانی کنیمنو نگاه م رغضبی م نینشد و االنم ع لی بود که شما استراحتتون تکم

 

 مقابلم گذاشت.   یدست شی پ  یرو تو  یمرغ تخم

 

اخالقش  نی! من هم عاشق ااوردی کم هم نم ییحق و حساب دستش بود و با پررو ومدیم خوشم
 بودم!

 

دو روز کارامونو   نیا میبلکه بتون  م یزود بر میدرست کردم که گفت: بخور کیکوچ یحرف لقمه ا بدون
 .میسروسامان بد
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  یچون واقعا همچ فتهی ن نیکه حرف تو زم خرمیندارم. دوسه قلم م یادیز دی کن من خر: باور گفتم
 کاره!   نی. اون مهمترمیلباس عروس پسند کن دیبا  میکیدارم. 

 

 کارمونه.  نی خوشگل اول یطال  سی سرو هیگفت: لباس عروس و  انیآر

 

اومد  امکی. االن پمیکن  دیبه حساب بابا سراپا خر دیبفکر خودتم باش که با دی خر یگفتم: برا آهسته
   .ختهیپول بحسابم ر  یبابام کل دمید

 

. شبم میجلو هست یکل می روبراه کن نارویا میتکون داده گفت: باشه. پس امروز بتون یسر انیآر
 خودمون باشه؟  ی ونهیآش میگردیبرم

 

  اینجابیا  یول رمی بابات م یخونه . ستمیبراش جمع کرده گفتم: عمرا! فکرشم نکن که من ن  چشمامو
ا با چشم و چال سرخ بخونمون برگردم که  ردف  خوامیکردم، نم مهی خواب نصفه ن هی. امشب که ستمین

 خان!   انیجناب آر  میستیآبروم بره! ما ن

 

! زن هرچقدر از مرد بترسه اونقدر خوبه! یترسیازم م ادیگفت: فقط خوشم م یخندان و با شوخ  انیآر
 داره!  یدر پ  یو آخرشم که معلومه، کامال خوشبخت  کنهیم ی سرسالمت زندگ

 

خاص من    یلیمورِد خ  نی. در انی براش کج کرده گفتم: بله حق دارمو کال  و صورت  ینیو لوچه و ب  لب
  یفقط خونه  یمنو خواست! امشب ترسمیخاص م ی دهی خون آشام و زن ند یدراکوال  یِ واقعا از شما

 خودمون تمااااااآم!   یبابات، وگرنه خونه 
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 یمهمون اتاق خودم. اونجام که باز کنهی م یگفت: خب آخه چه فرق دیخندی غش غش م کهیدرحال 
تختمون بزرگتر بود، اونجا تخت هم تکنفره و واقعا خوش بحال    نجایترسو! حاال خداروشکر کن ا یِ فرار

 !! ستیدر کار ن  یو فرار مرار یتکونم بخور  یتونیمن که نم

 

تا   خوابمیم  سونیآ شی باش! من پ الی خ نی لبمو براش باال برده گفتم: دوزار بده آش، به هم یگوشه  
  نکهی. همستمیمن ن گهیکش که دبدردنخور ب  یآقا! تند باش بخور کم نقشه ها  یمونت بدل ب حسر 

 !هی ل یخودش خ رونیب  امیامشب تونستم تحملت کنم و سالم از اتاق ب 

 

کردم! فقط هم دو شبه که از همه کش   کارتی! مگه من چنینازن  یانصاف یب   یلیگفت: خ  زونیآو
 .روقتهی. االن دمیریگیم می. حاال ولش کن بعدا تصمستی که ن هزار شب  م،یو مال خودمون شد میرفت

 

 .  دمیصبحانه و جمع و جور آماده شدم و قشنگ هم بخودم رس بعداز

 بود! می کل زندگ یبار تو هیکه فقط   یعروس دیاونم خر د،یخر میرفتی م خب

 

 هیاز بود که چشمم و فقط لبام بخنده ب  یجلو انیآر شبید یطنتهاینباشه هرلحظه کارها و ش  دروغ
 ! مون یدر شب و در خصوص  یه بود حتمعرک انی. آرشدندیجا جمع نم 

 

و    یخوشحال میل یکه با تمام دعواها و غرغرهات خ نمیب یسرشو وارد اتاق کرده شادمان گفت: م  انیآر
 باشم نه؟  دواریامشبم ام یبرا  تونمی! پس میخندیم

 

 یخوِد بدشانسش دل م یبرا رلبشیز کهی لو درحا د یکش رونی چشم غره ام بود که تند سرشو ب با
 سوزوند  ترکم کرد.........
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 ی ناب من یدل گفت که تو زمزمه  ساز

 ✨✨یجذاب من ،گوهریقعر دل صدف

 

 افتاده دلت  یو در دام ن  یعشق ونیش

 ✨✨ی و در غارت مرداب من  لوفرین گل

 

 صنم   ستیتو چه ابر یدل من ب آسمان

 ✨✨ی شب تاب من وری ،که تو ز یبگشا یرو

 

 شرمنده است  یناز بس  نگهت  ثیحد از

 ✨✨ی گاهت شده دل ،داد که محراب من سجده

 

 به جان و دل من   دهیتو تاب  یمو ی طره

 .✨✨  یتو که اعجاب من ییناب خدا  خلقت
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                                    26 

 

 

 نشستم.   نیکه من داخل ماش  میرفت  یندگیه نما صبح اول ب اونروز

 

  ی. االن کار دارشمیبزنم، گفتم بعدا مزاحم م  یچرخ یندگینما یشم و تو ادهیاصرار کرد پ انی آر یهرچ
بدجور   ناتونیماش ترسمیم می کی کارمنداتونو ندارم.   یگرفتنها لیتعارف و تحو یکه منم حوصله 

 قناعت کرد!    دی و با  ستین  یچکارین هاالن امکا یدون یکه خودت م رهیچشممو بگ

  یب  کننیفکر م شهیکه برام بد م  نم یماش یهم نگو من تو ی. به کسای برو راحت کاراتو بکن و ب خودت
 !ادیفقط خوابم م کهیادبم، درحال 
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 مطلب جمع کردم.   نترنتیاز ا  میکه داشتم با گوش یق یتحق یمنم نشستم و برا خندان رفت. انیآر

 

 .میبود که حرکت کردشته نگذ یساعت مین

بود که پسند کرده به  یا دهیو پوش  نیمت یکار، انتخاب لباس عروس نیو اول می دیغروب فقط چرخ تا
 دیکرده بود و درخواست خر یادیپولشون ز نکهیمثل ا انی چون آقا آر م،یاجبار من فقط اجاره اش کرد

 داشت!

 

ا درنظر داشت برام بخره که من  بکشه، چون واقع کارمون به دعوا رهنیپ  یاجاره  ای دیموند سِر خر کم
 .  دمیند ینم  نکاریبه ا یازیاصال ن

 

 .  ومدیبهم م میلی که خ ینیواچ  نیو چ بای رنگ ز  یریش  راهنیپ

 از قبل پسند کرد. شتریب دیهم تا به تنم د انیآر

 

مون که رو به همراه خنده ها میکه هردو با هم دست روش گذاشته بود یقشنگ دیسف یطال سیسرو
داشتم و  ینخواستم. چون همچ یادیز زیچ گهیکه من د میدیخر کهیهامون بهم نزد قهیچقدر سل

 داره.   ازیبه پول ن  انیآر دونستمیکه م یبپاش نبود اونم درست وقت  زی به بر یازین

 

دلت    دونمیشناسمت و م یخوب م   یلیجان، خ  انی آر نیفقط گفتم: بب  انی آر یمقابل اصرارها در
 ..... یول یبازارو به نامم کنل ک خوادیم
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! چشماشو بسته از ته دل سوزناک گفت:  دیخم   یدست به کمرش گذاشت و کم یا لحظه
 ... یوآآآآآآآآآآآآآآا

 

 افتاد؟ یشد؟ چه اتفاق  یو تند گفتم: چ دمیترس واقعا

 بازوشو گرفتم! ری باعجله ز و

 

داشت که کمرم خم شد! بزار  جمله ت دست کم دو تن وزن  نیباز کرده خندان گفت: ا چشماشو
دور اون دهن و زبونت بچرخم و برقصم و قر بدم که   یم بعد ادامه بده که الههههههه کمرمو راست کن

 قدرشناسه!  نهمهیا

 

 کردم.   دنیجالبش شروع بخند یکه خورده بودم حرصم دراومد و بعد از حرفا یرودست از

 

  یو م دونمیرو قشنک م یکن یوار م وونهید یو کارا یدار فیتشر وووووووونهی: خب چقده دگفتم
الزم   ی زی خونه ات که هرزمان چ  امیدارم م شهیهم یبرا دخدایباور کن به ام ی!!!! ولگهیشناسم د

برام   ستین یکس گهیمطمئنم. چون د نویا یخری. خوبشم میخریو تو هم برام م گمیداشتم حتما م
افتاد ندارم و   ادمیکه االن  میهم بخر یریجفت کفش ش  کی! فقط یکنه و به اصطالح مجبور دیخر
 تمام! گهید

 

  یدرکت باالست! ول یقوه  نهمهیکه گفت: خوشحالم که دارمت و ا میدستمو گرفت و راه افتاد انیآر
 و تو کامال راحت باش! فقط .........  ستی به قناعت ن یازیباور کن پولم جور شده که ن

 

 برگشتم و منتظر نگاش کردم.  بطرفش
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 فقط راحت باش!  یچ ی : هفتگ تند

 

 تخت! التی خ یچ یچشماش دوختم که گفت: باور کن ه  ینگاهمو تو قی. دقستادمیا

 

 !نی هم انیبشنوم آر خوامیکردم: فقط م  زمزمه

 

تن و وجود   یبرا  مون،یخوشبخت ی برا شمون،یآسا یبرا مون، یزندگ یآب دهنشو قورت داده گفت: برا 
  ازیش نکن که واقعا.......... نفرامو یلحظه ا چیدعاهات ه یمنم توسالم داشتنمون،.......... دعا کن. 

دلت پاک و صاف   بساز  دونمیدارم و م اجیمثبت هات احت یبه دعاها و انرژ ی ل ی....... خیدارم. گاه
هم آخر از   انیخودت و آر یابخواه، بر یهمه سالمت ی. برا شهیو صادقه، حتما دعاهات مستجاب م

 همه!

 

از خدا  شهیمنه که سر نمازم هم  یشگیهم  یدعاها یکه گفت یینایگفتم: ا فشردمی شو مدست کهیدرحال 
 نگران نباش.  کنمیتو هم مخصوص دعا م یبه بعد برا نی. از اخوامیم

 

!!!  کنمیها که اصال باور نم یستیسالم ن  کلی برو بازو و ه  نیادامه دادم: فقط نگو با ا یبا چشم غره ا و
 . میبکن دهاتوی خر دیتش و بات تو هسکه نوب  میبر ایاالنم ب

 

 . میرفت دهامونیو دنبال ادامه خر میخورد یدر رستوران قشنگ ناهارو
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. میدیو شلوار و کفش خر رهنیروشن، طرحدار و مارکدار با پ  یِ شکالت یکت و شلوار داماد انی آر یبرا
رد و گفت: باور کن  ل نکقبو گهیکه د میبرداشت یضرور ی  لهیبا چند قلم وس کهیسه ت ی بزور من چمدان

 دارم!   ی. مثل تو همچ ستین یازیمنم ن یبرا

 

تو االن  یدارم، ول  ی و واقعا همچ کنمی نم ی! باور کن من شوخ کنمیخواهش م انیگفتم: آر خندان
باره   هیفقط  ای کنه که در دار و دن د ینباش برات خر دواریعنوان ام چیبه ه گهیکه بعدا د  یمهمون بابام

راحت   پس! ؟؟؟یتو چ  یول ،یخریم یخونه ات که برام ه  امی! خب من دارم مفتهی ماتفاق  نیکه ا
 !ی بخر که آرزو بدل نمون 

 

چون مهمون باباتم ورشکستش کنم.   ستیگفت: قرار ن دیکش یم رونیمنو بزور از پاساژ ب کهیدرحال 
کت  بکن  نگاه هی. فقط هیخودت رو پرورش دادن کاف  یبه قشنگ یهم دادن و دخترتورو ب نکهیهم

. ممنونم د یچند دست کت و شلوار خر شدی! باهاش ممتش؟؟یچند شد ق رهن،ی شلوارم با کفش و پ
 .  ستین  ازی هم چندتا چندتا دارم ن زاروی چ هیبرام. بق هیفکه کا

 

 شب بود! میگذاشت رون ی پاساژ که پا به ب از

 

  ی. ولمیوقت دار  یکل  کردمی گفتم: داخل پاساژ اصال احساس نکردم شب شده همش فکر م متعجب
 ها! میخوب تموم شد

 

عروس   هی  میبود دهیکه گفت: واال شن مینشست  نیعقب گذاشت و داخل ماش ی صندل یرو  دامونویخر
 یرمردای اه چرا مثل پنه مثل تو مختصر و" گفتم: واه و کشهی کردنش طول م دیفقط چند روز خر

  میریم می! مگه داریبد لمیو تحوبوق رعهد   ی! انتظار نداشتم حرفهایکن ی و غرغر م یزن یحرف م  یمیقد



 دوستت خواهم داشت   ی واشک ی 

490 
 

هستش.  شهیهم دی! خداروشکر بازار و خرمیبخر مینکن دایپ یچ یکه ه میکن  یلوت زندگ  ریکو وسط
 فقط خرج کنه.  نتیپر پول تا نازن شهیتو هم هم بیانشاا... ج

 

 نگه داشت.   یفروش   تزایپ هی یانشاا... گفتنش راه افتاد که جلو با

 

 شد و داخلش شد.  ادهی پ یزی گفتن چ بدون

 

خودشون که حتما شام   یخونه   میرفتیکنه! خب م  کارینظر من چ  دنیبدون پرس خوادی م دونستمینم
 بود!!!! یچ یبرا  گهید تزایداشتن، پ

 

 زنگ خورد.  میگوش

 که دوباره زنگ زده بود.   میبار حرف زده بود هیبا مامان  صبح

 

  گردمیبرم مینکن یدی. فردا هم اگه خرانیآر یبابا ی  خونه میریاالنم م نکهیگفتم و ا دهامونیخر از
 خونه!

 

. میندار یادیکه وقت ز مین یجهازتو بچ  میبپرس اگه خونه ش آماده شده ببر  انیگفت: از آر مامان
 بردن آماده ان. ی کردم و برا یمنکه امروز همه شونو بسته بند

 

 .  دمین اطالع مبهتو  پرسم یگفتم: چشم م یمونده بود بلند با قهقهه بخندم. ول  کم
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مخلفاتش از ساالد گرفته تا   یو همه   تزایبا دو پ  انیآر  دمید یمعطل یا قهیدق  ستیربع ب هی بعداز
 اومد.  رونینوشابه ب 

 

 ن؟ یماش ی تو ی. چرا آوردمیاونجا بخور میتونستیبدستم داد گفتم: خب م  تزاهاروینشستنش که پ با

 

با هم   مونویی و دوتا ییشام تنها نیرم اول : دوست داداده گفت  لمیتحو طنتی پراز ش یلبخند فقط
 .  میبخور

 

مامانم زنگ زده بود که ازت بپرسم اگه خونه ات آماده شده  یها! راست مریگفتم: من بخونه ات نم  تند
 . ارنی جهازمو ب

 

 یا غهیمــــــــــن چه ص یتو فقط بگو خونه  ی گفت: اول جواب حرف اولت! خانوم  خندان
  یدر خدمتتونم. اصال هرکار  ریپسر خوب و سربز هی شما که من مثل  یخونه  میریهستش؟؟؟ م

 . باشه؟؟؟یباش   یراض ا یدن ایکه ازم دن  دمیهمونو انجام م  یو گفت  یخواست

 

 چه جورشه؟ گهید نی ما؟ ا یخونه   میبر تزایگفتم: با دو پ  کردمیفقط نگاش م کهیحال  در

 

ده جهازتو  آماده ش مینیبب  میبزن  یسر میبر  دیا خودت! بخوِد خودِ  یخونه  میر یافتاده گفت: نه م راه
 . ادینم  ادمی یزینه! منکه اصال چ ای ارنیب
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که من  یاریدرم الهارویگودز ی!!! تو فقط اداامیگفتم: من نم دهیمشت جانانه به بازوش کوب  هی
 !فتم ی ب افهیتب خال بزنم و از ق   ییهوی ترسمیم

 

و اصال   کنهیفقط دورادور نگات م  الیگودز نیگفت: باور کن ا دیخندیبلند و از ته دل م کهیدرحال 
خب!! من اخالق بد و دعوا رو   یایو همرام م  یگ ینم یزیچ گهیگفتم. فقط د یک  نیبب  شه،ینم  کتینزد

 باشه! ادتی کنمی اصال دوست ندارم و تحملش نم

 

دلش  یهرکارخــــــــــل  ی ووووووووونهید نینگفتم. ا یزیچ گهیکردم و د دنیبخند شروع
 که منم جلودارش نبودم که! کردی باالخره م  خواستیم

 

کنار   انی لب آر یو لبخند از رو  کردمی م یکه منم باهاش همخوان   خوندیم نیماش  یتو ییبایز آهنگ
 ! رفتینم

 

 یهمون دِم در با بوسه ا شویخستگ ینشه، ول  کمیمثال قرار بود نزد الیگودز انیآر میخونه که شد وارد
 . میآماده شدشام  یرا ه تند هم برفع کرد ک

 

تا حاال   یخوشمزگ نیبه ا ییتزا یکه واقعا پ میو بگو بخند غذامونو خورد طنتی ش  یهم با کل کنار
 نخورده بودم. 

 

 !ینکاریدوست دارم نگو خودت استاد ا ییتزایچه نوع پ یدیآخه اصال نپرس گمی: مگفتم
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مخصوص خودشو داره که  یتزایمدل پ کی قطف یتزافروش یالزم نداشت. اون پ  دنیگفت: پرس خندان
 حرفم نداره.   ین یب یم

 

که من قسم  میکنار هم صبح کرد هامونیهم کتک کار  یرو با خنده و دعواها، راستش گاه اونشب
  رقابل ی رو باور نکنم و بهش اعتماد نداشته باشم که بشدت غ انیموارد اصال حرف آر نگونهیخوردم در ا
 . شدیاعتماد م

 

 از نو بود! یروزروز از نو و هم  باز چون

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    27 

 

 

 بود.  مونیروز مونده به عروس  چهار
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و منو   ادیدنبالم ب تونهیامروز رو نم هی انی و خبر داشتم آر  دونستمیخودم به دانشگاه رفته بودم. م صبح
 برسونه.   

 

  حالی ب یلی و ..... خ  وهیو م ین یریو دنبال سفارش گل و ش  میدلبرکم بود ی زکردهیعصر که با عز روزیپر
 !  کنهی داره و تمام بدنش درد م یاحساس سرماخوردگ  گفتی! مکردی م میبود و بزور همراه

 

ن که گفت: چرا اال دمید یانداخته بود رو م  هیتوش سا یکه غم  حالشینگرانش بودم. چشمان ب واقعا
 بشم؟ آخه االن وقت آمپول و رختخواب هستش؟ ضی مر دیبا

 

و  یدادینشون م مونویکارت عروس  روسهایو یحال و سوالش گفتم: خب برا نیبه ا  یمن با خنده ا که
 ! یتحمل کن دی ! گناه خودته که االنم بایکردی م نییوقت تع   یبراشون بعداز عروس

 

 که منو بخونه رسوند.  هش باشم، قبول نکردرفتن به دکتر همرا یهرچقدر خواستم برا اونروز

اوضاع   نی به خونه شون بره، که با ا کراستی استراحت  یبه دکتر بزنه و برا یقول داد حتما سر یول
بزرگ هم روش   ی لحاف کرس هیکه پتو سهله،  ادین  رونیساعت از رختخواب ب  ۲۴ دمیبد و لرزهاش شا
 داشته باشه!  یری بندازه بلکه توف

 

بودم که  دهیزنگ زده حالشو پرس  لشیبه موبا یو فقط دوسه بار دمشیند ضموی مرعشقِ  گهید
 و حالش بهتره. کنهیداروها کم کم اثر م گفتیم
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روس  بکنه که ع تیبرم مبادا به منم سرا دنشیبا تمام اصرارها و قهرهام اصال اجازه نداد به د یول
 ! رفتی جشنمون نوبر بود و آبروم م یتو زان یو اشک ر  نویف نیف

 

رفت که بزنگم و حالشو بپرسم،   میچندبار دستم بطرف گوش شدمیآماده م یون ی یصبح که برا  امروز
 کنم و ناراحت بشه.  دارش ینزدم که مبادا از خواب ب  یباالخره خودمو نگه داشتم و زنگ یول

 زنگ بزنم! 10 یهم صبر کنم و حدودها یچندساعت تونستمیم خب

 

 بود.    9.30  ساعت

 .  دیلرز لمیکه موبا میکردیتموم بشه و جمع و جور م  خواستی کالسمون م نی اول تازه

 

 بود که جواب دادم.  سونیآ

 

 خونه تون بود نه؟ شبید ؟یدار یخبر  انیتو از آر نیگفت: نازن  یاحوالپرس بعداز

 

مغزم چرخوندم که  یدور تو هیکامل زدم! بعد حرفشو    جیگ هیم و که کامال از حرفش هنگ کرد اول
! امروز باهاش اصال  ست؟یخودتون ن یما؟ مگه خونه  یچرا خونه  ؟یچ یعنی سونیران گفتم: آنگ

  گه؟داره. چطور م اجی احت شتریبا تلفنم زابراش نکنم که به استراحت ب  ینزدم و گفتم اول صبح یحرف 
 وب شده؟ خ  شیحالش خوبه؟ سرماخوردگ

 

 با تعجب گفت: مگه سرماخورده بود؟  سونیآ
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داشت و حالشم خوب نبود که    یآره سرماخوردگ ؟؟یااا! مگه تو خونه تون نبود وااااااگفتم:   متعجب
کال درحال استراحت بود و از   روزمیکرده بود. د قیبعداز رسوندن من به دکتر رفته آمپول تزر شبیپر

 سونی. آکنه  تی به منم سرا یدم عروس  نیمبادا ا امی ب دنشیخونه تکون نخورده که اصال نذاشت به د
 که..... دهی خونه فقط خواب یگفت که تو ؟یندار یکه خبر یتو خونه نبود گهم

 

! هیزدم. اتاقش خال باور کن من االن از خونه مون بهت زنگ  ن؟ یبلند گفت: کدوم خونه نازن سونیآ
 یو حال و حوصله  حالهیب میدیکه خونه بود د شبی . پرمیازش ندار یصبح خبر  روزیآخه اصال از د

دکتر    دهم در مور یزی چ دیدر کار نبود، زود هم خواب ییباور کن دکتر و دارو  ی، ولرو نداره  یچیه
 .  مشیدیند گهیرفته د  رونیصبح که ب روزی نگفت. از د

 

 ؟یگی م یچ یاالنه که سکته کنم ها! تو دار سونیباز شده بود! گفتم: آ  یدست شی قد پ چشمام

 

! االن من کارش داشتم نیها نازن  میکم دارتورو  یفقط سکته  ری و رویه نیا  یتند گفت: تو سونیآ
نه از  هیخبر  ی. نه از نادِر گوربگورستیهم ن یندگ یکال خاموشه. نما زنمیزنگ م  لشیبه موبا یهرچ
 !ستنیاونجا ن  چکدومی دش، هخو

 

 !! شدیو کلمات جابجا م   کردمیحرفامو هم گم م گهیکه د  دیلرزیچنان م دلم

 

خونه درحال   یتو گفت یباهاش در تماس بودم م شبیا دمحکم بستم و گفتم: من که ت  چشمامو
مامان جوون ناراحت نشه رفته آپارتمانش استراحت   نکهیا یبرا  دیندارم. شا  یخبر گهیاستراحته. د

 کرده؟
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گرفتم بهت زنگ   یباشه. تو نگران نباش. تا خبر ینجوریا دیبا  ادیگفت: خب به احتمال ز سونیآ
و   یبزنم حتما اون ازش خبر داره. آخه سالهاست جون جون یزنگ هینگه نادر قش لی. بزار به موبازنمیم
 غار هستن! ارِ ی

 

  یکه تند شماره  میکرد یبرد خنده م گرفته بود خداحافظ یکه در مورد نادر بکار م یاز کلمات  کهیحال  در
 خاموش بود.  یرو گرفتم ول  انیآر

 

. میحدس زد گفته ماجرا همونطور بوده کهزنگ زد و خبر داد که نادر  سونیآ  قهیحدود ده دق بعداز
خودش  یخونه  یناراحت نشه، تو یسختش اونم دم عروس یمامان از آنفوالنزا نکهیا یبرا انیآر

  بودراه افتاده که حالش خوب  ششیخاموشه، چون نادر تازه از پ لشیدرحال استراحته که حتما موبا
و به درسات برس. خدا نگهدارت.   ن یازن. پس فکرت راحت باشه نستین ینگران  چیه یجا گهیو د
 . زنگ بزن یداشت یکار

 

اونم آنفوالنزا........... اووووووووووه! بدون کمک و   ضیآدم مر هیتونستم تحمل کنم.  ینم گهید
برات   لیزنجب  یچا وانیل هیداغ برات بپزه..........  یغذا هیآب دستت بده .........  وانیل هیهمراه که 

 !!!. چه شــــــــــود!!درست کنه......

 

 و ازش اجازه گرفتم. میوندم که زنگ بعد رو باهاش کالس داشترس  یشناس  اهیبه استاد گ خودمو

 

 ثبت کنند!  نسیگ  یتو دیاز دانشگاه خارج شدم رو با یبا چه سرعت دونمیم فقط
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شده باشه  خونه باشه و خارج ن  یتو کردمی نشسته بودم فقط دعا م یدربست ی داخل تاکس کهیدرحال 
 .  نمشی بب  بلکه بتونم

 

  یتو یتلفن ینه!  منکه گوش ایهنوزم خاموش بود. اصال هم خبر نداشتم خونه تلفن داره  لشیموبا
 بودم!  دهیخونه ند

 

 به در انداخته وارد شدم.   دمویکل

 

جهازم پر شده، همه  که با یقشنگ یخونه  دنیتازه به مشامم هجوم آورد! با د  لیوسا یبو یا لحظه
 نبود. نکارایاالن وقت ا یزدم. ول  یو لبخند دیبود دلم لرز کینونوار و ش  زیچ

 

 ؟یخونه ا انی......... آرانیبستم و صدا زدم: آر درو

 

 از اتاق مهمون اومد که تند به اون سمت رفتم.  ییکردم صدا احساس

 

بود  دهیتخت دراز کش یور واریداغون و برنگ د ییافتاد که با رنگ و رو انیتا چشمم به آر ییرایپذ از
 کم موند فشارم افت کنه. 

 

 آخه! ی. چرا اومدخوامیکه نم یشیم ضی. تو هم مرایگفت: لطفا جلو ن  دم یدر رس یتا جلو یول
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 ..... خواهشای گفت: گفتم جلو ن یشاک  یول  حالیبردارم که ب  یتوجه به حرفش خواستم قدم یب
 .. کنمیم

 

  شی حال قاراشم نیا یشعر دورادور برا هی تونمی. گفتم: مد زدملبخن ی. هرچند نگران بودم ول ستادمیا
 جانم؟ ضی و تنهات ارسال کنم مر

 

چشماش.......... چشماش پراز غم بود......... پراز درد بود........ عشق  یلبخند زد. ول حالی ب خودشم
 رو تحمل کرده بود.......  ییو بدور از همه چه دردا ییمن تنها

 

 که خوندم:  دیکشی ر مداشت براش پ  دلم

 

   بیعج  یهم گاه یخوردگ  سرما

 آورد ... یرا به درد م دل

 

 یرا ندار یکه کس نیا مثال

 گرفته ات  یصدا یصدقه   قربان

 ... برود

 درد دارد ... یکل  خوَدش

 

 نباشد ُمدام دِر گوشت  یکه کس نیا ای
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 عاشقانه بباَفد... یها قصه

 که دیو بگو 

 زود خوب شو ...  لطفا

 

 کند که دنت یار به بوسصرا ای و

 آن روز اصال  یفردا از

 گری دارو و هزار قرص د به

 ... ینداشته باش  یازین

 

 ها فقط حسرِت  نیا یهمه  نیب از

 شده باشد !  َبتینص داشتنشان

 

 یآدم ها یبرا یخوردگ  سرما

 دردناک است .... بیعج   تنها

 

 کهی درحال ،یتحمل کرد  ییتنها و خودتدرد ر  نهمهیکه ا  کسی و نه ب یخان، نه تنها بود انی تو آر و
  یمنو بکش  یتونیم رسهی دوشت بردارم! اگه زورت م یاز دردهاتو از رو یکنارت باشم و درد تونستمیم
 !! با اجــــــــــازه! امیمن جلو م یول
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با   روساتیبدقلق!!! من عاشق و  ضینشو مر وونهیتوجه به خشم نگاهش جلو رفتم و گفتم: د یب
  راشونیستم که اگه بخوان مهمونم بشن با جوون و دل پذ بدآب و رنگشون ه صاحب خوشگل و

 !!!  رمیو حاال قربون صدقه شونم م شمیم

 

 گذاشتم که خداروشکر خنک  بود.   شیشون یپ  یدستمو رو تند

 

 بصورتم دوخته شده بود. نشیشستم که نگاه غمگن کنارش

 

 .  دیهم به چشمش نشست که درخش یاحساسم گفت نم اشک حاال

 

که......   یجلوه کن  فیضع  یماریدر برابر ب  نهمهیاصال ازت انتظار نداشتم ا ان؟؟؟؟یگفتم: چته تو آر تند
شده که زود    لیتبد  یمردن ی...... حاال کوچولو به آنفوالنزا یساده ست فقط کم   یسرماخوردگ هیخب 

  دیبا یک ین حالت یا یوت یگیخــــــــــل! نم یپسره   یستی! اصال تو چرا خونه تون ن یشیخوب م
باشه؟   شتیآب دستت بده و پ وان یل هیبرات آش و سوپ داغ درست کنه،  دی با  یکیمواظبت باشه! 

خونواده ات بهت   یذاریباشم، نه م  شتیپ  امیمن ب  یــــه! نه گذاشتآخــــــ ی کنی م ینجوریتو چرا ا
 !!!تهیانه یبداره که در شما جناب،    یهم حد یو مشنگ یوونگ یبرسن....... واال د

 

 شده بود.   اهیس ی سرم کم یچشمم به بازوش افتاد که جا تازه

 

 سر............م.... یبکوبم تو خوادی: سرم هم که زدن!!!! آآآآآاخخخخخخخخ که دلم مگفتم
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کامال گرفته اش گفت: توروخدا  یزد و آروم با صدا یزورک   یلبخند دهیبه چشماش کش  یدست
 پخمه! انی سرت آر یتو نکن. بگو بکوبم یرودرواس 

 

 ید  نید تنها از لینک زیر خریداری کن حه می باشد رو میتوا صف   1320ادامه این رمان که  

https://Zarinp.al/305544 

 

 

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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